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Compact kamperen
De producten die CAMPWERK biedt, sluiten goed aan op de groeiende 
vraag naar compacte, gemakkelijk op te zetten, comfortabele kampeer-
middelen en de outdoor lifestyle die daarbij past. “Ook voor het komen-
de jaar zijn er nieuwe producten gepland voor ons merk. Niet alleen 
nieuwe daktentmodellen bijvoorbeeld, maar ook handige en compacte 
kampeeraccessoires. Bij het ontwerp hiervan letten we altijd erg op dege-
lijkheid en het gemak, voordat we het op de markt brengen,” aldus Ivar. 

CAMPWERK heeft in Tynaarlo een grote collectie kampeermiddelen die 
allemaal gebaseerd zijn op gemak, flexibiliteit en ze zien er ook nog 
eens stoer uit. Jolanda en Ivar leggen graag de mogelijkheden uit.  

Tenttrailers herontdekt
“Wanneer we kijken naar de tenttrailers, ofwel de vouwwagen 2.0, zien 
we ook een toename in interesse. Die toename heeft een oorzaak. Je 
ziet dat er hier veel is ontwikkeld. Zo is het slaapcomfort erg verbeterd. 
Wij werken samen met Froli, een Duitse beddenspecialist. Met hen heb-
ben we gekeken naar het optimale ligcomfort. Op basis daarvan voeren 
we bijna ieder trailer uit met een speciaal ontwikkeld, supercomfortabel 
matras bestaande uit koudschuim en een toplaag van traagschuim, dit 
allen ondersteund met schotelvering én op een afmeting van liefst 220 
x 175 cm. Dus ideaal voor lange mensen. En ook het uitklappen gaat 
veel gemakkelijker dan bij de vouwwagens van vroeger. Onze Economy 
staat werkelijk binnen een minuut door het supersimpele klapsysteem. 
Dat maakt dat de vouwwagen weer erg populair is en ook kan worden 
gebruikt voor een roadtrip door Europa.”

De tenttrailers van CAMPWERK zijn gebaseerd op het Australische type; 
makkelijk op te zetten en dus ook voor wanneer je veel rondtrekt.  
In de vestiging in Tynaarlo is het gehele assortiment te zien. 

De beste uitzichten bij het kamperen krijg je vanuit een daktent.

Trend op reisgebied: 
avontuurlijk op pad met 
een bed op het dak van je auto

CAMPWERK Nederland   Vriezerweg 14c Tynaarlo   
Tel: 085 - 401 65 00   info@campwerk.nl   www.campwerk.nl

Avontuurlijk reizen is een trend aan het worden. ’s Ochtend niet weten waar je 
’s avonds slaapt, veel buiten zijn, genieten van de natuur en het reizen in plaats 
van de bestemming het doel laten zijn. Dat is iets wat erg in opkomst is. En wat 
ook steeds dichter bij huis wordt gezocht. 

Op bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo is het bedrijf CAMPWERK gevestigd, 
dat dat jaren geleden al goed door had. CAMPWERK, specialist op het gebied 
van compact en stoer kamperen, is inmiddels een gevestigde naam in een groot 
deel van Europa. De laatste jaren versterkte het bedrijf o.a. zijn marktaandeel op 
het gebied van daktenten en tenttrailers in rap tempo. De Nederlandse vestiging 
van het bedrijf is onlangs verhuisd naar Tynaarlo en is inmiddels de grootste 
showroom voor daktenten in Noord-Nederland met een brede keuze aan soft- en 
hardcover modellen. Maar de backbone van het bedrijf is nog steeds de tent-
trailer, ofwel vouwwagen, die zowel in een onroad als in een robuuste offroad 
versie wordt gebouwd. Allemaal producten die het mensen mogelijk maakt om 
comfortabel, flexibel en avontuurlijk op reis te kunnen gaan. Met een stoer tintje. 



VRIEZERBRUG9 november 2022 3

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

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

massa. Vriezerbrug heeft juist 
een groene, parkachtige uitstra-
ling. Dat komt onder meer door 
de laanachtige opzet met de bo-
menstructuur. Drie kunstwerken 
– ‘Bloem’ van Désirée Tonnaer, 
‘Duif’ van Marte Röling en ‘Sofie 
de dansende haas’ van Yvonne 
Visser – maken het plaatje 

compleet. Met het plaatsen 
van een vierde kunstwerk – de 
‘rotondeschapen’ van Bas en 
Cees van Swieten – op de roton-
de Vriezerweg/Meerweg is de 
ontwikkeling van Vriezerbrug 
in 2008 op symbolische wijze 
afgerond.

Vriezerbrug: bedrijventerrein  
met een parkachtige uitstraling

Autoservice Darneviel:  
persoonlijk en servicegericht
Autoservice Darneviel, alweer 
vijf jaar gevestigd aan de 
Exportweg, is hét adres voor 
onderhoud en reparatie van alle 
merken auto’s, APK-keuringen, 
aircoservice en banden.

Eigenaar Joost Darneviel heeft 
al vele jaren ervaring in de au-
tobranche. Persoonlijk contact 
en goede service staan bij zijn 
eenmansbedrijf centraal. ,,Een 
kleinschalig bedrijf heeft zóveel 
voordelen. Klanten worden di-
rect geholpen, er bestaan geen 
lange wachttijden. En ik ben 

baas in eigen huis. Ik heb alle 
vrijheid en ben niet gebonden 
aan een bepaald merk.”

Ook voor onderhoud en repa-
ratie van hybride en elektrische 
auto’s bent u bij Autoservice Dar-
neviel nu aan het juiste adres. 
Darneviel heeft afgelopen jaar 
cursussen gevolgd om ook voer-
tuigen met een elektromotor 
onder handen te kunnen ne-
men.
Autoservice Darneviel beschikt 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
over een ruime werkplaats met 
alle moderne apparatuur. ,,Voor-
dat ik een reparatie uitvoer, 

overleg ik eerst met de eigenaar 
van de auto. Er is altijd een gratis 
leenauto beschikbaar.” Darne-
viel houdt zich ook bezig met 
de in- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto’s. ,,Ik heb en-
kele occasions op voorraad. Zelfs 
zoekopdrachten behoren tot de 
mogelijkheden. Informeer ook 
gerust eens bij ons naar banden. 
In principe leveren wij alle ma-
ten. En denk alvast aan de weer-
omslag. Het is binnenkort weer 
tijd voor de bandenwissel.”

Autoservice Darneviel, Export-
weg 4 Tynaarlo, www.autoser-
vicedarneviel.nl, 0592-202213.

Beste lezer,
 
Voor u ligt een speciale uit-
gave over bedrijventerrein 
Vriezerbrug. Dit bedrijventer-
rein tussen Tynaarlo en Vries, 
ingeklemd tussen de snelweg 
A28 en het Noord-Willemska-
naal, is in de loop der jaren 
volgestroomd met bedrijven 
van diverse pluimage. Van 
bouwbedrijf tot brillenfabriek, 
van handelsonderneming tot 
hondentrimsalon en van keu-
kenbedrijf tot kramenverhuur: 
het is er allemaal te vinden. 
Het ene bedrijf is gevestigd op 
een zichtbare locatie langs de 
Vriezerweg, de andere onder-
neming wat meer verscholen 
langs de overige straten op het 
bedrijventerrein. In deze krant 
presenteert een groot aantal 
van deze bedrijven zich aan het 
publiek.

De redactie

 COLOFON

De Vriezerbrugkrant  
verschijnt in de gemeente 
Tynaarlo, het Oostermoer 

gebied en de plaatsen 
Norg, Peize en Haren

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

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

Unimax-Hertz B.V.
DRUKKERIJ UITGEVERIJ

Atelier Irony verrijkt de wereld 
met nieuwe stukjes kunst
Jonathan Drewes is ambachts-
man en kunstenaar. Begin dit 
jaar is hij gestart met Atelier 
Irony aan de Nijverheidsweg 
25, in hetzelfde pand als meu-
belstoffeerderij Fen Jay.

Jonathan Drewes (22) was als 
kind al gek van ridders. En deze 
fascinatie is eigenlijk nooit ver-
dwenen. Toen Jonathan 12 jaar 
oud was, zocht hij op YouTube 
op hoe hij een zwaard kon ma-
ken. 

Op een stuk spoorbiels sloeg hij 
aan het smeden. Dit groeide uit 
tot een ware passie. Door ver-
schillende cursussen en work-
shops te volgen - onder andere 
bij een meestersmid in Alkmaar 
- heeft Jonathan zich ontwik-
keld tot een volleerd smid. Zijn 
specialiteit: historische wapens 
en wapenuitrustingen, zoals 
zwaarden, dolken, hakbijlen en 
messen. Maar eigenlijk maakt 
Jonathan alles van staal: van 
haakjes en deurbeslag tot in-
dustriële meubels van staal met 
(tuig)leer.

Zijn passie voor het ambacht 
van smid heeft bij Jonathan 
ook de liefde voor andere 

kunstvormen aangewakkerd. 
,,Hoewel ik als kind meer met 
Lego speelde dan dat ik aan 
het tekenen was, ben ik er in-
middels achter hoe belangrijk 
tekenen is in het maakproces. 
Een goede schets kan erg veel 
problemen onderweg voorko-
men. Hierdoor ben ik mij ook 
meer gaan verdiepen in het te-
kenen, en uiteindelijk ook schil-
deren. Niet alleen omdat het 
handig is, maar ook om de cre-
ativiteit die ik niet altijd in staal 
kwijt kan ergens te uiten.”

Op de website www.atelier-iro-
ny.nl kunt u een indruk krijgen 
van wat Jonathan allemaal kan 
vervaardigen. 
,,Of u nu een zwaard op maat 
gemaakt wilt hebben, een ge-
stempelde leren hoes, een in-
dustrieel meubel of een uniek 
schilderij: u kunt altijd vragen 
naar de vele mogelijkheden. 
Dan geef ik u een eerlijk beeld 
van mijn kunnen. En hopelijk 
mag ik dan een nieuw stukje 
kunst voor u de wereld in bren-
gen.”

Atelier Irony, Nijverheidsweg 
25 Tynaarlo, www.atelier-iro-
ny.nl, 06-29378392



STERK
IN MAATWERK

STERK
IN MAATWERK

Meerweg 2c • Tynaarlo   
Tel. 0592 - 542 371

info@vinnehoutbouw.nl
www.vinnehoutbouw.nl

Specialist in lariks/douglas bouwwerken

• Garages • Terrasoverkappingen • Tuinhuizen  • Blokhutten

Info
en verkoop
op afspraak

NIEUW in Tynaarlo

 • Voetzorg (ook voor mannen)

 • Algehele pedicure behandelingen
 (niet medisch)

 • Behandeling op afspraak 
Meerweg 1a   •   Tynaarlo   •   lapedicure@outlook.com

06 453 926 33

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

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

info@oldenhuistaxaties.nl

www.oldenhuistaxaties.nl

• Groepslessen

• Persoonlijke 
  begeleiding

• Fitness

• Yoga

NIEUW!NU 24/7 SPORTEN(365 dagen per jaar)

Voor
jong en

oud

De fitness 
en gym voor 

de regio!

Onlandweg 7 • Tynaarlo • 0592 - 580 850 • www.fgt.nu • info@fgt.nu

Veilig 
en 

effectief 
sporten

Sporten wanneer 
het jou 

uitkomt

Nog geen lid? 
Reageer snel en 

ontvang ook 
24/7 toegang!
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Meubelstoffeerderij Fen Jay, 
gevestigd aan de Nijverheids-
weg 25, maakt meubels weer 
als nieuw.

Eigenaresse Fenny Drewes werk-
te tot begin vorig jaar samen 
met een aantal collega-bedrijven 
vanuit een vestiging in Gronin-
gen. Maar daar groeide Fen Jay 
uit het spreekwoordelijke jasje. 
Daarom ging Drewes op zoek 
naar een plek voor zichzelf; het 
liefst zo dicht mogelijk bij huis. 
En dat is gelukt: Drewes is woon-
achtig in Tynaarlo.

Fenny Drewes begon ooit met 
het maken van (tuig)lederen 
tassen. De nadruk kwam echter 
steeds meer te liggen op het stof-
feren van meubels en inmiddels 
doet ze dit al vele jaren. Iedereen 
kan bij Fen Jay terecht voor het 
opnieuw laten bekleden van een 
stoel, bank of ander meubelstuk. 
Daarnaast doet Fen Jay ook aan 
projectstoffering. Drewes werkt 
duurzaam en milieubewust, van 
eenvoudig tot ingewikkeld en 
van klassiek tot design. ,,De ene 
keer doe je een grote klus voor 
een bedrijf, de andere keer maak 

je een kussentje op maat. Juist 
die afwisseling maakt het werk 
zo leuk.”
Ook voor het maken van tuin- en 
bootkussens of het opnieuw be-
kleden van een caravan of cam-
per is men bij Fen Jay aan het 
juiste adres. ,,Vraag gerust, er is 
veel mogelijk.” Drewes nodigt ie-
dereen dan ook van harte uit om 
eens een bezoek te brengen aan 
haar bedrijf aan de Nijverheids-
weg 25 in Tynaarlo. ,,En kijk eens 
op de website voor reeds uitge-
voerde opdrachten.”
Inmiddels heeft Fen Jay ook een 
vestiging in Zeist. Deze zaak 
wordt gerund door de zus van 
Fenny Drewes. Zij is niet het eni-
ge familielid met wie Drewes 
samenwerkt: het pand van Fen 
Jay biedt ook onderdak aan Ate-
lier Irony, het bedrijf van zoon 
Jonathan. Als volleerd smid ver-
vaardigt Jonathan alles van staal, 
en tevens maakt hij illustraties en 
schilderijen. Meer over Atelier 
Irony vindt u elders in deze krant.

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

Meubelstoffeerderij Fen Jay maakt 
meubels weer als nieuw

Notariaat Vries wordt overgenomen 
door Asser notariskantoor
Klaas Wildeboer van Notariaat 
Vries zet aan het eind van dit 
jaar een punt achter zijn loop-
baan als notaris. Hij gaat met 
vervroegd pensioen. Notariaat 
Vries wordt per 1 januari 2023 
voortgezet door notariskantoor 
Tijdhof Daverschot en De Jong 
Posthumus in Assen. 

Klaas Wildeboer is al bijna 40 jaar 
actief in het notariswezen. Eerst 
8 jaar als kandidaat-notaris, toen 
17 jaar als notaris in Zuidlaren en 
sinds 2010 als eigenaar van Nota-
riaat Vries, een full-service nota-
riskantoor met een geschiedenis 
die teruggaat tot 1849 (!). In de 
afgelopen decennia heeft Wilde-
boer het vak van notaris behoor-
lijk zien veranderen. Niet zozeer 
inhoudelijk – de notaris houdt 
zich nog steeds bezig met onder 
andere onroerende zaken, fami-
lierecht en ondernemingsrecht 
– maar vooral op het gebied van 
technologische ontwikkelingen. 
,,Toen ik begon, werkten we nog 
met typemachines. Die hebben 
plaatsgemaakt voor computers. 
Bijna alles gaat nu via e-mail. 
We werken in de cloud en zelfs 
een handtekening zetten kan nu 
digitaal. Als notariskantoor heb-
ben wij veel geld onder beheer. 
Vroeger gingen we regelmatig 
met een acceptgirootje naar de 
bank, nu verloopt het betalings-
verkeer via telebankieren. Als ik 
terugkijk op mijn beginjaren als 
notaris, dan was het echt een 
heel andere tijd.”
Per 1 januari 2023 zal Wildeboer 
zijn ambt als notaris neerleggen. 
Hij gaat genieten van zijn pen-
sioen. ,,Ik heb altijd veel uren 
gemaakt, en met plezier. Maar 
nu kijk ik ernaar uit om mijn 
vrije tijd op een leuke manier 
te gaan invullen. ,,Ik mag graag 
wandelen en fietsen, en hou van 
klussen en werken in mijn volk-

stuin. Ook heb ik straks tijd om 
met de caravan door Europa te 
gaan toeren. Ik ga echt afstand 
nemen van mijn werk.”
Notariaat Vries wordt per 1 janu-
ari voortgezet door notariskan-
toor Tijdhof Daverschot en De 
Jong Posthumus in Assen. Het 
‘notariële protocol’, dus de ak-
ten en dossiers, worden overge-
nomen door mr. Johan de Groot, 
één van de aan het Asser notaris-
kantoor verbonden notarissen. 
Het kantoor van Notariaat Vries 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
zal sluiten. Klaas Wildeboer: ,,Ik 
vind het jammer dat de locatie 
in Tynaarlo gaat verdwijnen. 
Maar het is aan de voortzetters 
van het kantoor om daar een 
keuze in te maken. Ik begrijp 
heel goed dat zij niet met twee 
locaties willen gaan werken. Het 
belangrijkste is dat alle akten en 
dossiers van onze cliënten bij no-
tariskantoor Tijdhof Daverschot 
en De Jong Posthumus in goede 
handen zijn, én dat de werkge-
legenheid behouden blijft. Want 
al het personeel van Notariaat 
Vries verhuist mee naar Assen.”

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

Stel Orthopedie: hoogwaardige 
orthopedische hulpmiddelen
Heeft u last van een sportbles-
sure of een pijnlijke rug? Maak 
eens een afspraak bij Stel 
Orthopedie.

Stel Orthopedie staat in de re-
gio en ver daarbuiten bekend 
om de hoogwaardige ortho-
pedische hulpmiddelen. Sinds 
de jaren tachtig van de vorige 
eeuw timmert het bedrijf aan 
de weg met innovatieve oplos-
singen voor veel voorkomende 
fysieke problemen. Regionaal 
zijn vooral de maatwerk cor-
rectiezolen een gewaardeerde 
oplossing. Veel lichamelijke 
klachten zijn te herleiden tot 
een niet-optimale stand van de 
voeten. Door deze stand te cor-
rigeren, kunnen veel blessures 

vanaf de oorzaak worden aan-
gepakt. Een andere huisspecia-
liteit van Stel Orthopedie, die 
tot ver over de landsgrenzen 
wordt geroemd, is het Free 
Lock-systeem. Hiermee kunnen 
mensen met een fysieke beper-
king aan de armen of handen 
vaak weer fietsen of motorrij-
den. Naast deze specialisaties 
kunt u bij Stel Orthopedie ui-
teraard ook terecht voor vrij-
wel alle orthopedische hulp-
middelen: van confectie braces 
en steunkousen tot maatwerk 
prothesen.

Stel Orthopedie, Meerweg 
2A Tynaarlo, www.stelortho-
pedie.nl en www.freelock.nl, 
0592-542555

Lies Arends heeft dit voorjaar 
haar eigen pedicurepraktijk 
geopend aan de Meerweg 1A: 
L.A. Pedicure. Bij L.A. Pedicure 
is uw voetverzorging in goede 
handen.

Na 32 jaar in de horeca op het 
hoofdstation van Groningen 
te hebben gewerkt vond Lies 
Arends het tijd voor iets anders. 
Geïnspireerd door een oud-col-
lega besloot zij de opleiding tot 
basispedicure te gaan volgen 
aan de Noord-Nederlandse Aca-
demie. Zo op het oog een heel 
andere tak van sport, maar vol-
gens Arends met één belangrij-
ke overeenkomst: ,,Het omgaan 
met klanten. En dat heb ik in de 
horeca wel geleerd.”
Begin dit jaar rondde Arends 
haar opleiding met goed gevolg 
af, en opende ze op bedrijven-
terrein Vriezerbrug haar eigen 
praktijk. L.A. Pedicure is geves-
tigd aan de Meerweg 1A, in het 
pand waar voorheen Anita de 

Boer jarenlang haar pedicure-
praktijk runde.
U kunt onder andere bij L.A. 
Pedicure terecht voor nagels 
knippen, eelt en likdoorns ver-
wijderen en het behandelen van 
kalk/mycosenagels, ingroeiende 
teennagels en hielkloven. Lies 
Arends werkt volgens het be-
drijfshandboek voor de pedicure 
van brancheorganisatie ProVoet. 
Komend jaar gaat Arends de 

opleiding tot medisch pedicure 
volgen, zodat zij in de toekomst 
haar aanbod van diensten nog 
verder kan uitbreiden. L.A. Pe-
dicure is geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
16.00 uur. Voor het maken van 
een afspraak kunt u bellen naar 
06-45392633. 

L.A. Pedicure, Meerweg 1A 
Tynaarlo, 06-45392633

L.A. Pedicure: uw voetverzorging in goede handen

Fitness Gezondheidscentrum 
Tynaarlo (FGT) biedt leden sinds 
juli de mogelijkheid om 24 
uur per dag en 365 dagen per 
jaar gebruik te maken van de 
faciliteiten.

FGT werkt nu met bemande en 
onbemande uren. Van maandag 
tot en met zaterdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van maandag tot en 
met donderdag vanaf het eind 
van de middag tot halverwege 
de avond is er personeel aanwe-
zig en kan iedereen naar binnen: 
zowel leden als gasten. In deze 
uren vinden ook de groepslessen 
plaats. In de onbemande uren 
is FGT alleen toegankelijk voor 
leden. Zij hebben een digitale 
sleutel (op hun telefoon) nodig 

om het gebouw te kunnen be-
treden. Daarmee kunnen leden 
van FGT 24 uur per dag en 365 
dagen per jaar komen sporten: 
ideaal voor vroege vogels, werk-
nemers die na hun avonddienst 
nog even stoom willen afblazen 
en mensen die op een zon- of 
feestdag gebruik willen maken 
van de faciliteiten. ,,Dit hadden 
we veel eerder moeten doen”, 
lacht Jacob Groenhof, eigenaar 
van FGT. ,,Hiermee bieden we 
zóveel meer service. Ook voor 
ons heeft het voordelen. We 
hoeven nu niet langer personeel 
in te zetten op momenten waar-
op de bezettingsgraad vaak re-
latief laag is.” Voor de veiligheid 
van de leden is het gebouw van 
FGT voorzien van camera’s, uit-

gezonderd de kleedkamers, toi-
letten en douches. Daarmee kan 
alles in de gaten worden gehou-
den. Ook zijn er alarmknoppen 
aangebracht. Verder heeft FGT 
video’s geüpload zodat leden 
ook buiten het reguliere rooster 
om groepslessen kunnen volgen. 
Bij FGT kunnen inwoners van 
Tynaarlo en wijde omgeving al 
sinds 2005 in een ongedwongen 
en gezellige sfeer werken aan 
hun conditie, fitheid en gezond-
heid. FGT biedt een ruim aanbod 
van groepslessen. Kwaliteit en 
persoonlijke begeleiding staan 
daarbij centraal.

Fitness Gezondheidscentrum  
Tynaarlo, Onlandweg 7 Tynaar-
lo, www.fgt.nu, 0592-580850

24 uur per dag fitness bij Fitnesscentrum Tynaarlo



STOFFEREN
van designmeubelen

tot aan project

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

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

Nijverheidsweg 27   •   Tynaarlo   •   0592 - 544 146   •   www.modiq.nl

Oplossingen voor permanente
en/of tijdelijke bouw

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

Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden!

Gerealiseerd
op Schiermonnikoog

Flexibel wonen
op maat

• Reparatie en  
 onderhoud  
 alle merken
• Apk en  
 aircoservice
• Storings- 
 diagnose VAG 
• Banden

Compagnonsweg 20  •  Tynaarlo  •  Tel.: 0592 - 545 466  •  www.autotechniekriksten.nl

Nieuwe locatie, 
dezelfde service

Gespecialiseerd in Audi, VW, Seat en Skoda

Nijverheidsweg 25   l   Tynaarlo   l   (06) 29 37 83 92

Smederij
&
Atelier
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Odink Keukens: van nostalgisch tot strak landelijk
De showroom van Odink Keu-
kens is al zo’n 20 jaar één van 
de beeldbepalende panden op 
bedrijventerrein Vriezerbrug. Ei-
genaar Gert Odink en zijn team 
maken hier van het maken van 
een keuken een feestje.

Na een warme ontvangst in de 
showroom neemt het team de 
klanten mee op een ontdek-
kingsreis door keukenland. Het 
deskundige team neemt uitge-
breid de tijd om de wensen van 
de klant in kaart te brengen. De 
mogelijkheden zijn bij Odink in 
elk geval legio. Zo zijn alleen al 
de keukenkasten leverbaar in 
tientallen corpuskleuren. Ook 
kunt u zelf bepalen welke kleur 
de legplanken en de achterzijde 
krijgen. En hoe wilt u dat het 
front er uit komt te zien? Licht 
of donker? Met een geborstelde 
of gestraalde afwerking? Kiest u 
voor mat of glanzend? Of toch 
voor een glaskast? Wilt u dat 
de grepen zichtbaar zijn, of juist 
niet? En welke indeling wilt u 
voor de keukenlades? ,,Een keu-

ken kopen is niet niks”, zegt Gert 
Odink. ,,Daarom begeleidt ons 
team van specialisten u van be-
gin tot eind. Zodat u precies díe 
keuken krijgt die u wilt. Als we 
de wensen van de klant in kaart 
hebben gebracht, maken we 
een 3D-presentatie zodat men 
alvast een digitaal kijkje in de 
toekomstige keuken kan nemen. 

En uiteindelijk zorgen we voor 
een transparante offerte, zodat 
de klant precies weet waarvoor 
hij wat betaalt.” Wij regelen de 
aanschaf van een nieuwe keu-
ken van A tot Z. ,,Van de ont-
vangst in de showroom tot het 
daadwerkelijk leveren van de 
keuken. Wij hebben een eigen 
meubelmakerij en een eigen 

montageploeg. Goed personeel, 
mensen die weten waarover ze 
praten. Wij leveren maatwerk.” 
Dat vinden wij belangrijk.
Veel mensen beschouwen een 
bezoek aan een keukenzaak 
niet als een leuke aangelegen-
heid. Gert Odink is zich bewust 
van het negatieve imago van de 
keukenbranche, al ziet hij in zijn 
eigen showroom vrijwel alleen 
enthousiaste bezoekers. ,,Het 
DNA van Odink Keukens is com-
pleet anders dan dat van een 
groot keukenconcern. Wij zijn 
een zelfstandig keukenbedrijf, 
en staan voor een persoonlijke 
benadering. Bij ons zijn klanten 
geen nummer.” Loop gerust 
eens vrijblijvend binnen in de 
mooiste keukenzaak van het 
Noorden.  En wie weet mogen 
wij een uitgekiend ontwerp voor 
u ontwerpen waar u jarenlang 
van kunt genieten. En…. die he-
lemaal bij u past.

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

Green Involvement helpt particulieren  
en ondernemers in de energietransitie
Green Involvement aan de 
Mercuriusweg 30A in Tynaarlo is 
een bedrijf dat voorop loopt in 
het veld van de energietransitie. 
Het bedrijf houdt zich onder 
meer bezig met de verkoop en 
installatie van zonnepanelen, 
PVT-systemen, warmtepompen, 
infraroodverwarming, laadpalen 
voor elektrische auto’s en ener-
giemonitoring.

Verduurzamen is inmiddels 1 van 
de belangrijkste pijlers waar men-
sen mee bezig zijn. Een ongekend 

hoge vraag naar oplossingen om 
energie betaalbaar te houden. 
Met zijn bedrijf Green Involve-
ment ondersteunt ondernemer 
Alex Leuning particulieren en on-
dernemers in de duurzaamheids-
opgave die bij iedereen op het 
bordje is komen te liggen. Green 
Involvement helpt hen om duur-
zame keuzes te maken op het 
gebied van energieopwekking, 
elektrisch laden, PVT-systemen, 
warmtepompen, monitoring 
en energiezuinige verwarming. 
Leuning: ,,Klanten willen graag 

één loket waarmee ze hun duur-
zaamheidsopgave willen realise-
ren. Met het brede portfolio lukt 
het om klanten te helpen om de 
verschillende facetten en fases 
in het proces om een woning of 
bedrijfspand te verduurzamen te 
doorlopen. Door te werken met 
eigen personeel en te rijden met 
eigen bussen proberen we ieder-
een zo goed mogelijk te bedienen 
met hoogwaardige installaties. ”

PVT-systemen
De vraag naar PVT-systemen is 

ook enorm gestegen. Deze wor-
den gerealiseerd in samenwer-
king met Combi Solar uit Roden 
en DTO-Warmte uit Nieuwe Peke-
la. Een prijzige, maar kwalitatieve 
oplossing om volledig van het gas 
af te kunnen. Een PVT-systeem 
bestaat uit een zonnepanelenin-
stallatie, thermische warmtepa-
nelen die achter de zonnepanelen 
worden geïnstalleerd, een warm-
tepomp en een bufferingsysteem 
om de warmte op te slaan in de 
grond. 

Samenwerking
Door samen te werken in de ke-
ten en met andere ondernemers 
lukt het Leuning om meerdere 
doelgroepen te bedienen. Klei-
ne en grote projecten worden 
gerealiseerd voor tal van mooie 
opdrachtgevers uit Noord-Neder-
land. Met een team dat elke dag 
een hoge kwaliteit nastreeft van 
installaties en servicegericht is in-
gesteld probeert Green Involve-
ment klanten zo goed mogelijk te 
helpen.

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

Autobandenhal: 
uw banden in 
goede handen

Autobandenhal Tynaarlo is 
in de loop der jaren uitge-
groeid tot een begrip in het 
Noorden. Het bedrijf aan de 
Ambachtsweg heeft altijd 
een grote collectie banden 
voor praktisch elk type auto. 

,,Doordat we grote partijen 
banden inkopen, kunnen we 
de banden vaak goedkoop 
leveren”, zegt eigenaar Tony 
Vijfschaft van Autobanden-
hal Tynaarlo. ,,Wij verkopen 
zowel nieuwe als gebruikte 
banden en velgen.”

Autobandenhal Tynaarlo is 
ook hét adres voor velgrepa-
ratie (‘bijvoorbeeld wanneer 
u een stoeprand heeft ge-
raakt’) en (driedimensionaal) 
uitlijnen. Het bedrijf beschikt 
over een speciale balanceer-
machine, waardoor auto’s 
optimaal uitgebalanceerd de 
weg op kunnen. ,,Dit verlengt 
de levensduur van uw ban-
den.”

De winter is weer in aantocht, 
dus tijd om de zomerbanden 
te verwisselen voor de win-
terbanden. ,,Dat is bij ons een 
fluitje van een cent. Normaal 
gesproken is dat in 30 tot 45 
minuten gepiept”, zegt Tony 
Vijfschaft. ,,En dan krijgt u er 
ook nog een kopje koffie bij.” 
Autobandenhal Tynaarlo be-
schikt over een zogenaamd 
bandenhotel, waar de zomer- 
of winterbanden opgeslagen 
kunnen worden. ,,Automo-
bilisten die op wintersport 
gaan, kunnen bij ons ook 
sneeuwkettingen huren.”

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

KlusWijs  timmert flink aan de 
weg met de eigen woonafdeling 
volgens het concept KW Wonen. 
Volgens het zogenaamde shop-
in-shop-principe is in de bouw-
markt een ruimte van zo’n 300 
vierkante meter gereserveerd 
voor behang, gordijnen, vloe-
ren en vloerbedekking, schuif-
deurkasten, deuren, shutters, 
meubelen, buitenzonwering en 
woonaccessoires. Er is altijd een 
interieurstyliste aanwezig om je 
te begeleiden bij jouw woon-

wensen. Ons motto: maak van je 
huis een thuis.

KlusWijs Tynaarlo is méér dan al-
leen een bouwmarkt. Het bedrijf 
beschikt ook over een  kastenaf-
deling (Kastvisie). ,,Alles onder 
één dak”, aldus eigenaar Bert 
Rona.
Onze specialiteit aldus Bert. 
KastVisie. Kasten. Inbouwkasten 
en maatwerkkasten: wij bieden 
opbergoplossingen voor in de 
slaapkamer, woonkamer of bij-

keuken. ,,En dankzij onze klus-
sendienst kunnen wij bij de klant 
alles meestal in een dag plaatsen. 
Naast kasten natuurlijk ook vloe-
ren leggen,  op maat gemaakte 
raamdecoratie ophangen, bui-
tenzonwering monteren… enz. 
Het geeft wel aan hoe veelzijdig 
wij als KlusWijs zijn.”

KW Wonen en KastVisie, 
Onlandweg 5, Tynaarlo, 
www.kluswijs.nl, 
tel. 0592-541714

KW Wonen, maak van je huis een thuis



Handelsonderneming

Jan Evert Klaucke
   Tynaarlo

Compagnonsweg 9  |  Tel. 0592 - 373 239

06 - 2326 0446  |  info@janklaucke.nl

WWW.JANKLAUCKE.NL

Maandaanbiedingen november

Eurom EBR 2800
Bladblazer/ zuiger/ 
verhakselaar
• 2800 Watt
• Inschuifbare zuigbuis
• 50 Liter opvangzak
• Stevige wieltjes
• Toerental regelbaar 8000-14000

• Zuigt 10 - 13,5 kuub per uur!

Airpress
houtklover 
8 ton!!!
• 230 Volt
• 8 Ton kloofkracht
• Staande machine
• Degelijk apparaat

Actieprijs

€ 579.95
incl. 21% btw

Gude 412/8/100
Compressor
• 3 Pk/2 cilinder pomp
• 2 Euro koppelingen/ reduceer
• 100 Liter ketel
• Max. druk 8 bar
• 230 Volt machine

Actieprijs

€ 334.95
incl. 21% btw

Gude houtklover
7 ton!!
• 230 Volt
• 7 Ton kloofkracht
• Liggende machine
• Incl. onderstel

Actieprijs

€ 374.95
incl. 21% btw

Actieprijs

€ 34.95
incl. 21% btw

Elke thuis of tuinklus begint goed met machines en materialen 

van Handelsonderneming Klaucke in Tynaarlo!

Ons motto: eerlijk zaken doen in een gemoedelijke Drentse sfeer!

Vakwerk voor particulier en bedrijf.

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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Auto Techniek Riksten verhuisd naar 
Compagnonsweg

Auto Techniek Riksten (ATR) is 
eerder dit jaar verhuisd: van de 
Energieweg naar de Compag-
nonsweg op bedrijventerrein 
Vriezerbrug.

Jan en Corina Riksten besloten 
hun autobedrijf te verhuizen 
omdat het oude onderkomen 
aan de Energieweg niet langer 
aan hun wensen voldeed. ,,We 
zitten nu in een nieuwer pand, 
met minder buitenruimte”, zegt 
Jan. ,,Dat betekent minder on-
derhoud, en dus minder romp-
slomp. We kunnen werk en privé 
nu beter gescheiden houden, en 
ons met ATR vooral bezig hou-
den met waar we goed in zijn: 
reparatie en onderhoud van au-
to’s.” Bijkomend voordeel van de 
verhuizing is dat ATR een flinke 
stap heeft gezet op het gebied 
van duurzaamheid. Het nieuwe 

onderkomen aan de Compag-
nonsweg is bijvoorbeeld geheel 
gasloos. Binnenkort wordt het 
pand bovendien voorzien van 
zonnepanelen.
ATR is een kleinschalig autobe-
drijf waar hoogstaande service, 
reële prijzen en technisch specia-
lisme hoog in het vaandel staan. 
Jan en Corina Riksten hebben 
één medewerker in dienst: Den-
nis Rolfes. ,,Onze steun en toe-
verlaat”, aldus Corina, die het 
administratieve gedeelte voor 
haar rekening neemt. 

U kunt onder andere bij ATR 
terecht voor onderhoud, repa-
raties, APK-keuringen, storing-
diagnose, aicro-onderhoud en 
-reparatie, uitlijnen en het in-
bouwen en vrijschakelen van ori-
ginele accessoires van de VAG-
groep. ATR is gespecialiseerd in 

de merken Audi, Volkswagen, 
Seat en Skoda. ,,De jarenlan-
ge ervaring in het Audi- en 
VW-circuit heeft gezorgd voor 
grote kennis van de specifieke 
Audi- en VW-technieken die wij 
toepassen bij ATR. Maar ook an-
dere automerken zijn van harte 
welkom.” Door het gebruik van 
originele onderdelen blijft de fa-
brieksgarantie behouden, indien 
van toepassing. ,,Door middel 
van een online verbinding met 
de fabriek hebben we altijd toe-
gang tot de laatste software, 
technische data en de eventuele 
terugroepacties.” Door de ver-
huizing beschikt ATR niet langer 
over een wasstraat.

Auto Techniek Riksten, 
Compagnonsweg 20 Tynaarlo, 
www.autotechniekriksten.nl, 
0592-545466

SoftConsult groeit met de  
klanten mee in de wereld van IT
SoftConsult, gevestigd aan de 
Compagnonsweg, is imple-
mentatiepartner van het boek-
houdprogramma SnelStart.

Het boekhoudpakket SnelStart 
maakt gebruik van implemen-
tatiepartners. ,,Wij bieden toe-
gevoegde waarde door verder 
te kijken dan de SnelStart-soft-
ware”, zegt Irja Dijkhuis-Beu-
ving van SoftConsult. ,,We zijn 
sparringpartner op strategisch 
en organisatorisch niveau. Een 
implementatiepartner denkt 
mee, geeft passend advies en 
helpt bij de verbetering van be-
drijfsprocessen. De doelstelling: 
je huidige processen efficiënter 
en flexibeler inrichten om de 
constante verandering in de 
markt en toekomstige wensen 
volledig te ondersteunen.”
SoftConsult is gespecialiseerd 
om de bedrijfsprocessen zo op-
timaal mogelijk te laten func-
tioneren binnen bedrijven in 
combinatie met SnelStart. Dijk-
huis: ,,Wij zijn gespecialiseerd 
in het programma SnelStart 
zelf. Hierbij moet u denken aan 
de algehele inrichting van het 
programma: lay-outs aanpas-
sen, artikelen en debiteuren/
crediteuren importeren, voor-
raad, overstapservice vanuit 
een ander boekhoudpakket, 
pakketkeuze… Om het be-
drijfsproces zo optimaal moge-
lijk te laten functioneren heeft 
u vaak meerdere programma’s 
nodig. Denk hierbij aan een 
CRM-pakket, werkbonnensys-
teem, kassasysteem, rappor-
tages of urenregistratie. Dit 
verschilt per bedrijf. Omdat wij 
de kennis hebben van vele van 
deze pakketten kunnen wij sa-
men met de klant een goede 
keuze maken wat het beste 
past binnen het bedrijf. Uit-
eindelijk kiest de klant, en re-

gelen wij de rest! Wanneer dit 
allemaal ingericht is, komen wij 
op locatie om werkplekbege-
leiding te geven zodat het hele 
werkproces duidelijk is. Hierna 
blijven wij het aanspreekpunt, 
zodat er één aanspreekpunt is 
voor alle processen.”
Niet alleen voor de eindge-
bruiker van SnelStart is een 
implementatiepartner fijn, stelt 
Dijkhuis. ,,Ook administratie-
kantoren maken gebruik van 
onze diensten. Zo kunnen we 
samen sparren over wat de 
beste keuze is voor de klant, 
welke mogelijkheden er alle-
maal zijn rondom koppelingen, 
ondersteunen bij de overstap 
van boekhoudpakket en uit-
leg geven aan de eindklant in 
bijvoorbeeld een BTW-maand 
wanneer er minder tijd is voor 
deze zaken vanuit het kantoor. 
Kortom: we zijn een partner die 
tussen SnelStart, een adminis-
tratiekantoor en de eindklant 
staat en deze samen kan bren-
gen. Het stopt niet bij SnelStart: 
als SoftConsult zijn wij in staat 
met de klant mee te groeien in 
de wereld van IT.”

SoftConsult, Compagnonsweg 
1B Tynaarlo, softconsult.nl, 
0592-869804

Van der Vinne Totaalbouw:  
voor garages, schuren en aannemerswerk
Van der Vinne Houtbouw is 
al jaren hét adres voor tuin-
huisjes, garages, carports en 
terrasoverkappingen. En nu ook 
voor aannemerswerk, dus ook 
voor nieuwbouw, verbouw en 
renovatie.

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

te bouwen. Om voortaan der-
gelijke werkzaamheden zelf uit 
te kunnen voeren, hebben wij 
mensen in dienst die over alle 
aannemerspapieren beschikken 
en bovendien ervaring in deze 
branche hebben. Voortaan kun-
nen wij dus alles op het gebied 
van nieuwbouw, verbouw en re-
novatie verzorgen.”

Ook Van der Vinne Totaalbouw 
zal veelal gebruik maken van 
houtskeletbouw. Volgens Rien 
Klinkhamer heeft dit veel voor-
delen. ,,Met houtskeletbouw 
kun je in een kort tijdsbestek 
veel bouwen. Ten opzichte van 
metselen is houtbouw veel 

goedkoper; het scheelt wel de 
helft. Bovendien heeft hout een 
warmere en sfeervollere uitstra-
ling dan steen. De isolatie is uit-
stekend en veel houtsoorten zijn 
tegenwoordig onderhoudsvrij.”
Van der Vinne Houtbouw is al 
jaren een begrip in de kop van 
Drenthe en wijde omstreken. De 
wortels van het bedrijf liggen in 
de voormalige melkfabriek in 
Vries, waar de heer Van der Vin-
ne eind jaren zestig begon met 
het prefab bouwen van houten 
tuinhuisjes en garages. Later 
kwamen daar de blokhutten bij. 
Na een aantal jaren werkzaam 
te zijn geweest bij het bedrijf 
nam Rien Klinkhamer in 2003 
Van der Vinne Houtbouw over. 
In de oude melkfabriek groeide 
het bedrijf uit z’n jasje, waar-
door in 2006 een perceel aan de 
Meerweg op bedrijventerrein 
Vriezerbrug werd gekocht. In 
het voorjaar van 2008 opende 
Van der Vinne Houtbouw het 
nieuwe onderkomen, inclusief 
woning, werkplaats, showroom 
en ruim showterrein. In de loop 
der jaren is het assortiment flink 
uitgebreid. Het showterrein en 
de showroom zijn op afspraak 
geopend.

Van der Vinne Totaalbouw, 
Meerweg 2C Tynaarlo, www.
vinnetotaalbouw.nl, 0592-
542400

Bij Angela’s Trimsalon kan men 
terecht voor de juiste behan-
deling van de vacht van alle 
honden. Of het nu gaat om 
knippen, scheren, plukken of 
ontwollen: alles is mogelijk.

Na een opleiding aan het Huis-
dier Kennis Instituut (HKI) en 
meerdere stageplaatsen heeft 
Angela de Wit, eigenaresse van 
Angela’s Trimsalon, succesvol 
haar opleidingen voor trimster 
en EHBO voor honden afgerond 
en is ze nu gediplomeerd hon-
dentrimster. ,,Ik ben erg trots 
op mijzelf dat ik dit binnen 2 
jaar heb bereikt”, vertelt Ange-
la. ,,Ik heb jarenlang voor een 
baas gewerkt, wat door omstan-
digheden werd beëindigd. Het 
werd tijd om een nieuwe weg 
in te slaan. Ik wilde wat anders 
doen, iets wat ik echt leuk vind. 
Het leek mij altijd al leuk iets met 
honden te doen. En wat is nu 
leuker dan op deze manier met 
honden bezig te zijn en dit in 
mijn dagelijkse werk te combine-
ren? Ik zie de toekomst positief 
in om hier een leuk en onderne-

mend bedrijf van te maken.”
In het afgelopen jaar is er in 
de loods van haar man op be-
drijventerrein Vriezerbrug veel 
werk verzet. Samen met familie 
en vrienden is er een prachtige 
salon gerealiseerd. Met de Ierse 
setter van Angela’s ouders als 
symbool van het bedrijf is An-
gela’s Trimsalon nu zover om de 
klanten te ontvangen in de sa-
lon. Angela’s Trimsalon is geves-
tigd in het kantoren- en loodsen-
complex aan de Vriezerweg 20B 
in Tynaarlo.

Angela’s Trimsalon, Vriezerweg 
20B Tynaarlo, 06-38477418

Angela’s Trimsalon: 
voor elke hond



• APK
• Onderhoud
• Reparatie 

• Airco Service
• Banden
• Occasions

Exportweg 4  |  Tynaarlo  |  0592 - 202 213
www.autoservicedarneviel.nl

Agrarische & Technische
dienstverlening

Ondlandweg 4 Tynaarlo
Tel. 06 - 1900 4207
www.lammersmetaalentechniek.nl

Vriezerweg 20c   |   Tynaarlo (industrieterrein)

• Gediplomeerd
• Ruime salon

• Alle honden welkom
• Behandeling op afspraak 

(06 - 3847 7418)
Wij behandelen uw hond met liefde en respect.

Uw hond
op de eerste plaats !

Tynaarlo    l    050-4095130    l    06-239 639 17    l         dewitvoegwerkenTynaarlo  l  050-4095130  l       dewitstraalwerken       l       dewitvoegwerken

Voor vakkundig werk
en een eerlijk advies!



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

Uw
laagdrempelig
notariskantoor
met helder,
betrouwbaar
advies!

• Onderhoud + reparatie 
(alle merken)

• APK en aircoservice
• Occasions
Meerweg 5C  •  Tynaarlo  •  Tel. 0592 - 580 546

www.autoservicewoutbleeker.nl

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

• Bouw & verbouw
• Installatietechniek
• Dakdekkerswerk

• Zinkwerken
• Onderhoud

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

HORIZONTAAL: 1 aanhanger, 4 lasteraar, 9 weg, 12 in het bijzonder, 13 vogel, 14 vreemde munt, 
15 voorzetsel, 16 gevierde zangeres, 18 bijwoord, 21 oude maat, 22 hersenen, 23 niet alleen,  
25 zandstrook langs zee, 27 invloed, 29 assistent in opleiding, 30 teloorgang, 33 nuk, 34 flacon, 
36 voegwoord, 37 spil, 38 ar, 39 in afschrift aan, 40 dierentuin, 41 domoor, 43 centiliter, 44 als 
boven, 46 notitie, 49 lof, 50 gemak, 52 elektrisch geladen deeltje, 53 ontwikkeling, 55 water-
zucht, 57 grafmonument, 59 peettante, 60 Anno Domini, 62 tekortkoming, 63 delfstof,  
64 computer, 65 vrijgevig, 67 karaf, 69 tussenwerpsel, 70 deksel, 71 overwerk, 72 kunst (Lat.).

VERTICAAL: 1 richting, 2 in het algemeen, 3 decibel, 4 kameraad, 5 land in Azië, 6 bergplaats, 
7 witte plek op het voorhoofd van een paard, 8 gebogen lijn, 9 rivier in Italië, 10 oppervlakte-
maat, 11 vernietiging, 16 spoedig, 17 film, 19 spoorbaan, 20 energie, 22 plaats waar iets verve-
lends ontstaat, 24 epigoon, 26 duivenverblijfplaats, 28 startteken van een regisseur,  
31 onbelangrijke film, 32 grondstof voor chocolade, 35 sluis, 38 optelling, 41 met risico,  
42 vogel, 43 stationcar, 45 bloedverwant, 47 uitgeput, 48 krachteloosheid, 50 meeëter,  
51 snavel, 54 glansloos, 56 tweede toon, 58 iedere, 59 spijskaart, 61 tweetal, 64 duwtje,  
66 langspeelplaat, 68 paardenslee, 69 bevestiging.

Oplossing insturen vóór vrijdag 25 november o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:  
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

PRIJSPUZZEL
Win een terrasheater van Van der Vinne 

 of een NEFF pannenset van Odink

Meerweg 2c   Tynaarlo
Tel. 0592 - 820 246   

www.vinnehoutbouw.nl

Vriezerweg 6   Tynaarlo 
Tel. 0592 - 580 999 

www.odinkkeukens.nl

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

Zowel voor bedrijven  
als particulieren

Produceren en monteren van:
maatwerk meubelen en interieurinrichting



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

Samen 
de energie- 

transitie
 realiseren

Duurzame oplossingen 
voor particulieren 

en het MKB

Zonnepanelen
Elektrische laadpalen
PVT-systemen

    Infraroodverwarming
    Energiemonitoring

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

OOK UW SPECIALIST IN ZONNEPANELEN



VRIEZERBRUG9 november 2022 13

De Wit Voegwerken behandelt 
elk pand met respect
De Wit Voegwerken houdt zich 
bezig met gevelonderhoud en 
beschikt op bedrijventerrein 
Vriezerbrug bovendien over een 
straalcabine voor het stralen 
van onder andere (oldtimer) 
auto’s, tractoren, brommers en 
alles wat in de cabine past.

Eigenaar Bert de Wit is een er-
varen voeger die ervan houdt 
om oude panden onder handen 
te nemen. ,,Het oude voegwerk 
verwijderen, de gevel reinigen 
en opnieuw voegen. Ook veel 
schoorstenen”, vat De Wit zijn 
werk kernachtig samen. Toch is 
dit slechts een beperkt deel van 
zijn werkzaamheden. ,,Van voe-
gers bestaat vaak het beeld dat 
ze alleen maar tegen een nieuw-
bouwmuur staan en voegen. 
Maar dat is ongeveer 40 procent 
van wat ik doe. Er komt ook 
veel regelwerk bij kijken: logis-
tiek, steigerbouw, metselwerk, 
stucwerk, veel  communicatie en 
papierwerk. Juist de combinatie 
van dit alles en dat je overal en 
bij alle lagen van de bevolking 
komt, zorgt ervoor dat ik mijn 
werk met veel plezier doe.”
Zoals wel meer collega-voegers 
in de regio leerde Bert de Wit 
de fijne kneepjes van het vak bij 
Voegbedrijf Homan in Yde. ,,Ik 
had een ouderwetse leermeester 
en kreeg wel eens een schop on-
der mijn kont. Daar ben ik niet 
minder van geworden.” In 2002 
begon hij voor zichzelf. In het 
verleden heeft De Wit personeel 
in dienst gehad, maar tegen-
woordig werkt hij alleen. ,,Als 
je personeel hebt, moet je soms 
compromissen sluiten”, zegt De 
Wit. ,,Daar werd ik niet happy 
van. Nu kan ik werken zoals ik 
zelf denk dat goed is. Soms huur 
ik wel eens een collega-zzp’er in 
die dezelfde manier van werken 
heeft en er net zo over denkt als 
ik.”

De Wit Voegwerken levert al-
tijd maatwerk. Bert de Wit: ,,Elk 
pand heeft zijn specifieke eigen-
schappen en moet je met respect 
behandelen. Wat oud is, moet je 
niet splinternieuw willen maken. 
Het behoud van de karakteristie-
ke uitstraling is belangrijk.”
Een manier om een sterk ver-
ontreinigde gevel te reinigen 
is deze te stralen. Hierbij wordt 
een straalmiddel onder druk op 
de gevel gespoten. ,,Dit is vaak 
het laatste redmiddel als het 
niet met de hogedrukspuit en 
vuiloplossers gaat”, zegt De Wit, 
die deze straaltechniek ook toe-
past in een straalcabine in zijn 
werkplaats aan de Vriezerweg 
op bedrijventerrein Vriezerbrug. 
,,Het opknappen van oldtimers 
is mijn hobby. Een goede basis 
begint vaak met stralen. In de 
straalcabine kan ik auto’s, tracto-
ren, brommers en bijvoorbeeld 
ook houten luiken stralen. Dat 
doe ik vaak wat meer in de win-
termaanden, als het te nat en te 
koud wordt om te voegen. Want 
voegen is meer seizoenswerk. 
Het moet geen smeerbende 
worden met veel nawerk.”
De Wit roept belangstellenden 
op om eens een kijkje te ne-
men op zijn Facebookpagina’s 
(De Wit Voegwerken en de Wit 
Straalwerken). Hier houdt hij 
een soort portfolio bij. ,,Het is 
makkelijk om te laten zien welke 
opdrachten je allemaal afgerond 
hebt, maar ik vind het juist een 
uitdaging om mensen wat meer 
dan een standaard verslagje te 
laten zien. Met wat meer info 
om interesse te wekken. Dat doe 
ik dan door andere woordkeu-
zes met wat humor, om zo een 
inkijkje te geven in het werk van 
een voeger en straler.”

De Wit Voegwerken, Vriezer-
weg 20C Tynaarlo, witvoeg.nl, 
050-4095130

Auto Tynaarlo: allround garagebedrijf 
voor alle merken auto’s
Auto Tynaarlo aan de Ener-
gieweg is een allround gara-
gebedrijf voor reparatie en 
onderhoud van alle merken 
auto’s. Bovendien beschikt Auto 
Tynaarlo over een mooie voor-
raad occasions.

Voordat eigenaar Albert Maris 
voor zichzelf begon, deed hij 
ervaring op bij Garage Caspers 
in Eelde. Hier ontwikkelde hij 
zich tot een allround automon-
teur. ,,Van Porsche tot Landrover 
en van Jaguar tot Opel.” Zo’n 5 
jaar geleden ging Maris aan de 
Compagnonsweg op bedrijven-
terrein Vriezerbrug van start met 
zijn eigen bedrijf: BMW Corner 
Motorsport. Hier hield hij zich 
bezig met het demonteren van 
BMW’s, om vervolgens de onder-
delen te verkopen. Daarnaast 
startte Maris een webshop met 
raceonderdelen voor BMW’s: 
www.bmwcornermotorsport.
com. 

Eerder dit jaar verhuisde Maris 
met zijn bedrijf naar de Energie-
weg; naar het voormalige pand 
van Auto Techniek Riksten (ATR). 
Jan en Corina Riksten vestigden 

zich juist aan de Compagnons-
weg: een klassieke ‘woningruil’ 
dus. ,,We zitten nu op een mooie 
zichtlocatie, dat willen we op-
timaal benutten. Daarom zijn 
wij een allround garagebedrijf 
geworden voor reparatie en 
onderhoud van alle merken au-
to’s”, vertelt Albert Maris, wiens 
vader zich richt op de inkoop van 
auto’s. Auto Tynaarlo, zoals het 
bedrijf nu heet, beschikt dan ook 
over een mooie voorraad occasi-
ons van diverse merken. ,,Mijn 
vader speurt naar auto’s, en ver-
der run ik het bedrijf alleen”, 
zegt Maris. ,,Dat werkt prettig, 
zo heb ik veel een-op-een-con-

tact met de klanten.” 
De webshop van BMW Corner 
Motorsport is nog steeds in de 
lucht. ,,BMW’s blijven mijn spe-
cialiteit. Wij zijn hét adres voor 
BMW-raceonderdelen, en voor 
onderhoud en reparatie van 
drift- en raceauto’s. Daarnaast 
ben ik gespecialiseerd in motor-
wissels. Maar ik vind het juist 
leuk om ook met auto’s van an-
dere merken te werken. Door 
je alleen op BMW te focussen, 
maak je je doelgroep vrij klein.”

Auto Tynaarlo, Energieweg 5A 
Tynaarlo, www.bmwcornermo-
torsport.com, 06-42218092

Handelsonderneming Jan Evert 
Klaucke is sinds 2017 gevestigd 
op bedrijventerrein Vriezerbrug. 
Het assortiment van het bedrijf 
is immens en veelal uit voor-
raad leverbaar.

Jan Evert Klaucke is officieel 
dealer van veel A-merken, zoals 
Airpress, Einhell, Gude en Mata-
bi. Vraag hem om een beknopt 
overzicht te geven van wat er al-
lemaal in zijn magazijn te vinden 
is, en hij komt woorden tekort. 
,,Compressoren, palletwagens, 
generatoren, bladblazers, verti-

cuteermachines, zaagtafels, he-
teluchtkanonnen, grasmaaiers, 
houtklovers en nog veel meer. 
We leveren ook veel afdekmate-
rialen, zoals dekkleden, aanhan-
ger- en containernetten, zand-
bak- en zwembadafdekking, 
gronddoek en windbreekgaas. 
En ook picknickbanken, krui-
wagens, steekwagens, gereed-
schapskarren en doppensets.”

Een overzicht van het assorti-
ment van de handelsonderne-
ming is te vinden op de website 
www.janklaucke.nl en in adver-

tenties op Marktplaats. ,,Wij zijn 
op werkdagen open vanaf 13.00 
uur tot 22.00 uur. Op zaterdag 
zijn we open vanaf 8.30 uur 
tot 18.00 uur. Wilt u iets bestel-
len? Bel of mail ons. U kunt ook 
langskomen om het op te ha-
len in ons magazijn. U bent van 
harte welkom. Grote artikelen 
kunnen tevens door ons worden 
bezorgd.”

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

Handelsonderneming Klaucke:  
van airco’s tot zwembadafdekking

De Brillenfabriek maakt het aan-
schaffen van nieuwe brillengla-
zen niet alleen heel betaalbaar, 
maar vooral ook heel eenvoudig.

Op basis van jarenlange ervaring 
in de optiekbranche trok eigenaar 
Richard de Raat van De Brillenfa-
briek de conclusie dat mensen va-
ker geen behoefte meer hebben 
aan een compleet nieuwe bril; ze 
willen alleen nieuwe glazen voor 

in een bestaand montuur. Want 
ze zijn gehecht aan hun huidige 
montuur, of zijn ergens een bij-
zondere bril tegen het lijf gelopen 
waarvan de glazen niet zijn afge-
stemd op hun ogen. De Brillenfa-
briek kan ieder montuur voorzien 
van brillenglazen op maat: glazen 
van absolute topkwaliteit, maar 
wel voor een  betaalbare prijs. 
Zonnebrillen voorzien van glazen 
op sterkte is ook geen probleem.

De Brillenfabriek beschikt niet 
alleen over een online omgeving 
om brillenglazen te vervangen, 
maar heeft aan de Handelsweg 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
ook een uitgebreide showroom. 
Hier vindt men meer dan dui-
zend verschillende monturen van 
A-merken. ,,En dat is ook onze 
kracht: rustig rondkijken voor 
eventueel het juiste montuur. In-
clusief een kop koffie. 

Ook is het - net als bij andere opti-
ciens - mogelijk om hier een gratis 
oogmeting te laten doen. We zijn 
eigenlijk een soort omgekeerde 
opticien. Andere opticiens heb-
ben een showroom, met daar-
achter een werkplaats. Bij ons 
kom je eerst in de werkplaats en 
pas daarna in de showroom. Dat 
geeft een compleet andere bele-
ving. Kom gerust eens binnenlo-
pen. En bekijk op uw gemak ons 

assortiment. En deskundig advies 
nodig? Wij adviseren u graag.”

De Brillenfabriek, Handelsweg 14 
Tynaarlo, www.debrillenfabriek.nl, 
0592-860717

De Brillenfabriek: ongedwongen kijken naar de juiste bril



Van ontwerp naar ideale kast op maat

Maatwerk in
Schuifwanden

Kledingkasten

Boekenkasten

Inloopkasten

Wandmeubelen

Met een kast op maat krijg je ruimte, gemak en een 
luxe uitstraling.  

Laat je inspireren en verrassen in onze showroom. 
Kom gerust langs voor een gratis adviesgesprek.

Bert  Rona
K a s t e n s p e c i a l i s t

SHOWROOM
Onlandweg 5,  9482 TC |  Tynaar lo

Mail je vraag naar:  
info@kastvisie.nl

Voor informatie bel ons gerust: 
0592 762 022 

kastvisie.nl

KW Wonen Tynaarlo
Onlandweg 5 • 9482 TC Tynaarlo 
Tel. 0592 – 20 14 33 • www.kwwonen.nl

Mogen wij jouw huis inrichten?
Verhuisplannen? Of toe aan een nieuwe inrichting? 
Bij ons vind je alles op één adres als het gaat om woninginrichting.

Wat wij doen?
- Gratis interieuradvies (aan huis)
- Gratis inmeten
- Montage door onze klussendienst

Wat wij bieden?
Behang | Deuren | Gordijnen | Horren | Maatwerkkasten | Meubels  
Raamdecoratie | Traprenovatie | Verlichting | Vloeren | Verf 
Woonaccessoires | Zonwering

Heb je je keuze gemaakt? Dan zorgen wij voor de rest. 
Het enige wat jij hoeft te doen is genieten!

KW Wonen is
Onderdeel van

KW Wonen maakt van je huis een thuis
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Bouwbedrijf Doornbos: 
veelzijdig in bouwen

Occasions, carwrapping en body kits  
bij Autobedrijf Beuving

OK Keukens: mooi en degelijk en ook heel betaalbaar

Meubelstoffeerderij Plaza: uw meubels weer als nieuw

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

Wie Bouwbedrijf Doornbos in één 
woord wil karakteriseren, komt al 
snel uit op ‘veelzijdigheid’. Het 
bedrijf doet zowel nieuwbouw 
als verbouw, restauratie en onder-
houd in de woning- en utiliteits-
bouw. De bouwwerkzaamheden 
zijn bij het bedrijf van begin tot 
eind in goede handen: van grond-
werk tot en met de afwerking.
Veelzijdigheid is eveneens ken-
merkend voor het personeel: stuk 
voor stuk allround vaklieden die 

streven naar kwaliteit van hun 
eigen werk én dat van de onder-
aannemers. ,,Tevens hechten wij 
veel waarde aan de persoonlijke 
begeleiding van onze klanten. 
We werken daarom met vaste 
aanspreekpunten. De ervaring 
heeft ons geleerd dat je als be-
drijf continu moet werken aan 
het verbeteren van kwaliteit en 
producten. Ons lidmaatschap van 
BouwGarant en Bouwend Neder-
land geeft aan opdrachtgevers 
de zekerheid dat wij aan de ves-
tigingseisen en aan de wettelijke 
eisen van vakmanschap voldoen.”

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

Bij Autobedrijf Beuving aan de 
Compagnonsweg 1B houden 
vader Jan en zoon Quinten Beu-
ving zich bezig met de in- en 
verkoop van jonge occasions, 
carwrapping en het plaatsen 
van body kits op auto’s van het 
merk Tesla.

Autobedrijf Beuving voorziet 
klanten van een persoonlijk en 
vakbekwaam advies bij de aan-
schaf van een jonge gebruikte 
occasion. ,,Wij kunnen u helpen 
aan een voertuig dat past bij 
uw wensen en budget”, zegt 
Quinten Beuving. Autobedrijf 
Beuving richt zich met name op 
auto’s van het type Volkswagen. 

Ook de juiste auto vinden door 
middel van een specifieke zoek-
opdracht behoort tot de moge-
lijkheden. 
Quinten Beuving is ook gespe-
cialiseerd in carwrapping, zowel 
voor bedrijven als voor particu-
lieren. Carwrapping is het met 
behulp van speciale vinylfolie 
bestickeren van de auto, zodat 
een nieuwe look ontstaat. ,,Het 
is mogelijk om de complete auto 
te laten wrappen, maar ook bij-
voorbeeld alleen de motorkap 
of de raamlijsten.”
Ook voor het plaatsen van zo-
genaamde body kits op Tesla’s, 
Audi’s en Volkswagens kan 
men sinds kort bij Autobedrijf 

Beuving terecht. ,,Daar zijn we 
eigenlijk voor de grap mee be-
gonnen”, lacht Quinten. ,,Mijn 
vader rijdt een Tesla, en we heb-
ben zijn auto voorzien van een 
aantal body kits, zeg maar extra 
carrosserieonderdelen. Hij werd 
op zeker moment zelfs letterlijk 
achtervolgd door Tesla-rijders 
die wilden weten hoe hij dat 
gedaan had. Daarom bieden we 
het plaatsen van body kits nu 
ook aan bij ons bedrijf, en dat 
loopt heel goed.” 

Autobedrijf Beuving, 
Compagnonsweg 1B Tynaarlo, 
autobedrijfbeuving.nl, 
088-4884888

OK Keukens heeft sinds 2012, al 10 jaar 
dus, bewezen een mooie toegevoegde 
waarde te zijn op het assortiment van 
Odink Keukens. Die bevindt zich iets ver-
derop.

Zoals de kop al zegt kan een mooie en dege-
lijke keuken heel betaalbaar zijn. En dat met 
dezelfde service. Want zaken als planning 
en montage verlopen allemaal via dezelfde 
mensen. OK kan concurrerend zijn tegen-
over grote concerns qua prijs en persoonlij-
ke service. De ideale mix dus.

Merlijn Odink en Hennie Slip nodigen ieder-
een graag van harte uit om eens een kijkje 
te komen nemen in de ruime showroom aan 
de Industrieweg. Er staan diverse keuken-
voorbeelden opgesteld. Van greeploos tot 
modern of van landelijk tot strak. Natuurlijk 

kunnen wij uw keuken helemaal naar uw 
smaak vormgeven. Er is keus uit wel 80 ver-
schillende deuren. Bijpassende werkbladen 
zijn leverbaar in vele uitvoeringen. Natuur-
steen, composiet, kunststof enz. Daarnaast 
staat er ook diverse inbouwapparatuur van 
meerdere bekende merken waaruit u kunt 
kiezen. Alles in huis voor een complete 
keuken. En als wij een bepaaldmerk/model 
niet hebben, bestellen we het gewoon. Alle 
stappen die bij het creëren van een keuken 
horen nemen wij met de klant door. Op ons 
gemak. Het liefst op afspraak. Zo kunnen 
wij op basis van uw aanwijzingen en voor-
keuren de perfecte keuken samenstellen.

OK Keukens,
Industrieweg 4G, Tynaarlo,

tel. 0592-543504, www.okkeukens.nl

Meubelstoffeerderij Plaza is 
gespecialiseerd in het stofferen 
en restaureren van bankstellen, 
fauteuils, eetkamerstoelen, 
rieten en biezen stoelen.

Herstofferen is voor veel meu-
bels de ideale oplossing. ,,U 
creëert uw eigen meubel, en 
u behoudt het vertrouwde zit-
comfort. Bovendien, en dit is 
misschien wel het grootste voor-

deel: u heeft een veel ruimere 
stofkeuze dan bij aankoop van 
nieuwe meubels. Zo kunt u pre-
cies de stofsoort, kleur en dessin 
kiezen die perfect bij uw interi-
eur passen.”
Meubelstoffeerderij Plaza heeft 
de keuze uit meer dan duizend 
stofsoorten en diverse kleuren 
leer. Tevens kan Plaza camper-, 
caravan- en bootkussens op-
nieuw bekleden.

Diepreinigen is de ideale manier 
om stoelen, banken of fauteuils 
weer als nieuw te krijgen. ,,Met 
diepreinigen halen wij alle vlek-
ken, vetaanslag of ander vuil er 
volledig uit. Daarna wordt de 
stof behandeld met een vuilaf-
stotende coating. De coating 
voorkomt slijtage aan stof en 
leer. Ook kan hardnekkig vuil 
zoals rode wijn, koffie, thee of 
limonade niet meer in de stof 

trekken.” Meubelstoffeerderij 
Plaza kan ook lederen meube-
len die beschadigd zijn weer als 
nieuw herstellen.

Ook voor vernieuwen, lijmen of 
verstevigen van biezen en rieten 
stoelen, het verhogen van stoe-
len of banken, houtwormverwij-
dering en het opnieuw lakken 
en politoeren van tafels, kasten 
en dressoirs bent u bij Meubel-

stoffeerderij Plaza aan het juiste 
adres. ,,En heeft u moeite om 
uit uw bank of stoel te komen? 
Voor rugpatiënten en mensen 
op leeftijd hebben wij hoog-
waardig koudschuim voor het 
vullen van uw bankstel, fauteuil 
en kussens.”

Meubelstoffeerderij Plaza, 
Mercuriusweg 9 Tynaarlo, 
06-13938779

Cordes: specialist in kramenverhuur
Met een ruim aanbod van 
(markt)kramen, tenten, cha-
letjes en meubilair is Cordes 
Verhuur al 30 jaar dé specialist 
in evenementenverhuur.

Het was in 1993 dat de Ver-
eniging voor Volksvermaken 
Vries een markt wilde organi-
seren, maar de leverancier van 
de marktkramen niet kwam 
opdagen. Het bestuur van de 
VvV moest in allerijl materialen 
van andere verenigingen in het 
dorp lenen om de markt door 
te kunnen laten gaan. ‘Dat 
overkomt ons geen tweede 
keer’, dacht Harry Cordes, des-
tijds één van de bestuursleden 
van VvV Vries. Hij besloot dan 
ook zelf een aantal marktkra-

men te gaan maken. Daarbij 
werd hij geholpen door Wim 
Kremer, die het laswerk voor 
zijn rekening nam. Omdat de 
marktkramen maar een be-
perkt aantal dagen per jaar 
gebruikt werden, besloot Cor-
des de kramen beschikbaar te 
stellen voor de verhuur. Het 
begin van Cordes Verhuur was 
een feit.

In de loop der jaren is het as-
sortiment van Cordes flink uit-
gebreid. Naast kramen voor 
buiten en binnen (speciaal hier-
voor zijn smallere exemplaren 
gemaakt, die eenvoudiger door 
deuren passen) kan men ook bij 
Cordes terecht voor tenten (on-
der andere pagode- en VIP-ten-

ten), chaletjes (vooral populair 
in de decembermaand) en meu-
bilair (tafels, stoelen, picknick-
banken, terrasheaters). ,,Onze 
klanten kunnen er voor kiezen 
om alles door ons te laten ver-
zorgen, maar ze kunnen de 
materialen desgewenst ook zelf 
ophalen of zelf de opbouw voor 
hun rekening nemen”, zegt 
René Cordes, die al van jongs af 
aan werkzaam is in het bedrijf 
van zijn ouders Harry en Jenny. 
,,Door de spullen zelf op te ha-
len of te plaatsen, kunnen klan-
ten besparen op de kosten.”

Cordes Verhuur, 
Transportweg 15 Tynaarlo, 
www.cordesverhuur.nl, 
0592-862290



Energieweg 5a  •  Tynaarlo  •  06 - 4221 8092

l Monturen | Glazen | Oogmetingen l

OPEN: 
di. t/m vr. 10.00-16.00 uur 
(zaterdag 

op afspraak)

Welkom in onze ruime show-room

Scherp zien in de herfst is nu belangrijk!
• Monturen
• Glazen
• Oogmetingen

Handelsweg 14 - Tynaarlo - 0592 - 860 717 - www.debrillenfabriek.nl

Tel. 0592 - 544 237    www.bouwmetselbedrijfvansteenwijk.nl

Nieuwbouw • Aanbouw • Verbouw • Metsel- en Timmerwerk
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Wout Bleeker is met zijn auto-
servicebedrijf al jaren gevestigd 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
en uitgegroeid tot een begrip in 
de regio.

,,Bij ons kunt u terecht voor een 
kleine of grote onderhouds-
beurt voor elk type auto, airco-
service voor personenauto’s en 
lichte bedrijfswagens, reparaties 
van klein tot groot en natuur-
lijk APK-keuringen door erva-
ren keurmeesters. Kortom: een 
allround garage in de regio. 
Natuurlijk zijn ook campers van 
harte welkom, van jong tot oud. 
Autoservice Wout Bleeker staat 
voor goede kwaliteit en scherpe 
prijzen met altijd een persoonlijk 
en betrouwbaar advies. ,,Voor-
dat we iets repareren of ver-
vangen, nemen wij altijd eerst 

contact met u op om te overleg-
gen. Zo zorgen wij ervoor dat u 
niet voor verrassingen komt te 
staan.”
Voor wat betreft onderhoud 
en reparaties kunt u altijd een 
afspraak maken, maar zonder 
afspraak ‘binnenrijden’ is ook 
altijd mogelijk. ,,Wij kunnen u 
normaal gesproken dezelfde 
dag nog helpen. Dan kunt u snel 
weer op weg.”
,,En”, zegt Bleeker, ,,Wij hebben 
ook altijd meerdere jonge oc-
casions te koop staan, als extra 
service. Wij bieden daarbij de 
mogelijkheid om deze te finan-
cieren.”

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

Harms Onderhoud is een all-
round bedrijf dat ingeschakeld 
kan worden voor vrijwel alle 
klussen. Aanbouw, verbouw, 
renovatie: noem maar op. 
Eigenaar Henk Harms heeft 
inmiddels meer dan 30 jaar 
ervaring in de bouw, alsook in 
installatietechniek, dakdekke-
rij en zinkwerken.

Een aantal jaren geleden is 
Harms voor zichzelf begonnen. 
En dat is een goede keus ge-
weest. Harms Onderhoud richt 
zich met name op de particu-
liere markt, met werkzaamhe-

den op allerlei gebied. ,,Ik doe 
eigenlijk alles, met uitzonde-
ring van schilderen, stukado-
ren en metselen. 
Dat laten wij aan andere ge-
specialiseerde bedrijven over 
hier in de buurt. Het spreekt 
voor zich dat wij ook andere 
werkzaamheden die nog niet 
genoemd zijn voor u kunnen 
regelen. Ons motto: Voor elke 
klus, Henk dus. Dat staat ook 
op de nieuwe bus.”

Harms Onderhoud, Vriezer-
weg 19 Tynaarlo, www.harm-
sonderhoud.nl, 06-54608103

MAK Interieur & Montage is 
gespecialiseerd in het ontwer-
pen, produceren en monteren 
van maatwerk meubelen en 
interieurinrichting.

MAK Interieur & Montage werkt 
zowel voor bedrijven als voor 
particulieren. Bedrijven kunnen 
er terecht voor bijvoorbeeld een 
nieuwe balie of bar, of voor een 
compleet nieuw interieur voor 
een kantoorruimte. Zo leverde 
het bedrijf van eigenaar Marc 
Klein enkele jaren geleden een 
bijdrage aan de inrichting van 
het Groninger Forum. Voor par-
ticulieren maakt MAK Interieur 
& Montage onder andere maat-
werk meubelen zoals kasten en 
tafels, maar ook het realiseren 
van een nieuwe keuken behoort 
tot de mogelijkheden. ,,En dat 
is vaak verrassend betaalbaar, 
in vergelijking met de grotere 
keukenconcerns”, aldus Klein. 
,,Ook voor het leveren, leggen 
en onderhouden van kwalitatief 
hoogwaardige vloeren is men bij 
ons aan het goede adres.”
Marc Klein is in 2017 begonnen 

met zijn bedrijf, en vestigde zich 
twee jaar later op bedrijventer-
rein Vriezerbrug. Hier beschikt 
MAK Interieur & Montage over 
een productiehal, waar tien me-
dewerkers zich bezighouden 
met het vervaardigen van de 
bestelde producten. Daarnaast 
heeft het bedrijf nog eens veer-
tien personeelsleden in dienst 
voor de montage.
Marc Klein nodigt belangstellen-
den van harte uit om eens langs 
te komen bij MAK Interieur & 
Montage, zodat ze zelf kunnen 

zien wat er allemaal mogelijk is. 
,,En dat is bijna alles. Vaak heb-
ben klanten zelf al wel een idee 
van wat ze willen. Als we een 
ontwerp hebben, gaan we er 
mee aan de slag op onze teken-
afdeling. En dan is het tijd voor 
de volgende stap: de productie. 
Bij ons is geen klus gelijk. Dat 
maakt het werk ook zo leuk.”

MAK Interieur & Montage, 
Transportweg 6 Tynaarlo, 
www.mak-interieur.nl, 
06-14845325

Pieter Battjes van Battjes 
Tuinonderhoud is een allround 
hovenier die geen uitdaging uit 
de weg gaat.

Pieter Battjes (42) is al 25 jaar 
werkzaam als hovenier en tuin-
man. Hij werkte eerst voor ver-
schillende werkgevers, was daar-
na actief als privétuinman en 
startte 5 jaar geleden zijn eigen 
bedrijf: Battjes Tuinonderhoud. 
,,Ik heb van mijn hobby mijn be-
roep gemaakt”, zegt Battjes.
Battjes is gespecialiseerd in tui-
nonderhoud, tuinrenovatie, de 
aanleg en aanplant van tuinen 
en diverse andere werkzaamhe-
den in de tuin. ,,Tuinonderhoud 
is ontzettend leuk om te doen. 
Van een verwaarloosde tuin 
weer een mooie tuin maken: dat 
is altijd een prachtige uitdaging. 

Als een tuinarchitect een tuin 
ontwerpt, heeft die altijd een 
bepaald eindbeeld voor ogen. 
Alleen wordt dat in de praktijk 
bijna nooit bereikt. Ik probeer te 
kijken wat de architect bedoeld 
heeft, en streef ernaar het be-
oogde eindbeeld te benaderen.”
Battjes Tuinonderhoud is ge-
vestigd aan de Dorpsstraat in 
Tynaarlo, maar heeft op be-
drijventerrein Vriezerbrug een 
loods voor de opslag van ma-
terialen. Pieter Battjes heeft 
veel vaste klanten in Tynaarlo, 
Zuidlaren, Vries, Annen, Haren 
en Assen-Noord. ,,Ik werk graag 
met vaste abonnementsvormen. 
Dat geeft de klanten een stukje 
zekerheid: voor een vast bedrag 
per maand houden ze hun tuin 
netjes.”
Bij Battjes Tuinonderhoud staan 

de wensen van de klant centraal. 
,,Ik luister altijd naar wat de 
klanten willen, en welke ideeën 
zij hebben. Onlangs heb ik voor 
een echtpaar uit Zuidlaren een 
tuin aangelegd waar voorheen 
alleen bestrating lag. Meneer 
en mevrouw hadden nogal uit-
eenlopende ideeën. Ik ben eerst 
naar meneer gaan luisteren, en 
daarna naar mevrouw. Vervol-
gens ging ik naar de kweker om 
beplanting op te halen, en ben 
ik aan de slag gegaan. En uitein-
delijk zeiden ze allebei: dit is pre-
cies zoals we het bedoeld had-
den. Kijk, zulke projecten geven 
mij enorm veel voldoening.”

Battjes Tuinonderhoud, 
Dorpsstraat 57 Tynaarlo, 
www.battjestuinonderhoud.nl, 
06-23880336

ModiQ biedt innovatieve oplos-
singen op het gebied van tijde-
lijke en permanente gebouwen 
voor bedrijven en particulieren. 
Gespecialiseerd in de bouw van 
modulair vastgoed: reguliere 
woningen, vakantiewonin-
gen of kantoorunits. ,,Van 15 
vierkante meter tot onbeperkt”, 
zegt Hessel Wiekamp, sinds drie 
jaar eigenaar.

Een ModiQ-huis wordt opge-
bouwd uit modules. Een modu-
le bestaat uit een zeer robuust 
stalen skelet dat wordt voorzien 
van dikke isolatielagen. ,,Daar-
mee voldoen we ruimschoots 
aan het Bouwbesluit van 2021”, 
aldus Wiekamp. De klant kan 
zelf aangeven waar ramen, deu-
ren en overige details geplaatst 
moeten worden. ,,De klant heeft 
dus een grote mate van vrijheid. 
Er is keuze uit diverse dakcon-
structies en het is zelfs mogelijk 

om een gevel volledig van glas te 
maken of schuifpuien en open-
slaande deuren toe te passen.”

Het bedrijf beschikt over een 
productiehal waar de modules 
prefab worden gemaakt. Wie-
kamp: ,,Hier wordt een woning 
of kantoorruimte voor 90 pro-
cent geprefabt. Wij leveren het 
gebouw helemaal compleet 
af, inclusief badkamer, keuken 
en binnenafwerking. De klant 
hoeft alleen nog de meubels 
erin te zetten.” Een modiQ-huis 
wordt in delen naar de plek van 
bestemming gebracht en kan in 
sommige gevallen zelfs binnen 
een dag worden opgebouwd. 
Uiteraard is dit afhankelijk van 
de grootte van de woning.

De werkwijze van ons heeft niet 
alleen voordelen voor de klant, 
maar ook voor het personeel 
van het bedrijf. ,,De werkom-

standigheden in onze produc-
tiehal zijn altijd optimaal. De 
weersomstandigheden zijn niet 
van invloed op het werk.” In de 
showroom  kunnen belangstel-
lenden een aantal modules be-
kijken om inspiratie op te doen. 

In vergelijking met de reguliere 
bouw is een modiQ-huis zeer 
betaalbaar, en ook nog eens 
bijzonder duurzaam. ,,Onze hui-
zen zijn gasloos, opgebouwd 
uit duurzame materialen en 
daardoor volledig circulair”, 
zegt Wiekamp. ,,De basis wordt 
gevormd door staal, dat onein-
dig te recyclen is. En voor de 
buitenafwerking maken we ge-
bruik van WPC (houtcomposiet, 
red.) of gecertificeerd duurzaam 
hout.”

ModiQ, Nijverheidsweg 2,7 
Tynaarlo, www.modiq.nl, 
0592-544146

Autoservice Wout Bleeker: 
de allround garage in de regio

Harms Onderhoud: 
klussen op allerlei gebied

Battjes Tuinonderhoud stelt wensen 
van de klant centraal

ModiQ: modulaire bouw in Tynaarlo

MAK Interieur & Montage: maatwerk in interieurbouw



Nijverheidsweg 9 Tynaarlo • 06 - 23018423 • patrickboezen@hotmail.com

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

• Timmerwerken
• Houtskelet
• Kunststof

Dé specialist in houtskelet

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

Specialist in
evenementen-
verhuur

VOLVO
SPECIALIST

AUTO
SCHADE

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

• Autoschade, herstel alle merken 
door echte vakmensen

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

Pieter Battjes
www.battjestuinonderhoud.nl

Dorpsstraat 57 Tynaarlo
06 - 2388 0336

Tuinonderhoud 
op maat
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Kievit Transport was in 2020 
precies een kwart eeuw geves-
tigd in Tynaarlo. De tijd vliegt 
voorbij…

Na het halen van zijn vrachtwa-
genrijbewijs werkte Abco Kievit 
eerst enige tijd als chauffeur in 
loondienst bij Transportbedrijf 
Van Veen, destijds gevestigd aan 
de Onlandweg. In 1988 begon 
hij voor zichzelf. Als vrachtwa-
genchauffeur vervoerde hij sui-
kerbieten en zeecontainers. In 
1995 vestigde Kievit Transport 
zich aan de Meerweg op bedrij-
venterrein Vriezerbrug.
Door mond-tot-mondreclame 
kreeg Kievit steeds meer werk. In 
1999 werd dan ook een loods bij 
het bedrijf gebouwd, geschikt 
voor twee vrachtwagens en voor 
op- en overslag. Kievit Transport 
stopte met vervoer naar het 
buitenland, en ging zich vooral 
richten op binnenlands vervoer. 
Zo is het bedrijf gestaag ge-
groeid, niet in de laatste plaats 

door de samenwerking met de 
eveneens op Vriezerbrug geves-
tigde pakketdienst DPD. Op het 
terrein van Kievit Transport werd 
een nieuwe loods gebouwd 
voor op- en overslag van DPD. 
Inmiddels heeft 
Kievit Transport ne-
gen chauffeurs in 
dienst. Abco Kievit 
zelf zorgt er vooral 
voor dat al het ma-
terieel op orde is. Hij 
werkt alleen nog als 
chauffeur tijdens de 
bietencampagne. 
Echtgenote Mea 
verzorgt de admi-
nistratie van het 
bedrijf. Inmiddels 
heeft Mea ook het 
vrachtwagenrijbe-
wijs gehaald, even-
als zoon Jasper. Die 
heeft al laten weten 
het bedrijf van zijn 
ouders op termijn te 
willen voortzetten. 

De toekomst van Kievit Transport 
lijkt dan ook in goede handen.

Kievit Transport, Meerweg 16 
Tynaarlo, www.kievittrans.nl, 
tel. 0592-544396

Auto Roelfsema:  
de Volvo-specialist in de regio
Na 70 jaar Zuidlaren zijn Auto 
Roelfsema en Autoschadeher-
stel Roelfsema nu alweer 15 
jaar gevestigd op Vriezerbrug; 
op een prachtige locatie in het 
entreegebied van het bedrijven-
terrein.

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

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

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

Kievit Transport: vrachtwagens voor alle transporten

AABS Bouw- en Timmerbedrijf: 
een allround vakbedrijf
AABS Bouw- en Timmerbedrijf 
is in 1997 gestart in Zuidlaren 
en al 25 jaar een vertrouwd 
adres op het gebied van 
bouwtechniek. Enkele jaren 
later is AABS verhuisd naar 
bedrijventerrein Vriezerbrug. 

AABS is een middelgroot be-
drijf dat er bewust voor geko-
zen heeft om niet te groot te 
worden. Want dat levert voor 
de opdrachtgevers enkele dui-
delijke voordelen op: korte 
lijnen, persoonlijk contact, be-
trouwbaar advies en optimale 
flexibiliteit.

Men is bij AABS Bouw- en Tim-
merbedrijf aan het juiste adres 
voor nieuwbouw, verbouw, 
aanbouw, utiliteitsbouw en 
onderhoud. AABS is verder ac-
tief op verschillende vlakken 
van het timmergebied: dak-
kapellen, deuren, kozijnen en 
trappen. In alle fases van het 
bouw- en timmerproces staat 
kwaliteit bij AABS hoog in het 
vaandel.

AABS Bouw- en Timmerbedrijf, 
Meerweg 12 Tynaarlo, 
www.aabsbouw.nl, 
0592-544840

Erik Lammers is sinds enkele 
jaren met zijn bedrijf Lammers 
Metaal en Techniek werkzaam 
in de agrarische en technische 
dienstverlening. 

,,Mijn opdrachten zijn heel di-
vers”, zegt Lammers. ,,Voor 
ondernemers in de agrarische 
sector verricht ik allerlei repa-
raties op en rond de boerderij. 
Ik kan hekwerken, trappen en 
stalinrichtingen maken, maar 
ook aanpassingen doen aan 
machines of bijvoorbeeld de bo-
dem van een kieper vervangen.” 
Daarbij gaat Lammers geen uit-
daging uit de weg. Hij is gespe-
cialiseerd in uiteenlopende me-
taaltoepassingen.

Lammers Metaal en Techniek is 
ook gespecialiseerd in meer op 

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

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

Bouw & Metselbedrijf Van Steenwijk: 
specialist in metselwerk
Bouw & Metselbedrijf Van 
Steenwijk werkt voor particulie-
ren, bedrijven en verenigingen 
in met name de drie noordelijke 
provincies.

Het bedrijf kan worden inge-

schakeld voor verschillende 
diensten: metselwerkzaamhe-
den (aanbouw aan woningen, 
nieuwbouw of renovatie van 
schoorstenen, metselen van tuin-
muren en tuinpilaren en sier-
metselwerken), timmerwerken 

(timmeren van houten garages, 
carports en tuinhuisjes), nieuw-
bouw (woningen en schuren), 
aanbouw (garages en bijkeu-
kens), verbouw van woningen, 
het plaatsen van dakkapellen 
en dakramen en het plaatsen 
van kozijnen (hardhout of kunst-
stof).

,,Wij zijn een klein bouw- en 
metselbedrijf”, aldus Henk van 
Steenwijk. ,,Daardoor heeft de 
klant een vast aanspreekpunt. 
En dat voor beiden prettig. Meer 
informatie over onze werkzaam-
heden? Neem vrijblijvend con-
tact met ons op.”

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

Bas Mensing is al enige jaren 
actief in de print- en signing-
branche. Sinds 2020 heeft hij 
zijn eigen bedrijf: Mensing Print 
& Sign.

Mensing Print & Sign is een re-
clameproductiebedrijf dat an-
dere bedrijven helpt om hun 
zichtbaarheid te vergroten. Bij-
voorbeeld met gevel- en terrein-
reclame: raambelettering, licht-
reclame, zuilen, spandoeken en 
vlaggen. Daarnaast doet Men-
sing Print & Sign aan voertuig-
belettering en carwrapping. Bij 

carwrapping wordt met behulp 
van speciale folie de complete 
auto ingepakt. Mensing Print 
& Sign kan alle denkbare voer-
tuigen voorzien van een wrap, 
zoals personenauto’s, raceauto’s, 
boten, trailers en meer.

In het verlengde hiervan is Men-
sing Print & Sign ook gespeciali-
seerd in interieurwrapping. ,,Het 
komt geregeld voor dat mensen 
uitgekeken zijn op hun keuken, 
terwijl de apparatuur nog wel 
naar wens is”, zegt Mensing. 
,,Dan is het mogelijk om de 

keuken te wrappen met interi-
eurfolie. Veel mensen kennen 
dit principe nog niet. Maar het 
is een relatief betaalbare ma-
nier om de keuken een geheel 
andere uitstraling te geven, en 
tevens een alternatief voor het 
laten spuiten van de keuken. 
Wij kunnen ook achterwanden 
een nieuwe look geven, bijvoor-
beeld als mensen zat zijn van de 
tegeltjes. Houtfolie, betonfolie, 
metaalfolie: alles is mogelijk. We 
hebben keuze uit 250 tot 300 
motieven.”

Mensing Print & Sign helpt de 
klant met unieke logo’s ontwer-
pen, of zelfs de gehele bedrijfs-
reclame. Mensing: ,,Sommige 
klanten komen bij ons met een 
compleet uitgewerkte opzet, 
anderen hebben nog geen idee 
wat ze precies willen. Maar in 
alle gevallen helpen wij de klant 
van A tot Z: van idee tot eindpro-
duct.”

Mensing Print & Sign, Meerweg 
13 Tynaarlo, www.mensingprin-
tensign.nl, 06-21995663

Mensing Print & Sign helpt de klant van A tot Z

Lammers Metaal en Techniek:
maatwerk in metaal



THUIS IN 
ELKE KEUKEN

Wij zijn per direct op zoek naar een:

(creatieve) KEUKENVERKOPER M/V (full time)

(representatieve) BALIEMEDEWERKER M/V (20 uur)

KOM JIJ ONS 
ENTHOUSIAST TEAM 

VERSTERKEN?
Bel: 0592-580999 of mail 

naar: okodink@gmail.com


