


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

Uw specialist in 
bouw- en tuinhout

Maatwerk
geen
probleem

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

DIVERSE OPSTELLINGEN AANWEZIG.

VOOR ELK BUDGET EEN KEUKEN

SCAN-LINE 820B
Multifunctionele houtkachel
• Moderne uitstraling
• Slank en hoog model
• Leverbaar met speksteen,  

Limestone of  
keramische bekleding

• Uit te voeren met bakoven
• Zuinig en rendabel

BUDGET KEUKENS

HAARDEN en KEUKENSKEUKENS & HOUTKACHELS

IN TOBACCO 
UITVOERING
BRANDEND 
TE BEKIJKEN 

IN ONZE 
SHOWROOM

LOOP GERUST 
EENS BINNEN 
VOOR MEER 
INFORMATIE

KACHELS MET KARAKTERROBUUST EN MODERN

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

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

Overdekt Overdekt 
genieten genieten 

in uw tuinin uw tuin

• Screens • Knikarmschermen
• Rolluiken • Markiezen
• Verandazonwering

Veranda’s roden

PassPassie ie 
voor het voor het 

buitenleven!buitenleven!

BEZOEK ONZE SHOWROOM OOK ONLINE!WWW.VERANDASRODEN.NL

Alles op 
maat gemaakt

kwekerij “de Baggelhof”
Historische Vruchtbomen

www.baggelhof.nl

• Historische hoogstamfruitbomen

• Vermeerderen van fruitrassen

• Enten en oculeren op verzoek

• Levering van kleinfruit

• Flora inventarisatie

• Advisering aanleg boomgaard

Baggelveld 2  •  Terheijl  •  Tel. 06-1151 8397
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‘Kunst Kiezen en Delen’ in Kunstencentrum K38

RS Kasttechniek: voor vele passende oplossingen

De Wit: uw specialist in zonwering en glas

Plantseizoen bij kwekerij De Baggelhof

BK Solutions: alles keurig opgelost 
op administratief gebied

Laurens Coffee: duurzame koffie 
voor een eerlijke prijs

RODEN – In Kunstencentrum K38 
aan de Kanaalstraat 38 in Roden 
is tot en met zondag 27 februari 
de tentoonstelling ‘Kunst Kiezen 
en Delen’ te zien.

De expositie omvat interessante 
kunstwerken uit zeven kunstver-
zamelingen, en wel in een grote 
verscheidenheid aan technieken 
en van kunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Dorothee en Pe-
ter Smit, Trijnie en Johan Antons, 
Arien de Groot en Peter de Vis, 

Maxelant Harmsze, Grietje en 
Berend Vos, Cilly en Wouter van 
der Heide en Atty en Hans van 
der Mark zijn deze verzame-
laars. Zij geven het publiek een 
subliem inkijkje in hun prachti-
ge verzamelingen. De expositie 
is opgezet in een bijzondere 
‘salonervaring’, georganiseerd 
door Verkuno. Kunstencentrum 
K38 is geopend van woensdag 
tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.kunstencentrumk38.nl.

EEN - In de nieuwe compacte 
showroom van RS Kasttech-
niek is een goede weergave te 
zien van de mogelijkheden om 
kastruimte te creëren in bijna 
elke ruimte. De showopstellin-
gen geven een goed beeld van 
alle mogelijkheden en kleuren 
die verkrijgbaar zijn.

,,Het aanbod varieert van strak-
ke, moderne deuren tot heel 
mooi klassiek. Maar een glas- of 

spiegeldeur kan ook. Natuurlijk 
horen de bijbehorende grepen 
en accessoires daar ook bij”, zegt 
eigenaar Ron Scheffers. ,,Het is 
mogelijk een afspraak bij u thuis 
te maken om de mogelijkheden 
te bekijken. Desgewenst kan 
daar een vrijblijvende offerte 
van gemaakt worden. En of het 
nu een rechte muur of onder een 
schuin plafond is: bijna overal is 
wel een passende oplossing voor. 
De kasten komen dan perfect op 

maat aan, of worden in onze ei-
gen werkplaats aangepast zodat 
ze bij u thuis geplaatst kunnen 
worden. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor horren voor ramen 
of deuren. Verder zijn we dealer 
van binnen- en buitendeuren 
van Skantrae en ook zijn we le-
verancier van Woodvision.”

RS Kasttechniek is gevestigd aan 
de Norgerweg 15 in Een (06-
50446373).

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

De Wit is dé zonweringspecialist 
van Roden en wijde omgeving. 
Als dealer van Brustor, Harol, 
Luxaflex en Weinor heeft De 
Wit voor nagenoeg elke situatie 
een passende oplossing, of het 
nu gaat om knikarmschermen, 
uitvalschermen, screens, markie-

zen, buitenjaloezieën of rollui-
ken.
Als glashandel is De Wit gespe-
cialiseerd in het plaatsen van 
verschillende soorten beglazing, 
zoals blank en gekleurd glas, ge-
laagd en gehard glas, isolatieglas 
(HR-glas), geluidwerend glas en 
voorzetramen. Alle glasproduc-
ten worden vakkundig geleverd 
en geplaatst. 
Waar veel bedrijven een moeilij-
ke periode achter de rug hebben 
vanwege de coronapandemie, 

heeft De Wit over de hoeveel-
heid werk niet te klagen. ,,Men-
sen zijn nog steeds veel thuis. 
Daardoor zijn ze graag bereid 
om wat uit te geven om hun huis 
nog aangenamer te maken”, 
zegt Deana Slenema.
Voor meer informatie over de 
vele mogelijkheden van De 
Wit Zonwering en Glasservice 
is men van harte welkom in de 
showroom aan de Hagen 23 in 
Roden (www.dewitroden.nl, 
050-5015764.

TERHEIJL - Voor fruitboomkwe-
kerij De Baggelhof in Terheijl zijn 
het de drukste maanden van het 
jaar. Het plantseizoen is momen-
teel in volle gang.

Bij De Baggelhof worden onge-
veer 300 verschillende soorten 
fruitbomen gekweekt. Rassen 
die, op een enkele na, niet meer 
in de winkel te koop zijn. Dit 
worden historische fruitrassen 
genoemd. De bomen worden op 
een biologische wijze gekweekt; 
zonder bestrijdingsmiddelen. 
Hierdoor is op de kwekerij spra-
ke van een rijke biodiversiteit. 
Want er zijn niet alleen fruitbo-
men te vinden, maar ook andere 

bomen en planten, heggen voor 
vogels en takkenrillen waar veel 
dieren in weg kruipen. Dit alles 
zorgt voor biologisch evenwicht, 
en een mooie plek om te vertoe-
ven.
Lubbert Dijk van De Baggelhof 
vindt het belangrijk dat de klant 
naar huis gaat met een boom 
die past bij de grondsoort. Ook 
is het van belang hoe groot de 
boom in de toekomst wordt. 
Dijk snoeit de boom in het bijzijn 
van de klant, geeft advies voor 
het volgende jaar en tips over 
het planten van de boom. Ver-
der zijn bij De Baggelhof aanver-
wante producten te koop, zoals 
onbehandelde palen met boom-
band en gesp, biologische pot-
grond, biologische compost, ge-
steentemeel, kalk en 
boombeschermers 
die bescherming bie-
den tegen katten en 
reeën. ,,Alles wat je 
nodig hebt om een 
boom te planten.”
Op de boomkweke-
rij worden ook bes-
senstruiken, fram-
bozen, hazelnoten, 
tamme kastanjes, 
mispels, perziken, 
abrikozen, amande-
len en diverse geën-
te walnotenrassen 
verkocht. Tevens is 
De Baggelhof het 

juiste adres voor bos- en haag-
plantsoen voor het aanleggen 
van een windsingel of heg. 
Volgens Lubbert Dijk zijn het 
nu de drukste maanden van het 
jaar. ,,Het plantseizoen is in volle 
gang. De gehele winter tot en 
met april – als het niet vriest – is 
het tijd om bomen te planten.” 
Bomen kunnen tegen een ver-
goeding gebracht en eventueel 
ook geplant worden.
De Baggelhof is gevestigd aan 
het Baggelveld 2 op Terheijl. Wie 
een boomgaard wil aanleggen, 
kan contact opnemen met Lub-
bert Dijk via lubbert@baggelhof.
nl of 06-11518397 om in goed 
overleg tot een keuze voor ras-
sen te komen. Meer informatie is 
te vinden op www.baggelhof.nl.

TOLBERT - Alle administratieve 
oplossingen van de grondleg-
gers Leon Brandsma en Jan Cor-
nelis Klijn zijn gebundeld in de 
naam Brandsma Klijn Solutions 
(BK Solutions), een veelzijdig 
administratiekantoor met perso-
neelsdiensten.

BK Solutions is een laagdrem-
pelig kantoor waar iedereen 
welkom is voor een vrijblijvend 
gesprek. ,,We zijn u graag van 
dienst bij het opstellen en ver-
werken 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 betrek-
king tot jaarrekeningen, be-
lastingaangiftes en meer. ,,We 
verwerken uw financiële admi-
nistratie en helpen bij uw belas-
tingaangiftes (OB, LB, IB, VPB). 
Daarnaast bent u welkom bij ons 
als u financieel advies zoekt.” 
Hoewel de oplossingen van BK 
Solutions divers zijn, hebben ze 
vrijwel altijd dezelfde voordelen: 
professionele ondersteuning, 
tijdbesparing en vriendelijk ge-
prijsd. ,,Alles keurig opgelost op 
administratief gebied: dat is wat 
we u bieden.”

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

Eigenaar Edwin Laurens koopt 
zijn koffie rechtstreeks in bij kof-
fieboeren in landen als Brazilië 
en Colombia.

Zij ontvangen hiervoor een eer-
lijke prijs. Het assortiment van 
Laurens Coffee omvat zes kof-
fiesoorten: Blues (allround en 
kruidig), Britpop (stevig en vol), 
Dixieland (zoet en vol), Folk (pit-
tig), Rockabilly (romig en krach-
tig) en Samba (zacht en romig). 
De koffiesoorten dragen alle de 
naam van een muziekstijl, dit 
met een knipoog naar de ande-
re passie van Laurens: muziek. 
Naast Laurens Coffee 
runt Laurens in Vries 
ook Audio Artistiek, 
een zaak met hoog-
waardige geluidsappa-
ratuur. Inmiddels levert 
Laurens Coffee koffie 
aan dertig verkoop-
punten in heel Noord- 
en Oost-Nederland.
In de winkel van Lau-
rens Coffee aan de 
Oude Asserstraat 26 
in Vries vindt men een 
uitgebreid aanbod 

van koffiemachines: volauto-
maten van de merken Nivona 
en Siemens en halfautomaten 
(espressomachines) van Rancilio. 
En voor de klassieke filterkof-
fie zijn er de apparaten van het 
merk Moccamaster. Ook voor 
accessoires en reinigingsmidde-
len kan men bij Laurens Coffee 
terecht, evenals voor onderhoud 
aan alle merken en modellen. De 
producten van Laurens Coffee 
zijn eveneens te bestellen via de 
webshop op www.laurenscof-
fee.nl.
In de afgelopen periode heeft 
Laurens Coffee een speciaal 
proefpakket samengesteld. Dat 
bevat drie verschillende koffies-
maken, in een leuke cadeauver-
pakking. Een uitgelezen moge-
lijkheid om kennis te maken met 
het aanbod van Laurens Coffee.

Kwaliteit op maat bij
Sipma Parket

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

WINTERMOOIS verschijnt in 
de Gemeenten Noordenveld 

en Het Westerkwartier

Oplage: 33.000 ex.

Acquisitie: Geert Lubbers 

Tel. 06 - 2901 4744

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

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

COLOFON



HORIZONTAAL: 1 autoweg; 6 vis; 12 beschadiging; 14 flink; 16 waterstand; 
18 dreumes; 19 aanval; 21 numero; 22 dit is; 23 groente; 25 aanvankelijk; 27 
drank; 29 kwast; 31 jaarboek; 33 Frans voegwoord; 34 en volgende; 35 insect; 
37 onder andere; 38 Frans lidwoord; 39 snavel; 41 hoekpilaar; 43 aldus; 44 
dakrand; 45 priem; 46 nummer; 48 schaapkameel; 51 kapot; 54 Engels gewicht; 
56 legerafdeling; 57 langs; 59 vogelproduct; 60 traagloper; 61 tropische 
houtsoort; 64 pittige; 67 schaaldier; 68 genoegen; 70 maaimes; 71 in orde; 
72 en andere; 74 gebogen been; 75 bolgewas; 76 Bijbeldeel; 77 deel van een 
kachel; 79 tweestrijd; 81 niet slagen; 82 lak.

VERTICAAL: 2 keurmerk; 3 schuimen; 4 vaartuig; 5 spil; 7 klaar; 8 loop; 9 
voortreffelijk; 10 emeritus; 11 kloek; 13 majeur; 15 kring; 17 lol; 19 hoop; 20 
rivier in Duitsland; 22 overeenkomst; 24 voegwoord; 25 water in Friesland; 26 
verlichting; 28 voorzetsel; 30 ook niet; 32 draak; 36 onder meer; 39 zangnoot; 
40 slang; 41 indien; 42 bouwland; 47 botterik; 49 versieringsmotief; 50 
getalletter; 52 verlangen; 53 middagslaapje; 55 dekplaat; 57 hoofdtelwoord; 58 
spoorwegbeveiliging; 60 opgeld; 62 dwarshout; 63 tangens; 65 legerafdeling; 
66 dat is; 69 muurholte; 73 zwemvogel; 75 tijdsdeel; 77 water in Noord-Brabant; 
78 aartsbisschop; 79 lidwoord; 80 vreemde maat.

PRIJSPUZZEL

Oplossing insturen vóór zaterdag 5 maart naar: Unimax Hertz bv, 
De Millystraat 5, 9471 AG  Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

WIN EEN WINTERBOEKET VAN MARJET

Tolberterstraat 75 (hoek Langewoldstraat) Leek  Tel. 06 - 5050 0972

MAIL INFO@BLOEMENLEEK.NL OF BEL EN BESTEL!
Creatief voor u geschikt!Creatief voor u geschikt!

Voor al uw boeketten!Voor al uw boeketten!
Marjet’s Bloemen AtelierMarjet’s Bloemen Atelier

Bezorging 
GRATIS in Het 

Westerkwartier

MEUBELHUIS ROJA
Vanaf  € 725.-

(zithoogte 52 cm)Vanaf  € 725.-
(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
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Volop streekproducten bij Boerderijwinkel Hoorn

Winkel van Jasicamp ondergaat metamorfose

HUIS TER HEIDE – In Huis ter Hei-
de is afgelopen jaar Boerderij-
winkel Hoorn geopend. De pro-
ducten die in de winkel liggen 
zijn vrijwel allemaal lokaal of 
regionaal geproduceerd. En het 
aanbod groeit nog steeds.

De winkel aan de Kolonievaart 
in Huis ter Heide was al bekend 
van de verkoop van asperges en 
aanverwante producten tijdens 
het aspergeseizoen. Een groot 
deel van het jaar stond de win-
kel echter leeg. Zo ontstond het 
idee om er een boerderijwinkel 
van te maken, die het hele jaar 
open is. Boerderijwinkel Hoorn 
richt zich vooral op de verkoop 
van lokale producten. ,,En dan 
niet alleen groente, fruit en 
zuivel”, zegt Peggy Kulper, één 
van de initiatiefnemers. Maar 
ook bijvoorbeeld brood, jam, 
sappen, bier en wenskaarten. 
Mooie, eerlijke producten met 
een goed verhaal.”
De bieren van Maallust en kaas 
van Kaaslust uit het naburige 
Veenhuizen maakten al vanaf 
het begin deel uit van het as-
sortiment van Boerderijwinkel 
Hoorn. Ook heeft de winkel 
een speciale stelling met pro-
ducten van DrentsGoed. Een 
verdere greep uit het enorme 
aanbod: koolzaadolie en (kool-
zaad)mayonaise van Geerts Best, 
sappen van ‘sLandsBeste, jams 
van Proef de Streek en produc-
ten van PUUR Drents: een vorm 

van dagbesteding voor mensen 
die op jonge leeftijd worden 
geconfronteerd met dementie 
of niet-aangeboren hersenlet-
sel. ,,En we zijn voortdurend op 
zoek naar lokale ondernemers 
die hun producten ook bij ons 
willen verkopen”, vertelt Peggy 
Kulper. ,,Zij kunnen altijd contact 
met ons opnemen.”
Het werk in de boerderijwin-
kel gaat niet ten koste van de 
aandacht voor asperges. Inte-
gendeel: in het aspergeseizoen 
zal hier de nadruk op komen 
te liggen. De sorteermachine is 
verplaatst naar een oude loods, 
zodat klanten van de boerderij-
winkel hier geen (geluid)hinder 
meer van ondervinden. Er is een 
nieuwe loods gebouwd voor het 

stallen van materieel. Op het ter-
rein van de boerderijwinkel wor-
den overigens ook Agria-aard-
appels verbouwd. Kulper: ,,We 
hebben zelfs een frietbar waar 
mensen van deze aardappels 
hun eigen frietjes kunnen ma-
ken.”
Boerderijwinkel Hoorn aan de 
Kolonievaart 16 in Huis ter Heide 
is geopend van woensdag tot en 
met zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Vanaf de start van het asper-
geseizoen – eind maart – is de 
winkel ook op maandag en dins-
dag open. Meer informatie over 
de boerderijwinkel is te vinden 
op www.hoorn-asperges.nl. Hier 
vindt u ook de webshop met een 
overzicht van het complete as-
sortiment.

LEEK – De winkel van Jasicamp 
Caravan- en Campertechniek in 
Leek heeft deze winter een gron-
dige verbouwing ondergaan.

Voorheen betraden klanten 
van Jasicamp het bedrijf aan de 
Kalkoven via een smal gangetje, 
om vervolgens in een enorme 

ruimte te komen met duizen-
den onderdelen en accessoires 
voor caravan en camper. Tijdens 

de verbouwing is een nieuwe 
entree gerealiseerd, met een 
glazen pui en een opvallende 
rode omranding. ,,Op deze ma-
nier willen we beter laten zien 
dat we een winkel zijn”, vertelt 
Janny Neef, samen met echt-
genoot Siete eigenaar van Jasi-
camp. Ook binnen is het nodige 

veranderd. Zo is het voormalige 
magazijn aan de winkelruimte 
toegevoegd. Hierdoor kan het 
immense assortiment van Jasi-
camp nog beter worden gepre-
senteerd. ,,We zijn nu nog druk 
bezig om alles in de winkel op 
orde te krijgen. Daar verwachten 
we in april klaar mee te zijn. On-
dertussen zijn we wel gewoon 
open voor publiek.” Om de vol-
tooiing van de verbouwing te 
vieren, hoopt Jasicamp komend 
voorjaar een feestelijke herope-
ning te kunnen organiseren. Of 
dat daadwerkelijk mogelijk is, 
hangt uiteraard af van de dan 
geldende coronamaatregelen.
Het is inmiddels ruim 30 jaar ge-
leden dat Siete en Janny Neef 
zelf een camper wilden bouwen 
en hiervoor op zoek gingen naar 
een geschikte werkruimte. Het 

was het begin van Jasicamp, 
inmiddels één van de grootste 
winkels met artikelen en acces-
soires voor caravans en campers 
in heel Nederland. ,,Het enige 
dat wij niet doen, is zelf campers 
en caravans verkopen”, zegt Jan-
ny. ,,Verder doen we alles, zoals 
reparaties, onderhoud en keu-

ringen. En in het geval van cam-
pers richten wij ons niet alleen 
op de opbouw, maar ook op het 
motorische gedeelte. Dus alles 
onder één dak.” 
Wie zelf een camper wil bouwen 
of verbouwen, vindt bij Jasicamp 
isolatiematerialen, houtplaten 
en alles voor de verdere inrich-
ting. En voor wie daar minder 
bedreven in is, beschikt Jasicamp 
over een goed uitgeruste werk-
plaats met deskundig perso-
neel. Daarnaast heeft Jasicamp 
meer dan 16.000 onderdelen 
en accessoires op voorraad: van 
waterpompen en dakluiken tot 
schotelantennes en complete 
inbouwkeukentjes. Voor meer 
informatie over Jasicamp aan 
de Kalkoven 5 in Leek kan men 
terecht op www.jasicamp.nl of 
bellen naar 0594-515181.

LEEK – In twee hallen van Sport-
centrum Leek wordt op zater-
dag 12 en zondag 13 maart de 
zevende editie van de Classic 
Mtotor & Bromfietsbeurs ge-
houden. 

Er valt weer veel te zien om van 
te genieten: mooie collecties mo-
toren en bromfietsen van diver-
se clubs van begin vorige eeuw 
tot en met het eind van de jaren 
negentig zijn op de beurs te be-
wonderen. Aanwezig zijn onder 
andere de JAWA Club, de Klas-
sieke Japanse Motorenclub, de 
Veteranen Motoren Club en de 
HAV met mooie collecties. Ook 
particuliere bezitters van twee- 
of driewielers laten hun trots 
zien op de beurs. 
Veel standhouders met onderde-
len, documentatie, gereedschap, 
miniaturen en van alles en nog 
wat hebben zich ingeschreven 
voor de Classic Motor & Brom-

fietsbeurs. Ook veel nieuwe 
standhouders komen naar Leek. 
En natuurlijk ontbreken de re-
trospullen uit de jaren vijftig en 
zestig niet.
Voor zowel particulieren, hande-
laren als clubs is er nog plaats op 
deze beurs. Deelname is gratis. 
Bromfietsen, scooters, motoren, 
onderdelen en alles wat daar 
bij hoort kunnen op de beurs 
aangeboden worden. Belang-
stellenden dienen zich uiteraard 
wel even in te schrijven om een 
plaats te reserveren. 
De Classic Motor & Bromfiets-
beurs in Sportcentrum Leek is op 
zaterdag 12 en zondag 13 maart 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 
Alle informatie is te vinden op 
www.classicmotor-bromfiets-
beurs.nl of www.sportcentrum-
leek.nl. Voor informatie kan men 
ook mailen naar info@classicmo-
tor-bromfietsbeurs.nl of bellen 
naar 0594-512040.

Houtcentrum Roden: 
groots in hout

RODEN – Bij Harm en Alie Vijfschaft van Houtcentrum Roden 
vindt u alle houtmaterialen – uitsluitend FSC-goedgekeurd – 
voor in en om het huis en tuinhout (onder andere lariks) van 
hoge kwaliteit. Ook timmerwerkzaamheden (waaronder 
het maken van kozijnen, deuren en dakkapellen) behoren bij 
Houtcentrum Roden tot de mogelijkheden. Voor gipsplaten, 
mortels, isolatiematerialen, schroeven, bevestigingsmateria-
len enzovoorts kan 
men eveneens bij 
Houtcentrum Roden 
terecht. ,,In onze uit-
gebreide werkplaats 
en zagerij kunnen 
wij veel maken”, al-
dus Harm Vijfschaft. 
Houtcentrum Roden 
is gevestigd aan de 
Ceintuurbaan Noord 
103A in Roden (050-
5012428).

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

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

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

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

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

BIOLOGISCH VLEES EN BROOD

Classic Motor & Bromfietsbeurs 
in Sportcentrum Leek

Winnaars
kerstmammoetpuzzel

‘Het wit van de sneeuw, het groen van de hoop, het rood 
van de liefde, daar loopt kerst mee te koop’. Dat was de op-
lossing van de kerstmammoetpuzzel in de krant ‘December 
Momenten’. Uit de vele goede inzenders zijn vier prijswin-
naars getrokken. De tafelhaard aangeboden door De Vries 
XL Tuinmeubelen in Roden is gewonnen door Fred Schildhuis 
uit Niebert. Henk Oosterhuis uit Leek is de winnaar gewor-
den van een cadeaupakket van gezondheidswinkel Rima in 
Roden. Het geschenkpakket van Biocorner Easy Hobby in 
Leek gaat naar Corrie Hoving uit Noordhorn. Jannie de Vries 
uit Haulerwijk heeft een winterarrangement ontvangen van 
Hofstee Bloemen uit Roden.



Een goede kop koffie.
Het begin van 

een geweldige dag.

Duurzame heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. 

Dat is Laurens Coffee.

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

Probeer ook ons 
proefpakket 

met 3 smaken

Zet je favoriete 
muziek op en laat 
ons je favoriete 
koffie maken

Voordelig
rijden?

Geen probleem!

Dat kan al
v.a. € 395,-

incl. apk

Graag
tot ziens!

 Kom langs!          Altijd voor weinig een mooie auto!
1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988  /  (voor ons actuele aanbod kijk op: marktplaats.nl)

Een auto 
van JD?

Een prima 
idee!

Boeken
Beveiliging
Campertenten
Camperbouw
Cruise control
Dakkoffers/
bagageboxen
Electro
Gas
Gereedschap
Huishoudelijk allerlei
Isolatie materialen
Kookplaten
Koeling
Luifels
Motordragers
Navigatie systemen
Onderdelen
Reimo artikelen
APK
Reparatie en onderhoud
Schadeherstel
Schotel antenne’s
Trekhaken
Truma verwarming
TV en video
Ventilatie
Verlichting
Water
Zonnepanelen

Alles
onder één dak

voor uw
camper-
gemak!

Kalkoven 5, 9351 NP  Leek, (Industrieterrein Diepswal)
Telefoon 0594 - 515181
www.jasicamp.nl

Openingstijden:
Zondag en maandag : gesloten
Dinsdag t/m vrijdag : 09.00-17.00 uur
Zaterdag : 10.00-16.00 uur

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

Clean Evolution 
Vermaler voor inhoud toiletcassette 
Geen gesleep meer met de afvaltank van het chemische 
toilet. De vermaler met pomp zuigt de inhoud uit de tank 
en pompt het weg via een slang naar het riool of naar 
een andere afvaltank. Voor alle soorten toiletcassettes 
van Thetford en Dometic 

Prijs voor
alle modellen
Thetford

€ 399,-      
Dometic

€ 429,-

Absorptie koelkasten (gas, 12V en 230V) 
Nieuwe lijn koelkasten voor inbouw in camper of caravan. Gangbare inbouw-
maten geschikt voor vervanging van oude of kapotte koelkasten. Inhoud 40 
liter (zonder vriesvak)  51 t/m 150 liter inclusief vriesvak. Elektronische energie 
keuze MES en thermostaat op 230 V en 3 standen op gas. 

• Standaard schakelaar voor gebruik van  
optionele koelventilator. 

• Draairichting van de deur is omkeerbaar  
van links naar rechts

• Elektronische vlam herontsteking.
• Elektronische temperatuurinstelling.
• Verwisselbare decorplaat op de deur. 

WWW.GARAGEAUTOFIX.NL
Hoofddiep 82 - Zevenhuizen - 0594 - 631 713

 • Reparatie en onderhoud  
alle merken

 • APK keuringen, airco Service

 • Bandenservice met  
balanceren en uitlijnen

 • Schadeherstel

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

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen



Bespaar jaarlijks 
honderden euro’s 

met isoleren
Vraag een vrijblijvende offerte aan!

 Spouwmuur       Vloer       Dak       Bodem

Bolwerk 7b   •   Zuidlaren   •   050-2340040
info@vastgoedisolatie.nl   •   vastgoedisolatie.nl

Nú met
verhoogde

ISDE
subsidie

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

Naast verkoop ook verhuur!   

l Vuurtafels   l Epoxytafels   l Boomstamtafels  l Mancave barren
WIJ VERVAARDIGEN:

WWW.VUURTAFELPRO.NL

Vanaf 1 april: V
lasveen 48G

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

• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

WINTER

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

Wij komen langs voor gratis en vrijblijvend advies op maat

AANBIEDINGEN

Italiana Camini Yulia
7 kw
Super stil
(diverse modellen
uit voorraad leverbaar)  

          

€ 385,-

Martyna pellets
100% naaldhout
EN plus A1 keur
1050 KG per pallet
15 kg per zak 

Afgehaald 

Losse verkoop:
€ 5.95 per zak

€ 1815,-

€ 725,-

LG split airconditioner 
2,5 KW  

Airco/warmtepomp
Koelen en verwarmen
Ideaal i.c.m. zonnepanelen
incl. wifi



Actie geldt van 14 t/m 26 februari 2022. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING
OP GORDIJNEN

Deze
editie ookOCCASIONSMOTORENSCOOTERSvoor verkoop!

Deze
editie ookOCCASIONSMOTORENSCOOTERSvoor verkoop!

Classic motor- & bromfietsbeurs 
BROMFIETSEN • MOTOREN • RACERS • ONDERDELEN • MINIATUREN

LIVE MUZIEK • DOCUMENTATIE • MÉÉR DAN 6000 M2 BEURS

ZATERDAG
12 MAART 2022

09.00 tot 17.00 uur

ZONDAG
13 MAART 2022

09.00 tot 17.00 uur

Deelnemers
gezocht

voor deze
succesvolle

beurs!

Deelnemers
gezocht

voor deze
succesvolle

beurs!

GRATIS
STANDRUIMTE
GRATIS

STANDRUIMTE

RESERVERINGEN EN INFO: SPORTCENTRUMLEEK.NL

EVENEMENTEN@SPORTCENTRUMLEEK.NL
(0594) 51 20 40

7
editie

e

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!

Keuze o.a. uit:

10x
Opel

8x
Fiat 3x

Honda

5x
Kia

4x
Hyundai

3x
Nissan

KEUZE O.A. UIT:

Profiteer nu nog van € 2000,-- subsidie

Zeer breed assortiment

Direct leverbaar !

Toenemende voorraad elektrische auto’s



Auto Egberts wil de regio verder elektrificeren
LEEK – Auto Egberts in Leek gaat 
de voorraad nieuwe en jong ge-
bruikte elektrische auto’s dit jaar 
flink uitbreiden. 

Het is inmiddels een jaar geleden 
dat Auto Egberts en Nienhuis Oc-
casions (voorheen gevestigd in 
Midwolde) de krachten hebben 
gebundeld. Beide bedrijven ope-
reren sindsdien onder één dak 
aan de Van ‘t Hoffstraat in Leek. 
Inmiddels is Auto Egberts uitge-
groeid tot één van de grootste 
aanbieders van elektrische au-
to’s in Noord-Nederland. ,,Ons 
doel is om de regio te elektrifi-
ceren”, zeggen Gerben Weege-
naar en Harm Nienhuis. ,,Zeker 
70 procent van de auto’s die wij 
verkopen is elektrisch. Momen-
teel hebben wij vijftig à zestig 
nieuwe en jong gebruik-
te auto’s op voorraad en 
wij willen de voorraad dit 
jaar flink gaan vergro-
ten.”
Weegenaar en Nienhuis 
gelóven in de toekomst 
van elektrisch rijden. 
,,Wij zien een marktver-
schuiving aankomen: van 
brandstof aangedreven 
naar elektrisch. Het is 
momenteel heel aantrek-
kelijk om over te stappen 
naar elektrisch rijden. Zo 
krijg je 2000 euro subsi-
die bij de aanschaf van 
een gebruikte elektrische 
auto. Bovendien betaal 
je geen BPM en wegen-
belasting. En verder rij 
je praktisch gratis, hele-
maal als je de elektriciteit 

zelf opwekt door bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Terwijl je voor 
een liter benzine tegenwoordig 
meer dan 2 euro betaalt. Veel 
mensen hebben nog steeds het 
gevoel dat elektrisch rijden voor 
hen onhaalbaar is, maar als je de 
maandlasten bekijkt is dat abso-
luut niet zo. Gelukkig zien steeds 
meer consumenten dat in.”
Auto Egberts heeft een ruim 
aanbod (elektrische) auto’s van 
diverse merken. ,,Wij willen de 
hele range bestrijken: bij wijze 
van spreken van VW Up tot Por-
sche Taycan. Elektrische auto’s 
verschillen nogal qua vermogen, 
actieradius en trekgewicht. Het 
kan best zijn dat iemand die 30 
jaar een bepaald merk heeft 
gereden en op zoek is naar een 
elektrische auto, meer baat 

heeft bij een auto van een ander 
merk. Wij kunnen mensen voor-
zien van de juiste informatie zo-
dat ze een goede keuze kunnen 
maken.” Auto Egberts biedt ook 
de mogelijkheid om een auto te 
leasen.
Ook voor reparatie en onder-
houd is Auto Egberts het juiste 
adres. Auto Egberts is aangeslo-
ten bij het Bosch Car Service-la-
bel. Dat betekent dat het bedrijf 
aan strenge kwaliteitseisen vol-
doet en dat de monteurs regel-
matig worden bijgeschoold op 
technisch en servicegericht ge-
bied. ,,Het Bosch Car Service-la-
bel geeft de garantie voorop te 
lopen in de hedendaagse auto-
technologie, waarmee we je al-
tijd passend van dienst kunnen 
zijn.”

LEEK – Bij Smeding & Zn. in Leek 
vindt u onder andere Heta-ka-
chels met warmteopslagblokken.

Moderne techniek, hoogwaar-
dige materialen, degelijke con-
structie, zorgvuldige verwer-
kingen en een modern, tijdloos 
design: dit zijn de belangrijkste 
kenmerken van Heta’s moderne 
houtkachels van hoge kwaliteit. 
Heta-houtkachels zijn gecertifi-
ceerd volgens het kwaliteitscon-
trolesysteem, dat garandeert dat 
de kachels aan de hoogste kwa-
liteitseisen voldoen.
Veel modellen van de Heta-hout-
kachels kunnen worden voor-
zien van accumulerende stenen. 
Deze kunnen urenlang geleide-
lijk warmte afgeven. 
De accumulatiestenen 
zijn gemaakt van een 
speciaal materiaal op 
cementbasis, met een 
uitstekende warmte-
opname en het vermo-
gen warmte langzaam 
weer af te geven. Met 
deze kachel verenigt 
Heta de traditionele 
eigenschappen van 
een kachel en een 
massakachel. Hierdoor 
krijgt u een product 
dat te gebruiken is als 
een gewone kachel 
die de kamer snel ver-
warmt, maar u kunt 
de convectie ook af-
sluiten en het principe 
van een massakachel 
benutten door de 500 

kilo speksteen urenlang de op-
geslagen warmte te laten afge-
ven. Deze kachel is in verschillen-
de uitvoeringen leverbaar.
Wanneer u voor extra warmte 
kiest, dan is de Scan-Line 820 
serie de perfecte keuze. Ook de 
Scan-Line 830 en 840S-modellen 
worden standaard geleverd met 
warmteopslagblokken. Daar-
naast is de Scan-Line 820S in di-
verse varianten verkrijgbaar. Alle 
Heta-modellen zijn standaard 
voorzien van een gietijzeren 
deur, wat jarenlang plezierig sto-
ken garandeert.
In de showroom van Smeding 
& Zn. aan de Euroweg 2 in Leek 
staan modellen van Heta bran-
dend opgesteld.

Heta-kachels met warmteopslag-
blokken bij Smeding & Zn. in Leek

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!

Keuze o.a. uit:

10x
Opel

8x
Fiat 3x

Honda

5x
Kia

4x
Hyundai

3x
Nissan

KEUZE O.A. UIT:

Profiteer nu nog van € 2000,-- subsidie

Zeer breed assortiment

Direct leverbaar !

Toenemende voorraad elektrische auto’s



Kolonievaart 16
Huis ter Heide

06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl

Open: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 UUR

KADOPAKKETTEN

PUUR DRENTS FRIETBAR

BORRELBOX

VERSE GROENTEN

Zelf samen 

te stellen 

of laat het 

ons doen

Gewoon 

zijn door 

gewoon 

te doen

Zelf uw
 friet

snijden

Altijd 

een ruim 

assortiment

Bestel snel
boer-hoorn.nl

Op vrijdag 
bezorging

Ook:
vlees, zuivel, brood, koffie 

en thee

16,95

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

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

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

Online advies 
blijft mogelijk

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
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Meijer Assurantiën: voor deskundig advies

OK Keukens: voor elke portemonnee

De Brillenfabriek voorziet elk montuur 
van glazen op maat

RODEN – Een onafhankelijke 
partner en bemiddelaar in ver-
zekeringen kan mensen een 
hoop hoofdbrekens uit handen 
nemen. Meijer Assurantiën in 
Roden biedt helderheid en dui-
delijkheid met deskundig, on-
partijdig advies en ondersteu-
ning.

,,Wij brengen alle verschillen-
de soorten verzekeringen voor 
u in kaart, vergelijken premies 

en vinden de dekking die echt 
bij u past. Ook na het afsluiten 
van een verzekering helpen wij 
u graag veranderingen door te 
voeren of vragen over uw dek-
king te beantwoorden”, aldus 
Bert-Jan Lageman.

,,U kunt bij ons assurantiekan-
toor nog ouderwets rekenen 
op persoonlijke aandacht. Bij 
ons zijn klanten geen nummers. 
Ons team blijft betrokken om de 

beste service voor u op maat sa-
men te stellen. Wij werken dan 
ook altijd met een persoonlijke 
kennismaking om uitgebreid uw 
situatie en uw wensen te bespre-
ken. Van begin tot eind kunt u 
op ons rekenen. Op onze web-
site www.meijerroden.nl kunt u 
meer lezen over al onze diensten 
en de verschillende mogelijkhe-
den. Wij helpen u graag.” Meijer 
Assurantiën is bereikbaar via 
050-5018260.

TYNAARLO – OK Keukens heeft 
sinds 2012 bewezen een mooie 
toegevoegde waarde te zijn op 
het assortiment van Odink Keu-
kens. OK Keukens bevindt zich 
op loopafstand van Odink: aan 
de Industrieweg 4G in Tynaarlo.

OK Keukens laat zien dat een 
mooie en degelijke keuken ook 
heel betaalbaar kan zijn; met de-
zelfde service als die van Odink 
Keukens. Want zaken als plan-
ning en montage verlopen via 
dezelfde mensen. OK Keukens 

is concurrerend met de grote 
concerns qua prijs, maar dan wel 
met een persoonlijke service. 
,,Het beste van twee 
werelden. De ideale 
mix!”
OK Keukens biedt mo-
derne, trendvaste en 
voordelige keukenont-
werpen die betaalbaar 
zijn voor elke porte-
monnee. ,,In onze OK-
showroom staat diver-
se inbouwapparatuur 
van meerdere bekende 

merken die u kunt bekijken. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0592-543504.”

TYNAARLO - De Brillenfabriek in 
Tynaarlo maakt het aanschaffen 
van nieuwe brillenglazen niet al-
leen heel betaalbaar, maar voor-
al ook heel eenvoudig.

Op basis van jarenlange erva-
ring in de optiekbranche trok 
eigenaar Richard van De Brillen-
fabriek de conclusie dat men-
sen steeds vaker geen behoefte 
hebben aan een compleet nieu-
we bril; ze willen alleen nieuwe 
glazen voor in een bestaand 
montuur. Want ze zijn gehecht 
aan hun huidige montuur, of 
zijn ergens een bijzondere bril 
tegen het lijf gelopen waarvan 
de glazen niet zijn afgestemd 
op hun ogen. De Brillenfabriek 
kan ieder montuur voorzien van 
brillenglazen op maat: glazen 
van absolute topkwaliteit, maar 
voor een uiterst betaalbare prijs. 

,,En hiervoor hoef je he-
lemaal niets te weten of 
te doen, behalve het op-
sturen van je montuur 
en je brilrecept.” De 
Brillenfabriek kan ook 
zonnebrillen voorzien 
van glazen op sterkte.
De Brillenfabriek be-
schikt niet alleen over 
een online omgeving 
om brillenglazen te vervangen, 
maar heeft aan de Handelsweg 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
in Tynaarlo ook een uitgebrei-
de showroom. Hier vindt men 
meer dan duizend verschillende 
monturen van A-merken. Ook 
is het - net als bij andere op-
ticiens - mogelijk om hier een 
oogmeting te laten doen. ,,We 
zijn eigenlijk een soort omge-
keerde opticien”, lacht Richard. 
,,Andere opticiens hebben een 

showroom, met daarachter een 
werkplaats. Bij ons kom je eerst 
in de werkplaats en pas daarna 
in de showroom. Dat geeft een 
compleet andere beleving.”
In de maanden februari en 
maart heeft De Brillenfabriek 
een speciale actie: bij inlevering 
van de bon in de advertentie el-
ders in deze krant ontvangt men 
bij aankoop van een multifocale 
bril een multifocale zonnebril 
voor slechts 100 euro extra.

Folly Art: nutteloze bouwsels in het
landschap rond Norg
NORG - Folly Art Norg vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Gedurende de maand augustus komen 
er vijftien folly’s te staan in de natuur rondom Norg. Langs de folly’s wordt een 7 kilometer lange wan-
deling uitgezet. In 2021 kwamen ruim 8000 mensen de folly’s bekijken.
Een folly is een apart bouwwerk zonder functie. Al vele honderden jaren maken mensen nutteloze 
bouwsels in hun tuin of op hun land. Folly Art Norg is een evenement waarbij deze ‘dwaasbouwsels’ 
centraal staan.
Folly Art Norg is een cross-over tussen bouwkunst, architectuur, design, vakmanschap, kunst in de open-
bare ruimte en land art. De organisatie van het evenement wil makers de kans geven om een folly te 
realiseren en bezoekers de gelegenheid bieden deze te bekijken in de natuurlijke omgeving van het 
esdorpenlandschap rond Norg. Folly Art Norg lijkt op een 
kunstroute, maar door de eigenzinnige bouwsels met elk 
een eigen verhaal is het vooral een ervaring. 
Kunstenaars, bouwkundigen, designers, vormgevers, archi-
tecten maar ook hobbyisten: iedereen kan deelnemen aan 
Folly Art Norg. Met een materiaalbudget van 500 euro daagt 
de organisatie belangstellenden uit om een ontwerp in te 
zenden dat voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven 
in het wedstrijdpakket. Het inzenden van ontwerpen kan 
tot 1 maart. De winnaar van Folly Art Norg wint een geld-
prijs van 5000 euro. Meer informatie over het evenement is 
te vinden op www.follyartnorg.nl.

PEIZE – Wie op zoek is naar een echte dierenspecialist met passie 
voor huisdieren, is bij dierenspeciaalzaak Quno in Peize aan het juiste 
adres. Als eerste dierenwinkel van Nederland is Quno in het bezit van 
het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk.

Dierenspeciaalzaak Quno is méér dan een dierenwinkel. Waar veel 
dierenwinkels enkel advies kunnen geven over honden en katten, 
reikt de kennis van Quno veel verder dan dat. Eigenaar Eric Valken-
burg heeft de opleiding tot Pet Health Coach afgerond. Dat betekent 
dat hij eigenaren van honden en katten als geen ander kan adviseren 
over de juiste voeding, huisvesting en vachtverzorging voor hun huis-
dier, maar ook voorlichting kan geven over hun lichamelijk en gees-
telijk welzijn. Eigenlijk begint het adviseren al vóór de aanschaf van 
een huisdier, en eindigt dit bij het overlijden. En natuurlijk alles wat 
er tijdens het leven van het huisdier speelt  ,,Ik ben geen dierenarts 
en mag dus niet diagnosticeren”, verduidelijkt Eric. ,,Maar ik heb wel 
veel kennis op dat gebied.” Eric is tevens fokker en instructeur en heeft 
naast zijn dierenspeciaalzaak ook een trimsalon. ,,Zo komt mijn passie 
voor het werken met dieren optimaal samen en probeer ik eigenaren 
van huisdieren op een goede en professionele manier te laten genie-
ten van hun huisdier.” 

Sinds afgelopen najaar is dierenspeciaalzaak Quno in het bezit van het 
Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk. Dit keurmerk maakt de kwali-
teit van dierprofessionals zichtbaar en beter vindbaar voor het publiek. 
Dragers van het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk voldoen aan de 
hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn, kennis, vaardigheden, 
hygiëne, werkmethodes en bedrijfsorganisatie. ,,Wij zijn de eerste die-
renwinkel in Nederland die het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk 
heeft gekregen”, zegt Eric trots. Keurmerkdragers fungeren tevens 
als leerbedrijf voor dierprofessionals in opleiding. Ook moeten zij vol-
doen aan nascholingseisen. Hier wordt jaarlijks op gecontroleerd.
Dierenspeciaalzaak Quno is gevestigd aan de Havenstraat 14 in Peize. 
Meer informatie is te vinden op www.dierenspeciaalzaakquno.nl. De 
zaak is telefonisch bereikbaar via 050-5010643.

Dierenspeciaalzaak Quno: 
méér dan een dierenwinkel

Vragen over
uw huisdier?

Neem gerust contact op!

Havenstraat 14  Peize
050-5010643  www.quno.nl

Ophalen of bezorgen
bij Marjets
Bloemenatelier
LEEK – Voor mooie of juist 
verdrietige momenten kunt 
u de mooiste bloemen, 
planten of arrangementen 
bestellen bij Marjets Bloe-
menatelier in Leek. ,,U kunt 
de bestelling ophalen bij het 
atelier of ik kan het voor u 
bezorgen. Dat is in de ge-
meente Westerkwartier 
gratis”, aldus eigenaresse 
Marjet Smid. Door de Face-
bookpagina Bloemenleek 
te volgen, ziet u alle nieu-
we decoraties, bloemen, 
boeketten en arrangemen-

ten voorbij komen. Marjets 
Bloemenatelier is gevestigd 
aan de Tolberterstraat 75 
in Leek. Het atelier is geo-
pend op dinsdag van 12.00 
tot 17.00 uur, van woensdag 
tot en met vrijdag van 11.00 
tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Bui-
ten openingstijden is Marjets 
Bloemenatelier altijd bereik-
baar via 06-50500972 en 
info@bloemenleek.nl.

Meer informatie:
www.bloemenleek.nl.
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TOLBERT – Stamboekvereniging 
Het Groninger Paard organiseert 
op zaterdag 19 februari een 
hengstenkeuring bij de HJC Ma-
nege in Tolbert.

Het jaar 2022 is alweer anderhal-
ve maand oud en dat betekent 
dat het nieuwe dekseizoen weer 
naderbij komt. En dat wordt zo-
als altijd geopend door de heng-
stenkeuring. Deze vindt dit jaar 
op zaterdag 19 maart plaats bij 
de HJC Manege in Tolbert. Door 
de versoepeling van de corona-
maatregelen is publiek welkom 
en zal van de hengstenkeuring 
een spetterende jubileumeditie 
worden gemaakt. Zo zijn er ex-
tra presentjes voor het aanwezi-
ge publiek, er is een jubileumlo-

terij en er zal een promotiestand 
aanwezig zijn met een speciaal 
jubileumartikel. Verder is er de 
mogelijkheid voor een showpro-
gramma. Dit alles wordt mede 
mogelijk gemaakt door diverse 
sponsoren.

Vroeger werd het Groninger 
paard gebruikt als werkpaard in 
de landbouw en transport. Door 
de industrialisatie dreigde het 
ras te verdwijnen. In de tweede 
helft van de vorige eeuw werd 
de laatste Groninger hengst Bal-
dewijn van de slager gered en 
aangekocht met steun van het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leek, samen met mevrouw A.T. 
Clason en de heer S. Bottema 

van de Stichting Zeldzame Huis-
dierrassen. De heer Th. P. (Theun) 
Swarts was destijds de burge-
meester van de gemeente Leek.
Baldewijn is nog terug te vin-
den in de stambomen van de 
huidige populatie Groninger 
paarden. Jammer genoeg is het 
huidige Groninger paard nog 
steeds zeldzaam. In samenwer-
king met de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen zet Stamboek-
vereniging Het Groninger Paard 
zich met hart en ziel in om dit 
levend erfgoed te behouden, 
waarin de fokkerij een essentiële 
rol speelt. Toch groeit de vraag 
naar Groninger paarden om de 
veelzijdigheid, betrouwbaarheid 
en het nuchtere karakter van de 
paarden.

TOLBERT - Hunter-Jumper Equi-
tation Holland houdt op zondag 
20 februari een wedstrijd bij de 
HJC Manege in Tolbert.
Hunter-Jumper Equitation komt 
oorspronkelijk uit Amerika, 
maar wordt in Nederland ook 
snel populairder. Wat houdt het 
in? Springen in een tempo en op 
een hoogte waarbij de deelne-
mer zich prettig voelt, waarbij 
een fijn rondje in een mooie stijl 
het belangrijkste is en de pony 
of het paard vloeiend en met 
plezier het parcours aflegt. De 
wedstrijd bij de HJC Manege is 
voor iedereen toegankelijk: van 

amateur tot professional, met 
of zonder lidmaatschap of start-
kaart. De wedstrijd is ingedeeld 
in elf divisies. Hierbij is de leef-
tijd van de ruiter bepalend, en 
daarnaast of de ruiter Hunter- of 
Equitation-divisie wil rijden.
Bij de Hunter ligt de focus op de 
pony of het paard. Het dier be-
hoort van start tot finish vloei-
end, moeiteloos en in een ge-
lijkmatig tempo het parcours te 
spingen. Het paard wordt onder 
andere beoordeeld op stijl van 
de sprong, tempo en op zijn ma-
nieren. 
De Equitation is een superfijne 

basis voor kinderen en ruiters die 
zichzelf verder willen ontwikke-
len op rijtechnisch gebied. De 
focus ligt namelijk op de ruiter. 
Deze wordt beoordeeld op zijn 
of haar vaardigheden en vermo-
gen om de pony of het paard op 
zijn best te laten presteren. Hier-
bij wordt gekeken naar onder 
andere de stijl van rijden, positie 
en het gebruik van de handen, 
benen en zit. Het paard zelf niet 
wordt beoordeeld.
Het parcours bestaat uit slechts 
acht hindernissen, gebaseerd 
op natuurlijke obstakels met 
lange lijnen en lagere hinder-

nissen. Immers wordt er niet op 
tijd gereden, maar op kwaliteit 
en techniek. Elke divisie bestaat 
uit drie rubrieken: één keer het 
reguliere parcours, eenmaal par-
cours met een test en een zadel-
rubriek, met alle deelnemers in 
de ring.
Iedere rubriek kent winnaars 
met bijbehorende prijzen en de 
beste van de divisie wordt kam-
pioen. Bij de HorseFlight Hunter 
Derby wordt tevens een geldbe-
drag van 1000 euro beschikbaar 
gesteld.
Voor meer informatie en aan-
melding: www.hjeholland.nl.

TOLBERT – Outdoor Tolbert 
heeft de naam gewijzigd in Jum-
ping Tolbert; dit om gemakkelij-
ker wedstrijden indoor én out-
door te kunnen organiseren.

Van 13 tot en met 19 maart staat 
een indoor wedstrijd gepland. 
Het bestuur van Jumping Tolbert 
vindt het vooral belangrijk om in 
deze bijzondere periode – nu de 
coronamaatregelen voor sport 
en sportwedstrijden weer wat 
los zijn gelaten – een meerdaag-
se neer te zetten voor het sprin-
gen zodat de ruiters weer wat 
routine kunnen opbouwen.
Het programma begint op 13 
maart met een dag voor de 
pony’s: BB- tot en met ZZ-sprin-

gen. Op maandag komen de 
4- en 5-jarigen aan bod, vanaf 
dinsdag tot en met zaterdag de 
rubrieken BB tot en met 1,40 
meter. Het concours wordt ui-
teraard afgesloten met de Grote 
Prijs van Tolbert. De ruiters staan 
weer te trappelen en komen 
vanuit heel Nederland naar Tol-
bert om te gaan springen.
Het zevendaagse concours kan 
niet draaien zonder sponsoren 
en vele vrijwilligers. Gelukkig 
zijn er veel mensen die Jumping 
Tolbert een warm hart toedra-
gen. Het bestuur gaat er dan 
ook vanuit dat het onder de dan 
geldende regels van de overheid 
en de KNHS een mooi concours 
neer kan zetten mét publiek, 

waar standhouders kunnen 
staan en waar mooie springsport 
te zien is. 
Meer info over het concours is 
te vinden op de website www.
jumpingtolbert.nl. Wie de orga-
nisatie wil ondersteunen of meer 
informatie zoekt, kan altijd con-
tact opnemen met Jumping Tol-
bert via info@jumpingtolbert.nl.

Jumping Tolbert: het meest complete concours hippique van Noord-Nederland

Hengstenkeuring Het Groninger Paard in HJC Manege

Hunter-Jumper Equitation Holland organiseert wedstrijd in Tolbert

HOOFDSTRAAT 53  |  TOLBERT  |  0594 - 514 214  |  HJCMANEGE.NL

WELKOM IN ONZE INDOOR PISTESINDOOR PISTES VOOR ALLE TAKKEN VAN PAARDENSPORT!!!

Tot ziens bij
Indoor Tolbert

van 13 t/m 19 maart

Elke donderdag

indoor springen voor

paarden en pony’s

via SNNHA



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

Showroom geopend op afspraak

Laat u vrijblijvend informeren!

Volop
mogelijkheden 

voor een koel 

leefcomfort
buiten!

Op naar een zonnige, schaduwrijke 
zomer

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen
Mogelijk voor opbaring in ons Uitvaartcentrum (aula) voor uw condoleance en plechtigheid

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

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

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

Als lid was men verzekerd van een waardige 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 vereniging voor dat alles in goede banen 
wordt geleid. De vereniging heeft hiervoor een overeenkomst met 
deze uitvaartverzorger.

De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van de overlede-
ne en nabestaanden worden ingevuld.

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

Daarnaast bestaat er voor leden van de begrafenis- en crematiever-
eniging bij overlijden het recht op het gratis gebruik van Het Uit-
vaartcentrum in Roden, de diensten van de vereniging en een gere-
duceerd tarief voor de opbaarkamers. Daardoor hebben leden een 
financieel voordeel dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. 

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

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

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

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

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

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

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

Roden,

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

HET BESTE ALTERNATIEF:

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

NIEUW

totaal onderhoud 
voor iedereen betaalbaar

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

>

Bel ons voor 

de scherpste 

prijzen!

Zorgeloos rijden 
in een goed onderhouden auto?

Neem gerust contact met ons op!
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Marga Coacht
in de liefde

PEIZE – Als relatiecoach helpt Marga Heuker uit Peize 
mensen om de liefde terug te vinden.
,,Vaak nemen we onze relatie voor als vanzelfsprekend. 
Je hebt het gezellig met elkaar, bespreekt de dagelijkse 
dingen. Maar is er dan nog steeds sprake van liefde? Of 
is het uitgemond in vriendschap? En als je in een vriend-
schap terecht bent gekomen: hoe kun je dit dan ombui-
gen naar de liefde? Je kunt je als eerste afvragen wat de 
thema’s zijn waar jullie het over hebben. Gaat dat ook 
over jullie als partners of alleen over de dagelijkse din-
gen? Vertellen jullie elkaar over wat er in je om gaat, hoe 
jullie in de relatie staan? En als je het hier wel over hebt, 
ben je vaak geneigd om verder te praten in plaats van 
door te vragen. En dit is 
wat ik als relatiecoach 
wél doe: doorvragen, 
ontdekken wat er onder 
een opmerking zit. En dat 
is precies waarover het 
moet gaan.”
Liefde onder de Loep is 
een relatiespel om met 
elkaar te praten over ver-
wachtingen, gevoelens, 
onzekerheden en vooral 
liefde. ,,Of je relatie nu 
zwaar verwaarloosd is of 
dat de vonken er vanaf 
springen: elke relatie ver-
dient aandacht. En met 
Liefde onder de Loep kun 
je op een speelse manier 
aan het werk.”
Meer informatie:
www.margacoacht.nl.

Autobedrijf Wierenga neemt openbare laadpaal in gebruik
LEEK – Autobedrijf Wierenga aan het Indus-
triepark in Leek heeft onlangs een openbare 
laadpaal in gebruik genomen. Deze is ge-
schikt voor elke elektrische auto. ,,De laadpaal 
staat weliswaar bij ons op het terrein, maar 
iedereen mag er gebruik van maken”, zegt 
Marijke Wierenga. ,,Een stukje service voor 
onze klanten en ieder ander die elektrisch 
rijdt.” De stroom voor de laadpaal wordt bij 
Autobedrijf Wierenga opgewekt door mid-
del van zonnepanelen. Omdat het kracht-
stroom betreft, worden accu’s van elektrische 
auto’s tot wel acht keer sneller opgeladen 
dan bij gebruik van een regulier stopcontact. 
Een laadpas voor het gebruik van de laadpaal 
is eventueel verkrijgbaar bij Autobedrijf Wie-
renga, een erkende hybride- en EV-specialist.

Al gehoord van HydroSeal?
Het maakt van laminaat het 
meest waterbestendige lami-
naat, waardoor dit laminaat ook 
in vochtige ruimtes uitstekend 
gebruikt kan worden.
In de keuken hoef je niet meer 
bang te zijn dat je knoeit. Het is 
enorm praktisch doordat het
laminaat waterdicht is op klik. 
Bovendien ziet het laminaat er 
ook nog eens erg mooi uit.
Het kiezen van een perfecte 
vloer is een belangrijke stap in 
het cre ren van een bijzonder
wooninterieur.
Onze laminaatvloeren hebben 
alles wat je maar wenst. Dankzij 
de ruime keuze aan de
kleuren, texturen en dessins, 
vind je zeker en vast de vloer van 
je leven.
Zeg vaarwel tegen vochtpro-

blemen door te kiezen voor 
een waterbestendige vloer van 
Quick-Step. Deze vloeren zien 
er niet alleen uitzonderlijk stijl-
vol en natuurlijk uit, ze zijn ook 
nog eens 100% vochtbestendig, 
waardoor schoonmaken gemak-
kelijker dan ooit verloopt!
Niet alleen heeft laminaat een 
HydroSeal ze zijn ook erg milieu-
vriendelijk.
Quickstep laminaatvloeren heb-
ben een EU-milieukeurmerk ge-
kregen. Dit betekent dat ze
gemaakt zijn van ten minste 80% 
duurzaam ontgonnen hout, dat 
gevaarlijke stoffen in hun
samenstelling vermeden worden 
en dat ze geproduceerd worden 
in energiezuinige fabrieken. Bo-
vendien hebben Quick-Step-la-
minaatvloeren een zeer lange 

levensduur, een uitgebreide 
productgarantie en zijn ze ge-
makkelijk te repareren en ver-
wijderen. Als ze uiteindelijk het 
einde van hun levensduur berei-
ken, kunnen ze als behandeld 
hout afgevoerd worden naar 
afvalstortplaatsen. Het hout in 
laminaatvloeren is hernieuw-
baar en houdt gedurende de 
gehele levensduur van de vloer 
CO2-broeikasgas tegen.

HydroSeal
van

Al gehoord van HydroSeal laminaatvloeren?
Het maakt van laminaat het meest waterbestendige 

laminaat, waardoor dit laminaat ook in
vochtige ruimtes uitstekend gebruikt kan worden.

In de keuken hoef je niet meer bang te zijn dat je knoeit. Het is enorm 
praktisch doordat het laminaat waterdicht is op klik. 

Bovendien ziet het laminaat er ook nog eens erg mooi uit.
Het kiezen van een perfecte vloer is een belangrijke stap in het creëren 

van een bijzonder wooninterieur. Informeer in de winkel voor de 
mogelijkheden. Wij helpen u graag een keuze te maken.



Slapeloze nachten
van uw belastingaangifte?
U kunt vanaf 1 maart aangifte 2021 doen. Doet u voor  
1 april aangifte, dan krijgt u voor 1 juli bericht van de Belas-
tingdienst. U heeft tot 1 mei de tijd voor uw aangifte 2021.

Industriepark 5G  |  Leek  |  0594 - 510 500
www.pro-administraties.nl  |  info@pro-administraties.nl

• Aangifte doen zonder stress
• Controle / aanvragen toeslagen
• Thuisbezoek mogelijk
• Ook ‘s avonds of in het weekend
• Vanaf € 42,50 p.p.

Financiële administratie
Loonadministratie

Personeelsdiensten
Debiteurenbeheer

en meer...

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




