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Meubelen op maat van o.a. massief hout
en vele andere materialen!
Kijk voor voorbeelden ook op: broekwood.com
Turfsteker 7, Haulerwijk, 0516 - 422763

Met stenen
bouwt men een huis,
met liefde een thuis.

Hemelvaartsdag
geopend
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Groencentrum Ilex: uitzonderlijk in bloemen
LEUTINGEWOLDE – Groencentrum Ilex in Leutingewolde bestaat uit een kwekerij en een
hoveniersbedrijf. Jarenlange ervaring is de basis voor een
totaalconcept.
Het hoveniersbedrijf biedt
gedegen advies, unieke
tuinontwerpen en beplantingsplannen en verzorgt
eventueel ook aanleg
en onderhoud. Wie liever zelf aan de slag gaat,
kan bij Ilex terecht voor
een
beplantingsadvies,
de beplanting en onderhoudstips. De beplanting
wordt geleverd uit de voorraad
van de kwekerij. De kwekerij van

Groencentrum Ilex staat bekend
om het unieke assortiment vaste
planten, heesters en bomen.
Groencentrum Ilex werkt vanuit

een milieuvriendelijke en duurzame visie. Er wordt bijvoorbeeld

geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen of kunstmest,
en de planten worden gekweekt
in gerecycled plastic of in kokospotten. Daarnaast zet Groencentrum Ilex zich in voor een
gezonde omgeving voor mens
en dier, onder meer door het gebruik van speciale planten voor
bijen, vlinders en andere insecten én door het aanleggen van
‘eetbare tuinen’.
Groencentrum Ilex is gevestigd
aan de Turfweg 3F in Leutingewolde. Voor meer informatie
kan men terecht op groencentrum-ilex.nl of contact opnemen
met Michel Griep: 06-20177328.

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 gipspla-

ten, mortels, isolatiematerialen, schroeven,
bevestigingsmaterialen enzovoorts kan men
eveneens bij Houtcentrum Roden terecht. ,,In
onze uitgebreide werkplaats en zagerij kunnen wij veel maken op maat voor de klant”,
aldus Harm Vijfschaft. Houtcentrum Roden is
gevestigd aan de Ceintuurbaan Noord 103A
in Roden (050-5012428).

Finesse Keukens levert maatwerk
NIEBERT - Finesse Keukens in
Niebert levert maatwerk. Geen
standaardkeukens, maar een
keuken geheel naar uw eigen
ideeën, wensen en mogelijkheden.
Finesse Keukens beschikt aan de
Molenweg in Niebert over een
showroom waar verschillende
keukens staan opgesteld. Zo
kan iedereen een goede indruk
krijgen van de vele mogelijkheden qua ontwerp en materiaal.

,,Maar in principe begint het
traject tijdens een afspraak bij
de klant thuis”, zegt Arnold Hut.
Hij is al ruim 20 jaar werkzaam
bij Finesse Keukens, in 2016 nam
hij het bedrijf over. ,,Op locatie
kunnen we de situatie bekijken.
Als we de ideeën, wensen en
mogelijkheden in kaart hebben
gebracht, presenteren wij een
tekening en een offerte. En zodra de klant besluit om met ons
in zee te gaan, dan gaan wij in
onze werkplaats aan de slag.”

Finesse Keukens tekent niet alleen voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe keuken,
maar draagt ook zorg voor de
installatie. ,,Wij verzorgen alles
van A tot Z.”
Men kan ook bij Finesse terecht
voor keukenrenovatie en -aanpassing. Ook het laten maken
van meubelen en kasten behoort tot de mogelijkheden.
,,Juist deze afwisseling maakt
het werk prachtig”, aldus Arnold
Hut. ,,Elke dag is weer anders.”

De Vries XL in Roden:

de grootste tuinmeubelenspecialist
van het Noorden
RODEN – De Vries XL Tuinmeubelen in Roden is de
grootste tuinmeubelenspecialist van Noord-Nederland.
,,In onze showroom van 3000
vierkante meter vindt u alles
om van uw tuin een waar
paradijs te maken. Wij zijn
al meer dan 75 jaar specialist
op het gebied van tuinmeubelen zoals loungesets, tuinsets, tuinstoelen, tuinbanken,
tuintafels en uiteraard andere
aanvullende accessoires voor
het buitenleven.”
Het assortiment van 2022
kenmerkt zich door een vooruitstrevende en in het oog
springende collectie. ,,Wilt
u online aankopen doen in
onze webshop? Geen probleem: dit kan gemakkelijk
en snel op www.devriesxl.
nl. Het oriënteren binnen de
uitgebreide webshop wordt
u eenvoudig gemaakt door
middel van verschillende filters en omvangrijke productinformatie. Loopt u tijdens
uw zoektocht tegen vragen
aan? Bel gerust naar onze

klantenservice, waar onze
medewerkers binnen de openingstijden klaar staan om u
verder te helpen.”
De Vries XL Tuinmeubelen
is trotse dealer van verschillende grote merken. ,,Bij ons
vindt u onder meer merken
als 4 Seasons Outdoor, Applebee, Hartman, Suns, Big
Green Egg en Chill-out. Deze
grote merken staan garant
voor kwaliteit en volgen de
laatste trends in de tuinmeubelbranche. Deze merken
brengen jaarlijks de beste
collecties naar buiten met onder andere rope, teakhout en
aluminium materialen. Wilt
u de komende zomers optimaal genieten in uw tuin van
de Hollandse zon? Kom dan
langs in onze experience store en test alle tuinmeubelen
uit, want het zitcomfort blijft
het belangrijkst. Onze adviseurs staan klaar om al uw
vragen te beantwoorden en
u te voorzien van het beste
advies.”

RS Kasttechniek: voor vele passende oplossingen
EEN - In de nieuwe compacte
showroom van RS Kasttechniek is een goede weergave te
zien van de mogelijkheden om
kastruimte te creëren in bijna
elke ruimte. De showopstellingen geven een goed beeld van
alle mogelijkheden en kleuren
die verkrijgbaar zijn.
,,Het aanbod varieert van strakke, 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 eigen 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 leverancier van Woodvision.”
RS Kasttechniek is gevestigd aan
de Norgerweg 15 in Een (0650446373).

Airco’s en kachels bij Cool Fire
LEEK - Cool Fire beschikt aan het Industriepark in Leek over een showroom die vol
staat met kachels en airco’s.
Eigenaar Johan van der Velde heeft al vele
jaren ervaring als monteur van kachels, airco’s en rookkanalen. Zo’n vier jaar geleden
besloot hij voor zichzelf te beginnen, onder
de naam Van der Velde Dienstverlening.
Het inrichten van een showroom stond lang
op zijn wensenlijstje. ,,Het was lastig om in
Leek een geschikte verkoopruimte te vinden, maar het is gelukt.”
De showroom is gevuld met pelletkachels
en airco’s. Verschillende kachels staan er
- als het kan - brandend opgesteld. ,,In de
zomer draait het vooral om airconditioning,
en in de winter houden we ons bezig met

kachels. Vandaar de naam Cool Fire”, lacht
Johan van der Velde.
In de showroom vindt men ook diverse accessoires, waaronder gietijzeren buitenlampen en vuurschalen. Men kan ook bij Cool
Fire terecht voor pellets voor de pelletkachel. ,,Daar hebben we de loods vol mee
staan.”
Met de zomer in het vooruitzicht is het nu
vooral tijd voor airco’s. ,,Daarom hebben
wij tijdelijk een all-in-actie op de airco’s van
Zephir, LG en Haier. Kijk op onze website
www.coolfirecompany.nl voor de aanbiedingen. De airco’s zijn uit voorraad leverbaar.”
Cool Fire is gevestigd aan het Industriepark
2-1A in Leek.

Gevarieerde kunst in
Galerie Huis ter Heide
HUIS TER HEIDE – Bij Galerie Huis ter Heide is tot en met 26 juni een
nieuwe expositie te zien met werk van verschillende kunstenaars.
Galerie Huis ter Heide heeft in 15 jaar al een aardige reputatie opgebouwd binnen kunstminnend Nederland. Nieuwsgierige wandelaars, fietsers en toeristen komen regelmatig de galerie binnen om
al het moois te bewonderen. Door het grote aanbod van zeer gevarieerde
kunst blijft Galerie Huis ter
Heide de moeite waard
voor iedereen.
Voor de nieuwe expositie
zijn weer interessante gasten uitgenodigd uit alle
delen van Nederland. Ook
de collectiefleden laten
hun nieuwste werk zien.
De deelnemende kunstenaars zijn Sybrand Alle,
Gemma Bosters, Peter Bes,
Ilana de Boer, Gina Bilyam,
Alie en Hennie Hut, Bert
Grotjohann, Harmen van
Kamp, Alesja Konchyts,
Diana Large, Maya Mastwijk, Sieuwke Ronner,
Thea Veldkamp en Andrea de Weerdt.
Galerie Huis ter Heide is gevestigd aan de Norgervaart 10A in Huis
ter Heide en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Ook met Pinksteren is de galerie open. Voor meer informatie: www.galeriehuisterheide.nl.

MEUBELHUIS ROJA

v.a. €

298.-

v.a. €

v.a. €

398.-

725.-

(zithoogte 52 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

AL RUIM 20 JAAR
HAARDEN
en KEUKENS
KEUKENS
& HOUTKACHELS
Meerdere modellen
budgetkeukens

1.500 m2 showtuin met
volop
bestratings-voorbeelde
n!

Dé bestratingsspecialist van
het Noorden
KERAMISCHE TEGELS

uit voorraad leverbaar

Nog 500 m2

Voor elk
budget een
keuken

Onze
showroom is
vernieuwd

€ 49,95
p/m2

NERO

Nog 650 m2

€ 49,95
p/m2

SLATE BLACK

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL
Nog 400 m2

€ 49,95
p/m2
keukens in de nieuwste trends!
Diverse nieuwe opstellingen met moderne

CATHARINA

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

Uw specialist van kachels, rookkanalen en kachelpijpen
Loop gerust
binnen voor
meer info

NIEUW

Scan-line Green
300 pelletkachel

• De compacte kachel voor
gezelligheid en comfort
• Bespaar op uw gasrekening
• Ook in speksteen uitvoering

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

Wij helpen u graag!
• Verkoop
• Reparatie

• Onderhoud
• Legservice

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

Hagen 23 • Roden (ind.terrein Haarveld)
Tel. 050 - 501 5764 • info@dewitroden.nl
Bezoeken showroom graag op afspraak.
Laat u informeren naar de vele mogelijkheden!

STIJLVOLLE ZONNESCHERMEN OP MAAT GEMAAKT

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

Beilen

Kom ze bekijken in onze showroom!
Wij
helpen u
graag op
afspraak

Regelmatig
NIEUWE
modellen

keukenopstellingen
in diverse
stijlen!
Ook keukenrenovatie

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

Meer dan
250 modellen
voorradig!
Vrijdag 27 mei SWAROVSKI / KOWA / VORTEX

Verrekijkerdag voor de winkel.
Kom testen en vergelijken!
Brinkstraat 14 | Beilen | Tel. 0593 582 524 | www.verrekijkershop.nl
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Schaap Bestrating:

zonnige toekomst voor keramische tegels
RODEN - De achter ons liggende
coronaperiode heeft gezorgd
voor een stijgende vraag naar
bestratingsmateriaal. Geld dat
anders werd besteed aan vakanties en uitgaan werd nu geïnvesteerd in en vooral om het huis.
Schaap Bestrating aan de Industrieweg in Roden speelde uiteraard in op de veranderende
situatie: voorraden werden aangepast en ook het assortiment
werd nog beter afgestemd op de vraag.
Schaap Bestrating is
dealer van gerenommeerde merken als
Redsun, Stone Base,
Kijlstra Beton, Michel
Oprey en Claessen en
wil zoveel mogelijk
producten van deze
leveranciers laten zien
aan de consument.
Omdat de vraag naar
keramische tegels een
stijgende lijn vertoont,
richt Schaap Bestrating
zich hier nog meer op.
Keramische tegels zijn
tegels die een extreem hard
oppervlak hebben. Daardoor
hebben ze tal van voordelen ten
opzichte van betontegels: het
oppervlak is relatief gemakkelijk
schoon te maken, ze zijn nagenoeg krasvrij én verkrijgbaar in
verschillende afmetingen. En
door de huidige technische mo-

gelijkheden is er een grote diversiteit in kleuren en prints. Zo is er
een groot scala aan keramische
tegels met houtlook. Deze houtlooktegels hebben de uitstraling
van een houten plank, inclusief
nerven en noesten. Maar in tegenstelling tot echt hout is keramiek kleur- en maatvast. Bovendien heeft keramiek een lange
levensduur en wordt het niet
glad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen

een terras of vlonder aanleggen
van keramische tegels. Ook qua
afmetingen heeft Schaap volop
keus. Nieuw zijn ook keramische
tegels van 15 x 30 centimeter in
verschillende kleuren die een
goed alternatief kunnen zijn
voor de veel gebruikte gebakken klinkers. ,,Gebakken klinkers

zijn door verschillende oorzaken schaars en daardoor duur,
en moeilijk te verkrijgen. Deze
kleine keramische tegels zijn een
meer dan goed alternatief.”
Het team van Schaap Bestrating
adviseert graag en neemt de tijd
om mensen te helpen de juiste
keuze te maken. Desgewenst
komt het professionele personeel de tegels leggen en kunnen de tegels gevoegd of gekit
worden. Bij de aanschaf van keramische tegels levert
Schaap als extra service
een zorgvuldig samengesteld
onderhoudspakket.
Men kan bij Schaap ook
terecht voor een uitgebreid assortiment kwaliteitstegels en -klinkers
van de merken Redsun
en Kijlstra, stapelblokken, diverse betonelementen, tuinverlichting,
betonpoeren, cortenstalen tuinelementen,
drainagegoten en nog
veel meer.
Een bezoek aan de
showtuin van Schaap Bestrating
kan iedere werkdag en ook op
zaterdag. Parkeren is gratis en
koffie of thee staat altijd klaar.
Schaap Bestrating is gevestigd
aan de Industrieweg 6 in Roden. Voor meer informatie:
schaap-bestrating.nl of 0505011394.

Ottema: dé kunstgrasspecialist in de regio
MARUM - Bij Tuincentrum Ottema/Kunstgrasgigant Marum
- op slechts 5 minuten van de A7
- vindt men het grootste assortiment kunstgras van de regio.
Bij Kunstgrasgigant Marum zijn
zowel binnen als buiten alle
soorten kunstgras te bekijken
en uit voorraad mee te nemen.
Door de samenwerking met
Tuincentrum Ottema is er tevens
een bezorg- en legservice. Luitzen Ottema: ,,Bij ons kunt u terecht voor al uw wensen op het

gebied van kunstgras: van één
vierkante meter tot zoveel vierkante meters als u nodig heeft.
Op onze gigantische locatie kunt
u op een oppervlakte van 30.000
vierkante meter meer dan 25
soorten kunstgras bekijken voor
uw siergazon, speelgazon, sportgazon of (dak)terras. Naast onze
vier nieuwe topkunstgrassoorten hebben wij ook prijsscherpe vaste assortimentsgrassen,
actiekunstgrassen en coupons.
En alles op maat gesneden. Wij
staan garant voor goed advies,

vakmanschap, kwaliteit, service,
garantie, ontwerp en ideeën.
Ook beschikken wij over een
groot assortiment bloemen en
planten. Zo kunt u bij ons kiezen uit ruim 200 soorten vaste
planten en hebben wij allerlei
soorten tuinplanten en bomen.
Zit de plant die u zoekt er niet
tussen, dan kunnen wij deze altijd bestellen.”
Tuincentrum Ottema is gevestigd aan De Terp 2 in Marum.
Meer informatie: www.kunstgrasgigant.nl.

Dinkla Numan Hof Makelaardij
gaat door waar een ander stopt
VRIES/PEIZE – Numan Hof
Makelaardij in Vries en Dinkla
Huizenga Makelaars in Peize
zijn vanaf 1 mei samen verder
gegaan als Dinkla Numan Hof
Makelaardij.
Jan Luuk Stel, eigenaar van
Numan Hof Makelaardij,
heeft 2 jaar geleden Dinkla
Huizenga Makelaars overgenomen van Jan en Annet
Dinkla. Beiden bleven nog
enige tijd in dienst, en genieten sinds 1 januari van hun
pensioen. Per 1 mei zijn beide
makelaarskantoren samengevoegd tot Dinkla Numan Hof
Makelaardij. ,,Numan Hof is
een begrip in Vries, en Dinkla
is dat in Peize”, zegt Jan Luuk
Stel. ,,Die herkenbaarheid
willen we behouden in de
naam. We gaan de krachten
van beide kantoren bundelen om klanten nog beter van
dienst te kunnen zijn. Voor
ons heeft dit als voordeel dat
we efficiënter kunnen werken en flexibeler zijn.”
Het team van Dinkla Numan
Hof Makelaardij bestaat uit
vier personen: Jan Luuk Stel,
Jeroen Dinkla (zoon van Jan

en Annet), Muriël Neeter en
Kimmy van Zwieten. De vestigingen in Vries (Nieuwe Rijksweg 9A) en Peize (Hoofdstraat 16) blijven bestaan. Wel
zullen beide kantoren een
uniforme uitstraling krijgen.
Dinkla Numan Hof Makelaardij is aangesloten bij ERA: een
internationaal
samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars. Voordeel van de
ERA-formule is onder meer
dat alle woningen die te koop
staan een eigen website krijgen, waarop alle relevantie
informatie over iedere individuele woning te vinden is.
Dinkla Numan Hof Makelaardij is hét adres voor de aanen verkoop van een woning.
,,Wij gaan door waar een ander stopt”, zegt Stel. ,,Hoewel
andere makelaars dat ook
zullen zeggen, nemen wij
echt de tijd voor onze klanten om ze stap voor stap te
begeleiden in het hele proces.
Goede communicatie is voor
ons heel belangrijk, ook als
dat eventueel ‘s avonds of in
het weekend is.”

Familierondleiding in Borg & Rijtuigmuseum in Leek
LEEK – In het Borg & Rijtuigmuseum Nienoord in Leek wordt
elke laatste zondag van de
maand een familierondleiding
gegeven.
De familierondleiding is geschikt
voor kinderen van 7 tot 12 jaar
en hun (groot)ouders. Een koetsierdame of -heer van het Borg
& Rijtuigmuseum neemt hen
mee naar het depot voor een
ware ontdekkingstocht langs rijtuigen die men anders niet zou
zien in de tentoonstelling. Wie
zelf wil ervaren hoe een koetsier
te werk ging kan plaatsnemen
op de bok van het rijtuig en het
paard mennen over het virtuele
borgterrein.
Echte fijnproevers zijn van harte welkom om de tentoonstelling ‘De andere Gouden Eeuw
van Occa Ripperda’ in de borg
te bekijken. Hier vindt men het
kookboek van Occa. De saus

druipt nog van het kookboek
af. In haar recepten worden heel
veel eieren gebruikt. Kinderen
kunnen in de borg op zoek naar
eieren en het geheime woord
vormen. En wie trek krijgt, kan
één van Occa’s recepten proeven

in Grand Café Borg Nienoord.
De familierondleidingen beginnen elke laatste zondag van de
maand om 13.30 uur. Aanmelden kan via info@museumnienoord.nl. Voor kinderen is deelname gratis.

Verrekijkerdag in Beilen
BEILEN – Een verrekijker is vaak
het perfecte cadeau voor natuurliefhebbers, vogelaars en
wandelaars. Maar ook bij de VerrekijkerShop in Beilen weten ze
dat er erg veel keus is. Daarom
organiseert de VerrekijkerShop
op vrijdag 27 mei een Verrekijker Test & Vergelijkdag voor de
winkel aan de Brinkstraat 14 in
Beilen. Swarovski en KOWA/
VORTEX hebben een mooie selectie gemaakt van kwalitatief
goede verrekijkers om die deze
dag te komen bekijken en tes-

ten. Voor meer informatie over
de VerrekijkerShop en over de
Verrekijker Test & Vergelijkdag
kan men terecht op www.verrekijkershop.nl, mailen naar info@
verrekijkershop.nl of bellen naar
0593-582524.

Kunstgras: de oplossing!

Plantjesmarkt

op ons buitenterrein

√
√
√
√

Schoon
Kindvriendelijk
Voor elke tuin
Uit voorraad

Groot
assortiment
tegen
scherpe
prijzen

Vraag de gratis stalendoos aan met mooie grassoorten!

10 VASTE PLANTEN

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

van 24,50 voor

€ 19,99
• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Kraanwerk

Meer informatie:
www.kunstgrasgigant.nl

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

Maatwerk
geen
probleem

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN
Wij komen langs voor gratis advies op maat

Uw specialist in
bouw- en tuinhout

Incl standaard montage
€ 1099,Zephir 2,5 KW
Max 65 m3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Warm in de winter

Voor
al uw
interieurwensen

Incl standaard montage
€ 1.299,Haier tide 3,5 KW
Max 120 M3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Koel in de zomer
Incl standaard montage
€ 1.475,LG S09ET 2,5 KW
Max 65 M3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Voorwaarden standaard installatie
•
•
•
•
•
•
•
•

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

AIRCONDITIONERS • PELLETKACHELS • ELEKTRISCHE CV KETELS

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



Keukens



Meubelen



Kasten

Ook voor renovatie en reparatie
Molenweg 84 - Niebert - Tel. 06 - 385 466 40

www.finessekeukens.nl

GROENCENTRUM ILEX
KENNIS VAN GROEN
HOVENIERSBEDRIJF
EN KWEKERIJ
TURFWEG 3F
LEUTINGEWOLDE / RODEN
06 - 20177328
GROENCENTRUMILEX@GMAIL.COM

www.groencentrum-ilex.nl
Open: woe t/m vr. 13.00 - 17.00 u. Zat. 10.00 - 17.00 u.
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Maatwerk bij Broekwood
HAULERWIJK – Broekwood
Meubelmakerij in Haulerwijk
maakt naast keukens en badkamermeubels ook tafels en kasten op maat.
Alle maten en modellen zijn mogelijk: van boomstam tot tafel.
Metalen poten kunnen in diverse uitvoeringen gemaakt worden. ,,Informeer gerust naar de
mogelijkheden!”
Vaak heeft men ook wel een idee
hoe een nieuwe keuken er uit

moet zien, maar is dit niet bij reguliere keukenzaken te vinden.
In dat geval helpt Broekwood
graag bij het op maat maken
van kasten/kastjes, werkbladen,
koelkastombouw en dergelijke.
Ook is het niet nodig om de hele
badkamer te verbouwen om een
ander effect te bereiken; een
nieuwe wastafelombouw, een
handdoekenkast en andere badkamerelementen kunnen voor
een nieuwe en eigen sfeer zorgen. ,,Nu vraagt u zich misschien

af: is een meubelmaker niet veel
duurder dan een reguliere keuken- of badkamerzaak? In de
meeste gevallen is dit niet zo. U
bepaalt zelf wat u vervangt en
wat voor u het meest praktisch
en functioneel is. U bent van
harte uitgenodigd bij ons in de
showroom voor een gratis en
vrijblijvende offerte”.
Broekwood Meubelmakerij is
gevestigd aan de Turfsteker 7 in
Haulerwijk (0516-422763).

Voorjaarspaardenmarkt in centrum Roden
RODEN – In Roden wordt op
zaterdag 28 mei voor het eerst
sinds 1935 een voorjaarspaardenmarkt gehouden.
Het initiatief voor de voorjaarspaardenmarkt is afkomstig van
Albert Ananias. Hij is eigenaar
van café ’t Olle Posthoes, tijdens
de reguliere Rodermarkt een
uitvalsbasis voor veel paardenhandelaren. Ananias bezocht
vorige maand de voorjaarspaar-

denmarkt in Zuidlaren en besloot in Roden iets soortgelijks
op poten te zetten: op zaterdag
28 mei, als Roden toch al bol
staat van de activiteiten in het
kader van Kleintje Rodermarkt.
De paardenmarkt begint die dag
om 6.00 uur en duurt 14.00 uur.
Volgens de archieven is slechts
vier keer eerder in het voorjaar
een paardenmarkt gehouden in
Roden, voor het laatst in 1935.
De Vereniging voor Volksverma-

ken Roden organiseert in het
Hemelvaartweekend allerlei activiteiten in Roden, waaronder
een concours hippique en een
braderie op Hemelvaartsdag
(donderdag 26 mei), een vuurwerkshow op zaterdag 28 mei
en een familiefietstocht en een
tuigpaardenconcours op zondag
29 mei. Het hele weekend is er
kermis op de Brink. Alle informatie is te vinden op https://volksvermaken.nl.

Flinke Pink Festival wederom op Evenemententerrein in Leek
LEEK - Het Flinke Pink Festival in
Leek wordt ook dit jaar weer op
het Evenemententerrein tegenover de Rabobank gehouden.
Het festival vindt plaats van
vrijdag 3 tot en met (pinkster)
maandag 6 juni.

op house en urban. De aanvang
is alle avonden om 20.00 uur.
Voor de drie avonden hoeft men
slechts eenmaal een ticket te kopen waarmee men onbeperkt
toegang heeft en dus tussendoor ook nog even de naastge-

legen kermis kan bezoeken. Op
maandagmiddag vanaf 13.00
uur treden er livebands op. De
toegang is dan gratis. Voor meer
informatie, het programma en
kaartverkoop kan men terecht
op www.flinkepinkfestival.nl.

Met tientallen optredens
van DJ’s en artiesten is Flinke Pink de afgelopen 10
jaar behoorlijk gegroeid.
Van een eendaags evenement in de jaren negentig
is Flinke Pink getransformeerd tot een festival met
vier dagen feest tijdens het
pinksterweekend.
Tijdens de avonden draaien
de DJ’s elke keer een ander
thema dancemuziek. Op
de vrijdag ligt het accent
op de nineties en zeroes,
op zaterdag op hardstyle
en hardcore en op zondag

Traprenovatie bij Koops Woninginrichting
NIEUW-RODEN - Aan de Dorpsstraat 10 in Nieuw-Roden is
Koops Woninginrichting gevestigd.
Eigenaar Freddy Koops richt
zich met zijn bedrijf volledig op
vloerdecoratie en traprenovatie.
Naast talloze soorten tapijt kunnen klanten hier terecht voor vinyl, pvc-vloeren en uiteraard ook
laminaat. In de winkel beschikt
Koops over diverse stalen. ,,We
werken met meerdere bekende
A-merken en staan daardoor garant voor niet alleen een mooie
maar ook een kwalitatief goede
vloer.”
Mensen die op zoek zijn naar
een vloer zijn meer dan welkom in de winkel, maar kunnen
de stalen desgewenst ook thuis
in alle rust bekijken. ,,Want het
licht is toch overal weer anders”,
aldus Koops. ,,Als je de vloerdelen thuis op stalen hebt liggen,
kan iets toch anders uitpakken

dan je van tevoren dacht. Daarom is het voor ons geen probleem om bij de mensen thuis te
komen.”
Naast complete vloerdecoratie is
Koops Woninginrichting gespecialiseerd in traprenovatie. Het
bedrijf van Freddy Koops is het
enige in Noord-Nederland dat
trappen renoveert met het merk
Stair Solutions. ,,Dit kan zijn het
stofferen van de trap met tapijt,

maar veelal gaat het om het
aanbrengen van laminaat, pvc
of vinyl op de trap.”
Freddy Koops runt het bedrijf
samen met Arien. Zij bestiert de
winkel en hij verzorgt de vloeren
en traprenovaties. De winkel van
Koops Woninginrichting is geopend op woensdag van 12.00 tot
17.00 uur en op donderdag en
vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur.

Haulerwijk heeft eigen
promotieboekje
HAULERWIJK - In een 24 pagina’s tellend promotieboekje
presenteert Haulerwijk zich
aan toeristen. Met als motto
‘Noord-Nederland
ontdekken doe je vanuit Startpunt
Haulerwijk’ is in opdracht
van Plaatselijk Belang en de
ondernemersvereniging en
mede dankzij een financiële
bijdrage van de gemeente
Ooststellingwerf een promotieboekje over Haulerwijk
verschenen.
Het boekje beschrijft wat
Haulerwijk en omgeving te
bieden heeft en zo uniek
maakt. Naast aandacht voor
rust en ruimte worden toeristen ook gewezen op de mogelijkheden om te wandelen,
te fietsen, cultuur op te snuiven, één van de omliggende
steden te bezoeken of om culinair te genieten. Ook bevat
het boekje diverse wandelen fietsroutes. Dat alles uitgewerkt in korte teksten en
geïllustreerd met veel foto’s.
Het boekje is het eindproduct
van een werkgroep bestaande uit Miranda Kleisen van
camping Fraai, Ilse van der
Velde van Pand 1880, Lucie
Cazemier van Plaatselijk Belang, vormgever Bauke Visser
en tekstschrijver en fotograaf
Sjoerd Weiland. Het idee
van de invalshoek ‘Startpunt
Haulerwijk’ komt bij Weiland
vandaan. ,,Haulerwijk bete-

kent voor mij een ideale uitvalsbasis. Het ligt centraal in
Noord-Nederland en op korte
afstand heb je prachtige natuur en veel voorzieningen.
Als je van bijvoorbeeld fietsen of wandelen houdt, dan
is Haulerwijk een perfecte
plek om te starten. Daarom
is gekozen voor het thema
‘Startpunt Haulerwijk’ en
hebben we dat in beeld en
tekst uitgewerkt.”
Plaatselijk Belang is als opdrachtgever bij monde van
voorzitter Popke Akkerman
enthousiast over het eindresultaat: ,,Dit boekje geeft precies weer waar onze kracht
als dorp ligt. Het is niet alleen
een signaal richting mogelijke toeristen, maar ook naar
de eigen inwoners. Zo van:
kijk eens hoe mooi ons dorp
is en wat voor fantastische
voorzieningen wij hier hebben. Dat wordt nog wel eens
vergeten, maar dit boekje
herinnert ons er aan dat wij
als klein dorp daar toch behoorlijk uniek in zijn.”
Van het boekje zijn eerst duizend exemplaren gedrukt.
Deze worden in de omgeving
op toeristische locaties verspreid, maar dit voorjaar ook
op toeristische beurzen uitgedeeld. De routes die in het
boekje opgenomen zijn, kunnen evenals het boekje zelf
bekeken worden op www.
haulerwijk.nl/toerisme.

Prijswinnaars
puzzel en kleurplaat
‘Westerblokker’. Dat was de oplossing van de prijspuzzel in
de krant ‘Veurjoar’. Uit de vele goede inzendingen zijn drie
prijswinnaars getrokken. Mevrouw Hut - Sikkema uit Leek
heeft een cadeaupakket van gezondheidswinkel Rima uit
Roden gewonnen. De heer Van der Noord uit Zuidhorn is
winnaar geworden van een JBL-speaker van EP Mulder uit
Leek. Het lekkernijenpakket van slagerij Meatpoint uit Tolbert is gewonnen door de heer Doller uit Leek. De prijzen
zijn inmiddels bezorgd bij de winnaars. In deze krant – in
de bijlage ‘Op Fietse’ - staat ook een prijspuzzel. Hiermee
zijn een waardebon van Van Slooten Tweewielers en twee
zomerstrooipakketten voor vogels van dierenspeciaalzaak
Quno – beide in Peize – te winnen.
Prijswinnares Kleurplaat, Marleen Hollemans uit Tolbert. Zij heeft het kleurpakket van Biocorner uit Leek
gewonnen.

Een bed op het dak
van je auto
binnen een minuut!
Kamperen is hip! Je hoort veel over de recordverkopen van campers en caravans, al dan niet gestimuleerd door Corona. Maar binnen de kampeermarkt zit daktentkamperen misschien wel het
meeste in de lift. Steeds meer mensen kamperen
namelijk op het dak van hun auto. Waarom doen
mensen dat eigenlijk?
Op bezoek bij CAMPWERK in Tynaarlo
Eén van de snelstgroeiende aanbieders van
daktenten zit notabene in de kop van ons eigen
Drenthe met standplaats Tynaarlo. Daar spreken
we met Ivar van der Leij. Hij is verantwoordelijk
voor de marketing en verkoop binnen de Benelux
van de tenttrailers en daktenten van het Duitse
CAMPWERK en Koreaanse iKamper.
“Bij het grote publiek is er nog veel onbekendheid omtrent de daktent. Veel mensen denken
dat ze hier een terreinwagen zoals bijvoorbeeld
een Landrover voor nodig hebben. Maar niets is
minder waar. Het leuke aan daktentkamperen
is, dat voor vrijwel iedere auto een daktent te
krijgen is. Niet iedereen kan een camper betalen,
of wil een 2e auto erbij als kampeermiddel. Met

weg bent en overal maar kort staat.
Per daktent kan het verschillen hoe lang je
erover doet om de tent open te klappen.
• Te combineren met iedere hobby
Met een daktent breng je je eigen hotelkamer
mee. Wanneer je een hobby hebt waarbij je
vaker een paar dagen onderweg bent, kan een
daktent een heel goed alternatief zijn voor een
hotelkamer of reguliere tent.
• Kleine tent voor lange mensen
Een daktent is een compacte tent. Maar in de
meeste gevallen met veel lengte. Een uitgeklapte softtop daktent heeft meestal een matras met een lengte van 220 tot 240 cm. Prima
dus voor lange mensen.
• Vrijheid
Met een daktent op je eigen auto, ben je net
zo mobiel als een compacte camper, maar
tegen een fractie van de kosten. En je komt op
plekken, waar je met een caravan of normale
tenttrailer of vouwwagen nooit zou kunnen
komen.

De

be
ste
uit
zic
hte
n bi
j het k

t.
ten
k
da
een
t
i
u
amperen krijg je van

“Mensen die daktentkamperen ervaren die vrijheid om
te gaan, staan en slapen waar je maar wilt als subliem.”
2 dakdragers en een daktent, maak je van je
doordeweekse auto een kampeerauto in het
weekend!”, aldus Ivar.
De voordelen van een daktent
Maar er zijn meer redenen waarom het kamperen
met een daktent populair is.
• Je slaapt van de grond
En dat heeft als voordeel dat je geen last hebt
van optrekkende kou. De meeste kou bij het
slapen in een reguliere tent komt namelijk
doordat de matras direct op de koude bodem
ligt. Slapen in een daktent is dus veel comfortabeler en minder koud dan je denkt.
• Snel uitgeklapt als een pop-up tent
Een daktent klap je net zo snel uit als een popup tent. Dat is handig wanneer je veel onder-

Daktentfestival
Van der Leij organiseert verder ook het Daktentfestival Nederland.
Hij vertelt: “De laatste edities konden helaas
geen doorgang vinden, maar in 2018 en 2019
hebben we het Daktentfestival georganiseerd
in Schipborg. Hier organiseren we voor mensen
met een daktent een leuk buitenevenement waar
ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Ten
tweede kunnen geïnteresseerden de camping
bezoeken om hele praktische vragen te stellen
over het kamperen op het dak van je auto en om
de sfeer te proeven. Van 16 t/m 18 september
zullen we weer een nieuwe editie organiseren.
Daar hebben we nu al zin in!”.
Meer informatie hierover vind je op www.daktentfestival.nl

De meeste daktenten passen ook prima op een
compacte middenklasse, zoals deze Renault Clio.

Er zijn ook daktenten voor het hele gezin.
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OP STRÚÚN

DE VERGULDE KROON
De mooiste in de regio in:

ANTIEK • KADO’S
WOONDECORATIES
(ook interieuradvies)

enkerij
NIEUW: Koffie- en theesch
Zandvoort 1c Norg 06-12 12 78 64
www.deverguldekroon.nl
Open: woe. t/m zat. 10.00-17.30 uur / zat. 12.00-17.00 uur
l

l

De Vergulde Kroon combineert antiek met het
hedendaagse

ƪěŘŀěƖʅʾʅĴðŘěƖŀěʅFŘðƞƲţŀěŕʅ
FŘðƞŕƲţƞƪěţððƖʅgŀţĔðʅǊðţʅMƲȁěŘěţʅšððŕƪʅŀţʅĻððƖʅðƪěŘŀěƖʅŀţʅsůƖĴʅČŀŒǛůţĔěƖěʅůČŒěčƪěţʅǊðţʅĴŘðƞɋʅĴƖěţǛěţĔʅ
ððţʅĔěʅšůĴěŘŀŒŕĻěĔěţʅǊðţʅĻěƪʅšðƪěƖŀððŘɐʅʅ
sŀěƲǋƞĴŀěƖŀĴɑʅMððƖʅðƪěŘŀěƖʅŀƞʅěŘŕěʅĔðĴʅǊðţʅȌȌɊȋȋʅƪůƪʅȌȒɊȋȋʅƲƲƖʅĴěůƓěţĔʅɢČŀŒʅððţǋěǛŀĴĻěŀĔʅʅɮʅČěŘʅĴƖððĴʅůšʅ
ţŀěƪʅǊůůƖʅěěţʅĔŀčĻƪěʅĔěƲƖʅƪěʅŕůšěţɣɐʅ

NORG - De Vergulde Kroon in Norg is al sinds vele jaren een begrip in Norg en wijde omgeving als het gaat om prachtig antiek gecombineerd met hedendaagse woondecoraties,
verlichting en cadeaus. Juist deze combinatie maakt de winkel uniek: antiek combineren met
het hedendaagse is de nieuwe trend en dat kan bij De Vergulde Kroon volop. Ook heeft De
Vergulde Kroon een koffie- en theeschenkerij en op warme dagen een prachtig terras. Het
nieuwe winkelen, onder het genot van iets lekkers. Een bezoek aan deze
sfeervolle winkel is dan ook zeker de moeite waard.

ƪěŘŀěƖʅʾʅĴðŘěƖŀěʅFŘðƞƲţŀěŕʅʅ
ƞƞěƖƞƪƖððƪʅȎɋʅȔȎȎȌʅcʅsůƖĴʅ»ěŘɊʅȋȑʅȏȒʅȓȋȋʅȍȎȎʅǋǋǋɐĴŘðƞƲţŀěŕɐţŘʅʅ

Glasuniek gaat voorbij de grenzen van het bekende
NORG – Linda van Huffelen van atelier en galerie Glasuniek in Norg is al zolang zij zich kan
herinneren verwonderd door glas. Haar objecten gaan voorbij de grenzen van het bekende
binnen glas. Iets maken wat al eerder gedaan is, is voor haar niet interessant. Linda van
Huffelen heeft een aangeboren behoefte om grenzen op te zoeken en te innoveren. Binnen
glasfusing specialiseert zij zich in ongebruikelijke technieken. Dat houdt
in dat zij op zoek gaat naar nieuwe toepassingen in glasfusing en crossovers maakt met andere kunstvormen. Naast vrij werk maakt Linda van
Huffelen graag werk in opdracht. Ook geeft zij workshops en cursussen in
glasfusing om haar passie met anderen te delen.

Marikari

Cadeaus voor binnen en buiten

Volg ons
op Faceboo
k
en Instagram

• Woonaccessoires • Linnengoed
• Aardewerk • Bad and Body producten
• Speelgoed • Babykleding • Boeken
• Thee en delicatessen

Asserstraat 7 • Norg • Tel. 0592 - 613 528

Marikari: gezellige dorpswinkel met een breed
assortiment
NORG - Ooit begonnen als cadeauwinkel is Marikari in Norg nu uitgegroeid tot een gezellige
dorpswinkel met een breed assortiment. Men kan bij Marikari terecht voor biologisch eten en
drinken, zuivel van de Weerribben en diverse streekproducten zoals het bier van brouwerij
Maallust, maar ook boeken, legpuzzels, spelletjes en speelgoed ontbreken niet. Al jaren wordt
het mooie servies van Bunzlau Castle door vele klanten verzameld en dit is nu uitgebreid met
keukenlinnen, bestek, glaswerk, kussens en plaids. Naast de babykleertjes van Feetje worden
sinds vorig jaar kinderkleertjes van Sturdy en Jubel verkocht (tot en met maat 128). ,,En wat
dacht u van bloemzaden, kaarsen, servetten, breiwol en kleinvak? Kortom: teveel
om op te noemen. Kom gerust eens binnen om het hele assortiment op uw gemak
te bekijken.”

In- en verkoop
van antiek,
brocante en
oudheden

Brink 9a - Norg
Tel. 0592 - 614 339
Geopend:
vr. en zat. 10.00-17.00 uur
zon. 12.00-17.00 uur

www.carlotte.nl
Carlotte: kasten, brocante en meer
NORG – Carlotte levert kasten, meubels en heel veel brocanteartikelen van heinde en verre.
,,U bent bij ons aan het juiste adres voor de mooiste brocanteaccessoires. Van alles om uw
woning helemaal naar uw wens in te richten. Kasten in diverse uitvoeringen, veelal unieke
exemplaren, kunnen wij leveren in diverse kleuren en naar wens ingedeeld met hang- of
leggedeelte.”
Door aan- en verkoop varieert het aanbod van Carlotte wekelijks: aardewerk, beelden,
glaswerk, keukengerei, kisten en nog veel meer. ,,Loop dus gerust eens binnen en bewonder
het assortiment. Als u van nostalgie houdt, bent u aan het goede adres. Informeren naar de
beschikbaarheid van specifieke objecten is soms ook verstandig. Het kan soms snel gaan. De
eerste kast die we kochten staat ons nog haarscherp voor ogen. Degene die volgden zijn
we ook nog niet vergeten, al zijn dat er inmiddels meer dan we ooit gedacht hadden. Van
liefhebberij naar verkoop, maar met behoud van oog voor kleine details. Een mooie kroon
op een kast, een afbeelding met gevoel op een schilderij, het beslag van een kist of een
houtsnijwerk: het is allemaal vakmanschap!”
Bij Carlotte is elk product uniek. ,,Alle spullen kennen een verhaal. Soms bekend en soms
helaas ook niet. Als u een wens heeft: vertel het ons. Samen kunnen we
bekijken of wij dit kunnen realiseren. Bel of mail gerust voor een afspraak.
Kom eens snuffelen om ons aanbod persoonlijk te komen bekijken. En
staat er niet wat u zoekt? Vertel het ons, en wij zoeken het voor u.”

IN NATUURLIJK NORG
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Deco-Loge: ‘lekker zitten’ in Veenhuizen

BON

Bij een
heerlijke
warme wafel,
een kop
koffie of thee
van het huis
(max. 2 pers. per bon)

en huisgemaakte ‘kakelmirakel’ (advocaat). Met de oude gereedschappen en antieke wafelijzers als decoratie kunt u bij Deco-Loge Cadeaus
‘lekker zitten’ in Veenhuizen. Met de
hiernaast afgebeelde bon krijgt u bij
een wafel een kopje koffie of thee
van het huis. Deco-Loge Cadeaus is
gevestigd aan de Oude Gracht 4B in
Veenhuizen. ,,Graag tot ziens bij ons
op het terras!”

VEENHUIZEN - Genieten van sfeer,
koffie en wafels in een oude timmerwinkel: in het hart van Veenhuizen vindt u de ambachtelijke
wafelbakkerij en koffieschenkerij
Deco-Loge Cadeaus.
In deze sfeervolle timmerwinkel uit
1865 treft u naast de versgebakken
warme wafels leuke cadeauartikelen en streekproducten zoals poffert

Kunst en gezelligheid bij Zunneschien
VEENHUIZEN - Koffie- en theetuin Zunneschien is een gezellige ontspanningstuin in
Veenhuizen. Geniet van de kronkelende
paadjes en leuke zitjes, onder het genot
van een heerlijk kopje koffie of thee met
cake. Als het wat minder mooi weer is, is
er binnen werk te zien van verschillende
kunstenaars die regelmatig in de theetuin
exposeren. Theetuin Zunneschien van Tinie
Veenstra is een begrip in Veenhuizen, en
niet alleen voor de lokale bevolking. In de
tuin zijn knusse zitjes te vinden te midden
van een zee van bloemen, soms grotendeels verscholen achter het groen. Tinie
Veenstra schenkt onder andere haar beroemde bajesthee. En wie trek heeft, kan er
een plak zelfgebakken cake bij bestellen. In
de inbrenggalerie van koffie- en theetuin
Zunneschien worden producten verkocht
van 150 creatieve amateurs. Zunneschien is
gevestigd aan de Hospitaallaan 2 in Veenhuizen (0592-388419).

Kom proeven!
Onze Bajesthee!

Dealerfietsen.nl:
dé e-bikespecialist
VEENHUIZEN - Het is voorjaar: tijd om te fietsen! Bij
Dealerfietsen.nl in Veenhuizen vindt u een uitgekiend assortiment nieuwe
e-bikes en gebruikte elektrische fietsen.
Dealerfietsen.nl is al 12 jaar
gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en verkoop
van e-bikes. In de showroom
aan de Oude Gracht in Veenhuizen staat een mooie
voorraad jonge gebruikte
A-merk-fietsen. Dealerfietsen.nl is officieel dealer van
de A-merken Conway, Victoria en Brennabor en sinds dit
jaar ook van Unibike: elektrische fietsen met de beste
prijs/kwaliteit-verhouding,

mooi design en voorzien van
een middenmotor.
Dealerfietsen.nl is geopend
van donderdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur en op andere dagen op
afspraak (06-37168941). Eigenaar Victor Worpenberg
nodigt iedereen van harte
uit om een keer een kijkje te komen nemen in zijn
showroom. ,,Vroeger was
het zo dat als in een dorp een
Opel-dealer gevestigd was,
de helft van de inwoners op
zeker moment in een Opel
reed. Als ik over een jaar of
15 stop, hoop ik dat iedereen
in Veenhuizen en omgeving
op een e-bike van Victoria,
Conway, Brennabor of Unibike fietst.”

Knooppuntenroute: Veenhuizen, Norg, Haulerwijk
Knooppuntenlijst

36,6
KM

78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen
88 Dominee Germsweg,

Donderen
Een

Theepalet

Veenhuizen
94 Wiltenkamp, Norg
87 Brink, Norg

Norg
Peest

48 Roeghoornweg, Norg
15 Achterste Weg, Norg
46 Donderen

Westervelde

32 Donderen
Zuidvelde

47 Schaapdijk, Peest
43 De Fledders, Zuidvelde
84 De Fledders, Zuidvelde

Veenhuizen
ges
Hoorn Asper

63 Hoofdweg, Veenhuizen
78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen
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Aspergeseizoen in volle gang

HUIS TER HEIDE – Voor Aspergeboerderij Hoorn in Huis ter Heide zijn het de drukste maanden
van het jaar: het aspergeseizoen
is in volle gang.
Bij Aspergeboerderij Hoorn kwamen dit jaar op 22 maart de eerste asperges binnen. Deze waren
afkomstig van een 3 hectare
groot aspergeveld in Tynaarlo
dat wordt verwarmd met restwarmte van een biovergister. Op
deze manier kan het aspergeseizoen met enkele weken worden
vervroegd; traditioneel wordt
het seizoen pas geopend op de
tweede donderdag van april.
,,Dankzij het veld in Tynaarlo
zijn we niet alleen van de zon afhankelijk”, zegt Hermen Hoorn.
,,Het geeft een stukje oogstzekerheid.”
Na het steken worden de asperges een halve dag in koud

water gelegd. Zo komen ze tot
rust. Vervolgens gaan de asperges in de sorteermachine. Daar
worden ze gesorteerd in meer
dan tien verschillende klassen.
Op in totaal 11 hectare grond
(3 in Tynaarlo, 8 in Huis ter Heide) wordt bij Aspergeboerderij
Hoorn gedurende het aspergeseizoen – dat loopt tot en met
juni – zo’n 40 ton aan asperges
geoogst. Ongeveer een derde
daarvan vindt zijn weg naar de
horeca, een derde wordt geleverd aan winkels en groentehandelaren. De rest wordt verkocht in de boerderijwinkel van
Aspergeboerderij Hoorn. ,,Asperges moeten vers zijn”, zegt
Hoorn. ,,Als ze een paar dagen
onderweg zijn van A naar B, dan
gaat dat ten koste van de smaak.
Daarom leveren wij eigenlijk alleen asperges in de regio; met zo

weinig mogelijk schakels ertussen.”
Toen Hermen en Jacolien Hoorn
de boerderij in 2012 overnamen, stond de winkel nog in de
kinderschoenen. In de loop der
jaren is de winkel steeds groter
geworden. ,,Eigenlijk was het
zonde dat de winkel alleen tijdens het aspergeseizoen werd
gebruikt, en de rest van het
jaar leeg stond”, zegt Hermen
Hoorn. ,,Daarom zijn we vorig
jaar gestart met een boerderijwinkel die het hele jaar open
is. Hier verkopen we mooie en
eerlijke producten, afkomstig uit
de streek.” Het werk in de boerderijwinkel gaat echter niet ten
koste van de asperges. ,,Daar ligt
zeker in de komende maanden
de nadruk op.” Aspergeboerderij Hoorn aan de Kolonievaart
16 in Huis ter Heide is tijdens het
aspergeseizoen geopend van
maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.
hoorn-asperges.nl. Hier vindt
men ook de webshop met een
overzicht van het complete assortiment van de boerderijwinkel.
Op zaterdag 21 mei van 10.00
tot 16.00 uur organiseert Aspergeboerderij Hoorn de tweede
editie van de Boerenerfmarkt.
Hier vindt men allerlei kraampjes met leuke koopjes en eten
en drinken. Verder zijn er rondleidingen en demonstraties. En
natuurlijk zijn er volop asperges
verkrijgbaar: vers van het Drentse land.

Op Fietse genieten van de omgeving!
Douma Ter Veld Tweewielers: uw Giant Store
ZEVENHUIZEN/GROOTEGAST
- Douma Ter Veld Tweewielers
is specialist op het gebied van
racefietsen en ATB’s, maar ook
de recreatieve fietser is er aan
het juiste adres voor een ruim
assortiment elektrische fietsen,
stadsfietsen en kinderfietsen.
Douma Ter Veld Tweewielers is
dealer van Giant, Cube, Liv, RIH
en Jan Janssen. In de winkels
in Zevenhuizen en Grootegast
vindt men tevens een uitgebreid
aanbod van fietskleding, helmen, schoenen en accessoires.

Wilfred en Jelmer ter Veld begonnen in 2013 met een fietsenzaak onder hetzelfde dak
als EP Poeder aan de Kokswijk
in Zevenhuizen. Nu de elektronicawinkel is gestopt, heeft Ter
Veld het volledige pand ingericht als showroom/werkplaats.
,,Onze oppervlakte is toegenomen van 210 naar 400 vierkante
meter. Daardoor hebben we nu
onder meer het gehele assortiment e-bikes van Giant in onze
showroom staan.” In 2018 heeft
Ter Veld de handen ineengesla-

gen met Anne-Dirk Douma van
Douma Fietsen aan de Rondweg
in Grootegast.
Daarmee is Douma Ter Veld
Tweewielers nu één van de grotere fietsendealers in de regio,
met twee vestigingen.
Recent is ook de vernieuwde
website gelanceerd. Op www.
doumaterveld.nl is onder meer
het actuele aanbod te vinden
van nieuwe en gebruikte fietsen.

Genieten van een rustmoment
bij Het Theepalet
EEN - Aan de Haulerwijksterweg
in Een kan men genieten van
een heerlijk rustmoment. Tussen
de groene weilanden - al dan
niet bevolkt door schapen, koeien of paarden - bevindt zich een
unieke locatie: een theehuis/
broodjeshuis en een meubelmakerij. Deze worden gerund door
de eigenaren Tonnie en Hennie
Barelds.
Tonnie en Hennie Barelds willen
fietsers en wandelaars graag dat
stukje rust bieden waar zij naar
verlangen na een fiets- of wandeltocht in de mooie drie provinciën-landstreek. ,,U kunt uitrusten op meubels die in de eigen
meubelmakerij zijn gemaakt en
genieten van de omgeving. Ook
in het theehuis worden diverse
producten zelf gemaakt: zo kunt
u kennismaken met overheerlijke broodjes met huisgemaakte

pulled-pork of kip-pesto.” Ook
voor bijvoorbeeld een uitsmijter
kunt u bij Het Theepalet terecht.
Maar bij Het Theepalet bent u
ook aan het goede adres wanneer u een feestje te vieren
heeft. Er is ruimte voor groepen
tot ongeveer 35 personen. ,,U
kunt dan kiezen uit een geheel
verzorgde high-tea, lunch of
barbecue. Ook kunt u kiezen
voor een bierproeverij met het
overheerlijke Texelse bier. Maar
gewoon even een kopje thee of
koffie bij ons drinken in de tuin
of in het theehuis is natuurlijk
ook helemaal goed. Wij staan
graag voor u klaar. U bent van
harte welkom en dat zult u ervaren als u de tijd neemt om Het
Theepalet te bezoeken.”
Voor meer informatie over Het
Theepalet aan de Haulerwijksterweg 17 in Een: www.hettheepalet.nl of 0592-656278.

Biocorner Easy Hobby
Leek- Biocorner easy Hobby
is gevestigd aan de Tolberterstraat. Biocorner is de winkel
voor uw biologisch gecertificeerde boodschappen. Wij hebben ook een breed assortiment
voor mensen met onder andere
een glutenallergie,
lactoseallergie, vegetariërs, veganisten enzovoort. Ook
voor verzorging en
schoonmaak producten kunt u bij
ons terecht. Hebben wij iets niet op
voorraad doen wij
ons uiterste best om
het voor u te bestellen. Easy Hobby is
een afdeling waar
u terecht kunt voor
uw
schilderbeno-

digdheden, tekenen en diverse
hobby producten. Verder kunt
u bij ons terecht voor advies op
hobbygebied. Bent u nieuwgierig naar de winkel en mogelijkheden die wij bieden kom gerust
eens vrijblijvend.

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

Tolberterstraat 19, Leek, 0594 - 516 787, www.biocorner.nl
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Theetuin De Baggelhof: een groene en bloemrijke plek
TERHEIJL – Kwekerij en theetuin
De Baggelhof in Terheijl is een
plek waar wilde en gekweekte planten, kruiden, bomen en
struiken door elkaar groeien en
bloeien.
Wie de route aflegt die over het
terrein van de kwekerij voert,
kan lezen hoe er bij De Baggelhof op biologische wijze wordt
gewerkt. De zitjes in de theetuin, omringd door bloemen
en planten, krijgen steeds meer
vorm. Het is genieten geblazen
tussen al het groen, de kleuren
van diverse bloemen en planten
én het zingen van de vele vogels.
In de theetuin is er keuze uit
biologische theeën en verse kruidenthee, zoals verveine-, salie-,
gember en muntthee. Daarnaast
worden diverse soorten biologische koffie aangeboden met
zelfgemaakte baksels.
Theetuin De Baggelhof is aangesloten bij Stichting Rustpunt.
Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om de fiets te repareren
of de accu op te laden. Bij Stichting Rustpunt zijn de mooiste
pauzeplekjes aangesloten voor

Dierenspeciaalzaak Quno:
méér dan een dierenwinkel
fietsers en wandelaars op het
platteland. ,,Wij zijn daarom
trots dat wij hier bij horen!”
Theetuin De Baggelhof is ge-

legen aan het Baggelveld 2 in
Terheijl, tussen Nieuw-Roden en
Nietap.
www.baggelhof.nl.

Van Slooten: veelzijdig op fietsgebied
PEIZE - Fietsen is een passie van
de in Roden woonachtige Jelke
van Slooten, eigenaar van Van
Slooten Tweewielers in Peize.
Al sinds begin 2011 is Van Slooten Tweewielers gevestigd in Peize. Begonnen in een klein pand
is het bedrijf nu gevestigd aan de
Hoofdstraat 17, in het voormalige

pand van de Rabobank. Het pand
is prachtig verbouwd en staat nu
vol met de nieuwste modellen
fietsen. De zaak draait voornamelijk om de ‘dagelijkse rijwielen’,
voor groot en klein. Jelke van Slooten: ,,Ik ben dealer van Batavus,
Sparta, RIH, Loekie en mountainbikes van Lapierre, maar kan ook
andere merken leveren. Daarnaast

verkoop ik tweedehands fietsen,
fietskleding en heel veel accessoires. Voor onderdelen en reparaties
bent u ook op het goede adres.”
Even een weet-je: doe mee met de
prijspuzzel in deze bijlage, win een
waardebon, te besteden in onze
winkel. Van Slooten Tweewielers
is gevestigd aan de Hoofdstraat 17
in Peize (050-5010110).

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
Valkenburg 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 huisdier, maar ook voorlichting
kan geven over hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Ei-

genlijk 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
genieten van hun huisdier.”
Dierenspeciaalzaak
Quno
is gevestigd aan de Havenstraat 14 in Peize. Meer
informatie is te vinden op
www.dierenspeciaalzaakquno.nl. 050 - 501 0643.
Deelnemer prijspuzzel, win
2 keer een zomer strooi pakket, in deze bijlage.

Knooppuntenroute: Nieuw-Roden, Leek, Peize, Roden
34,5
KM
Roderwolde

Knooppuntenlijst
51 Veldweg, Nieuw-Roden
79 Schapenweg, Terheijl
80 Oostindië, Zevenhuizen
13 Oostindië, Leek

Leek

14 Tolberterstraat, Leek
81 Schilhoek, Leek

Nietap

83 Oosteinderlaan,
Leutingewolde
39 Sandebuursedijk,
Roderwolde
Peize
Roden

11 Bommelier, Peize
02 Woudrustlaan, Peize
35 Hoofdstraat, Peize
29 Vossegatsweg, Peize
37 Weehorsterweg, Peize

Nieuw-Roden

24 Scharenhulsedijk, Peize
73 Zwarteweg, Lieveren
34 Mensingheweg, Roden
35 Brink, Roden
Roderesch

75 Ceintuurbaan, Roden
74 Kaatsweg, Roderesch
51 Veldweg, Nieuw-Roden

Wij hebben groot
ingekocht!

PRIJSPUZZEL
Win een waardebon van van Slooten of een zomer
strooi pakket voor de vogels (2x) van Quno

Nog volop uit voorraad leverbaar!

E-Bikes
Van
Giant

Zevenhuizen • Kokswijk 1a • 0594 - 853 358
Grootegast • Rondweg 7a • 0594 - 612 294

HORIZONTAAL: 1 concert; 6 journaal; 12 planeet; 14 eer; 15 wereldkampioenschap; 17 uitroep
van pijn; 18 oorspronkelijk; 20 trekdier; 21 kilometer; 22 klimplant; 24 tandgelijkheid; 27 punt
in het voordeel; 28 aandrift; 30 ambiance; 31 metaal; 32 persoonlijk voornaamwoord; 33 klaar;
35 voorzetsel; 36 zangnoot; 37 meetkundig getal; 38 excursie; 40 overwinning; 42 lengte-eenheid; 43 elektronisch hebbedingetje; 45 onbeschaafd; 47 spleet; 49 voormiddag; 51 Salvation
Army; 52 kleed; 54 reeds; 55 in oprichting; 56 formeel bericht; 58 soort; 60 geveltoerist; 62
zangstem; 63 familielid; 65 kunstproduct; 66 klein kind; 67 selenium (afk.); 68 toiletartikel; 69
voegwoord; 71 sint; 72 kip; 74 zacht; 76 gesloten slaplant; 77 land in Europa.

WWW.DOUMATERVELD.NL
GIANT I CUBE I RIH I LIV I JAN JANSSEN

Kolonievaart 16
Huis ter Heide
06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl
www.hoorn-asperges.nl
ASPERGES, VOLOP AANWEZIG
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Oplossing insturen vóór vrijdag 3 juni o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl
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VERSE AARDBEIEN

VERTICAAL: 1 borstelig; 2 centimeter; 3 in afschrift aan; 4 jumper; 5 spil; 7 slee; 8 geul; 9 vrucht;
10 bijwoord; 11 blijspel; 13 waterzucht; 16 maalstroom; 18 vruchten; 19 stuurinrichting; 21
stronk; 23 vader; 25 stoomschip; 26 nummer; 27 rivier in Italie; 29 anesthesie; 31 toeslag voor
schepen; 34 vennootschap; 36 communicatiemiddelen; 38 duivenverblijfplaats; 39 marionet; 40
flexibel omhulsel van papier; 41 voordat; 44 kleine schans; 46 uitbreiding; 48 residentie; 50 reparatie; 52 kenteken; 53 openbaar vervoermiddel; 55 enigszins; 57 regeringsstelsel; 58 persoonlijk voornaamwoord; 59 voegwoord; 61 id est; 63 pont; 64 snoet; 67 verwijd uiteinde van een
buis; 70 verbeten; 72 hectare; 73 kompasrichting; 74 persoonlijk voornaamwoord; 75 vogel.

Havenstraat 14 • Peize
050-5010643 • www.quno.nl

BESTEL:

Hoofdstraat 17 - Peize
T. 050 - 5010110
www.vanslootentweewielers.nl

95
9
12 pe,rs.

Deco-loge
l

Bestel snel
boer-hoorn.nl

Koffie- en theeschenkerij

Eigengemaakt

l

Wafels

l

Cadeaus

Boevenbende
(sleutelhangers)

Streekproducten

Bezorging mogelijk

Zaterdag 21 mei
van 10.00 - 16.00 uur

Boerenerfmarkt

Open: Ma. t/m. vr. 9.00 - 18.00 uur, zat. 9.00 - 17.00 uur.

‘t Kakelmirakel
(advocaat)

€ 5.99
incl. naam

Poffert

Oude Gracht 4b l Veenhuizen l 06-31626593 l www.deco-loge.nl

Nieuw
in
Leek

Bloemen Groothandel Marjet
Assortiment:
• Perkplanten
• Hanging baskets
• Wandhangers
• Potterie, beelden
• Potgrond

Om de week op de
weekmarkt in Leek
met verkoopkar!

Uniek
in de
regio!

Open: wo. en vr. 13.00 - 16.00 uur • za. 10.00 - 16.00 uur
Industriepark 2-1 (achter autobedrijf Doornbosch) • Leek • Telefoon: 06 - 5050 0972

OPGERUIMD STAAT NETJES!!!

Garobe
schuifdeuren en
kastinterieurs

op maat
• Ruime keuze in
dessins en kleuren
• Gratis inmeten
VOOR ELKE RUIMTE EEN SCHUIFWANDKAST OP MAAT

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

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stoffering

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

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen

■ Buitenmeubelen

■ Caravan- en bootkussens

■ Autostoffering

■ Meubelstoffen

■ Binnenzonwering

■ Leer

■ Horren

■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

■ Kleinvakartikelen

www.visser-stoffering.nl

Voor
traprenovatie,
stoffering en
meer...

Oo
cadeauk
decorats en
ies

Dorpsstraat 10 • Nieuw-Roden • 050 - 3052018 • www.koops-stoffering.nl

Turfsteker 29
8433 HT Haulerwijk
T (0516) 56 71 80
info@venemazonweringen.nl
www.venemazonweringen.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenzonwering
Terrasoverkappingen
Markiezen
Rolluiken
Uitvalschermen
Screens
Knikarmschermen
Alcorola (pergola)
Garagedeuren
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Op ontdekkingsreis door
keukenland bij Odink Keukens
TYNAARLO - Odink Keukens is al
20 jaar gevestigd op bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo.
,,Wij proberen van het samenstellen van een keuken een
feestje te maken. Dat begint al
met een warme ontvangst in de
showroom. En vervolgens gaan
we samen met de klant op ontdekkingsreis door keukenland”,
lacht eigenaar Gert Odink. Het
deskundige team van Odink
Keukens neemt uitgebreid de
tijd om de wensen van de klant
in kaart te brengen. De mogelijkheden zijn in ieder geval legio.
,,Een keuken kopen is niet niks”,
realiseert Odink zich. Daarom
begeleidt ons team van specialisten u van begin tot eind. Zodat
u precies díe keuken krijgt die u
wilt. Als we de wensen van de
klant in kaart hebben gebracht
maken we een 3D-presentatie,
zodat men alvast een digitaal
kijkje in de toekomstige keuken
kan nemen. En uiteindelijk zorgen we voor een transparante
offerte, zodat de klant precies
weet waarvoor hij betaalt.”
Odink Keukens regelt de aanschaf van een nieuwe keuken
van A tot Z. ,,Van de ontvangst
in onze showroom tot het daad-

werkelijk leveren van de keuken.
Wij hebben een eigen meubelmakerij, en een eigen montageploeg. Goed personeel, mensen
die weten waar ze over praten.
Wij leveren maatwerk.”
Bij Odink Keukens zijn de mogelijkheden onbeperkt. ,,Wij
kunnen werkelijk alles leveren”,
zegt Odink. ,,Daardoor worden
wij wel eens gezien als een dure
zaak. Maar dat is niet helemaal
terecht. Want luxe kan ook heel
simpel zijn.” Maar speciaal voor
mensen die iets minder willen
besteden aan een nieuwe keuken - zoals starters op de woningmarkt - heeft Odink Keukens sinds 2012 een nieuwe loot
aan de stam: OK Keukens. Deze
zaak, gelegen op een steenworp

afstand van Odink Keukens,
wordt gerund door Merlijn,
de zoon van Gert. OK Keukens
heeft moderne, voordelige keukens die betaalbaar zijn voor iedere portemonnee.
De laatste jaren treft Odink in
zijn showroom veel mensen die
hij ook in de beginjaren van
Odink Keukens al eens mocht
verwelkomen. ,,Die hebben destijds een keuken bij ons gekocht,
en zijn inmiddels weer toe aan
iets anders. Dat deze mensen
terugkomen, betekent dat ze
onze dienstverlening als prettig
ervaren hebben. Eigenlijk is dat
het grootste compliment dat we
kunnen krijgen. Tevreden klanten zijn de beste ambassadeurs
van ons bedrijf.”

Advies op maat bij Don Vloeren & Raamdecoratie
NORG – Don Vloeren & Raamdecoratie aan de Eenerstraat 65A in
Norg is dé vloerenspecialist. Het assortiment bestaat uit laminaat, pvc,
tapijt, gordijnen en raamdecoratie.
Eigenaar Don Middelveld is al ruim
25 jaar werkzaam in de woninginrichting, vooral als stoffeerder en
specialist in trapbekleding. Met een
eigen winkel is hij een nieuwe weg

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

HydroSeal maakt
laminaat waterbestendig
RODEN - HydroSeal maakt van
laminaat een waterbestendige vloer, waardoor het ook in
vochtige ruimtes uitstekend
gebruikt kan worden. Omdat
het waterdicht is, hoeft niemand nog bang te zijn om te
knoeien in de keuken. 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. De laminaatvloeren van Vloeren Lifestyle
Roden hebben alles wat u maar
wenst. Dankzij de ruime keuze
aan kleuren en dessins vindt u
zeker de vloer van uw leven.
,,Zeg vaarwel tegen vochtproblemen door te kiezen voor
een waterbestendige vloer van
Quick-Step of Hoomline. Deze
vloeren zien er niet alleen uitzonderlijk stijlvol en natuurlijk
uit, ze zijn ook nog eens 100
procent vochtbestendig waardoor schoonmaken gemakkelijker dan ooit gaat.”

Kunstenaars Westerkwartier exposeren in de Roomsterborgh
Leek - Van 4 tot en met 12 juni
exposeren 15 kunstenaars uit de
gemeente Westerkwartier in de
Roomsterborgh in Leek.
De Roomsterborgh opent op 4
juni voor het eerst sinds twee
jaar weer haar deuren voor het
publiek. Vijftien kunstenaars
exposeren een week lang hun
werk. Het thema van de expo-

sitie is ‘Zichtlijnen’. Dit thema is
vormgegeven in keramiek, textiel, poëzie, fotografie en schilderkunst. Elke kunstenaar geeft
een eigen draai en invulling aan
het thema waardoor het bezoeken van de expositie een gevarieerde en aantrekkelijke beleving
wordt.

De deelnemende kunstenaars
zijn verenigd in de kunstenaarskring Zichtlijn. Deze kunstenaarskring is ontstaan uit ‘Westerkwartier In het Oog van de
Storm’, een expositie die tijdens
de coronapandemie in Ezinge en
Sebaldeburen plaatsvond.
De opening van de expositie
Zichtlijnen vindt plaats op vrij-

dag 3 juni om 15.00 uur. De
wethouder cultuur van de gemeente Westerkwartier, Hielke
Westra, zal de expositie openen.
U bent van harte welkom om bij
de opening aanwezig te zijn.

De Quick-Step- en Hoomline-vloeren met HydroSeal zijn
exclusief verkrijgbaar bij Vloeren Lifestyle Roden. ,,Loop gerust eens binnen en informeer
naar de mogelijkheden.”

Jurken
met liefde
gemaakt!

Daarna is de expositie van 4 tot
en 12 juni elke dag van 10.00 tot
17.00 uur te bezoeken. De entree is gratis.

Woonzinnig
C OLOFON

Maak uw huis mooier met Don

Niet alleen heeft het laminaat
een HydroSeal, ze zijn ook erg
milieuvriendelijk.
Laminaatvloeren van Quick-Step en
Hoomline hebben een EU-milieukeurmerk gekregen. Dat
betekent dat ze gemaakt zijn
van tenminste 80 procent duurzaam ontgonnen hout, dat
gevaarlijke stoffen vermeden
worden en dat ze geproduceerd worden in energiezuinige fabrieken. Bovendien hebben de laminaatvloeren een
zeer lange levensduur en een
uitgebreide productgarantie
én zijn ze gemakkelijk te repareren en te verwijderen. Het
hout in de laminaatvloeren is
hernieuwbaar en houdt gedurende de gehele levensduur
CO2-broeikasgas tegen.

WOONZINNIG 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

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

Le Roux: met liefde
gemaakte jurken
HAREN/GRONINGEN - Kiezen voor het merk, is
kiezen voor een eigen stijl. Dames die voor een
gelegenheid iets speciaals willen hebben, zijn
bij Le Roux aan het juiste adres. De jurken van
Le Roux zijn in Nederland gemaakt van hoogwaardige stoffen op natuurlijke basis. ,,Wij maken ze desgewenst perfect op maat, dat is bij de
prijs inbegrepen.” De kleding van Le Roux is in
een beperkte oplage te verkrijgen bij Athome
aan de Rijksstraatweg 155 in Haren en tevens te
reserveren via de website www.lr-t.nl.

STRAK MODERN
OF GEZELLIG LANDELIJK
ODINK, THUIS IN ÉLKE KEUKEN

Wegens groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een:

In het bezit van minimaal een MBO-diploma
in de richting timmeren, meubelmaker of
interieurbouwer of al een aantal jaren ervaring
als keukenmonteur.

Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur je sollicitatiebrief met CV per
mail naar info@odinkkeukens.nl

DE GROOTSTE KEUZEen!
in vloer

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als
voor het raam!

Uitgebreid
advies en een
gegarandeerd
scherpe prijs!

Alles in huis
voor een
gezellig thuis!

vloerenlifestyleroden.nl
Met V-groef

PVC Vloer

Per m2 vanaf

57.

50

Compleet gelegd incl. egaliseren

Laminaat
Per m2 vanaf

32.-

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Eiken vloer
Per m2 vanaf

75.-

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Voor iedereen
het
juiste adres
Ceintuurbaan Noord 112-1

(050) 502 0085

PLANKENVLOEREN | LAMINAAT | PARKET | TAPIJT | PVC VLOEREN
GORDIJNEN | BINNENZONWERING | TRAPRENOVATIE
Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-13.00 uur

