


Uw specialist in 
bouw- en tuinhout

Maatwerk
geen
probleem

Uw specialist in 

Maatwerk

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

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen

Kanaalstraat 54 - 9301 LT  Roden - Tel. 050 - 501 9193
www.delbrugge.nl

Kanaalstraat 54 - 9301 LT  Roden - Tel. 050 - 501 9193Kanaalstraat 54 - 9301 LT  Roden - Tel. 050 - 501 9193

DELBRUGGE
TWEEWIELERS & MINICARS

Hèt adres voor scooters!!

Snorfiets aanpassen
naar bromfiets?
Kom langs voor alle mogelijkheden !

Ook reparatie en onderhoud van motoren!

OP ALLE
HELMEN

Een helm 
is vanaf dit jaar 

verplicht

OP ALLEOP ALLE
20% korting





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

€ 498.-

OP=OP

v.a. € 875.-

v.a. € 875.-

€ 598.-

OP=OP

MEUBELHUIS ROJA
(zithoogte

52 cm)

(zithoogte
47 cm)

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur.    Hoofddiep 16  Zevenhuizen Tel. 0594-631558    www.meubelhuisroja.nl

Piepke 8 I Leek I 0594 785 146
Info@keukenwerkleek.nl

 www.keukenwerkleek.nl

HORIZONTAAL: 1 stumper, 6 sluikhandel, 12 afdeling, 13 adelstand, 
14 tas voor papien, 17 feestelijkheid, 19 gereedschap, 20 grasperk, 22 
plak brood, 23 boom, 24 mensenmassa, 26 elektrisch geladen deeltje, 
27 darmspoeling, 29 roem, 30 roofvogel, 32 condens, 34 injectie, 35 
massa, 36 Engelse sleutel, 38 pret, 40 metaal, 43 veranda, 45 plaaggeest, 
47 reddingsboot, 49 pluspunt, 50 rondtrekkende volkszanger, 53 Chef-
Defensiestaf, 54 gedurende korte tijd, 56 kerel, 57 afgebeten stuk, 58 
hersteld, 60 maagd, 62 deel van de voet, 63 penning, 64 schatje, 65 
geschikt.

VERTICAAL: 1 driepoot, 2 step, 3 beklemming, 4 lijm, 5 verdieping, 7 staat 
in de VS, 8 lofdicht, 9 vrucht, 10 hospitaal, 11 sage, 15 dapper, 16 praatje, 
17 voorzetsel, 18 chemisch element, 21 fluit, 24 boom, 25 verdoving, 28 
dun, 31 afvoerkanaal, 33 vreemde munt, 34 pen, 37 bevroren waterkegel, 
38 plantaardig voedsel, 39 spelhandeling, 41 lerares, 42 revolte, 44 
erfdeel, 45 drankbuffet, 46 aanzien, 48 paradijs, 51 vertegenwoordiger, 
52 toneelstuk, 55 familielid, 57 harde klap, 59 telwoord, 61 bijwoord.

PRIJSPUZZEL

Oplossing insturen vóór zaterdag 25 februari naar: Unimax Hertz bv, 
De Millystraat 5, 9471 AG  Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

WIN EEN LEKKERNIJENPAKKET VAN HET LEKKERE WINKELTJE

Samuel Leviestraat 1, Leek - Tel. 0594 511 277 - www.hetlekkerewinkeltje.nl

Wij maken de lekkerste borrelhapjes, maaltijden & cadeaupakketten 
voor bijna iedere gelegenheid

Deco-loge

Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar horecamedewerkers en een afwashulp.
Leeftijd vanaf 16 jaar. Dagen in overleg, óók in het weekend inzetbaar.

Doe je dit jaar examen of heb je een tussenjaar? En wil je graag geld verdienen?
Stuur dan een appje of bel naar Ageeth vd Spoel 06-316 265 93.
De werkzaamheden bestaan uit: bestellingen aannemen bij het loket, kassawerkzaamheden, klanten te 
woord staan, wafels bakken, bijspringen in de cadeauwinkel en alle voorkomende werkzaamheden. 
Deco-loge Cadeaus is gevestigd in het toeristische Veenhuizen en met het gezellige terras tevens een 
drukke trekpleister. Dus weet jij van aanpakken? App of bel snel!

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

Horeca-
medewerkers 

gevraagd !



Hoofdstraat 53  |  Tolbert  |  0594 - 514 214  |  hjcmanege.nl

Welkom in onze ruime indoor pistesindoor pistes voor alle takken van paardensport!

Wij zien u graag bij 
Jumping Tolbert

van 11 t/m 18 maart

Elke donderdag

indoor springen voor

paarden en pony’s

via SNNHA

Agenda:
17 t/m 19 februari 

Groninger 
Regiokampioenschappen

26 februari 
Cross Clinic Roxana Graman

4 maart 
Koeienkeuring



Industrieweg 6 - 9301 LM Roden - T: 050 501 1394 - info@schaap-bestrating.nl

www.schaap-bestrating.nl
Open: ma. t/m vr. van 8.00 - 17.00 uur, zat. van 9.00 - 16.00 uur

De bestratings-
specialist

van het Noorden

1500 m2 showtuin

Aanbieding keramische tegels
met volop....

uit voorraad leverbaar!

60x60
2 of 3 cm dik

vanaf

49,95 / m2

J.P. Santeeweg 41 • Nietap • 0594 513 776

www.muziekhuisdacapo.nl  (Volg onze acties ook op    )

Dit vieren wij het 

hele jaar met leuke 

kortingsacties, concerten, 

clinics en jamsessies

Al 50 jaar 

UNIEK in 

MUZIEK!

Vier het 

met ons 

mee! 

1973 - 202350
 JAAR





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

Profiteer van € 2.000,- 
subsidie op de auto’s 

met een groen vinkje!

Wel 100 EV-modellen 
op voorraad

O.a. Audi E-Tron, Tesla Model S, Opel 
Mokka E, Hyundai Ioniq, Honda E, 

Tesla Model X, Nissan Leaf 
en minimaal 45 Fiat 500 E. 

Breed assortiment, 
vele modellen direct leverbaar!

Audi E-Tron Tesla Model S BMW iX3

Opel Mokka - E Hyundai Kona

Nissan Leaf

Mini Electric

BMW i3s

Fiat 500 Fiat 500

Fiat 500 Fiat 500

7x

6x

6x

11x 3x

3x

KIA EV6 Hyundai Ioniq

5x

45x Fiat 500e op voorraad

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

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

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



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

Trendy Mode
voor een maatje meer!

De meeste keus in vlotte 
én draagbare mode

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

OP = OPRUIMING
Wintercollectie nu tot 50% korting

Een deel van de 
voorjaarscollectie is al binnen, kom gerust kijken!

Gemak dient de mens:
Aardappelen uit de automaat
Wij zijn in Marum nu al acht jaar bezig met de verkoop van aardappelen 

en uien via een aardappelautomaat. De klanten hoeven niet meer eerst 

aan te bellen en te wachten tot er iemand komt die ze helpen kan. Als 

het regent staan de klanten droog in het speciaal ingerichte ‘gebouwtje’ 

waar de automaat staat. De automaat is door de klanten zelf te bedienen 

van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur. De bediening is 

eenvoudig en als het niet lukt, is er meestal wel iemand die wil helpen. Bel 

dus rustig aan, wij zijn u altijd graag van dienst. 

ALTIJD VOORRAAD. 
KOM GERUST LANGS!

Van der Meulen Aardappelen
Lindsterlaan 50 - Marum - 0594 - 641 303 - Open: ma. t/m zat. 7.00 - 21.00 uur

Aktie:
Grote Irenes
10 kg voor ..........5,-
Kleine Bildtstar
10 kg voor ..........5,-
Bij 3 zakken
de 4e gratis
Ook op voorraad:
Bildtstar, Rode Star, 

Borgers, Irenes, 
Frieslanders (alles 10 kg)

OPRUIMING

Bij aankoop van 2 brillen per persoon (multifocaal, 
enkelvoudig of zonnebril op sterkte)  

de MONTUREN GRATIS
(Geldig van 7 februari t/m 31 maart)

in Tynaarlo





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

Maak uw huis mooier met Don

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

HAARDEN en KEUKENS

Scan-line Green 
200 pelletkachel
• De compacte kachel voor  

  gezelligheid en comfort

• Bespaar op uw gasrekening

• Ook in speksteen uitvoering

Meerdere modellen 
budget keukens

Uw specialist in kachels, rookkanalen en kachelpijpen

KEUKENS & HOUTKACHELS

Diverse nieuwe opstellingen. Moderne keukens in de nieuwste trends!

Loop gerust 
binnen voor 
meer info!

Brandend 
te bekijken 

in onze 
showroom

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen.

Mogelijk voor opbaring, condoleance en plechtigheid in onze aula.

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

Roden,

LEDENVOORDEEL
mail ons:

info@delaatsteeer-roden.nl

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



Wij zoeken voor ons park een: Wij zoeken voor ons restaurant: 

Kijk voor de volledige vacature-omschrijvingen op www.werkenbijsiblu.nl 
HHeebb  jjee  iinntteerreessssee?? 
Stuur je motivatie met curriculum vitae naar 
piter.vanderberg@siblu.nl 

HHeebb  jjee  iinntteerreessssee?? 
Stuur je motivatie met contactgegevens (e-mailadres en 
telefoonnummer) naar marrit.vandijk@siblu.nl of app naar 06—
23 85 22 95. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 
 

SSaalleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurr 
Je handelt de administratie rondom de chalet-verkoop af en hebt 
contact met leveranciers en kopers op het gebied van aftersales. 

AAccccoouunnttmmaannaaggeerr//  VVeerrkkooppeerr  cchhaalleettss 
Je adviseert potentiele kopers over de aanschaf van een eigen 
vakantiechalet op ons vakantiepark en laat ze de mogelijkheden zien. 

RReecceeppttiioonniisstt((ee)) 
Je heet onze vakantiegasten hartelijk welkom, zorgt voor de incheck, 
verhuurt fietsen, vertelt over de regio en nog veel meer. 

EEeenn  zzeellffssttaannddiigg  wweerrkkeenndd  kkookk 
Je maakt lekkere gerechten en kunt omgaan met de seizoens-
dynamiek van (veel) drukte in de zomer en meer rust in de winter. 

MMeeeewweerrkkeenndd  vvoooorrmmaann  ggrrooeenn  //  hhoovveenniieerr 
Je zorgt voor het onderhoud van al het groen, de speeltuinen en de 
netheid/ uitstraling van het vakantiepark en rondom Het Booze Wijf.  

BBeeddiieenneenndd  ppeerrssoonneeeell 
Ontvang onze gasten met een glimlach in ons restaurant of op het 
terras en bezorg hen een heerlijke dag uit. 

CCaaffeettaarriiaammeeddeewweerrkkeerrss 
In onze gezellige snackbar De Kombuis zorg je voor de bereiding en 
uitgifte van patat en snacks voor onze vakantiegasten. 

AAffwwaasssseerrss 
In de keuken zorg je met een gezellig team voor de snelle 
afhandeling van de afwas, zodat alles er lekker fris bij staat. 

Restaurant Het Booze Wijf ligt op het terrein van Siblu Lauwersoog en 
heeft een prachtig uitzicht over het Lauwersmeer. We verwelkomen in 
ons gezellige restaurant veel toeristen én inwoners uit de regio. 

Vakantiepark Siblu Lauwersoog ligt direct aan het Lauwersmeer, op 
nog geen 500 meter van het Wad. Je kunt bij ons kamperen of een 
chalet huren. Veel gasten genieten bij ons van de prachtige omgeving. 

Strandweg 1 
9976 VS Lauwersoog 

0519—349 133  

     Strandweg 1 9976 VS Lauwersoog 

Kijk op chalet.siblu.nl of kom langs bij ons showterrein aan de Strandweg 

Geen verhuurplicht en vervangingsplicht 

Een eigen vakantiechalet? 

0519 349 133     sales.lauwersoog@siblu.nl 

Ervaar altijd vakantiegevoel, dicht bij huis 

Uniek gelegen park tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer  
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Relatiecoach Marga 
Heuker neemt liefde 
onder de loep
PEIZE - Als relatiecoach helpt Marga Heuker mensen 
om de liefde in zichzelf en elkaar terug te vinden.

,,Als relatiecoach dacht ik dat ik het zelf goed voor 
elkaar had in de liefde. Totdat mijn partner en ik een 
paar vragen van mijn kaartenset Liefde onder de Loep 
bespraken. Toen bleek opeens dat ook wij langs elkaar 
heen aan het leven waren. Terwijl we beiden het hart 
op de tong hebben en dingen makkelijk bespreekbaar 
maken. Waar gingen we de fout in? We hadden het 
over hem en over mij en waren vergeten dat het ook 
over ons zou moeten gaan. Zo snel gaat dat; ook als 
relatiecoach stap je makkelijk in deze valkuil. Maar 
stel, je gaat aan de slag met deze leuke kaartenset en 
je stelt de vragen aan elkaar: durf je dan ook alles te-
gen elkaar te zeggen? Ook als het niet het gewenste 
antwoord is en dat dat best kan schuren? Waar kies je 
dan voor: voor de veilige weg of de confrontatie? In 
veel gevallen kiest men toch voor de veilige weg, ter-
wijl dat er juist voor kan zorgen dat je uit elkaar groeit. 
En dit is wat ik als relatiecoach wél doe: doorvragen, 
ontdekken wat er onder een opmerking zit. En dat is 
precies waar het over moet gaan.”
Meer informatie: www.margacoacht.nl.

Meijer Assurantiën: 
voor deskundig advies
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.

RODEN - Het bestuur van be-
grafenis- en crematievereniging 
De Laatste Eer in Roden is bezig 
met plannen voor renovatie en 
uitbreiding van het uitvaartcen-
trum aan de Borglaan. Daarmee 
hoopt de vereniging mensen 
nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Het uitvaartcentrum wordt 
aangepast aan de eisen van 
deze tijd.
Begrafenis- en crematievereni-
ging De Laatste Eer in Roden 
staat voor een waardige en zor-
geloze uitvaart. De vereniging 
werd opgericht in 1912, met als 
doel om zonder winstoogmerk 
en op een respectvolle manier 
hulp te bieden bij een uitvaart. 
Noaberschap stond bij De Laat-
ste Eer centraal. Noaberschap is 
een oude traditie die het best 
kan worden vertaald als buren-
hulp of bijstand. Als lid van De 

Laatste Eer was men verzekerd 
van een waardige en betaalbare 
uitvaart. De vereniging nam in 
het verleden alle werkzaamhe-
den op zich. Zo konden nabe-
staanden met het afscheid bezig 
zijn en hoefden zij zich geen zor-
gen te maken over de uitvaart. 
Tegenwoordig zorgt Monuta er 
namens de vereniging voor dat 
alles in goede banen wordt ge-
leid. De Laatste Eer heeft hier-
voor een overeenkomst met 
deze uitvaartverzorger.

De uitvaart kan volledig naar de 
wensen van de overledene en 
de nabestaanden worden inge-
vuld. Leden van De Laatste Eer 
hebben bij overlijden recht op 
gratis gebruik van het uitvaart-
centrum in Roden, de diensten 
van de vereniging en een gere-
duceerd tarief voor gebruik van 

de opbaarkamers. Het uitvaart-
centrum is zeer geschikt voor 
een plechtigheid of samenzijn 
met zowel kleine als 
grote gezelschappen, 
met een persoonlijke 
sfeer en alle tijd. In het 
uitvaartcentrum be-
vinden zich vier rouw-
kamers voor opbarin-
gen. Gedurende de 
periode van opbaring 
blijft de rouwkamer 
uitsluitend gereser-
veerd voor de nabe-
staanden, zodat zij de 
ruimte geheel naar 
eigen wensen kunnen 
inrichten. En voor wat 
betreft de catering: 
het hoeft niet altijd 
koffie met cake te zijn. 
Er zijn volop andere 
mogelijkheden.

Voor meer informatie over de 
voorwaarden kan men altijd 
contact opnemen met begrafe-

nis- en crematievereniging De 
Laatste Eer via 050-5015151 of 
info@delaatsteeer-roden.nl.

In de twee hallen van Sportcen-
trum Leek vindt zaterdag 4 en 
zondag 5 maart de 8e Classic 
motor & bromfietsbeurs plaats. 
En valt weer veel te zien en te 
genieten. Mooie collecties moto-
ren en bromfietsen van diverse 
clubs van begin vorige eeuw tot 
en met de eind jaren ’90 zijn te 
bewonderen. 

Aanwezig zijn onder andere de 
JAWA club, Klassieke Japanse 
motorenclub, Veteranen moto-
ren club, HAV met mooie collec-
ties. Nieuw dit jaar de Stichting 
jubileum Solex Nederland. De 
Solex bestaat dit jaar 75 jaar. Ook 
particuliere bezitters van twee of 
driewielers laten hun motoren en 
bromfietsen  zien op de beurs. 
Deze editie worden ook occasi-
ons motoren, scooters van alle 

leeftijden aangeboden.
Veel standhouders met onderde-
len, documentatie, gereedschap, 
miniaturen en van alles en nog 
wat hebben, zich alo ingeschre-
ven. Ook veel nieuwe standhou-
ders komen naar Leek. En natuur-
lijk ontbreken de Retrospullen uit 
de jaren ’50 en ’60 niet.
Voor zowel particulieren, hande-
laren en clubs is er nog plaats op 
deze beurs. Deelname is gratis. 
Men  wel van tevoren inschrijven 
om een plaats te reserveren.  
De openingstijden zijn op za-
terdag 4 en zondag 5 maart 
van 9.00 tot 17.00 uur. Zie voor 
meer informatie www.classic-
motor-bromfietsbeurs.nl of mail 
naar info@classicmotor-brom-
fietsbeurs.nl. Bellen kan ook en 
wel met Anton Rosema op 06-
10568935.

De Laatste Eer werkt aan vernieuwd uitvaartcentrum

8e Classic motor & bromfietsbeurs in Leek



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

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

Industriepark 9A, Leek, 
tel. 0594 - 517 866

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

Dealerkwaliteit voor een betaalbare prijs!

Ve r t ro u w d  o n d e r h o u d  v o o r  a l l e  m e r k e n 

van Het Westerkwartier 
en NoordenveldDÉ FRANSE AUTOSPECIALIST

Verhuizen, verbouwen of nieuwbouw?

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

Voor elke stijl
een passende

keuken

Altijd 
keukenadvies 

op maat

Een keuken, 
compleet, 

al v.a. t 3.999.-

De voordeligste 
keukenzaak van het Noorden!

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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RS Kasttechniek: voor vele 
passende oplossingen
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).

HydroSeal maakt laminaat 
waterbestendig
RODEN - HydroSeal maakt van 
laminaat een waterbestendige 
vloer, waardoor het ook in voch-
tige ruimtes uitstekend gebruikt 
kan worden. Omdat het wa-
terdicht is, hoeft niemand nog 
bang te zijn om te knoeien in de 
keuken. Bovendien ziet het lami-
naat 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 laminaatvloe-
ren van Vloeren Lifestyle Roden 
hebben alles wat u maar wenst. 
Dankzij de ruime keuze aan 
kleuren en dessins vindt u ze-
ker de vloer van uw leven. ,,Zeg 
vaarwel tegen vochtproblemen 
door te kiezen voor een water-
bestendige vloer van Quick-Step 
of Hoomline. Deze vloeren zien 
er niet alleen uitzonderlijk stijl-
vol en natuurlijk uit, ze zijn ook 
nog eens 100 procent vochtbe-
stendig waardoor schoonmaken 

gemakkelijker dan ooit gaat.”
Niet alleen heeft het laminaat 
een HydroSeal, ze zijn ook erg 
milieuvriendelijk. Laminaatvloe-
ren 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 ver-
meden worden en dat ze gepro-
duceerd worden in energiezuini-
ge fabrieken. Bovendien hebben 
de laminaatvloeren een zeer 
lange levensduur en een uitge-
breide productgarantie én zijn 
ze gemakkelijk te repareren en 
te verwijderen. Het hout in de la-
minaatvloeren is hernieuwbaar 
en houdt gedurende de gehele 
levensduur CO2-broeikasgas te-
gen.
De Quick-Step- en Hoomli-
ne-vloeren met HydroSeal zijn 
exclusief verkrijgbaar bij Vloeren 
Lifestyle Roden. ,,Loop gerust 
eens binnen en informeer naar 
de mogelijkheden.”

Auto Egberts maakt rijden in een elektrische auto haalbaar

Sfeer in huis met een Heta kachel van Smeding

LEEK - Met een ruim aanbod oc-
casions van verschillende mer-
ken speelt Auto Egberts in Leek 
in op de toenemende vraag naar 
elektrische auto’s.

Het aantal elektrische personen-
auto’s in Nederland is in een jaar 
tijd met 45 procent gestegen. 
Deze groei deed zich voor tussen 
september 2021 en september 
2022. Dit blijkt uit onderzoek van 
TechTiek op basis van de meest 
recente data van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. 
In de gemeente Noordenveld 
nam het aantal elektrische auto’s 
in deze periode met 49,5 procent 
toe. In de gemeente Wester-
kwartier bedroeg deze stijging 
maar liefst 59,5 procent. Sinds de 
start van hun samenwerking - nu 
inmiddels ruim een jaar gele-
den - zijn Gerben Weegenaar en 
Harm Nienhuis van Auto Egberts 
in Leek zich dan ook vooral gaan 
toeleggen op het verkopen van 
elektrische auto’s. ,,En dat heeft 
geresulteerd in een flinke groei-
spurt”, zegt Weegenaar. ,,Ons 
aanbod is in het afgelopen jaar 
gegroeid van circa 30 naar 140 
auto’s. En 80 tot 90 procent daar-
van is elektrisch.”
Weegenaar en Nienhuis heb-
ben zich grondig verdiept in de 
ontwikkelingen met betrekking 
tot elektrisch rijden die ons op 
landelijk en Europees niveau 
staan te wachten. Zo wil het 

Nederlandse kabinet dat vanaf 
2025 alle nieuwe zakelijke auto’s 
verplicht elektrisch zijn. En vanaf 
2035 mag er in EU-landen geen 
enkele nieuwe auto of bestel-
wagen meer verkocht worden 
met een benzine- of dieselmo-
tor. Weegenaar: ,,In 2025 wordt 
de binnenstad van Groningen 
al emissievrij. Auto’s met een 
brandstofmotor zijn hier dan 
niet meer welkom. Dat geldt bij-
voorbeeld ook voor de schilder 
die een klus heeft op de Grote 
Markt. Ook steden als Amster-
dam en Utrecht worden emis-
sievrij. Hier kun je alleen nog 
komen op de fiets of met het 
openbaar vervoer. Of met een 
elektrische auto. Er komt een tijd 
waarin je met een brandstofmo-
tor bij wijze van spreken alleen 
nog in je eigen straat of op de 
snelweg mag rijden. Wij spelen 
nu al in op wat er in de toekomst 
gaat gebeuren.”

Volgens Weegenaar bestaan er 
nog veel misverstanden over 
elektrisch rijden. Zo wordt vaak 
verondersteld dat het duur is. 
,,Toegegeven: de aanschafprijs 
van een elektrische auto is ho-
ger dan die van een auto met 
een brandstofmotor. Maar de 
gemiddelde benzine- of diesel-
rijder is - inclusief brandstofkos-
ten, wegenbelasting en regulier 
onderhoud - al gauw 400 tot 500 
euro per maand kwijt aan zijn 

auto. Als je bij ons kiest voor pri-
vate lease of voor (gedeeltelijke) 
financiering, rij je voor hetzelfde 
maandbedrag een elektrische 
auto met een aanschafwaarde 
van 20.000 à 30.000 euro. Het 
wordt helemaal aantrekkelijk als 
je de elektriciteit zelf kunt op-
wekken door bijvoorbeeld zon-
nepanelen.”

Nog een vooroordeel over elek-
trische auto’s: de accu gaat snel 
stuk, met alle gevolgen - en 
kosten - van dien. Weegenaar: 
,,Om die angst weg te nemen, 
hebben wij een unieke verze-
kering ontwikkeld. Afhankelijk 
van het type auto en het aantal 
gereden kilometers verlengen 
wij de fabrieksgarantie met 6 
tot 10 jaar. Ook een deel van 
de onderhoudskosten en Euro-
pese pechhulp zijn bij de verze-
keringspolis inbegrepen. En dat 
voor 15 tot 20 euro extra. Wij 
doen er alles aan om het rijden 
in een elektrische auto zo haal-
baar mogelijk te maken, voor 
iedereen.”
Auto Egberts, gevestigd aan de 
Van ’t Hoffstraat 4 in Leek, heeft 
een uitgebreid assortiment occa-
sions in alle soorten en maten. 
,,We proberen de hele range 
te bestrijken, van A tot Z”, zegt 
Weegenaar. ,,Als mensen bij ons 
komen met belangstelling voor 
een elektrische auto, vragen wij 
vaak eerst wat ze met de auto 
van plan zijn. Hoeveel kilome-
ter rijden ze per jaar? Gaan ze 
met de auto op vakantie? Ver-
volgens laten we graag alle mo-
gelijkheden zien. Dat kan ook, 
omdat wij niet gebonden zijn 
aan een bepaald merk. Dit hele 
proces kost veel tijd, maar die 
tijd nemen wij graag.” Het doel 
van Auto Egberts: de regio ver-
der elektrificeren. Weegenaar: 
,,Mensen zeggen wel eens dat 
wij voorop lopen in deze markt. 
Maar je kunt het ook omdraai-
en: misschien loopt de rest wel 
achter.”  

LEEK - Voor houtkachels en open 
haarden van Heta bent u bij 
Smeding & Zn. in Leek aan het 
juiste adres.

Heta staat voor Deens ontwerp 
en kwaliteit tot in de kleinste 
details. Houtkachels en open 
haarden van Heta geven niet 
alleen een fijne warmte, maar 
zijn ook een verfraaiing van de 
woning. Ze geven gezelligheid 

op koude dagen. Wie voor een 
Heta hout- of pelletkachel kiest, 
krijgt gezelligheid, Deens design 
en kwaliteit die al meer dan 150 
jaar wordt ontwikkeld.

Wie op een eenvoudige manier 
warmte in huis wil, moet de Heta 
Scan-Line Green 100 overwegen. 
Deze pelletkachel is krachtig, 
mooi om te zien en uitermate 
zuinig. Daarnaast zit de kachel 

bomvol moderne technologie 
die er voor zorgt dat u het snel 
warm krijgt. De Heta Scan-Line 
Green 100 heeft een rendement 
van 90 procent, zodat u heel effi-
ciënt en zuinig stookt. De fraaie 
vormgeving maakt hem geschikt 
voor elk type interieur. De kachel 
is tot 6 kW in te stellen. Dat gaat 
heel eenvoudig met de afstands-
bediening.
Klein en chique is de Scan-Line 
8 houtkachel. Met zijn cirkelvor-
mige ontwerp trekt deze kachel 
de aandacht in elke woning. Hij 
heeft een diameter van slechts 
44 centimeter en een hoogte van 
100 centimeter. Deze kachel past 
in verschillende typen woningen. 
De Scan-Line 8 is verkrijgbaar in 
diverse materialen - waaronder 
speksteen - en heeft bovendien 
de schoonste verbranding die 
tot nu toe getest is: slechts 0,63 
gram deeltjesuitstoot per kilo 
verbrand hout.
,,Interesse gekregen in ons assor-
timent? Kom even langs in onze 
showroom aan de Euroweg 2 in 
Leek. Hier staan Heta modellen 
brandend opgesteld.”



Slapeloze nachten
van uw belastingaangifte?
U kunt vanaf 1 maart aangifte 2022 doen. 
Doet u voor 1 april aangifte, dan krijgt u 
voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. 

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...

www.bk-solutions.nl
Tolbertervaart 1c  •  Tolbert  • Tel. 0594 - 555011





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

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

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

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

OK Keukens,
Industrieweg 4G, Tynaarlo,

tel. 0592-543504, www.okkeukens.nl

OK Keukens: mooi en degelijk en ook heel betaalbaar

Volgende editie            Groot nieuws voor de regio!

1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988
(voor enkele auto’s kijk op: marktplaats.nl)

Weinig auto’s            even geduld nog!

VOORNA

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

Uw auto weer als nieuw!

•Lakpantsers
•Spotrepair
•Uitdeuken

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

Nieuwsgierig? Bel of kom langs.

Wij adviseren u graag!

Wheel-
coating

OF CAMPER / CARAVANOF CAMPER / CARAVAN

Quartz
coating

Waxoyl
pantser

Dé 
specialist 

in 
coating

Ceramic
coating

Teflon
coating

VeurjoarVeurjoarVeurjoarVeurjoar
is aanstaande

4 april bij u 
in de brievenbus!



Oude Asserstraat 26 • Vries 
Tel. 0592 - 820 793
mail@laurenscoffee.nl

www.laurenscoffee.nl Kalkoven 5, Leek, tel. 0594 - 515181, www.jasicamp.nl
Open: Dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur • Zaterdag 10.00-16.00 uur

Staande LPG fles vanaf € 336,-

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

Alles
onder één dak

voor uw
camper-
gemak!

WintertrotsDinsdag 7 februari 2023 19

LAUWERSOOG - Zie je het al 
voor je? Een heerlijk comforta-
bel chalet op een gezellig vakan-
tiepark. ’s Ochtends een rondje 
met het hondje, daarna lekker 
lunchen op het houten terras 
voor je chalet en vervolgens 
stap je ’s middags op de fiets 
om een heerlijke fietstocht te 
maken. Gezond en ontspannen 
genieten. Bij vakantiepark Siblu 
Lauwersoog kan het! 

Siblu? De naam is bij veel men-
sen nog onbekend. De Franse va-
kantieparkorganisatie kocht in 
2020 Camping Lauwersoog. Het 

park wordt momenteel omge-
bouwd van camping tot gezellig 
vakantiepark met stacaravans en 
chalets. Siblu Lauwersoog heeft 
twee strandjes, een buitenspeel-
tuin met veel waterelementen, 
een binnenspeeltuin én het be-
kende Restaurant Het Booze 
Wijf.  
,,In het begin merkten we dat 
mensen een beetje moesten 
wennen aan het feit dat een 
Frans bedrijf de camping had 
overgenomen, maar gelukkig 
hebben we nog steeds een ge-
moedelijk en gezellig park’’, 
vertelt sales manager Jan-Wou-
ter Zwart. ,,Mensen zijn vaak 

positief verrast als ze bij ons op 
het park komen. De rust, ruim-
te, omgeving en het uitgebreide 
animatieprogramma worden 
geroemd. Vooral mensen uit het 
noorden van het land én Duits-
land hebben belangstelling voor 
een chalet als tweede huisje. We 
merken dat mensen uit de stad 
de rust en de ruimte willen op-
zoeken. Die vinden ze hier’’, stelt 
Jan-Wouter. 
Volgens general manager Pi-
ter van der Berg zijn het niet 
60-plussers die een chalet kopen. 
,,We zien meer en meer jonge 
gezinnen die in het weekend 
en tijdens vakanties graag bij 
ons op het park zijn. En waarom 
ook niet? Lekker ontspannen 
bij je eigen chalet midden in de 
natuur, elke dag een wandeling 
of een fietstocht. Vanaf je chalet 
ligt je kano of sup binnen enkele 
minuten in het water.”
Er zit geen verhuurverplichting 
op een chalet. Eigenaren kun-
nen er bij Siblu zelf voor kiezen 
of zij willen verhuren of niet. 
Sommige eigenaren willen hun 
chalet verhuren wanneer zij er 
zelf geen gebruik van maken. 
Dat kan ook, want er is heel veel 
mogelijk.
Siblu Lauwersoog beschikt over 
een ruim showterrein met di-
verse merken en modellen cha-
lets tussen de 32 en 48 vierkan-
te meter. Er zijn 12 modellen 

waarbij de prijzen liggen tussen 
circa 55.000 en 80.000 euro, met 
daarnaast nog enkele duurdere 
chalets. De meeste modellen zijn 
voorzien van elektrische kachels 
en onderbekleding (winteriso-
latie). Zo kan een eigenaar het 

hele jaar door van de prach-
tige natuurgebieden rondom 
Lauwersoog en de Waddenzee 
genieten. Het adres van Siblu 
Lauwersoog is Strandweg 1. Het 
telefoonnummer is 0519 – 349 
133.

Onthaasten en genieten bij Siblu Lauwersoog



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

HOUTEN VLOEREN  |  LAMINAAT  | VINYL |  TAPIJT  |  PVC VLOEREN
GORDIJNEN  |  RAAMDECORATIE |  TRAPRENOVATIE

Ceintuurbaan Noord 112-1

Het grootste assortiment vloerenHet grootste assortiment vloeren
in de regio!in de regio!

vloerenlifestyleroden.nl

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

(050) 502 0085

Voor iedereen 
het 

juiste adres

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als

voor het raam!

Altijd objectief 
en uitgebreid 

advies

Alles in huis
voor een

gezellig thuis!

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Groot
assortiment

laminaat, parket
of PVC

Kom gerust 
langs voor

passend advies!
>


