BUITEN LEVEN
SPECIAL

Buitenleven
Een term die mede dankzij de voortreffelijk
lange, warme zomer van vorig jaar meer leeft
dan ooit. Mensen die het heerlijk vinden om
lekker buiten te leven en tuin en terras steeds
meer zien als verlengstuk van hun woning.
In deze Buitenleven special volop ideeën van
mooie zaken in jouw omgeving om van jouw
terras, tuin of balkon een paradijsje te maken!
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De grootste tuinmeubelspecialist van het Noorden
Gedempte Haven 9 | Roden | 050-5012857 www.devriesxl.nl

e grootste tuinmeubelspecialist van het Noorden

3000 m2 buitenmeubelen in Roden!

Gedempte Haven 9 | Roden | 050-5012857

www.devriesxl.nl
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De mooiste teakmeubelen voor binnen en buiten
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Bestel nu op teak.nl
Veelzijdigheid,
maatwerk
en aandacht
is mijn passie

Vrieserweg 8 Peize
info@buitenleveninstijl.nl
06 110 76 656
Buitenleven in stijl

bezichtig ook alle meubelen van Teak.nl
in onze showroom van maar liefst 3000 M2

OPENINGSTIJDEN:
Landelijke
binnenen buitenmeubelen & woonaccessoires
Westeresch
2-4 RODEN

(050) 502 05 36

Westeresch 2-4 RODEN
(050) 502 05 36
www.hemmeubel.nl
www.teak.nl

www.hemmeubel.nl

Maandag
13:00 - 17:00u
Din t/m Vrij
10:00 - 18:00u
Zaterdag
10:00 - 17:00u
Donderdag koopavond tot 21:00
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Schaap Bestrating en Tuin innoveert!

Nooit meer onkruid tussen BUITEN LEVEN
SPECIAL
de keramische tegels
Buitenleven in Stijl

‘Mensen een fijne
buitenruimte
bezorgen met
natuurlijke
materialen,
dat is mijn doel’

Bij Schaap Bestrating&Tuin vind je
een enorm assortiment van onder
andere keramische tegels. Nieuw in
het assortiment zijn de keramische
tegels van 3 centimeter dik, het verwerken van deze tegels kunnen wij
net als de 2 centimeter dikke tegels
op een professionele manier voor
je verzorgen. Na het leggen worden
de tegels ingevoegd met een voegmiddel welke uithardt en een fraaie
afwerking geeft. Nieuw Schaap
Bestrating&Tuin: de tegels laten
kitten in plaats van voegen met het
traditioneel voegmiddel.

Deze speciaal ontwikkelde kit is
kleurvast, duurzaam en geeft een
prachtige afwerking. Waar andere voegmiddelen nog wel eens
willen verkleuren of vuil willen
worden, zal dit bij een kit voeg
lang niet zo snel gebeuren. Ook
zullen de tegels door de goede
hechting van het kit beter blijven
liggen, zodat je voor lange tijd
zorgeloos en zonder onderhoud
van je terras kunt genieten.
Zoals je op de foto kunt zien hebben we op ons showterrein een

prachtige trap van keramische
tegels gemaakt en deze met de
speciale kit afgewerkt. Bij een
bezoek aan onze locatie, laten we
je graag vrijblijvend alle mogelijkheden voor bestrating zien.
Ook lekker genieten op je eigen
fraaie terras? Stap eens binnen bij Schaap Bestrating&Tuin
en ontdek de vele mogelijkheden!
Industrieweg 6 Roden. Telefoon: 050 501 1394.
Website:
www.schaap-bestrating.nl

De Vries XL

Lekker kokkerellen met
de luxe buitenkeukens en
barbecues van De Vries XL
De grootste zaak van het noorden
op het gebied van buitenmeubelen
staat in Roden! Stap je binnen in
de wereld van De Vries XL snuif je
inspiratie op. De fraaie sets staan
ieder op hun eigen eiland zodat
je onmiddellijk de sfeer proeft én
een idee krijgt hoe het staat op je
eigen terras. Een ding is zeker: De
Vries XL heeft buitenmeubelen in
iedere stijl; van luxe platformset
met waterbestendige kussens
tot hippe Nardi stoelen in vrolijke
kleuren. En dat is nog niet alles.
Want de zaak aan de Roder Vrijetijdsboulevard is specialist in buitenkeukens. Wat dacht je van zelf
beer can chicken of pulled pork
bereiden in de Big Green Egg op je
terras? Heerlijk toch? Ontdek de
mogelijkheden om buiten te kokkerellen bij De Vries XL!
Binnen wordt steeds meer buiten.
Zéker in de zomer. En wat is er
leuker dan ook buiten je eten te
bereiden? De Vries XL is dealer van
de mooiste merken buitenkeukens
en barbecues. De Big Green Egg is

daar een van. Een lifestyle is het.
Iedereen die de gerechten proeft
die op de Bigg Green Egg zijn klaar
gemaakt, valt als een baksteen
voor het groene ei. Je kunt er álles op maken. Van Spaanse paella,
gambaspiesjes met korianderpesto, mosselen, een lekker stukje
vlees tot gepofte bietjes. Wie liever gaat voor hout gestookt moet
zeker de haarden van Quan eens
bekijken. Het robuuste corten-

staal bezorgt je terras de ultieme
zomersfeer! Om de fraaie exemplaren van het Italiaanse Boretti
niet te vergeten. Kortom: laat je
inspireren door het prachtige assortiment van De Vries XL en laat
die zomer maar komen!
De Vries XL, Gedempte Haven 9
Roden. Telefoon: 050 5012 857.
E-mail:
info@devriesxl.nl.
Website: www.devriesxl.nl

Buitenleven in Stijl. De naam zegt alles. De ontwerpen en creaties van Marco Ike uit Peize zijn stijlvol. Anders dan anders. En dat
is ook precies zijn bedoeling. Veel van hetzelfde is er al genoeg.
Hoeveel ruimte je ook hebt, Marco maakt er iets moois van. “Een
paradijsje creëren in je eigen tuin, daar houd ik van. Weloverwogen met mooie, natuurlijke materialen.”
De creaties van Marco Ike uit Peize vallen op. Hij maakt tuinhuizen,
overkappingen en borders van robuuste en natuurlijke materialen.
Bijvoorbeeld borders met opstaande randen van cortenstaal. De
strakke, roestkleurige randen leveren samen met de beplanting
een prachtig plaatje op. “Mensen een fijne buitenruimte bezorgen
met een natuurlijke uitstraling, dat is mijn doel. Natuurlijke borders, verhoogde bloembakken met een stoere uitstraling. Laatst
heb ik in een kleine tuin een schutting gevlochten van wilgentenen.
Zo sfeervol. Ik denk graag mee over de ruimte en hoe we die zo
goed mogelijk kunnen benutten. Dat lukt altijd. Een tuin hoeft niet
per se groot te zijn om een paradijsje te kunnen creëren.” Marco
laat zich onder andere inspireren door de Amerikaanse boomhuttenbouwer Pete Nelson. “Hij maakt fantastische bouwwerken. Zijn
natuurlijke en avontuurlijke speelobjecten zijn super gaaf. Dat soort
dingen maak ik ook.”
Ook een paradijsje van je tuin? Even bellen met Buitenleven in
Stijl; 06-11076656. Buitenleven in Stijl is ook te volgen op Facebook.
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Verbena bonariensis.
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dwergvlinderstruik

bf/g i15 cm, d ca. 30 cm. Buddleja

‘Summerbird Blue’. Compactgroeiend, wordt
maximaal 80 cm hoog. 6,49 4,99

afrikaanse lelie

Lavendel ‘Felice’

bf/g i17 cm, d ca. 70 cm.

bf/g i17 cm, d ca. 35 cm.

Agapanthus ‘Summer Love Blue’.

Lavandula angustifolia ‘Felice’.
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bf/g i17 cm, d ca. 45 cm.
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Salvia guaranitica ‘Black and Blue’. Rijkbloeiend.

5,99 4,50
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d 26 cm, e 36 cm.

scabiosa

bf/g i21 cm, d ca. 50 cm.
Scabiosa ‘Butterfly Blue’.

10,49 7,50

sierui
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Allium ‘Millennium’.
Scabiosa ‘Butterfly Blue’.
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bf/g i15 cm, d ca. 30 cm. Buddleja

Deze muurdecoratie geeft
een mooie lichtschaduw op
de muur. Metaal. Werkt op
zonne-energie.

14,50 9,99
3 insectenhotel

d

32,5 cm. Schuilplaats
voor allerlei nuttige
insecten. FSC hout.

7,50

Westeresch 7 Roden
Tel. 050 501 11 88

17,50 12,50

www.tuincentrumroden.nl

Advertentie is geldig van 22 t/m 28 mei

scabiosa

sierui

Scabiosa ‘Butterfly Blue’.

Allium ‘Millennium’.

10,49 7,50

9,99

bf/g i21 cm, d ca. 50 cm.

bf/g i17 cm, d ca. 30 cm.
7,50

Houtbouw Hilgen & Bos
TUINHUIZEN

PRIËLEN

GARAGES

SCHUREN

CARPORTS

STERK IN MAATWERK

Alles gebouwd naar uw persoonlijke wens

Bergingen en schuren in alle vormen
en maten leverbaar!!!
Transportweg 6 9301 ZX Roden Tel. 050 - 211 34 68 - www.hilgenenbos.nl
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Jager & de With

Een prachtige terras met keramische
tegels van Jager & de With

In vergelijking tot betonnen bestrating en natuursteen zijn keramische tegels voor buiten relatief nieuw. Ze vormen echter een zeer
goed alternatief voor de traditionele vormen van bestrating. Sterker
nog; ze hebben zelfs heel veel voordelen ten opzichte van beton en
natuursteen. Keramische tegels zijn bijvoorbeeld uiterst kleurvast.
Het is een gebakken product, dus de kleur vervaagt niet in de loop der
jaren. De tegels zijn bovendien beter bestand tegen krassen en slijten. Schuivende tuinstoelen, naaldhakken en rijdend kinderspeelgoed
veroorzaken dus niet snel beschadigingen op je nieuwe tegels. Ook
nare vlekken, bijvoorbeeld van rode wijn of vetspetters van de barbecue, zijn in mum van tijd blijvend verwijderd. Hoe goed keramische
tegels ook zijn, alles valt of staat met de manier waarop het product
verwerkt wordt. Door de geringe dikte en het daarbij behorende geringe gewicht van keramische tegels (de meeste tegels zijn slechts 2
centimeter dik), moet extra aandacht worden besteed aan de onderbouw. Laat het leggen dus bij voorkeur over aan een vakman.
Jager & de With heeft naast tegels die volledig van keramiek
zijn, ook soorten tegels met een
geïntegreerde onderlaag. De Cerasun, Duracer en Ceramiton zijn
keramische tegels op een betonnen onderlaag. Het grote voordeel van deze tegels ten opzichte
van een gewone keramische tegel is dat je deze gewoon in zand
kunt leggen. Geheel nieuw in het
assortiment keramische tegels
zijn de tegels met een dikte van
3cm, ook deze tegels zijn éénvou-

dig op een stabiele ondergrond
van zand of drainagesplit te leggen. Wil je de producten graag
in het echt zien of heb je vragen
over de verschillende mogelijkheden binnen keramische tegels,
kom dan vooral langs in de prachtige showtuin en laat je verrassen
door het uitgebreide assortiment.
Jager & de With, Euroweg 3 Leek.
Telefoon: 0594 697 256 of: 0646835241
Website: www.jagerendewith.nl
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Tuincentrum Roden

Optimaal genieten van je tuin met de bloemen
en planten van Tuincentrum Roden
Niks mooiers dan heerlijk bloeiende bloemen in je tuin. Een
prachtige bloementuin (of terras) is de kers op de taart wanneer je heerlijk met een drankje
in je tuinstoel zit toch? Mei is hét
seizoen om te planten, weet Hans
Slijkhuis van Tuincentrum Roden. Tijd voor een vrolijk bloeiende tuin, terras of balkon! Wie op
zoek is naar bloeiende planten of
bloemen kan zich uitleven bij het
tuincentrum aan de Westeresch
in Roden.
De tijd om je tuin gezellig te maken is aangebroken. “Het grote
werk zit erop, mensen gaan nu
echt finetunen, merken we. Het
mooie weer komt eraan, als mensen optimaal willen genieten van
de tuin is het slim om nu te beginnen. We hebben een behoorlijke
variatie buitenplanten. Je kunt
zelfs op kleur kiezen als je wilt.

Kampeerhal Roden

Ook mooi te combineren met bijvoorbeeld siergrassen of andere
groene soorten.” Wat zeker niet
mag ontbreken op het terras zijn
fraaie bloempotten. En ook daarin
valt van alles te kiezen bij Tuincentrum Roden. Zowel in kleur als formaat. Van mediterrane terracotta
potten tot bordeauxrood glazuur.
Sfeer wordt steeds belangrijker,
zegt Hans. “Zeker na die lekker

lange en warme zomer van afgelopen jaar. Dan leven mensen veel
meer buiten.”
Ook zin om aan de slag te gaan?
Hup, naar Tuincentrum Roden
dan. Daar hebben ze álles voor
een schitterende tuin en terras! Westeresch 7 Roden. Telefoon: 050 501 1188. Website:
www.tuincentrumroden.nl

Zwembaden, voetbaldoelen, parasols,
tuinverlichting tot luxe barbecues: je slaagt bij Kampeerhal Roden
Als er iemand alles in huis heeft voor een lekker buitenleven is het Kampeerhal Roden wel. Je kunt er terecht voor barbecues in alle soorten en maten, alles
om je kinderen buiten mee te vermaken, zwembaden
en fraaie tuindecoratie en -verlichting. Handig: alles in
de 18.000 vierkante meter grote Kampeerhal is overzichtelijk gepresenteerd op verschillende werelden.
Zo zie je in één oogopslag wat de mogelijkheden zijn.
En wanneer je even rustig de tijd wilt nemen voor je
beslissing, duik je gewoon even in een van de comfortabele stoelen van het restaurant midden in de zaak
en laat je verwennen door de vers bereide heerlijkheden uit de keuken. En je kinderen vermaken zich
prima in de enorme speelhoek. Zeg nou zelf, klinkt
lekker toch?
Nu de zomer voor de deur staat is het tijd om de boel
buiten voor elkaar te maken. Bij Kampeerhal Roden
vindt je alles wat je nodig hebt onder één dak. Op de afdeling ‘buiten spelen’ vind je onder andere trampolines,
voetbaldoelen, badmintonsets, waterpistolen en ander
speelgoed voor buitenvertier. En wie op zoek is naar

een zwembad slaagt zeker bij de kampeerzaak aan de
Vrijetijdsboulevard in Roden. “We hebben ze van een
opblaasbadje van een meter doorsnee tot een frame
zwembad van 8 bij 4 meter. Zwembaden van 3 tot 1.000
euro”, vertelt Richard Kremer die ook alle onderdelen in
huis heeft. “Pompen, slangen en filters, dat soort dingen. En voor honden hebben we speciale matjes waar
ze koel op blijven. Beneden vinden mensen alles voor
de tuin. Van parasols tot partytenten, van vuurkorven tot
tuinverlichting en tuinsets.” Bij buitenleven hoort uiteraard een barbecue. Wat is er leuker dan buiten kokkerellen als het lekker weer is? Ook daarin valt van alles te
kiezen. Wat dacht je van een Camado, een keramische
barbecue dat lijkt op een ei waar je de heerlijkste gerechten in bereidt. Of de ‘Black Basterd’, waar je een
lekker stukje vlees op laat garen. “Uiteraard hebben we
ook de klassieke gas en houtskoolbarbecues op voorraad van onder andere Campingaz en Cadac. En Weber
natuurlijk, die blijft nog steeds ongelofelijk populair.”
Kampeerhal Roden, Kanaalstraat 63 Roden. Telefoon:
050 207 3580. Website: www.kampeerhalroden.nl
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Glasschuifwanden garanderen u meer
buitenleven in uw tuin! Luxe glasschuifwanden
bieden de mogelijkheid om uw veranda winden waterdicht af te sluiten.
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Aantrekkelijk geprijsde veranda
met robuuste kwaliteit en
leverbaar in 2 trendykleuren
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Stel zelf uw veranda samen met de Verasol®
Profiline veranda. U heeft keuze uit 14 kleuren,
volledig maatwerk en 6 soorten dakbedekking.
Kom langs voor meer infomatie.
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De Rode Pimpernel

Een natuurtuin waar vlinders
BUITEN LEVEN
SPECIAL
en bijen graag rondzoemen?
Veranda’s Roden
Naar de Rode Pimpernel!
‘Wij hebben alles in

Al decennia lang een favoriet
adres van tuin- én natuurliefhebbers: kwekerij de Rode Pimpernel in Roden. De kwekerij is
gespecialiseerd in het kweken
van bijzondere soorten vaste
planten. En vooral soorten waar
bijen, insecten en vlinders graag
op af komen. Iets dat onze natuur hard nodig heeft, zegt tuinontwerpster Joukje Schaap, die
de zaak al sinds 1984 met haar
partner Jeroen Franssens runt.

Wie een natuurtuin wil, zich alle
seizoenen graag omringd wil voelen
met prachtig bloeiende planten én
graag verzekerd is van goed advies,
moet zeker even bij de Rode Pimpernel kijken. Want behalve voor
planten ben je ook voor tuin ontwerp
en een compleet beplantingsadvies
aan het juiste adres bij de kwekerij
aan de Hullenweg. “Wij houden ons
bezig met het kweken van vaste
planten. Hier vind je soorten die je
bij niet veel andere tuincentra te-

genkomt. Als je de juiste mix kiest,
heb je het hele jaar door een bloeiende tuin. Ook met siergrassen kun
je leuke dingen doen. Mooi combineren van planten is onze specialiteit. We adviseren graag hoe je een
natuurlijke tuin kunt creëren. Daarbij letten we op standplaats en toepassing van planten in de tuin en op
soorten waar insecten graag op afkomen. Ontzettend belangrijk. Want
we weten het allemaal: het gaat
niet goed met de bijen en insecten.
Er zijn prachtige soorten te krijgen.
Je moet er even oog voor hebben.
Liefhebbers van tuinontwerp, tuinen, tuincentra en kwekerijen zijn
van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Vaste planten kweken is onze passie. De mooie collectie planten waar we als kwekers zo
trots op zijn, gecombineerd met de
rustgevende natuurlijke omgeving
in en om Roden is zeker een bezoekje waard!”
Kwekerij De Rode Pimpernel, Hullenweg 16 Roden. Telefoon: 0643800042 of 050-5019319. Website: www.rodepimpernel.nl.

Houtbouw Hilgen en Bos

Kies voor kwaliteitswerk op maat
met houtbouw Hilgen & Bos

huis voor een heerlijk
buitenleven’

RODEN – We kunnen er niet omheen: buitenleven is razend populair. En met een veranda aan je woning kun je nog veel langer van
het seizoen genieten. Het leuke is: een veranda is voor ieder huis
geschikt, oud of nieuw. De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos,
weet Tom Spiegelaar van Veranda’s Roden te vertellen. De overkapping en verandaspecialist aan de Ceintuurbaan Noord levert
en plaatst behalve veranda’s ook alle mogelijke soorten zonwering, balkonbeglazing en maken van je veranda probleemloos een
tuinkamer.
Een veranda hoeft helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Veranda’s Roden heeft een veranda voor iedere portemonnee, vertelt Spiegelaar.
“Je hebt er al één van twee bij drie voor 800 euro inclusief btw. Altijd
met 10 jaar garantie. Want ook het goedkoopste exemplaar is bij ons
gewoon goed.” Ook prettig: de veranda’s en overkappingen zijn in alle
maten te leveren. “Wij leveren iedere gewenste maat. In aluminium
of hout. We merken vaak dat mensen binnenkomen voor hout, maar
uiteindelijk toch voor een veranda van aluminium kiezen. Aluminium
verweert niet en is onderhoudsvrij. Bovendien leverbaar in iedere gewenste kleur, zelfs met profilering zodat het net hout lijkt. Nog een
voordeel: aluminium is maatvast. Hout werkt altijd.”
Ook voor zonwering zit je goed bij Veranda’s Roden. Van uitvalschermen tot knikarmen, van screens tot markiezen. Of zoals Spiegelaar
zegt: “Wij hebben alles in huis voor een heerlijk buitenleven.”
Veranda’s Roden, Ceintuurbaan Noord 115 Roden. Telefoon: 050 –
5533977. E-mail: info@verandasroden.nl.
Website: www.verandasroden.nl

Veranda, fraai prieeltje, overkapping, carport of een sfeervol tuinhuisje in de tuin? Houtbouw Hilgen
& Bos in Roden regelt het zo voor je.
Compleet op maat zodat het precies
past in de ruimte waar jij het in gedachten hebt. De specialisten van
Hilgen & Bos leveren alles op het
gebied van hout. De mannen staan
bekend om hun kennis en prettige,
persoonlijke manier van zaken doen.
Rick Bos: “We hebben ruim 20 jaar
ervaring in de houtbouw. Mensen komen voor zeer uiteenlopende dingen
bij ons. Van opbergruimte voor een
tuinset tot een garage om de auto
onder dak te zetten of een onderkomen voor de paarden. Zelfs recreatiewoningen maken we zelf. Allemaal
ambacht van de beste houtsoorten
wat garant staat voor jarenlang plezier. Meestal is het zo dat mensen bij
ons komen met een idee, maar weten
niet precies hoe ze het aan moeten

pakken. Dan maken we een afspraak
zodat we zelf de situatie kunnen bekijken. We denken graag mee hoe
we die ruimte zo optimaal mogelijk
kunnen invullen. Bij ons is niets standaard. Wij leveren kwaliteitswerk op
maat. En pas als alles klopt, zijn wij
tevreden.’

Nieuwsgierig van Houtbouw Hilgen
& Bos allemaal te bieden heeft? Stap
gerust eens binnen bij de fraaie zaak
aan de Transportweg 6 in Roden. Op
de website vind je uitgevoerde projecten van de houtbouwers uit Roden:
www.houtbouwhilgenenbos.nl. De
zaak is ook te volgen op Facebook.

Hoorn asperges

Asperges Het witte goud… uit Drenthe!
Asperges uit de streek? De liefhebbers kunnen gerust zijn en de komende tijd hun hart ophalen. Bij Aspergeboerderij Hoorn op de grens van
Huis ter Heide en Veenhuizen wordt
het witte goud dagelijks gestoken,
gewassen, gesorteerd en – desgewenst – geschild. Asperges van de
volle Drentse grond… Je proeft het. De

Noord-Drentse aspergeteler levert de
producten dagelijks aan de klanten in
de geheel vernieuwde boerderijwinkel en de horeca in de omgeving.
Jacolien: “Onze asperges groeien op
zeer geschikte grond. Asperges houden van droge zandgrond met een laag
grondwaterpeil. De samenstelling en

voorbereiding van de grond zorgen voor
haar unieke smaak. De mineralen die
in de grond aanwezig zijn en het gebruik van compost zijn van invloed op
de smaak. Ook de rassenkeuze wordt
afgestemd op de grondsoort. Onze asperges profiteren optimaal van deze
omstandigheden en zijn daarom zo
heerlijk van smaak.”

De winkel van Asperge Boerderij Hoorn
is compleet vernieuwd. “Mooi ruim en
praktisch ingedeeld met veel extra producten uit de streek. Zo vind u bij ons
het hele assortiment Maallust, producten van Kaaslust en de BijZaak.”
Asperges passen in de trend van deze
tijd dat mensen weer meer tijd en aandacht besteden aan goed en gezond
eten. “Bij ons komen zowel de kookgekken als de gezinnen die graag een
gezond product uit de streek willen
eten. Het mooie is dat er gegarandeerd
geen troep in asperges zit. Een eerlijker
product bestaat bijna niet. Asperges bestaan voor 95 procent uit water en bevatten eveneens belangrijke vitaminen
en mineralen.”
Naast de heerlijke smaak is de asperge
ook nog eens heel gezonde groente.
Jacolien: ”Er is vrijwel geen ander
voedingsmiddel bekend, dat zo weinig
calorieën bevat, maar tegelijk zoveel

belangrijke vitaminen en andere voedingsstoffen bevat.”
Aspergeboerderij Hoorn, Hermen
& Jacolien, Kolonievaart 16, Huis ter
Heide. Winkel 06-20388999. Hermen
06-22004397. Website: www.hoornasperges.nl. De zaak is ook te volgen
op Facebook en Twitter.

Sieuwert

staat voor
• Ruime keuze
• Alles onder 1 dak
- Grondwerk
- Straatwerk
• Vakbekwaam personeel
• Goede service
• Professioneel advies

Reeds 17 jaar zijn wij leverancier en verwerker
van alle soorten bestratings materiaal

U bent van harte welkom op ons showterrein

Industrieweg 6 - 9301 LM Roden
Telefoon: 050 501 13 94

www.schaap-bestrating.nl

€11,95

25%
korting
Op binnenzonwering
15%
korting

per m2

pvc

Tapijt o.a.
Parade

15%
korting
Wij zijn

zonneluifels,
screens etc.

plisségordijnen,
lamellen etc.

15%
Elke 2
op korting
alle
op alle
tweede M Vanaf
buitenbinnen€ 64,95
Op
buiten50% korting zonwering
zonwering
zonwering
incl. leggen

gewoon

10
kort

bereikbaar
Op horren van
Unilux
10 jaar

KOK

Plantsoen 17 .De Wilp . T (0594) 64.14 51 . M 06 21 53 27
01 . E-mail: de.kokjes@hetnet.nl
.
Plantsoen
17 Det/m
Wilp
T 13.00-18.00,
(0594) 64
14 51koopavond
M 06 21
53 27 01
E-mail:
de.kokjes@hetnet.nl
Open: dinsdag
vrijdag
donderdag
19.00-21.00,
zaterdag
10.00-17.00
uur. En uiteraard ook op afspraak.

Open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00, donderdag koopavond 19.00-21.00, zaterdag 10.00-17.00 uur. En uiteraard ook op afspraak.

wonen
&
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Kok Wonen

Voor goede zonwering en horren
ga je naar Kok Wonen
DE WILP – Onmisbaar, zeker in
de zomer: goede zonwering die
de hitte buiten houdt en je woning
lekker koel. Welke zonwering je
moet kiezen hangt helemaal af van
je woonsituatie en de plek waar het
moet komen te hangen. Het slimste is om direct naar een specialist
te gaan. Bij Kok Wonen in De Wilp
hebben ze alle kennis en specialisme in huis. In de fraaie showroom
aan het Plantsoen maak je kennis
met de vele mogelijkheden op het
gebied van zonwering.
Ook handig: Arjan Kok geeft gratis advies aan huis. Aan de hand
van verschillende monsters kun je
je heel eenvoudig een voorstelling
maken hoe de zonwering staat bij
jouw woning. En er valt nogal wat
te kiezen. Kok Wonen is specialist in
screens, markiezen, terrasschermen, knikarmschermen, veranda
zonwering en pergolazonwering.
Ook voor horren en hordeuren
zit je goed bij Kok Wonen. Niets
vervelender dan insecten of ongedierte in je huis. Omdat frisse
lucht en ventileren belangrijk is,
zijn goede horren een must. Of je

nu je openslaande tuindeuren wilt
voorzien van (plissé) hordeuren,
of je ramen van een goede hor, je
slaagt zeker bij de woonzaak in De
Wilp!
Kok Wonen, Plantsoen 17-A De
Wilp. Telefoon: 0594 – 641451.
Mobiel: 06 – 21532701. Website:
www.kokwoninginrichting.nl

Voor sfeer en groen op het
terras is Tuincentrum Drint
het juiste adres

Al sinds 1928 is Tuincentrum
Drint in Grootegast hét adres
voor praktisch alle zaken op het
gebied van buitenleven. Met ruim
negentig jaar ervaring op zak
weet het bedrijf elke klant goed
te adviseren.
Drint is dé expert in groen. Advies over groente- en moestuininrichting is hier daarom goed in te
winnen, mede door het enorme
assortiment aan kruiden. “Wat
ons uniek maakt is toch wel ons
scala aan kruiden. Moes- en
groentetuinen zijn aardig in trek.
Gelukkig kunnen wij hier op onze
manier aan meegaan” vertelt
Marten Drint. “Maar niet alleen
voor groente, kruiden, bloemen
en planten bent zijn wij het juiste
adres. Ook bij de inrichting van
vijvers en terrassen is bij Tuincentrum Drint het antwoord.” Met het
grote assortiment aan tuinmeubelen, kussens en buitenverlichting maak je bij Drint van je terras

een sfeervolle plek om fijn buiten
te zijn. “Wij zijn trots op ons aanbod van sfeerproducten. Naast
de juiste keuze voor tuinplanten,
plantenbakken en tuinmeubelen
zorgen onze sfeerproducten zoals verlichting en decoratie voor
de juiste uitstraling van de tuin.
Bij Drint hebben wij alles om een
terras compleet te maken met
planten, kuipplanten en buitenpotten. Ook hebben wij een groot
aanbod aan unieke vuurkorven
en vuurhaarden. Deze geven een
tuin naast warmte ook veel sfeer.
Zelfs voor een barbecue bent je
bij Drint aan het juiste adres!”
Kortom, Tuincentrum Drint is dé
plek waar een terras compleet
gemaakt wordt, maar ook is er de
mogelijkheid om het terras op te
fleuren door het grote aanbod aan
sfeerproducten.
Tuincentrum Drint, Langeweg
20 Grootegast. Telefoon: 0594612476. Website: www.drint.nl.

BUITEN LEVEN
SPECIAL

Manfred Loohuis,alles voor een heerlijk buitenleven

‘Alles gebeurt hier met aandacht.
Perfectie is het enige dat telt’
PEIZE – De prachtige zaak van
Manfred Loohuis aan de Havenstraat in Peize in één zin omschrijven is bijna onmogelijk. Toch proberen we het: Manfred Loohuis
levert álles om iedere woning
van de buitenkant de verfraaien.
kunststof kozijnen met draaikiepramen voorzien van Safe & Go
ventilatie, terrasoverkappingen,
windschermen,
gevelbekleding, garagedeuren, zonwering,
beglazing met ingebouwde jaloezieën,
voorzethorren, teveel om op te noemen. Manfred
Loohuis heeft werkelijk alles in
huis voor een heerlijk buitenleven. Met altijd één vaste waarde:
kwaliteit. Loohuis is dealer van
onder andere WERU en WEINOR,
dé high-end kwaliteitsmerken
voor kunststof kozijnen en terrasoverkappingen.
Je komt ogen tekort wanneer
je het terrein van Loohuis betreedt. Rondom het pand krijg
je onmiddellijk een indruk wat
er allemaal mogelijk is op verandagebied. En dat is veel. De
overkapping van tropisch hardhout van het Italiaanse merk
Trebbiano is werkelijk een lust
voor het oog. Je zou je tuin niet
meer verlaten met zo’n exemplaar tegen je woning. Of de
kunststof kozijnen van WERU.
Niet van hout te onderscheiden.
“Optisch is het net hout, met de

rechte lasverbindingen en de zogenaamde glaslatten aan de buitenkant”, legt Loohuis uit. “Ideaal. Schilderen is er niet meer
bij. Alles is onderhoudsarm. We
proberen mensen zoveel mogelijk vrije tijd te bezorgen.” Al
bijna 25 jaar houdt ondernemer
Manfred Loohuis zich met niets
anders bezig dan kunststof kozijnen, overkappingen en gevelverfraaiing. “Mensen komen hier
omdat ze iets specifieks willen.
Op zoek zijn naar kunststof kozijnen of een overkapping die

past bij hun woning. En daar helpen we graag bij. Iedere woning
vraagt om maatwerk. Wij doen
hier alles met aandacht. Perfectie is het enige dat telt”, vertelt de
enthousiaste ondernemer terwijl
de aluminium buitenjaloezieën
feilloos sluiten nadat hij op een
knopje van de afstandsbediening
drukt. En behalve zon houdt –ie
ook nog de warmte tegen. Uniek
zijn ook de windschermen van
Manfred Loohuis. Tussen palen van tropisch hardhout zitten
sponningen waar het glas inzit.
Behalve dat de schermen een
sieraad zijn voor je tuin, zit je onmiddellijk heerlijk beschut. Wat
je ook kiest, je hebt er geen omkijken naar bij Manfred Loohuis.
De opgeleide monteurs meten in
én zorgen ervoor dat een project
goed en professioneel geplaatst
wordt.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kom even langs in de showroom aan de Havenstraat 4 in Peize.
Telefoon: 050-503 34
98. Web: www.manfredloohuis.nl.

Het tuinseizoen begint weer

VOORJAARSACTIES

NU WEER AANWEZIG:

GROENTE ZADEN

GROENTEPLANTEN:
GENIET VAN ONZE

BIOLOGISCHE ZADEN

•VOORJAARSACTIES
BLADGROENTEN
• KOLEN

UIEN
IMOW ROBOTMAAIER
RMI 632

IMOW ROBOTMAAIER
•RMI
BIETEN
422 EN MEER

€ 999*

€ 1999*

• KRUIDEN
ipv € 1199

POOTAARDAPPELEN

ipv € 2249

VOORJAARS ACTIES

GAZONMAAIER
MB 650 V

Heerlijk vers van het Drentse land!

van € 999,-

voor

€ 899,-

De acties zijn geldig tot 30/06/2019.
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

KIJK OP HTTPS://BOSPARKTUIN.STIHL-VAKHANDELAAR.NL VOOR ALLE ACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

BOS PARK & TUIN TECHNIEK BV
ALLES VOOR UW TUIN

Bloemstraat 19A Roden, tel. 050 5018203 www.bosparktuin.nl

Waeeank bieding

Prachtige rozen!

Wij hebben een groot assortiment, zowel de stam- als de struikrozen
Binnenkort te zien bij

nu

7 ,99
Lekker relinaxsen
in een tu et
t
in
r
D
99
an
v
11,
Vrolijke grote festival
colors schalen Ø 30cm.
Van € 11,50

Veel mooie
en exclusieve
Hortensia’s
Strong Annabel
van € 13,99

nu

50,- NU

TUINCENTRUM
Langeweg 20
9861 GD GROOTEGAST
Tel: 0594 612476
E-mail: info@drint.nl

Voor al uw woon- en tuinplezier

Dagelijks :09:00 tot 18:00
Vrijdag :09:00 tot 21:00
Zaterdag :08:30 tot 17:30
Zondag :Gesloten

www.drint.nl

van 12

1150,-

s

Veel keuze in luxe Hartman set

NU IN PRIJS VERLAAGD.

Zie ook
onze website.

