
Volop tuingereedschap, machines
en werkkleding op voorraad bij
Onrust in Nieuw-Buinen
Het tuinseizoen is weer begonnen, de 
zon heeft zich al eventjes laten zien en 
maart roerde zijn staart. Tijd om de 
tuin weer lekker op orde te maken zo-
dat u er het komende seizoen weer volop 
van kunt genieten. Bent u daarvoor nog 
nieuw tuingereedschap voor nodig, is 
uw maaier aan onderhoud toe of is het 
tijd geworden voor een robotmaaier? 
Bij Onrust in Nieuw-Buinen helpt men 
u graag! 

“Vorig jaar hebben we, net als heel veel 
andere bedrijven, wat problemen gehad 
met levertijden van allerlei zaken”, ver-
telt Alberta Engelkes, die samen met haar 
man Arno de 2000m2 grote winkel runt. 
“Daarom hebben we dit jaar extra veel 
besteld en zijn de zitmaaiers bijvoorbeeld 
weer gewoon leverbaar. Die waren er vo-
rig jaar gewoonweg niet.” Het gemak van 
een zitmaaier is erg fijn als u een wat gro-
tere tuin heeft, veel mensen kiezen tegen-
woordig ook voor een robotmaaier en die 
zijn voor zowel grote als kleine tuinen ge-
schikt. Het voordeel van een robotmaaier 
is, naast dat het u de tijd en moeite van 
het maaien scheelt, dat het zorgt voor een 
mooier gazon omdat het regelmatiger bij-
gehouden wordt. “Wat we ook zien”, zegt 
Alberta, “is dat mollen blijkbaar niet van 

het geluid van de robotmaaier houden en 
dus een tuintje verder gaan.” 

Onrust levert vanzelfsprekend niet alleen 
zit- en robotmaaiers voor het gazon maar 
er is in de winkel ook volop keuze in an-
der tuingereedschap en machines. Zo zijn 
er de heggenscharen, bosmaaiers en trim-
mers van merken als Efco en Stihl, zowel 
op brandstof, elektrisch als op accu en 
ook is er veel keuze in handgereedschap-
pen zoals batsen, harken en schoffels. En 
wilt u de groene aanslag op uw terraste-
gels op een verantwoorde manier verwij-
deren dan heeft Onrust daarvoor de per-
fecte groene aanslagverwijderaar. Alberta: 
“Dit middel is niet alleen effectief tegen 
de groene aanslag maar ook biologisch 
verantwoord. Veel mensen gebruiken nog 
altijd azijn en dat is niet alleen slecht voor 
het milieu maar tast ook het rubbertje in 
de drukspuit die ze ervoor gebruiken aan. 
Met als gevolg dat er regelmatig een nieu-
we gekocht moet worden. Dat probleem 
heeft men met dit middel niet.”

Gaat u in de tuin aan het werk dan is com-
fortabele kleding een must en gebruikt u 
bepaalde machines zoals een kettingzaag 
dan is beschermende kleding echt aan te 
raden. Onrust heeft niet alleen een uitge-

breide collectie werkkleding voor heren 
maar er zijn tegenwoordig ook verschil-
lende merken die complete lijnen voor 
dames produceren. “Zo is er bijvoorbeeld 
het Amerikaanse merk Carhartt dat be-
kend staat om zijn robuuste kleding en 
goede pasvorm voor dames”, aldus Al-
berta. “In de collectie vindt men niet al-
leen heerlijk zittende werkbroeken maar 
ook leggings, poloshirts, truien, jassen en 
bodywarmers.” Voor de man of vrouw die 
met de kettingzaag aan het werk gaat is het 
belangrijk zichzelf goed te beschermen en 
daarom vindt u bij Onrust ook bescher-
mende kleding en veiligheidshelmen, 
gelaatsbeschermers en veiligheidsbrillen, 
gehoorbeschermers, werkhandschoenen 
met beschermende inzetstukken en vei-
ligheidsschoenen. 

U bent van harte welkom in de winkel 
aan de Drentse Poort in Nieuw-Buinen, 
het team van Onrust adviseert en helpt u 
graag.

Drentse Poort 1b, 9521 JA Nieuw-Buinen
Telefoon: 0599 - 653 042

info@onrust.net  |  www.onrust.net
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De Balloohoeve meer dan een zorgboerderij
De Balloohoeve in Balloo u fietst hier vast wel eens langs, wie kent het niet, voor een ijsje in de zomer of een lekker 
bakje koffie/thee met heerlijke appeltaart. Maar de Balloohoeve heeft veel meer te bieden. Graag willen wij jullie 
hiermee kennis laten maken: De zorgboerderij is er sinds 2013.

Sinds 5 jaar heeft de Balloohoeve een prachtige RIJHAL. 
Diverse ruiters en verenigingen maken hier ‘s avonds 
gebruik van, privé of in groepen. 

Boven de rijhal zijn diverse zalen, hier kun je als bedrijf 
of particulier vergaderen in een ruimte met een beamer. 
Daarnaast is er een grote zaal met bar en luxe keuken, 
deze kun je huren voor allerlei evenementen in grote of 
kleine groepen. En dan is er nog een BILJARTZAAL met 
professioneel verwarmd biljart. 

Er is een BOERENCAMPING met 25 royale plaatsen. 
Het vernieuwde verwarmde sanitair is de parel van onze 
camping. Voor campers zijn wij het hele jaar geopend en 
voor andere vormen van kamperen  loopt het seizoen van 
april tot en met oktober. 

Dan is er nog onze BOERDERIJWINKEL, de grootste 
biologische supermarkt van Balloo. Dagelijks geopend  
ma t/m za van 9.00 – 17.00 uur. In het zomerseizoen 
zelfs 7 dagen per week geopend. In de winkel verkopen 
we een groot assortiment aan biologische producten 
en streekproducten. Vers brood, diverse soorten kaas 
waaronder rauwmelkse kaas, vleeswaren, groenten, zuivel, 
thee, honing, wijn,  enz. enz.  Verder zijn onze vriezers 
gevuld met vlees van eigen Charolais koeien. 

Deze koeien zijn in het seizoen in de natuurgebieden 
Balloërveld en Kampsheide te vinden, zij lopen daar 
van april tot en met september. In de winter zijn ze te 
bewonderen in onze stallen rondom de boerderij.

Kip hebben wij van de polderhoen en ook is er varkensvlees. 
Voor de mensen die geen, of niet altijd vlees eten hebben 
wij een ruim assortiment vleesvervangers.

Ons terrein is uitermate geschikt voor het organiseren van 
markten. Jaarlijks hebben wij een overdekte kerstmarkt 
en als de blaadjes weer aan de bomen komen een 
voorjaarsmarkt.

Onze deelnemers kijken er altijd naar uit om mooie dingen 
te maken om deze tijdens de markten te verkopen.  Op een 
boerderij is altijd werk te vinden en dat is belangrijk voor 
onze 60 deelnemers met een indicatie voor dagbesteding. 
Sommige deelnemers hebben vaste taken, anderen 
bespreken ter plekke wat ze die dag gaan doen.  Het bedrijf 
telt 17 betaalde personeelsleden onder leiding van Klaas en 
Jannie Paasman. 

Kortom een bedrijf met vele facetten. U bent hartelijk 
welkom om een kijkje te nemen of u komt langs om 
uw boodschappen te doen. Voor onze aanbiedingen 
verwijzen wij u naar onze website: www.deballoohoeve.nl, 
Zorgboerderij De Balloohoeve, Balloo52, 9458TC Balloo 
0592-861951.

Zaal met bar

Deelnemers aan het werk in onze eigen groentetuin

Charolais koe
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Vaatwasser kapot of ineens zwart beeld op uw tv?
Vogelzang Borger repareert of vervangt uw kapotte 
of oude apparatuur! 
Vogelzang Borger is al meer dan 100 jaar specialist op het gebied van witgoed, audio en 
tv. Bas Vogelzang zette het familiebedrijf van zijn grootouders voort en heeft inmiddels 
al zo’n 20 jaar ervaring in de branche. 

Wasmachines, drogers, ovens, magnetrons, 
koelkasten en diepvriezen, u vindt het 
allemaal in de winkel van Vogelzang aan 
de Torenlaan in Borger. Kortgeleden 
werd de winkel opnieuw ingericht met de 
nieuwste modellen maar bent u op zoek 
naar een bepaald model en staat deze niet 
in de winkel dan kan men deze natuurlijk 
altijd voor u bestellen. Op het gebied van 
witgoed verkoopt Vogelzang de meest 
betrouwbare merken zoals Miele, Inventum 
en Aeg en is men ook inbouwspecialist. 
U kunt er dus ook terecht voor alles op 
het gebied van inbouwapparatuur voor 
de keuken zoals een afwasmachine, oven 
of nieuwe kookplaat. Voor wat betreft 
duurzaamheid en energieverbruik geldt dat 
dit ook voor de moderne witgoedapparatuur 
een belangrijk onderwerp is en daarom 
kun u ervan uitgaan dat het energie- en 
waterverbruik van al deze apparatuur dan 
ook zo laag mogelijk is. Maar dan wel met 
een schone vaat of was als resultaat als het 
om vaatwassers en wasmachines gaat. 

Op het gebied van beeld en geluid is de 
keuze bij Vogelzang Borger groot. Bas 
verkoopt tv’s van verschillende merken 
waar Loewe  er als exclusief en high end 
merk een van is. Bijzonder aan Loewe 
is het strakke design van de tv’s en de 
ingebouwde soundbars. Loewe produceert 
bijzonder energie efficiënte en dus 
milieuvriendelijkere tv’s die vanuit elke 
hoek een perfect beeld laten zien. Voor wat 
betreft audio is Vogelzang gespecialiseerd 
in het merk Yamaha, dit merk levert 
kwalitatief hoogstaande soundsystemen 
waarmee u overal in huis draadloos geluid 
kunt streamen. En houdt u van retro? Dan 
heeft Bas een aantal ontzettend mooie 
audioapparaten voor u staan. Koopt u uw 
nieuwe apparaat bij Vogelzand dan zal 
deze binnen een straal van 25 kilometer 
rondom Borger gratis bij u thuis geleverd én 
geïnstalleerd worden. Uw nieuwe TV wordt 
vakkundig voor u geïnstalleerd en ook 
geeft de monteur u na installatie, ook als 
het om een wasmachine of ander apparaat 
gaat, altijd even een duidelijke uitleg zodat 
u precies weet hoe het allemaal werkt. Lukt 
het daarna toch niet helemaal dan is één 
telefoontje naar Vogelzang voldoende om u 
weer op weg te helpen. 

Overigens kunt u Vogelzang ook bellen als 
uw vaatwasser u plotseling in de steek laat 
of  het beeld van uw tv ineens zwart blijft. 
De monteur komt dan bij u thuis langs om 
deze voor u te repareren. En bent u een 
nieuwe lamp of kabel of stekker voor audio 
of tv nodig? Ook dan bent u van harte 
welkom in de winkel. Voor Bas en zijn team 

is het leveren van kwaliteit en goede service 
vanzelfsprekend, ze staan dan ook altijd 
voor u klaar. 

Vogelzang Borger 
Torenlaan 12  |  Borger  |  Tel: 0599-23 42 14 
info@vogelzangborger.nl
www.vogelzangborger.nl
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Grote voorraden bij 
Nijstad Handel in
Stadskanaal
Nijstad Handel in Stadskanaal richt zich op de verkoop van onder meer stalen dak- en 
wandbeplating voor de zakelijke en particuliere markt en is helemaal gespecialiseerd in 
staal. Door de grote voorraden grijpen klanten bijna nooit mis en kunnen zij rekenen 
op aantrekkelijke prijzen. Mooi, want nu het weer voorjaar is, willen mensen graag 
buiten aan de slag.

Door Eline Lohman

Vanuit de vestigingen in Stadskanaal 
en sinds kort in Groningen wordt van 
alles verkocht: van sandwichpanelen en 
schroeven en van golfplaat tot hoekprofiel. 
Allerlei vormen, kleuren en lengtes zijn 
op voorraad. Het mooie weer zorgt ervoor 
dat mensen naar buiten gaan en gaan 
klussen en dan biedt Nijstad Handel allerlei 
oplossingen, vertelt Sander van der Waal. 
“Zij willen bijvoorbeeld een hobbyschuur 
maken, een dierenverblijf aanpakken of 
oude platen ergens van verwijderen en 
vervangen voor nieuwe dakbeplating. Onze 
bouwproducten komen dan in beeld – we 
hebben heel veel artikelen op voorraad, dus 
mensen kunnen snel beginnen met hun 
klussen.”

Wie een andere kleur of maat wil of advies 
wil, kan goed terecht bij Nijstad Handel. 
Mensen kunnen langskomen op één van 
de vestigingen om even om de tafel te gaan 
zitten en tips te krijgen. Er wordt dan een 
vrijblijvende totaalprijs gemaakt. Kiest 
iemand voor producten van Nijstad Handel, 
dan kunnen deze afgehaald worden of via 
de eigen transportservice van het bedrijf 
tegen een kleine vergoeding thuisbezorgd 
worden. De producten kunnen bijvoorbeeld 
op de website worden besteld. Hier wordt 

veel gebruik van gemaakt, volgens Sander. 
“Mensen kunnen hier in één oogopslag de 
prijzen van de artikelen zien. Transparante 
prijzen, want we houden van eerlijkheid 
en duidelijkheid. Met ons grote aanbod dat 
direct online besteld kan worden, zijn wij 
vrij uniek in deze regio.”

Nijstad Handel werkt met name voor 
bedrijven en particulieren in Groningen, 
Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel. 
Zakelijke klanten zijn bijvoorbeeld 
aannemers, houtbouwers en dak- en 
wandbedrijven. Particulieren zijn net zo 
goed welkom. Sander: “Of zij nu een grote 
schuur nodig hebben of slechts een paar 
platen voor een kippenhok – iedereen is 
welkom en dat is echt de kracht van ons 
bedrijf. Samen met de laagdrempeligheid: 
bij ons geen flauwekul en mooie praatjes, 
maar  de waarheid en een goede 
bereikbaarheid, ook via WhatsApp.”

Die instelling heeft het bedrijf richting het 
tienjarig bestaan gebracht. Samen met de 
kennis die in huis is: Sander zit zelf al 35 
jaar in de beplating en is in hart en nieren 
een staalboer. Hij heeft nooit wat anders 
gedaan en dat geldt ook voor zijn personeel. 
“We hebben veel kennis in huis, over de 
producten en de garanties. Wij zijn geen 
bouwmarkt; ons specialisme is staal.”
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Haal het voorjaar in huis en tuin met de bloeiers, groeiers en 
woonaccessoires van Tuingroen Stadskanaal

Door Miranda Wolters 
Nu de lente echt begonnen is en de zomertijd is ingegaan is er niets fijner 
dan weer flink wat vrolijkheid en kleur in huis en tuin te halen bij Tuingroen 
Stadskanaal. In het 3.000 m2 grote en sfeervolle tuincentrum aan de 
Steenhouwer vind je alles op het gebied van kamer- en tuinplanten maar er is 
ook grote keuze in de mooiste woonaccessoires.

De winkel is inmiddels al helemaal 
in voorjaarssferen omgetoverd, wie 
het tuincentrum binnenkomt wordt 
verwelkomd door vrolijke vlinders en 
klaterende waterpartijen. “Iedere keer 
bedenken we voor de entree weer een 
ander thema”, vertelt Thea van der Veen, 

eigenaresse van Tuingroen Stadskanaal. 
“We zitten nooit stil want er is in de winkel 
altijd van alles te beleven en te doen 
en als team hebben we ook altijd wel 
nieuwe ideeën over hoe we de winkel 
nog sfeervoller kunnen inrichten. Op die 
manier doen klanten bij ieder bezoek 

weer nieuwe inspiratie op, dat horen we 
in ieder geval van hen terug en dat is 
uiteindelijk waar we het voor doen.” 

Voorjaar in de tuin 
Het voorjaar is natuurlijk het seizoen 
om weer lekker in de tuin aan de 
slag te gaan. “Er zijn alweer volop 
perkplanten beschikbaar en ook staat 
de buitenafdeling alweer vol met vaste 
planten en voorjaarsplanten”, aldus 
Thea. Deze zijn perfect te gebruiken 
om bijvoorbeeld uw bloembakken 
weer mee te vullen. Kiest u voor een 
mooie vaste plant op stam dan is het 
heel mooi om hier een hedera onder 
te planten en de bak verder te vullen 
met wat zomerbloeiers. Zo heeft u 
het hele jaar door een bloembak die 
groen blijft. Bloei in de tuin is volgens 
Thea overigens het hele jaar door wel 
mogelijk als u bijvoorbeeld voor skimmia, 
winterheide of winterviolen kiest. Op de 
buitenafdeling vindt u naast de planten 
ook een grote verscheidenheid aan 
bomen, hagen en heesters, allemaal voor 
geschikte prijzen en vaak in combinatie 
met een aanbieding met potgrond of 
aanpootgrond. 

Woonaccessoires en kamerplanten
Met wat nieuwe woonaccessoires 
of kamerplanten creëer je al snel en 

gemakkelijk een heel ander sfeertje in 
huis. “Qua kleuren zien we in de potterie 
dat terracotta op dit moment ontzettend 
populair is, al dan niet in combinatie 
met wit en in strakke vormen”, vertelt 
Thea. “Maar ook kiest men nog steeds 
veel voor blauw en olijfgroen met zwart. 
Trends die er al waren en voorlopig 
ook nog wel even blijven. Net als de 
droogbloementrend, deze zie je ook nog 
steeds heel veel in bladen voorbij komen. 
Zo kleurrijk of neutraal als men zelf wil 
en bovendien naast trendy ook nog eens 
duurzaam.” 

Heeft u tijdens Pasen een gezellige 
brunch met het gezin of familie gepland 
en bent u nog op zoek naar leuke 
paastakken of andere accessoires 
waarmee u de tafel mooi aan kunt 
kleden? Ook dan bent u bij Tuingroen 
aan het goede adres. Het team van 
Tuingroen Stadskanaal helpt u graag 
met tips en adviezen en bovendien is 
Tuingroen ook op 2e paasdag geopend 
van 13.00 uur tot 17.00 uur!

Tuingroen Stadskanaal 
Steenhouwer 18  |  Stadskanaal 
T. 0599 61 96 17 
E. info@tuingroenstadskanaal.nl 
www.tuingroenstadskanaal.nl
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Arboretum Arcadië Gasselte 
* Bezoektuin
Wiecher Huisman had al vele tuinen voor anderen  
ontworpen toen hij besloot om, met die ervaring,  
zijn eigen droomtuin aan te leggen. Het resultaat is  
Arboretum Arcadië en u bent er van harte welkom! 

Kom genieten van de grote collectie  
bijzondere bomen en heesters,  
gecombineerd met vele vaste planten 
en grassen, in Wiechers droomtuin! 

* Tuinontwerp | advies en begeleiding
* Verkoop exclusieve bomen/heesters
Royale voorraad in potten/containers!

Open:  
Vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur (of op afspraak) 
Entree arboretum € 5,00 incl. koffie / thee

Kijk voor alle informatie op wiecherhuisman.nl 
Arboretum Arcadië heeft 5 sterren van de 
Nederlandse Dendrologische Vereniging! WWW.NAARONSTWEDDE.NL

GA VOOR GRATIS E-TICKETS NAAR:

GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN
IN ONSTWEDDE

Het Grote Tentfeest
QMUSIC THE PARTY

VRIJDAG 13 MEI 2022 AANVANG: 20.00 UUR

Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein aan de 
Wessinghuizerweg in Onstwedde. MuziekArena open om 19.00 uur

Overdekte MuziekArena op het 
evenemententerrein aan de 
Wessinghuizerweg in Onstwedde. 
MuziekArena open om 19.00 uur

MOOI WARK  LIVE IN CONCERT!

ZATERDAG 14 MEI 2022 AANVANG: 20.00 UUR
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