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Nog een beetje….

Tijd voor gezelligheid in huis!

Is het geen wonder
zoals straks alles groeit
en zelfs na deze korte en
heftige winter
weer zo prachtig opbloeit.

Incl.
et
prijspuzzel m .
a
knipbon Rim
Doe mee en
profiteer!

Het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
alsmaar dit wonder verrich
t.

SUPER AAN
BIEDING
70 zakken pellets
op 1 pallet
(1050 kg)

Monturen | Glazen | Oogmetingen
Handelsweg - Tynaarlo - 0592 - 860 717
www.debrillenfabriek.nl

Nu € 320,COOL FIRE, Industriepark 2-1A Leek • 0594 - 204 025

Voor
al uw
interieurwensen

V eranda ’ s r oden

Overdekt
genieten
in uw tuin



Keukens



Meubelen



Kasten

Ook voor renovatie en reparatie
Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434

www.finessekeukens.nl

JTM

Tuinkamers
met glasschuifwanden

KOERIER

CUBE veranda
v.a. € 6.547.(4x3 m.,
incl. glasdak)
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Specifiek in spoed- en sneltransport
met luxe auto
Als het
goed
én snel
moet!

Gehaald of gebracht

De Holm 15/1 • Tolbert • 06 - 460 54 367
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Alles
op maat
gemaakt!

BEZOEK ONZE SHOWRO
OM
WWW.VERANDASRODENONLINE!
.NL

Carports

(op maat gemaakt)

Terras
zonwering
• Screens
• Knikarmschermen
• Rolluiken
• Verandazonwering
• Markiezen
Ook in Assen: Industrieweg 17, tel. 0592 - 205

Het “Hou(d)t”
nergens op
051

Ceintuurbaan Noord 115 - RODEN - Tel. 050 - 55 33 977
www.verandasroden.nl - info@verandasroden.nl
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Gemak dient de mens bij Jasicamp
LEEK - Met de Clean Evolution,
verkrijgbaar bij Jasicamp aan
de Kalkoven 5 in Leek, kunnen
kampeerders de inhoud van hun
toiletcassette eenvoudig lozen
op het riool of een grotere tank.
Door corona bleek maar weer
eens hoe belangrijk een eigen
toilet in camper of caravan is.
Want door de sluiting van de toiletgebouwen konden kampeerders nergens meer terecht. Nadeel is wel dat de toiletcassette
eens in de paar dagen geleegd
moet worden. En dat is geen fijn
klusje: zware cassette en een onfris geurtje.

Daar is nu een oplossing voor:
de Clean Evolution. Dit is een
pomp met vermaler die eenvoudig op de cassette kan worden
bevestigd en de inhoud van de
cassette eruit zuigt, vermaalt en
wegpompt via een slang; rechtstreeks naar het riool of naar een
grotere tank.
Natuurlijk moet de vermaler wel
ingebouwd en aangesloten worden. Daar kan Jasicamp bij helpen. Jasicamp is gespecialiseerd
in inbouw en opbouw van alle
apparatuur en accessoires voor
camper en caravan. Ook kunt u
de artikelen en onderdelen zelf

kopen in hun grote winkel.
Voor onderhoud en reparatie
kunt u ook bij Jasicamp terecht.
Omdat zij zowel APK en motorisch onderhoud doen als onderhoud van de opbouw, hoeft
u niet heen en weer te pendelen tussen garage en andere
werkplaatsen maar kunt u alles
op één adres laten doen. Ook
tijdens de lockdown kunt u bij
Jasicamp terecht en dankzij de
uitgebreide webshop www.jasicamp.nl kunt u alles ook afhalen
of thuis laten bezorgen. ,,Kom
eens langs als het weer kan en
geniet van het vakantiegevoel in
de winkel”

De Brillenfabriek: scherp zien voor een scherpe prijs
TYNAARLO - De Brillenfabriek in
Tynaarlo maakt het aanschaffen
van nieuwe brillenglazen niet alleen heel betaalbaar, maar vooral ook heel eenvoudig.
Op basis van jarenlange ervaring
in de optiekbranche trok eigenaar Richard de Raad van De Brillenfabriek de conclusie dat mensen steeds vaker geen behoefte
hebben aan een compleet nieuwe bril; ze willen alleen nieuwe
glazen voor in een bestaand
montuur. Want ze zijn gehecht
aan hun huidige montuur, of
zijn ergens een bijzondere bril
tegen het lijf gelopen waarvan
de glazen niet zijn afgestemd op
hun ogen. De Brillenfabriek kan
ieder montuur voorzien van brillenglazen op maat: glazen van

absolute topkwaliteit, maar voor
een uiterst betaalbare prijs. ,,En
hiervoor hoef je helemaal niets
te weten of te doen, behalve
het opsturen van je montuur en
je brilrecept.” De Brillenfabriek
kan ook zonnebrillen voorzien
van glazen op sterkte.
De Brillenfabriek beschikt niet
alleen over een online omgeving
om brillenglazen te vervangen,
maar heeft aan de Handelsweg
op bedrijventerrein Vriezerbrug
in Tynaarlo ook een uitgebreide showroom. Hier vindt men
meer dan duizend verschillende
monturen van A-merken. Ook is
het – net als bij andere opticiens,
mogelijk om hier een oogmeting te laten doen. ,,We zijn eigenlijk een soort omgekeerde
opticien”, lacht Richard de Raad.

,,Andere opticiens hebben een
showroom met daarachter een
werkplaats. Bij ons kom je eerst
in de werkplaats en pas daarna
in de showroom. Dat geeft een
compleet andere beleving.”
De Brillenfabriek is gevestigd
aan de Handelsweg 14 in Tynaarlo. Meer informatie: debrillenfabriek.nl of 0592-860717.

,,Onze dienstverlening bestaat
uit het volledig verzorgen van
de financiële administratie en
fiscale aangiften, het opstellen
van de jaarrekening en het uitvoeren van de salarisadministratie. Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor bedrijfskundige en
fiscale adviezen. Particulieren
kunnen bij ons terecht voor het

COL OF ON
WINTER verschijnt in de
Gemeente 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

laten verzorgen van de aangifte
inkomstenbelasting, schenk- en
erfbelasting en het aanvragen
van toeslagen. Voor de reguliere
werkzaamheden wordt gewerkt
met vaste tarieven.”
Een persoonlijke benadering en
goede kwaliteit staan bij Wierenga Administratie en Belastingadvies voorop. ,,Omdat wij
een klein kantoor zijn, kunnen

wij u de persoonlijke aandacht
geven die u nodig heeft. Wilt u
weten wat we voor u kunnen
betekenen? U bent van harte
welkom voor een vrijblijvend gesprek.”
Wierenga Administratie en Belastingadvies is gevestigd aan de
Vossenkamp 7B in Leek. Meer
informatie:
www.administratie-leek.nl of 0594-518500.

Marga Coacht in de liefde
PEIZE - Relaties komen in stressvolle tijden onder druk te staan.
Vooral nu. Het kan lastig zijn om
elkaar te blijven begrijpen. En
zelfs als alles goed gaat, kan het
fijn zijn om dingen bespreekbaar te maken. Als relatiecoach
vraagt Marga Heuker vaak dóór.
,,Terwijl jij eigenlijk al de neiging
hebt om verder te praten. Door
dieper op een opmerking in te
gaan, ontdek je wat er onder zit.
En dat is precies waarover het
moet gaan.”
Ook als het uitstekend gaat met
je relatie, levert een gesprek met
Marga veel op. ,,Je hebt altijd
blinde vlekken. Je kunt elkaar
makkelijk voor lief nemen. Dat
kunnen valkuilen zijn. Dus ook
een goede relatie heeft baat bij
een jaarlijkse ‘APK’.
Voor ieder koppel: een relatiespel om met elkaar te praten
over verwachtingen, gevoelens,
onzekerheden en vooral liefde.

Prijswinnaars
Decemberinspiratiekrant

‘De kerstboom in december brengt het licht waar
we zo naar verlangen’.
Dat was de oplossing
van de kerstpuzzel in de
Decemberinspiratiekrant.
Uit de vele inzendingen
zijn vier winnaars getrokken. De heer W. Graansma
uit Marum heeft een
cadeaupakket van Rima
Reform uit Roden gewonnen. De Cosiscoop tafelhaard aangeboden door
De Vries XL uit Roden gaat
naar mevrouw J. van Esch
uit Grootegast. De heer
K.J. Bouma uit Roden is
winnaar geworden van
het bloemenarrangement
van Marjets Bloemenatelier uit Leek. En het
vleespakket aangeboden
door Meatpoint Tolbert is
voor mevrouw A. van der

Velde uit Leek.
De 9-jarige Marlies Brouwer uit Niekerk (foto) is
winnaar geworden van de
kleurplaatactie in dezelfde
Decemberinspiratiekrant.
Zij wint een karaokemachine, aangeboden door
EP Mulder uit Leek.

RS Kasttechniek:
voor vele passende oplossingen

Voor belastingadvies naar Wierenga in Leek
LEEK - Wierenga Administratie
en Belastingadvies in Leek is een
klein kantoor dat zich voornamelijk richt op ondernemers in
het MKB en de agrarische sector,
particulieren en vrije beroepsoefenaars. Daarnaast kunnen starters bij Wierenga terecht voor
begeleiding bij het opstarten
van een onderneming.
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,,Of je relatie nu zwaar verwaarloosd is of dat de vonken er vanaf springen: elke relatie verdient
aandacht. En met Liefde onder
de Loep kun je op een speelse
manier aan het werk.
Meer over het werk van relatiecoach Marga Heuker is te vinden
op www.margacoacht.nl.

EEN - In de 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 glasof 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.
Kortom: RS Kasttechniek is een
dynamisch bedrijf waar klantge-

richt denken en kwaliteit voorop
staan.”
RS Kasttechniek is gevestigd aan
de Norgerweg 15 in Een (0650446373).

JTM Koerier:
als het snel of met spoed moet!
TOLBERT - Bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren die à la minute iets groots of
kleins vervoerd willen hebben,
kunnen terecht bij JTM Koerier
(Jan ter Maaten) in Tolbert. Wat
de ene dag is besteld, wordt de
volgende dag vóór 12.00 uur bezorgd.
Snel van A naar B in een luxe
auto: JTM Koerier is als het ware
uw spoedkoerier. JTM Koerier
brengt alles specifiek en snel

naar de plek van bestemming.
Spullen kunnen gehaald of gebracht worden. Jan ter Maaten
biedt verder de mogelijkheid om
spullen voor langere of kortere
termijn op te slaan in zijn boerderij in Tolbert. Hiervoor is nog
ruimte beschikbaar. ,,Kom eens
langs om te kijken. Op zaterdag
is er altijd iemand aanwezig om
informatie te geven.” JTM Koerier is gevestigd aan De Holm
15-1 in Tolbert (0594-549740).

Kalkoven 5, 9351 NP Leek, (Industrieterrein Diepswal)
Telefoon 0594 - 515181
Zie ook www.jasicamp.nl
Alles
onder één da
k
Openingstijden:
voor uw
Zondag en maandag : gesloten
camperDinsdag t/m vrijdag : 09.00-17.00 uur
gemak!
Zaterdag
: 10.00-16.00 uur

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

Clean Evolution

Absorptie koelkasten (gas, 12V en 230V)

Vermaler voor inhoud toiletcassette

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

Prijs voor
alle modellen
Thetford

€ 399,Dometic

€ 429,-

Nieuwe lijn koelkasten voor inbouw in camper of caravan. Gangbare inbouwmaten geschikt voor vervanging van oude of kapotte koelkasten. Inhoud 40
liter (zonder vriesvak) 51 t/m 150 liter inclusief vriesvak. Elektronische energie
keuze MES en thermostaat op 230 V en 3 standen op gas.
• Standaard schakelaar voor gebruik van
optionele koelventilator.
• Draairichting van de deur is omkeerbaar
van links naar rechts
• Elektronische vlam herontsteking.
• Elektronische temperatuurinstelling.
• Verwisselbare decorplaat op de deur.

Historische Vruchtbomen

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

• Reparatie en onderhoud
alle merken

kwekerij “de Baggelhof”

• APK keuringen, airco Service

• Historische hoogstamfruitbomen

• Bandenservice met
balanceren en uitlijnen

• Vermeerderen van fruitrassen
• Enten en oculeren op verzoek
• Levering van kleinfruit

• Schadeherstel

• Flora inventarisatie

• Verkoop nieuw en gebruikt

• Advisering aanleg boomgaard

Hoofddiep 82 - Zevenhuizen - 0594 - 631 713

www.baggelhof.nl
Baggelveld 2 • Terheijl • Tel. 06-1151 8397

WWW.GARAGEAUTOFIX.NL
OPGERUIMD STAAT NETJES!!!

Garobe
schuifdeuren en
kastinterieurs

op maat
• Ruime keuze in
dessins en kleuren
• Gratis inmeten

Wij helpen u graag!
• Verkoop
• Reparatie

VOOR ELKE RUIMTE EEN SCHUIFWANDKAST OP MAAT

• Onderhoud
• Legservice

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

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

Voordelig
rijden?
m!
Geen problee
Dat kan al
v.a. € 395,incl. apk

Graag
tot ziens!

Kom langs!

Altijd voor weinig een mooie auto!

1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988 / (voor ons actuele aanbod kijk op: marktplaats.nl)
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Plantseizoen bij kwekerij De Baggelhof
TERHEIJL - Voor fruitboomkwekerij De Baggelhof in Terheijl zijn
het de drukste maanden van het
jaar. Het plantseizoen is momenteel in volle gang.
Bij De Baggelhof worden ongeveer 300 verschillende soorten
fruitbomen gekweekt. Rassen
die, op een enkele na, niet meer
in de winkel te koop zijn. Dit
worden historische fruitrassen
genoemd. De bomen worden op
een biologische wijze gekweekt;

zonder
bestrijdingsmiddelen.
Hierdoor is op de kwekerij sprake van een rijke biodiversiteit.
Want er zijn niet alleen fruitbomen te vinden, maar ook andere
bomen en planten, heggen voor
vogels en takkenrillen waar veel
dieren in weg kruipen. Dit alles
zorgt voor biologisch evenwicht,
en een mooie plek om te vertoeven.
Lubbert Dijk van De Baggelhof
vindt het belangrijk dat de klant
naar huis gaat met een boom

die past bij de grondsoort. Ook
is het van belang hoe groot de
boom in de toekomst wordt.
Dijk snoeit de boom in het bijzijn van de klant, geeft advies
voor het volgende jaar en tips
over het planten van de boom.
Verder zijn bij De Baggelhof aanverwante producten te koop,
zoals onbehandelde palen met
boomband en gesp, biologische
potgrond, biologische compost,
gesteentemeel, kalk en boombeschermers die bescherming
bieden tegen katten en reeën.
,,Alles wat je nodig hebt om een
boom te planten.”
Op de boomkwekerij worden
ook bessenstruiken, frambozen,
hazelnoten, tamme kastanjes,
mispels, perziken, abrikozen,
amandelen en diverse geënte
walnotenrassen verkocht. Tevens
is De Baggelhof het juiste adres
voor bos- en haagplantsoen voor
het aanleggen van een windsingel of heg.
Volgens Lubbert Dijk zijn het
nu de drukste maanden van het
jaar. ,,Het plantseizoen is in volle
gang. De gehele winter tot en
met april – als het niet vriest – is

Zonwering en glas bij De Wit in Roden

RODEN – De Wit Zonwering en
Glasservice in Roden is een echt
familiebedrijf waar u terecht
kunt voor alles op het gebied
van zonwering en glas.
De basis voor het bedrijf werd al
in de jaren zestig van de vorige
eeuw gelegd door Tj. de Wit. In
1978 werd het bedrijf voortgezet
door Harry en Antje de Wit. Zij
begonnen met de verkoop van
zonwering en voorzetramen.
Sinds een aantal jaren wordt het
bedrijf gerund door hun zoon
Theo de Wit en zijn partner Deana Slenema; inmiddels dus de
derde generatie.
De Wit Zonwering en Glasservice
is dé zonweringspecialist van
Roden en wijde omgeving. Als
dealer van Brustor, Harol, Mado,
Weinor en Roma heeft De Wit
voor nagenoeg elke situatie

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

een passende oplossing, of het
nu gaat om knikarmschermen,
uitvalschermen, screens, markiezen, buitenjaloezieën of rolluiken. Ook voor horren en andere insectenwerende materialen
bent u bij De Wit aan het juiste
adres.
Als glashandel is De Wit gespecialiseerd in het plaatsen van
verschillende soorten beglazing:
floatglas, blank glas, gekleurd
glas, figuurglas, draadglas, gelaagd glas, gehard glas, isolatieglas (HR-glas), geluidwerend
glas, brandwerend glas, verzilverd glas, glas-in-lood, glazen
deuren en voorzetramen. Alle
glasproducten worden vakkundig geleverd en geplaatst.
Waar veel bedrijven een moeilijk

jaar achter de rug hebben vanwege de coronapandemie, heeft
De Wit Zonwering en Glasservice
over de hoeveelheid werk niet te
klagen. ,,Mensen zijn veel thuis.
Daardoor zijn ze graag bereid
om wat uit te geven om hun huis
nog aangenamer te maken”,
zegt Deana Slenema. ,,De verkoop van zonwering loopt mooi
door, en dan moet het seizoen
nog beginnen.”
Evenals vorig jaar heeft De Wit
Zonwering en Glasservice ook nu
weer een mooie actie: bij aanschaf van een knikarmscherm
van het merk Brustor ontvangt
men een gratis bijbehorende
motor. De actie, van toepassing
op schermen vanaf 3,51 meter,
geldt tot en met 30 april.
Voor meer informatie over de
vele mogelijkheden van De
Wit Zonwering en Glasservice
is men van harte welkom in de
showroom aan de Hagen 23 in
Roden; vanwege corona alleen
op afspraak. Meer informatie is
ook te vinden op www.dewitroden.nl. Het bedrijf is telefonisch
bereikbaar via 050-5015764.

BK Solutions: alles keurig opgelost op administratief gebied
TOLBERT - Alle administratieve oplossingen van de grondleggers Leon Brandsma en
Jan Klijn zijn gebundeld in de
naam BK Solutions, een veelzijdig
administratiekantoor
met personeelsdiensten.
Wij zijn een laagdrempelig
kantoor waar iedereen welkom is voor een vrijblijvend
gesprek. ,,We zijn u graag van
dienst bij het opstellen en verwerken van uw administratie.
U kunt altijd bij ons terecht
voor elk advies en voor elke
vraag.”

Dankzij BK Solutions heeft u
geen zorgen meer met betrekking tot jaarrekeningen,
belastingaangiftes en meer.
,,We verwerken uw financiële
administratie en helpen bij uw
belastingaangiftes (OB, LB, IB,
VPB). Daarnaast bent u welkom bij ons als u financieel advies zoekt.” Hoewel de oplossingen van BK Solutions divers
zijn, hebben ze vrijwel altijd
dezelfde voordelen: professionele ondersteuning, tijdbesparing en vriendelijk geprijsd.
BK Solutions, Tolbertervaart 1c
Tolbert, tel. 0594 - 555 011

het tijd om bomen te planten.”
Bomen kunnen tegen een vergoeding gebracht en eventueel
ook geplant worden.
De Baggelhof, gevestigd aan het
Baggelveld 2 op Terheijl, is in
verband met de coronamaatre-

gelen geopend op afspraak. Wie
een boomgaard wil aanleggen,
kan contact opnemen met Lubbert Dijk via lubbert@baggelhof.
nl of 06-11518397 om in goed
overleg tot een keuze voor rassen te komen. Meer informatie is
te vinden op www.baggelhof.nl.

Le
Roux
Jurken met liefde gemaakt!
Wij zijn geopend om te kijken en te passen!
Suzana | A-weg 9 Groningen |

www.lr-t.nl

Le Roux:
met liefde gemaakte jurken
GRONINGEN - Le Roux staat voor
met liefde gemaakte jurken. De
couturiers Thijs en Suzana werken hier samen. In het centrum
van Groningen, tegenover het
Westerhaven-complex, kunnen
de jurken worden bekeken en

Binnenkort

gepast. Binnenlopen kan zonder
afspraak. De jurken zijn handgemaakt van kwaliteitsstoffen. Ze
kunnen desgewenst perfect op
maat worden aangepast. Dit is
ook tijdens de lockdown toegestaan.
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Wij kijken er weer naar uit!

Smeding komt nu bij
de mensen thuis
LEEK – In verband met de coronamaatregelen komt André
Smeding van Smeding & Zn.
Keukens & Houtkachels in deze
periode vooral bij de mensen
thuis.
Normaal gesproken ontvangen
André en Klaziena Smeding
klanten graag in hun showroom
aan de Euroweg 2 in Leek. Hier
kan men volop inspiratie opdoen voor een nieuwe keuken,
en er staan verschillende (hout)
kachels opgesteld. Vanwege
de lockdown is de showroom
van Smeding & Zn. Keukens &
Houtkachels echter al enige tijd
gesloten. En omdat de klanten
tijdelijk niet naar Smeding kunnen komen, komt Smeding nu
bij de klanten. ,,Aan de hand
van 3D-tekeningen kunnen we
bijvoorbeeld laten zien hoe een
keuken er uit komt te zien”,
aldus Smeding. ,,En ik kan natuurlijk altijd wat onderdelen
meenemen om mensen een indruk te geven van hun nieuwe
keuken.”
Optimaal is de huidige situatie volgens Smeding zeker niet.

Want een nieuwe keuken wil je
zien, voelen en ervaren. Hetzelfde geldt voor kachels. ,,Dat merken we altijd in onze showroom.
Als mensen op zoek zijn naar
een nieuwe kachel, gaan ze
eerst kijken bij de kachels die
branden. Je wilt de warmte van
een kachel kunnen voelen. Helaas is dat nu even niet mogelijk.
We hopen dan ook dat we onze
showroom snel weer mogen
openen. Tot die tijd proberen we
het beste er van te maken.”
Ook in deze lockdown is het
wel mogelijk om bij Smeding
& Zn. Keukens & Houtkachels
producten te bestellen. Meer
informatie is te vinden op www.
smedingleek.nl. Het bedrijf is
telefonisch bereikbaar via 0594512034.

HAARDEN
en KEUKENS
KEUKENS
& HOUTKACHELS
Budgetkeukens

PRIJSPUZZEL
WIN EEN RIMA REFORM WAARDEBON
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r elk budget een keuken!
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Onze showroom is wegens de lockdown gesloten!
Wij zijn telefonisch en via de mail bereikbaar.
Ook kunt u nog bestellingen bij ons plaatsen!
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61

29

72

21

19
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74

31

HORIZONTAAL: 1 knaagdier; 3 karweitjes; 8 met andere woorden; 11 ondernemingsraad;
12 deciliter; 13 insect; 14 paardenkracht; 16 rivier in Noord-Brabant; 17 methode;
20 pilaren; 22 knaagdier; 24 planten; 25 uitroep; 27 betoog; 28 rustoord; 29 neon;
30 voordeel; 32 onderdanig; 33 plaats in Overijssel; 34 oude maat; 36 legerafdeling;
37 vaartuig; 38 dyne; 39 opgeld; 40 scheepstouw; 41 koerier; 43 en dergelijke;
44 persoonlijk vnw.; 45 waterstand; 47 persoonlijk vnw.; 49 arrestantenhok; 51 kamwol;
53 bats; 55 huns inziens; 56 ploegsnede; 57 delfstof; 59 hectare; 60 onderwijzen;
61 gerieflijk; 63 varen; 66 proefmaat; 68 boerenwerktuig; 69 lidwoord; 70 horizon;
72 titel; 73 persoonlijk vnw.; 74 wolpluisje; 75 Nederlandse provincie; 76 vochtig.
VERTICAAL: 1 bouwstijl; 2 vogel; 3 plakken; 4 grondtoon; 5 zeepwater; 6 de jongere;
7 betreurenswaardig; 9 bloeiwijze; 10 Amerikaans dier; 12 beest; 15 beugel; 18 let
wel; 19 scheepsbevrachter; 20 contract; 21 voegwoord; 23 opstellen; 24 astrakan;
26 voermansroep; 29 de onbekende; 31 platte steen; 33 gebergte in Zuid-Amerika;
35 deksel; 38 hond; 42 rangschikken; 44 tegenhouden; 46 huidopening; 48 zojuist;
50 vogelproduct; 51 ethisch; 52 majestueus; 54 zuurgraad; 56 akker; 58 trommel met
pinnen; 60 vreemde maat; 62 verlichting; 64 ik; 65 gebogen been; 67 grootmoeder;
70 kilometer; 71 Griekse letter.

Uw specialist
van kachels,
rookkanalen en
kachelpijpen

Oplossing insturen vóór donderdag 11 maart o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: unimax@noordpers.nl

Waardebon 10% korting*
op ons compleet assortiment

* m.u.v. geneesmiddelen en bestaande aanbiedingen.

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

Gemak dient de mens:
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ALTIJD VOORRAAD.
KOM GERUST LANGS!

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

KNIP UIT
EN LEVER IN!

Heerestraat 67, Roden
Tel. (050) 501 09 55
gezondenwelrima@gmail.com
www.gezondheidswinkelrima.nl
(aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 maart)

Irene’s, Bildtstar,
Borgers en
Frieslander
10 kg.
€

7.-

€

8.-

Grote Bildtstar
10 kg.
€

5.-

Grote Borgers
10 kg.
€

3.-

Rode Star
10 kg.
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Aangepaste hengstenkeuring
Het Groninger Paard
TOLBERT - De stamboekvereniging Het Groninger Paard organiseert op zaterdag 27 februari de
jaarlijkse hengstenkeuring. Helaas zal die vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus in
aangepaste vorm moeten plaatsvinden, zonder publiek. Om toch
de hengsten in het zicht te krijgen van merriehouders en leden,
zal een video worden gemaakt
om alle hengsten te tonen. Van
de al goedgekeurde stamboekhengsten zullen thuis opnames
gemaakt worden, de nieuw te

keuren hengsten worden op locatie gekeurd en gefilmd in de
bakermat van het Groninger
paard, bij de HJC Manege in Tolbert.
Vroeger werd het Groninger
paard gebruikt als werkpaard in
de landbouw en transport. Door
de industrialisatie dreigde het ras
te verdwijnen. In de tweede helft
van de vorige eeuw werd de laatste Groninger hengst Baldewijn
van de slager gered en aangekocht met steun van het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek, samen met mevrouw A.T. Clason en
de heer S. Bottema van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. De
heer Th. P. (Theun) Swarts was
destijds de burgemeester van de
gemeente Leek. Baldewijn is nog
terug te vinden in de stambomen
van de huidige populatie Groninger paarden. Jammer genoeg is
het huidige Groninger paard nog
steeds zeldzaam. In samenwerking met de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen zet de stamboekvereniging zich met hart en ziel
in om dit levend erfgoed te behouden, waarin de fokkerij een
essentiële rol speelt. Toch groeit
de vraag naar Groninger paarden
om de veelzijdigheid, betrouwbaarheid en het nuchtere karakter van de paarden. In de video
van de keuring worden al goedgekeurde stamboekhengsten getoond, komen de nieuw te keuren hengsten aan bod en krijgen
de hengstenhouders met erkende hengsten van zusterstamboeken de mogelijkheid hun hengst
te laten zien.

Ophalen of bezorgen bij Marjets Bloemenatelier
LEEK – Voor mooie of juist verdrietige momenten kan men in
deze tijd bloemen, planten of arrangementen bestellen bij Mar-
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jet’s Bloemenatelier in Leek. ,,U
kunt het ophalen bij het atelier
of ik kan het bezorgen. Dat is
in de gemeente Westerkwartier

Marjet’s Bloemen Atelier
Voor al uw boeketteorgn!
ing
(pluk- en/of voorjaar)
MAIL OF BEL EN BESTEL!

Bez
GRATIS in het
Westerkwartier

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

gratis”, aldus eigenaresse Marjet
Smid.
Van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur is er
bij Marjets Bloemenatelier buitenverkoop. ,,Door de Facebookpagina Bloemenleek te volgen
ziet u alle nieuwe decoraties,
bloemen, boeketten en aanbiedingen voorbij komen.” Marjets
Bloemenatelier is gevestigd aan
de Tolberterstraat 75 in Leek.
Bestellen kan via 06-50500972 of
info@bloemenleek.nl.

Krabben van katten
Iedere katteneigenaar kent het wel, al is het van horen zeggen: mijn kat
ruïneert mijn huis, hij krabt aan de meubelen en aan het behang. Dit
krabben is natuurlijk iets dat we liever niet zien, en het is ook vaak te
voorkomen. Maar voordat we dit ongewenste krabben aan alles wat je
lief is kunnen voorkomen, moeten we wel beseffen dat krabgedrag behoort tot natuurlijke gedragingen van katten.
De meest voorkomende reden voor het krabben is het verzorgen van zijn
nagels. Door middel van het krabben verwijdert hij de oude nagelhoedjes
en maakt hierdoor zijn nagels weer scherp. Scherpe nagels heeft hij namelijk nodig om zich goed te kunnen verdedigen, goed te kunnen klimmen en niet in de laatste plaats
voor het vangen en spelen met
zijn prooi.
Door middel van krabben kan
een kat ook communiceren met
zijn soortgenoten, er worden
geursporen afgegeven waarmee voorwerpen worden gemarkeerd. Hij vertelt zijn soortgenoten als het ware: dit is mijn
huis, mijn stoel…
Daarnaast geeft het de kat een fijn gevoel om na een dutje zich uit te
strekken en zijn nagels ergens in te zetten, al worden wij daar natuurlijk
niet blij van.
Als laatste dient krabben als middel om stress of frustratie te verlagen.
Dit wetende zien we dat het voor het welzijn van een kat belangrijk is om
de kans te hebben om te kunnen krabben zonder ons huis en meubilair
te beschadigen. Hiertoe moeten we dus mogelijkheden creëren om aan
deze behoefte te voldoen. Voorkomen kunnen we het krabben alleen als
we van het begin af aan genoeg en passende krabmogelijkheden aanbieden. Hierbij moeten we rekening houden met een aantal aspecten.
Een kat gaat niet zomaar op zoek naar een krabmogelijkheid, maar deze
zou beschikbaar moeten zijn als er behoefte aan is. Zoals gezegd heeft
hij behoefte aan krabben als hij wakker wordt, als er stress is of als hij
gefrustreerd is geraakt. Dat betekent dat we op meerdere plekjes in huis
verschillende krabmogelijkheden moeten aanbieden.
Komt de kat vaak gestrest of gefrustreerd binnen, dan is het handig om
dicht bij de deur of het kattenluik maar ook dichtbij zijn slaapplaats een
krabmogelijkheid te creëren. Gedacht kan worden aan krabpalen, krabplanken of matten van karton, hout of sisaltouw. Als de kat krabt terwijl
hij zich uitrekt of strekt, moet je rekening houden met een hoogte van
minstens 80 centimeter. Het lijkt overdreven om meerdere krabplaatsen
in huis te creëren, maar als we onze meubels en behang heel willen houden dienen we rekening te houden met het natuurlijke krabinstinct van
de kat.
Heeft u nog vragen over het krabben van katten of andere onderwerpen,
dan wil ik u als dierenwelzijnscoach graag verder helpen.
Erik Valkenburg, Dierenspeciaalzaak Quno, Peize

ALLES VOOR
HET WELZIJN
VAN UW DIER

Ook
trimsalon

Folly Art Norg gaat dit jaar door
NORG – Folly Art Norg zal dit
jaar ‘gewoon’ doorgaan. Vorig
jaar moest het evenement worden afgelast vanwege het coronavirus.
Afgelopen jaar was lang onduidelijk of Veiligheidsregio Drenthe en de gemeente Noordenveld groen licht zouden geven
voor Folly Art Norg. ,,Het is tenslotte een prachtige wandeling
in de natuur rond Norg waarbij
iedereen voldoende afstand
kan bewaren”, zegt Ina Reynders-Veldhuis van Stichting
Amonet, die Folly Art Norg organiseert. ,,In mei en juni overlegden we wat af met deze en
gene. Het ging mondjesmaat beter met de besmettingen. Maar
Folly Art Norg is een evenement
en evenementen brengen hordes mensen op de been. We passen als Folly Art Norg niet in een
bepaald hokje. Het is geen theater, is het een kunstroute? Is het
een wandeling? Bijna iedereen
die we spraken zei dat Folly Art
Norg prima kon doorgaan in augustus. Alleen de gezagdragers
twijfelden. Het doek viel. Voor

ons en voor de makers was 1 juli
de deadline om te besluiten. Pas
op 7 juli kregen we een positief
advies om Folly Art Norg door te
laten gaan, daarbij uiteraard alle
coronaregels in acht nemend. Te
laat, helaas.”
Maar dat zal de organisatie geen
tweede keer overkomen, zo stelt
Ina Reynders-Veldhuis. ,,In 2021
nieuwe ronde, nieuwe kansen.
We polsen alle geselecteerde
ontwerpers uit 2020. En wat
blijkt? Ze willen allemaal alsnog

in 2021 deelnemen.” Maar er
is wel nog steeds corona en de
vooruitzichten zijn niet echt beter dan in 2020. Reynders-Veldhuis: ,,De wereld is inmiddels wel
veranderd, we zijn gewend aan
de maatregelen. Er kan massaal
worden getest en er zijn vaccins.
Besluitvormers aarzelen, deskundigen twijfelen, maar wij willen
weer bezoekers voorzien van
kunst in de vorm van bijzondere bouwwerken: Folly Art Norg
2021.”

Havenstraat 14
Peize 050-5010643
www.quno.nl

Finesse levert maatwerk
NIEBERT - Finesse Keukens
in Niebert levert maatwerk.
Geen standaardkeuken, 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 zo’n 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
het realiseren van de nieuwe keuken, maar draagt ook
zorg voor de installatie. ,,Wij
verzorgen alles van A tot Z”,
zegt Hut. Het hele proces, van
offerte tot oplevering, neemt
gemiddeld zo’n drie maanden
in beslag, al kan het in geval
van extreme drukte ook een
maandje langer duren. ,,Maar
dan heeft u wel een unieke
maatwerk keuken, geheel
naar uw eigen wensen en
ideeën.” Men kan ook bij Finesse Keukens 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.”

23 februari 2021
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Autofix: al 35 jaar een begrip in Zevenhuizen
ZEVENHUIZEN – Garage Autofix
is een universeel garagebedrijf
dat al 35 jaar een begrip is in Zevenhuizen en omgeving.
Garage Autofix werd in 1986
opgericht door Lolke van Zwol.
Toen die in 1991 overleed, werd
het bedrijf voortgezet door zijn
echtgenote Trijntje. In 1996 nam
Erik Elema het bedrijf over. Elema was al vanaf het begin van
Garage Autofix in dienst van de
familie Van Zwol. Ook José Jelsma werkt al zo’n 30 jaar bij het
bedrijf; zij bemant het kantoor.
Lolke van Zwol was dol op de
strips van Asterix en Obelix. Met
een knipoog naar zijn favoriete

stripfiguren besloot hij zijn garagebedrijf Autofix te noemen.
Nog altijd prijkt een afbeelding
van de slimme en dappere Asterix op het logo van het bedrijf.
Tegelijkertijd geeft de naam
Autofix haarfijn weer waar het
garagebedrijf zich voornamelijk
mee bezighoudt: auto’s fiksen.
Want Garage Autofix is een
universeel garagebedrijf waar
iedereen terecht kan voor reparatie en onderhoud, APK-keuringen, aircoservice, bandenservice
(met balanceren en uitlijnen) en
schadeherstel. ,,In de loop van de
jaren is de nadruk komen te liggen op Volvo’s, maar auto’s van
alle merken zijn welkom”, aldus

Elema.
Garage Autofix is een kleinschalig bedrijf waar klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid hoog
in het vaandel staan. Autofix
heeft tevens altijd een aantal
zorgvuldig geselecteerde occasions op voorraad, al zijn het er
momenteel wat minder dan normaal omdat de in- en verkoop
van auto’s behoorlijk stil is komen te liggen vanwege de coronamaatregelen. Het actuele aanbod van occasions is te vinden op
www.garageautofix.nl. Op deze
website kan men ook terecht
voor meer informatie over het
garagebedrijf. Elema: ,,En bent
u op zoek naar een specifieke

auto, neem gerust even contact
met ons op.”
Garage Autofix is gevestigd aan

het Hoofddiep 82 in Zevenhuizen. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via 0594-631713.

Cazemier Parket: al 35 jaar de ambachtelijke parketteur
NIEUW-RODEN – Parket past in
bijna elk interieur. De vloer die u
kiest hangt af van uw persoonlijke wensen, maar het is ook
verstandig om enkele praktische
zaken af te wegen. De eigenschappen van het hout bepalen
in sterke mate het karakter van
de vloer. Kleur, hardheid en tekening zijn belangrijk, maar ook
verkleuring en het werken van
het hout. Eerlijk en deskundig
advies van een vakman is daarom onmisbaar.
Kwaliteit, advies en service zijn
al jarenlang het handelsken-

merk van Cazemier Parket in
Nieuw-Roden, al 35 jaar dé ambachtelijke parketteur. ,,Onze
ervaring in het geven van advies en de technische uitvoering
van vloeren hebben ons tot een
begrip in de parketbranche gemaakt. Wij zijn een ervaren specialist op het gebied van parket-,
lamel- en laminaatvloeren, elk
met hun specifieke eigenschappen. In de loop van de jaren hebben wij ons met name toegelegd
op de traditionele parketvloeren, die u unieke mogelijkheden
bieden in legpatronen, combinaties van verschillende houtsoor-

ten en afwerkingen, zodat uw
vloer de juiste uitstraling aan uw
interieur geeft.”
Ook voor onderhoud aan uw
vloer bent u bij Cazemier Parket aan het juiste adres. Door
de vloer regelmatig te laten onderhouden, blijft deze in goede
conditie en wordt de levensduur
aanzienlijk verlengd. Hiermee
worden reparaties of zelfs het
moeten vervangen van de vloer
voorkomen.
Cazemier Parket is gevestigd aan
de Dorpsstraat 11 in Nieuw-Roden. Meer informatie: www.cazemierparket.nl of 050-5015283.

NIEUW in Leek

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Verhuur
8 st.
elektrisch
o.a. Nissan Leaf
en Opel Corsa-E

PELLETKACHELS

www.autoegberts.nl

AIRCO’S

Van ‘t Hoffstraat 4 • Leek • tel. 0594 - 512 464

• Verkoop
• Reparatie
• Onderhoud
• APK

ROOKKANALEN • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS
In- en verkoop
jong gebruikte auto’s
Leuringslaan 42, Tolbert, tel.: (0594) 51 94 68 / (0594) 51 58 77 - www.broveautos.nl

INDUSTRIEPARK 2-1A LEEK • 0594 - 204 025
WWW.COOLFIRECOMPANY.NL

Op naar
een zonnige,
schaduwrijke
zomer

HET BESTE ALTERNATIEF:

ALL SEASONS
BANDEN

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

REQUAL PECHHULP

GRATIS

Schermen
v.a. 3,51 m.
Meerdere
modellen
leverbaar

Zorgeloos op weg!

49.95 (het hele jaar)

• Pechhulp in Nederland
• Pechhulp in Europa
• Hulp in uw woonplaats
l

l
l
l

Compleet - voordelig - direct geregeld

• Caravan
• Aanhangwagen
• Vervangend vervoer

Reparatie en onderhoud
alle merken
APK Keuringen
Airco controle
Occasions

NIEUW

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

>

t

totaal onderhoud
voor iedereen betaalbaar

Wij adviseren u graag. Bel voor de mogelijkheden!

Roden,
Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen
Mogelijk voor opbaring in ons Uitvaartcentrum (aula)
voor uw condoleance en plechtigheid
De Laatste Eer Roden werkt samen met Monuta. Door deze samenwerking
zijn wij in staat om de kosten aanzienlijk te reduceren.
Bij overlijden dag en nacht bereikbaar 050-5015151
Mail: info@delaatsteeer-roden.nl
Adres uitvaartcentrum: Borglaan 1a 9301 ZE Roden
Kantooradres: De Hagen 23, Roden
Open: ma. 10.00-15.00 uur

De Laatste Eer Roden staat voor een waardige en zorgeloze uitvaart
De Laatste Eer is een begrafenis- en crematievereniging.
Het werk van de vereniging vindt zijn oorsprong in noaberschap. Noaberschap is een zeer oude traditie die het
best kan worden vertaald als burenhulp of bijstand.
De vereniging is opgericht in 1912 met als doel om zonder winstoogmerk en op een respectvolle manier hulp te
bieden bij een uitvaart. Ten tijde van de oprichting was
er een grote behoefte aan een dergelijke vereniging.
Als lid was men verzekerd van een waardige en betaalbare uitvaart. De vereniging nam in het verleden alle
werkzaamheden op zich. Zo konden nabestaanden met
het afscheid bezig zijn en hoefden zij zich geen zorgen
te maken over de uitvaart. Tegenwoordig zorgt Monuta
er namens de vereniging voor dat alles in goede banen
wordt geleid. De vereniging heeft hiervoor een overeenkomst met deze uitvaartverzorger.

De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van
de overledene en nabestaanden worden ingevuld.
Uitvaartverzorger Monuta hanteert voor leden van De
Laatste Eer, conform de overeenkomst, een gereduceerd
tarief voor de gemaakte kosten. Deze overeenkomst
geldt ook als u elders in Nederland woont.
Daarnaast bestaat er voor leden van de begrafenis- en
crematievereniging bij overlijden het recht op het gratis
gebruik van Het Uitvaartcentrum in Roden, de diensten
van de vereniging en een gereduceerd tarief voor de opbaarkamers. Daardoor hebben leden een financieel
voordeel dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.
Benieuwd naar alle voorwaarden? Neem gerust contact
op. De Laatste Eer kiest voor zekerheid en een zorgeloze
uitvaart. Wellicht is een lidmaatschap de moeite waard.

Uitvaartcentrum De Laatste Eer Roden
(Aula)

Zeer geschikt voor een plechtigheid of samenzijn voor
zowel kleine als grote gezelschappen met persoonlijke
sfeer en alle tijd. Mogelijkheid de aula te
gebruiken voor condoleance-avond. Ruimte voor
gezelschap tot 160 personen.
4 Rouwkamers voor opbaringen. Gedurende de periode van de opbaring van uw dierbare blijft de rouwkamer uitsluitend voor u gereserveerd. Hierdoor kunt
u deze zo inrichten dat deze geheel bij uw sfeer past.
Huiskamer. Ruim opgezet en huiselijk ingericht.
U heeft de beschikking over een eigen ruimte waar u
zich zoveel mogelijk thuis kunt voelen.
Catering. Hoeft niet altijd koffie met cake te zijn.
Andere mogelijkheden geen probleem.
Geluids- en presentatieapparatuur aanwezig alsmede
gratis wi-fi. Streaming is ook mogelijk.

23 februari 2021
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Actief genieten met vorstelijke wandelroutes
1.

Wandelen bij Mensinge en door het Mensingebos

RODEN - U begint de wandeling langs de slotgracht
van misschien wel de best bewaarde en meest authentieke Drentse havezate. Aan het eind van de
14e eeuw was er voor het eerst in de oorkonden
sprake van het Mensinge-goet. In 1485 kwamen
huis en landgoed in handen van de machtige Groningse familie Van Ewsum, die tot het begin van de
18e eeuw op Mensinge bleef wonen. In 1727 was
het huis eigendom van Ida Elisabeth Ripperda en zij
was het die Mensinge zijn huidige vorm gaf. In 1818
werd de familie Kymmell eigenaar van Mensinge.
Ze bleven er tot 1985 wonen. Tegenwoordig is de
havezate eigendom van de gemeente Noordenveld.
Ten noorden van de weg van Roden naar Lieveren
staat het oudste deel van het Mensingebos. Toen hier
bij een zware storm in 1972 enkele enorme eiken omwaaiden, bleek één van die reuzen maar liefst 265
jaarringen te tellen, ofwel een boom uit 1707! Dat was
de tijd dat de Van Ewsums een deel van het landgoed
lieten bebossen. Houtverkoop was één van de belangrijkste bronnen van inkomsten van de Drentse adel.
De eiken en beuken hebben gezelschap gekregen van
vele andere soorten bomen en struiken die dit bos tot
één van de meest rijke bossen van Drenthe maken. De
waarde van dit gebied was in de jaren zestig de belangrijkste reden om het Lieversche Diep te sparen.

De stuwen met de oude vistrap zijn ondertussen omgevormd tot een stelsel van keienpassages. De oude
vistrap die hier lag werkte alleen voor grote vissoorten. Nu is de beek opnieuw optrekbaar voor alle
beekbewonende vissen, waaronder ook de kleintjes
als bermpje en grondel. Ook wordt de beek nu goed
gebruikt door de winde, die zich hier nu ook voortplant. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om te
zorgen dat vissen van en naar de zee kunnen zwemmen. Uit onderzoek blijkt dat dat ondertussen sterk
verbeterd is.
Het zuidelijk deel van het landgoed heeft een duidelijk ander karakter dan het oude loofbos ten noorden van de weg Roden-Lieveren. Een deel is nog
steeds heideveld, een ander deel is dankzij spontane
opslag in de loop van de tijd dichtgegroeid. De rest is
in het begin van de 20e eeuw door de familie Kymmell bebost met naaldhout. Het was de tijd dat in
Drenthe de Staatsbossen werden aangelegd.
Het grootste stuk heide dat van west naar oost dwars
door het Mensingebos loopt, heet het Moltmakersstuk. Hier lag een natuurlijke laagte, een stroet die
richting Lieversche Diep afwaterde. Tijdens de wandeling ziet u bij het vlonderpad dat het veenmos in
het water het prima doet. Er ontwikkelt zich hier
zelfs een nieuw hoogveentje.
Links van het pad ziet u wat er van de Oude Vaart

over is. Halverwege de 19e eeuw moest dit het begin
worden van een waterweg die Assen met Groningen
zou verbinden. In 1845 werd aan de gebroeders Balkema uit Delfzijl concessie verleend om een kanaal
te graven vanaf de Drentsche Hoofdvaart via de Norgervaart door de gemeenten Norg en Roden naar
het Leekstermeer. De Balkema’s begonnen vol goede
moed. In 1848 moesten ze hun plan opgeven, omdat
het geld op was…

Wandeltocht Schipsloot en Molen Woldzigt
RODERWOLDE - Vanaf de molen Woldzigt verbindt
de Schipsloot het haventje van Roderwolde met
het Peizerdiep. Schepen brachten vroeger lijnzaad
en koolzaad naar Woldzigt om tot olie vermalen te
worden.
Molen Woldzigt werd in 1852 als oliemolen gebouwd
door Egbert Floris Aukema en Sikke Jans Datema.
Hun namen staan op de gevelsteen. Een gast in de
plaatselijke herberg Het Blauwe Paard zou hen op
het idee hebben gebracht een oliemolen te bouwen,
omdat daar goed geld mee te verdienen viel. Dat
het geen gouden tip was, blijkt uit het feit dat de
heren al in
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1855 ook maalstenen voor graan in hun molen lieten aanbrengen…
Sinds 2016 is Woldzigt eigendom van Stichting Het
Drentse Landschap. De vrijwilligers van Stichting
Olie- en Korenmolen Woldzigt laten de molen
regelmatig draaien. Ze malen er meel, produceren lijnolie en verkopen de eigen producten in de
molenwinkel. Verder runnen ze in Woldzigt het
Nederlands Graanmuseum en organiseren ze er tal
van activiteiten.
De afgelopen jaren heeft het Peizerdiep alle ruimte
gekregen. De kade is een stuk westwaarts richting polder verplaatst om het water
meer ruimte te geven. Ook zorgt deze
ingreep ervoor dat het gebied meer
water kan bergen. Na de Schipsloot
loopt u over de nieuwe kade - een
natuurlijke zandrug lijkt het - langs een
grote lagune die met een lange landtong van het diep afgescheiden is.
In het jaar 1437 verpachtten de markegenoten van Roderwolde De Kleibosch
aan de abdij van Aduard. De monniken
van Aduard zagen brood in de potklei
die hier letterlijk voor het opscheppen
lag. Ter plekke lieten ze er in veldovens

dakpannen en kloostermoppen van maken die later
per schuit via het Peizerdiep en Aduarderdiep hun
weg vonden naar bouwplaatsen in Noord-Nederland. Na de middeleeuwen schakelde de Groninger
steenindustrie over van potklei op zeeklei.
Waar u De Kleibosch in loopt, ligt rechts van het pad
het restant van een kanaaltje waarlangs de gebakken stenen op schuitjes naar het Peizerdiep werden
geboomd. De onregelmatige ondergrond van het
bos verderop is grotendeels nog het gevolg van de
middeleeuwse baksteenindustrie. De meeste kleiputten zijn dichtgegroeid, hier en daar is een poeltje
in het bos overgebleven.
De aanwezigheid van potklei zorgt ervoor dat De
Kleibosch een voor Drenthe uniek bos is. Het is een
zogeheten eikenhaagbeukenbos en bestaat vooral
uit els, es, berk en eik met opvallende soorten als
meidoorn en hondsroos en tal van zeldzame planten
als welriekende agrimonie.
In 1962 werd De Kleibosch door Het Drentse Landschap aangekocht toen het voortbestaan van dit bijzondere stukje natuur in gevaar dreigde te komen.
Bijna alle eigenaren bleken onmiddellijk bereid hun
stukje Kleibosch aan Het Drentse Landschap te verkopen. Het is één van de oudste terreinen van de
stichting.

Op struun door de Langeloërduinen

NORG - Het Struin- en Duinpad in de Langeloërduinen, een gezamenlijk initiatief van IVN Norg, camping De Norgerberg, boscamping Langeloërduinen
en zorgboerderij Prins, is geschikt voor het hele gezin.
Het natuurpad bestaat al sinds 1980, toen ook een
wandelgids met veel informatie over de natuur van
de Langeloërduinen en de omgeving van Norg is verschenen. Na ruim 25 jaar was er echter zoveel veranderd dat de wandelgids aan herziening toe was.
Daarom is een nieuw routeboekje samengesteld.
Bovendien zijn enkele jaren geleden alle routepalen
vernieuwd en is de wandeling op enkele punten gewijzigd.
Het startpunt is verlegd naar de parkeerplaats van

camping De Norgerberg, waar een informatiebord
staat. Het pad leidt de wandelaars vervolgens over
kronkelpaadjes langs de mooiste plekjes van het
bosgebied Langeloërduinen. De wandeling heeft
bovendien een educatief tintje. Onderweg is er
een slangenpad waar men kan kronkelen als een
slang, een modderpoelbrug waar men kan zoeken
naar waterdiertjes, een reuzenstoel en een natuurschommel. De wandelroute is gemarkeerd met genummerde, ruweiken palen die rechts van het pad
staan. De schuine bovenkant van de routepalen wijst
in de looprichting. Wandelaars kunnen kiezen tussen
de volledige route van 3 kilometer of een verkorte
versie van 2 kilometer. Het wandelboekje is verkrijgbaar bij de receptie van camping De Norgerberg en
in bospaviljoen De Norgerberg.
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Onrustig over uw belastingaangifte?
U kunt vanaf 1 maart aangifte 2020 doen.
Doet u voor 1 april aangifte,
dan krijgt u voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.
U heeft tot 1 mei de tijd voor uw aangifte 2020.
De bedrijven op deze pagina adviseren u deskundig!

H & G Consultancy
Adviseur - Begeleider - Uitvoerder
van een veelvoud aan administratieve diensten
Laat ons het hoofd breken over uw
administratieve en fiscale kopzorgen.
Groningerweg 4a, 9321 AC Peize, tel. 050 - 5018671
heng@heuker.nl www.heuker.nl

• Aangifte doen zonder stress
•
•
•
•

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

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

Financiële administratie
Loonadministratie
Personeelsdiensten
Debiteurenbeheer
en meer...
www.bk-solutions.nl
Tolbertervaart 1c • Tolbert • Tel. 0594 - 555011

DE GROOTSTE KEUZEen!
in vloer

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

Uitgebreid
advies en een
gegarandeerd
scherpe prijs!

Voor
iedereen
het
juiste adres!

vloerenlifestyleroden.nl
Met V-groef

PVC Vloer

Per m2 vanaf

45.

00

Compleet gelegd incl. egaliseren

Laminaat
Per m2 vanaf

27.

50

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Eiken vloer
Per m2 vanaf

59.

00

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Ceintuurbaan Noord 112-1

(050) 502 0085

PLANKENVLOEREN | LAMINAAT | PARKET | TAPIJT | PVC VLOEREN
GORDIJNEN | BINNENZONWERING | TRAPRENOVATIE
Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur

