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Art Revisited in Tolbert viert het 40-jarig bestaan

Natuurlijk voor de bewuste klant
Heerestraat 30 - Roden - 050 - 364 5982 - pranapuur.nl

Bijzondere samenwerking tussen
cadeauwinkel en fietsenzaak
RODEN - Cadeauwinkel Pranapuur en Rijwielzaak Bathoorn
zijn buren aan de Heerestraat
in Roden. En dat is ook binnen
de muren merkbaar. Want wie
één van de winkels bezoekt,
kan binnendoor naar de buren lopen. In de winkels is een
doorsteek gemaakt om het de
klant makkelijk te maken. ,,We
krijgen wel eens de opmerking
dat we twee totaal verschillende winkels zijn. Toch hebben
we meer overeenkomsten dan

je zou denken.” Pranapuur en
Rijwielzaak Bathoorn houden
zich steeds meer bezig met
duurzame en natuurlijke producten. Te denken valt aan
producten van Nederlandse
(en ook steeds meer lokale)
leveranciers, plasticvrije en natuurlijke artikelen, gerecyclede
producten en ga zo maar door.
,,Loop eens binnen bij Rijwielzaak Bathoorn en Pranapuur
om te ontdekken wat de voordelen van samenwerking zijn.”

TOLBERT - Dit jaar bestaat Art
Revisited 40 jaar. Een mooi jubileum van deze in Tolbert gevestigde uitgeverij van kunstproducten. Een jubileum dat
gevierd wordt op een manier die
perfect past bij de onderneming.
Namelijk door de kunstenaars
van wie ze het werk uitgeeft extra in de schijnwerpers te zetten
en daarbij de kopers en kijkers
aan het woord te laten.
Het promoten van kunstenaars
was vanaf de oprichting in 1982
het belangrijkste doel van Art
Revisited. Figuratieve kunst was
toen minder in trek. Ten onrechte, vond docent maatschappijleer
Hans van Seventer, die zich enthousiast inzette om deze vorm
van kunst die zich baseerde op
waarneming breder bekend en
populair te maken. Van Seventer
organiseerde een reizende expositie door Amerika, ondersteund
door promotionele middelen zoals een boek en wenskaarten. Het
was een groot succes en daarmee
was Art Revisited geboren.
Nu, veertig jaar later, zijn reproducties nog altijd het middel dat Art Revisited inzet om
kunstenaars en hun werk onder
de aandacht te brengen. Niet
alleen in de vorm van giclées,
hoogwaardige reproducties op
papier of canvas, maar ook in
kunstboeken, kalenders, kaarten, notitieboekjes, puzzels en
zelfs koelkastmagneten. Op die
manier bereikte het werk van

bekende realistische kunstenaars
als Henk Helmantel, Marius van
Dokkum, Dinie Boogaart, Dorus
Brekelmans, Hans Versfelt, Saskia
Boelsums en tal van anderen een
grote groep in kunst geïnteresseerde mensen.
Art Revisited is benieuwd naar
wat ‘haar’ kunstenaars en hun
werk teweeg hebben gebracht in
de afgelopen veertig jaar. Ze gaat
daarom onder het motto ‘Ode
aan de kunstenaars’ in dit jubileumjaar 2022 onderzoeken waarom mensen kiezen voor het werk
van een bepaalde kunstenaar. En
ook wat die kunst met hen doet.
Waardoor raakte het mensen,
emotioneerde het mensen, inspireerde het mensen? Met andere
woorden: wat zijn de verhalen

achter de liefde voor een bepaalde kunstenaar of schilderij?
Die verhalen gaat Art Revisited
op een of andere manier een podium geven. Aangevuld met bijdragen van kunstenaars zou dat
bijvoorbeeld in een boek kunnen
zijn, in een tentoonstelling, of tijdens een speciale kunstdag. Alles
is nog mogelijk, niks staat nog
vast. Behalve dan dat er een ode
wordt gebracht aan 40 jaar kunst
maken, kunst reproduceren,
kunst kijken en vooral van kunst
genieten.
Wie wel eens een door Art Revisited uitgegeven kunstproduct gekocht of gekregen heeft en daar
een speciale herinnering of een
bijzonder verhaal bij heeft, kan
deze kwijt op www.odeaandekunstenaar.nl.

De Wit: uw specialist in zonwering en glas

gespecialiseerd in (elektrische) fietsen, scooters en brommers
verkoop, inruil, reparatie, onderhoud, nieuw en gebruikt
06 29839165 Heerestraat 34 Roden www.rijwielzaakbathoorn.nl

Rijwielzaak Bathoorn: al 64 jaar
een begrip
RODEN – Rijwielzaak Bathoorn
is al bijna 64 jaar een begrip in
Roden. Het begon allemaal op
1 mei 1958. Op deze datum
opende de heer D. Bathoorn
de deuren van zijn rijwielzaak
aan de Brink 20. Na 18 jaar nam
zijn zoon Roelof (Roel) de zaak
over. In 1984 verhuisde de winkel naar de Heerestraat 34. Op

13 april 2005 heeft kleinzoon
Sander Jongsma het stokje met
trots overgenomen. Sinds afgelopen januari heeft Rijwielzaak
Bathoorn ook het pand aan de
Heerestraat 32 bij de winkel betrokken. Sander Jongsma runt
de zaak samen met zijn vrouw
Nicole. Vol trots en moed gaan
zij de toekomst tegemoet.

Plastic delen voor crossmotoren
bij H. Oost Tweewieler- &
Motorservice
ZEIJEN - Nieuw in het assortiment van H. Oost Tweewieler- &
Motorservice in Zeijen: een grote partij nieuwe plastic delen
voor crossmotoren, onder andere voor motoren van de merken
Honda, Kawasaki, Suzuki, KTM en Yamaha uit de bouwjaren
1980 tot 2017. Tevens beschikt het bedrijf over een grote partij
nette gebruikte kappen. H. Oost Tweewieler- & Motorservice is
ook hét adres voor de verkoop en reparatie van motoren en de
verkoop van onderdelen (onder andere van het merk Kreidler),
motorkleding en helmen. H. Oost Tweewieler- & Motorservice
is gevestigd aan de Hoofdstraat 27 in Zeijen (0592-291412).

RODEN - De Wit Zonwering en
Glasservice is een echt familiebedrijf waar u terecht kunt voor
alles op het gebied van zonwering en glas.
De Wit is dé zonweringspecialist
van Roden en wijde omgeving.
Als dealer van Brustor, Harol,
Luxaflex en Weinor heeft De Wit
voor nagenoeg elke situatie een
passende oplossing, of het nu
gaat om knikarmschermen, uitvalschermen, screens, markiezen,
buitenjaloezieën of rolluiken.
Als glashandel is De Wit gespecialiseerd in het plaatsen van
verschillende soorten beglazing,
zoals blank en gekleurd glas, gelaagd en gehard glas, isolatieglas
(HR-glas), geluidwerend glas en
voorzetramen. Alle glasproducten worden vakkundig geleverd
en geplaatst.
Waar veel bedrijven een moeilijke periode achter de rug hebben
vanwege de coronapandemie,
heeft De Wit over de hoeveelheid

H. Oost

Tweewieler- & motorservice

Motorcrossers let op!
Nieuw in ons assortiment:
Grote partij nieuwe plastic delen
voor crossmotoren
o.a Honda, Kawasaki, Suzuki,
KTM ,Yamaha
Bouwjaar 1980 - 2017
Tevens hebben we een grote
partij nette gebruikte kappen.
Open: ma. 13.15 - 18.00 uur • di. t/m vr.
10.00 - 18.00 uur • za. 10.00 - 17.00 uur
Hoofdstraat 27 | Zeyen | Tel. 0592-291412

werk niet te klagen. ,,Mensen zijn
nog best veel thuis. Daardoor zijn
ze graag bereid om wat uit te geven om hun huis aangenamer te
maken”, zegt Deana Slenema.
Voor meer informatie over de

vele mogelijkheden van De
Wit Zonwering en Glasservice
bent u van harte welkom in de
showroom aan de Hagen 23 in
Roden (www.dewitroden.nl, 0505015764).

Met De Appelbloesem naar het voorjaar
RODEN - Bloemen geven mensen veel vreugde. En dus speelt
De Appelbloesem daar helemaal
op in tijdens het vroege voorjaar
met lentebloemen en planten
voor binnen en buiten. Ze zijn
er in diverse soorten en maten:
voor ieder wat wils. De snijbloemen zijn zowel per tak als per
bos verkrijgbaar.
Voor wie een bepaalde plant
op het oog heeft én een beetje
geduld, gaat De Appelbloesem
speciaal op zoek om datgene te
vinden wat de klant zoekt. ,,De
planten en bloemen halen wij
zowel uit Eelde als uit Aalsmeer”,
zegt eigenaresse Tanja Appelo.

,,Daarnaast kunnen wij mensen
ook bijstaan op het gebied van
bruids- en rouwwerk. Daar willen
wij u graag mee helpen. We gaan
met u in gesprek om er zo achter
te komen wat uw wensen zijn.”
Verder heeft De Appelbloesem
(paas)decoraties voor zowel binnen als buiten, kleine cadeautjes
voor bijvoorbeeld een verjaardag
of een geboorte, maar natuurlijk
ook mooie vazen en sierobjecten.
,,Graag help ik u met een leuk cadeau voor iemand anders of een
plantje voor uzelf”, aldus Tanja.
De Appelbloesem is gevestigd
aan de Kanaalstraat 42 in Roden
(050-5020304).

MEUBELHUIS ROJA
v.a. €

725.-

(zithoogte 47 cm)

Eethoekstoelen €

139.-

Eethoekstoelen
(in stof) v.a. €

179.-

Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m vr. van 10.00-16.00 uur, zat. van 10.00-14.00 uur. Hoofddiep 16 Zevenhuizen Tel. 0594-631558 www.meubelhuisroja.nl

AL RUIM 20 JAAR
Dé bestratingsspecialist van
het Noorden
1.500 M2 SHOWTUIN MET VO
LOP
BESTRATINGS-VOORBEELDEN
!

Maatwerk
geen
probleem

WATERORNAMENTEN EN
AL
BLOEMBAKKEN VAN CORTEN STA
EN
HED
ELIJK
MOG
DE
R
INFORMEER NAA

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL

Uw specialist in
bouw- en tuinhout

VOORJAAR,
DE START VA
N
EEN NIEUWE
TUIN?

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

Verrekijker DemoDag
zondag 10 april Havelte
Holtingerveld, b
ij de scha
(Helomaweg 18 apskudde
)

Kom langs,
test en vergelijk.
Ook
demonstraties
en excursies.

Gratis
toegang!

Organisatie: Verrekijkershop - Brinkstraat 14 - Beilen - 0593-582524 - www.verrekijkershop.nl
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Expositie ‘Kunst op Schaal’ bij De Oranjerie in Zeijen
ZEIJEN - De Oranjerie in Zeijen
organiseert tot en met zaterdag
16 april voor de 36e keer ‘Kunst
op Schaal’: een verkooptentoonstelling van artistiek bewerkte
(echte) eieren.
Pasen en eieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
versieren van eieren is een eeuwenoude traditie en deze zet
De Oranjerie al 36 jaar voort.
Aan de bij verzamelaars zeer gewaardeerde expositie ‘Kunst op
Schaal’ nemen dit jaar circa vijftig
kunstenaars deel. Zij zijn afkomstig uit acht verschillende landen:
Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland, Roemenië,
Oekraïne en Indonesië. Kwaliteit
en exclusiviteit staan bij de tentoonstelling voorop.
De eieren worden in vitrines geexposeerd te midden van een

prachtige winkel in voorjaarssfeer. Er worden onder andere
natuurtaferelen, oude meesters,
jugendstil, Hindelooper techniek
en iconen op een ei gezet. Te zien
zijn eieren die zijn beschilderd
met acryl-, aquarel- en olieverf
of Oost-Indische inkt, geëtste en
gekraste eieren, eieren versierd
met knip- en vouwwerk, eieren
bewerkt met klei, opengeboorde
eieren en eieren met kunst in Fabergé-stijl.
De Oranjerie heeft in de afgelopen 35 jaar een prachtige verzameling eieren opgebouwd. Deze
kan men in de theeschenkerij
bewonderen. Voor bezoekers
die na het zien van alle pracht en
praal zelf aan de slag willen, zijn
er allerlei soorten blanke eieren
te koop: van struisvogelei tot een
klein kwarteleitje. Dagelijks is

één van de exposanten aanwezig
om een speciale techniek te demonstreren.
De Oranjerie is gevestigd aan de
Noorderstraat 1 in Zeijen. De toegang tot de expositie ‘Kunst op
Schaal’ is gratis.

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

Niet alleen heeft het laminaat
een HydroSeal, ze zijn ook erg
milieuvriendelijk. Laminaatvloeren van Quick-Step en Hoomline
hebben een EU-milieukeurmerk
gekregen. Dat betekent dat ze
gemaakt zijn van tenminste 80
procent duurzaam ontgonnen
hout, dat gevaarlijke stoffen
vermeden worden en dat ze geproduceerd worden in energiezuinige fabrieken. Bovendien
hebben de laminaatvloeren een

zeer lange levensduur en een uitgebreide productgarantie én zijn
ze gemakkelijk te repareren en te
verwijderen. Het hout in de laminaatvloeren is hernieuwbaar en
houdt gedurende de gehele levensduur CO2-broeikasgas tegen.
De Quick-Step- en Hoomline-vloeren met HydroSeal zijn
exclusief verkrijgbaar bij Vloeren
Lifestyle Roden. ,,Loop gerust
eens binnen en informeer naar
de mogelijkheden.”

Dijkzand: groot grindparadijs

NUIS - Voor bijzondere decoraties in de tuin maar ook voor
zand, grind en natuursteen en
nog meer ideeën is Dijkzand in
Nuis het aangewezen adres.
Een kijkje in de tuin levert volop inspiratie op voor de inrichting.
Dijkzand biedt een zeer breed
assortiment natuursteen, graniet, hardsteen, leisteen, travertin en kwartsiet. En dat in
verschillende kleuren en maten. Door de grote en gevarieerde keuze van formaten is
het mogelijk om het allemaal
te combineren. Om het de

klant gemakkelijk te maken
heeft Dijkzand op het terrein
diverse voorbeelden gemaakt
van wat er zoal mogelijk is.
Men kan ook bij het bedrijf terecht voor klinkers, beton- en
siertegels en heel veel verschillende ornamenten. De moeite
waard om een kijkje te nemen
dus. Iedereen kan vrij rondlopen op het terrein en zien hoe
groot het assortiment van Dijkzand in werkelijkheid is.
Dijkzand is gevestigd aan de
Zuiderhoeksweg 14 in Nuis
(0594-641930, www.dijkzand.
nl).

Poeder: uw specialist in banden
RODEN - Bandenservice Poeder
is een volledig zelfstandig bandenservicebedrijf.
Poeder heeft zich de afgelopen
jaren volledig gespecialiseerd in
banden en alles wat hier direct
mee te maken heeft. Dus ook
het balanceren en uitlijnen. Er
wordt gewerkt met de modernste apparatuur, wat betekent
dat iedere auto bij Poeder aan

Ontdek de Union E-Lane bij Bouma Tweewielers
NIEUW-RODEN – Er zijn fietsen
en er zijn drie-keer-met-je-ogenknipperen-en-dan-is-ie-weg-ebikes. De nieuwe Union E-Lane,
verkrijgbaar bij Bouma Tweewielers in Nieuw-Roden, behoort tot
die laatste categorie
De Union E-Lane is een kneitersnelle krachtpatser. Zowel in de
vorm van een stijlvol weggewerkte accu als in materiaalgebruik:
betrouwbare Shimano middenmotor, dubbelpoot standaard
voor heavy duty dingen en de
robuuste voordrager die de weg
naar de sportschool of van de
leeg gekochte supermarkt naar
huis een stuk draaglijker maakt.
Meer bagageruimte nodig? De
E-Lane is uit te breiden met een
achterdrager. Mocht de accu na
vele ritten aan wat power toe
zijn, dan kan deze eenvoudig
worden opgeladen met een stekkertje. Geen stopcontact in schuur
of fietsenstalling? Geen ramp: de
accu is er gemakkelijk uit te halen
en binnenshuis op te laden. En
dan ook nog eens van oer-Hollandse kwaliteit en een prijs die
past bij onze nationale inborst.
De Union E-Lane is verkrijgbaar in drie kleuren en ook met
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pakjesdrager. En exclusief in de
showroom bij Bouma Tweewielers in Nieuw-Roden. ,,Kom vrijblijvend eens binnen lopen om
de modellen te bekijken. Wellicht
een idee om er eens op weg te
fietsen voor een proefrit. Wij willen natuurlijk graag samen met
jou de fiets uitzoeken die bij je
past en waar je met plezier op
blijft fietsen. Omdat iedereen
nou eenmaal anders is, hebben
wij een ruime keuze in verschillende fietsen in diverse stijlen.
Dus welke stijl kies jij? Ga je voor

een stads-/toerfiets, een elektrische fiets of een mountainbike?
Er is heel veel mogelijk. Wij adviseren je graag. Je fiets wordt bij
en door ons rijklaar, op maat en
met een gratis servicebeurt aan
je afgeleverd. Wij hebben diverse
demomodellen van verschillende
merken - Gazelle, Qwic en Popal
- waarmee je een proefrit kunt
maken.”
Bouma Tweewielers is gevestigd
aan de Roderweg 94 in Nieuw-Roden (www.boumatweewielers.nl,
050-5019742).

het juiste adres is. ,,Voor uitlijnen
gebruiken wij de apparatuur van
John Bean, de uitvinder ervan.
Hiermee kunnen auto’s, bestelwagens en ook campers worden
uitgelijnd. Tevens leveren wij
banden voor motoren en voor
de landbouw en industrie.”
Voor meer informatie kunt u
bellen naar 050-5015843 of kijken op www.poederbanden.nl.

Een 3D-kast uit de laptop
RODEN – Kastdesign, gerund
door Harry Kloek, is sinds 1990
actief op het gebied van kasten
op maat in de breedste zin van
het woord.
Boekenkasten, kledingkasten, inloopkasten, tv-kasten of complete interieurs op maat: Kastdesign
draait z’n hand er niet voor om.
Er is keuze uit diverse materialen en oppervlaktebehandelingen. Melamine, fineer of massief
hout, gespoten materiaal in elke
RAL-kleur en in elke glansgraad,
leer- of metaaloppervlakten: bijna alles is mogelijk.
Om gezamenlijk tot een goed
ontwerp te komen, zijn er twee
mogelijkheden: óf Harry Kloek
komt bij u thuis en ontwerpt daar
ter plaatse op de laptop uw kast
in 3D met meegenomen monstermaterialen, óf u neemt de grove
maten mee naar de showroom
waarna er gezamenlijk ook een
ontwerp gemaakt wordt.
Bij Kastdesign zijn de ontwerpen
én bezoeken aan huis vrijblijvend
en gratis. Komt het tot een opdracht, dan verzorgt Kastdesign
zelf de gespecialiseerde en uiterst

nauwkeurige montage. ,,Om de
juiste tijd vrij te maken, is het maken van een afspraak een must.
Dit kan uiteraard tijdens kantooruren, maar ook in de avonden zijn er voldoende mogelijkheden. Bel of app hiervoor naar
06-24830074 of mail naar info@
kastdesign.nl. We zien uw bericht
graag tegemoet. Voor meer informatie en vooral foto-inspiratie
kunt u terecht op www.kastdesign.nl of op Facebook.”

COL OF ON
VEURJOAR verschijnt in de
Gemeenten Noordenveld en
Het Westerkwartier
Oplage: 33.000 ex.
Acquisitie: Geert Lubbers
Tel. 06 - 2901 4744
Eindredactie: Unimax-Hertz B.V.
De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren
E-mail: unimax@noordpers.nl
Druk:
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
www.noordpers.nl

Ruim
assortiment om
uw tuin gezellig
in te richten

HAARDEN
en KEUKENS
KEUKENS
& HOUTKACHELS
Voor elk
budget een
keuken

Meerdere modellen
budgetkeukens

Onze
showroom is
vernieuwd

Veurjaor
in en voor de winkel
• De mooiste boeketten
• Buitenplanten en perkgoed
• Vazen en sierobjecten
• Decoratiemateriaal

keukens in de nieuwste trends!
Diverse nieuwe opstellingen met moderne

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

NIEUW

Scan-line Green
300 pelletkachel

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

HET BESTE ALTERNATIEF:

ALL SEASONS
BANDEN

Bel ons voor
de scherpste
prijzen!

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

MovaNext
licht, compact en makkelijk

• Direct gebruiksklaar
• Compact opvouwbaar Geschikt
voor
• RDW goedgekeurd
2 e-bikes
• Oprijdgoot verkrijgbaar
vanaf

439,-

Wendtsteinweg 41 • Marum • Tel. 0594 - 641 392

www.hiemstrafietsen.nl

Aircocontrole
incl.
nieuwe
vulling
R134A
nu t
l

l
l
l

69.-

Zorgeloos rijden
in een goed
onderhouden auto?

Neem gerust contact

met ons op!

Reparatie en onderhoud
alle merken
APK Keuringen
Airco controle
Occasions

>

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

totaal onderhoud
voor iedereen betaalbaar

Kalkoven 5, 9351 NP Leek, (Industrieterrein Diepswal)
Telefoon 0594 - 515181
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

Fietsendragers
• voor campers
of caravans

Borstels

vanaf t

100,-

vanaf
t

9,95

Schoonmaakpakket
in handige emmer
NU van t 32,30 voor t

24,

99

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

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

2,5 KW 9000 BTU

Inclusief wifi app.
Koelen en verwarmen.
Betaalbare airco van
uitstekende kwaliteit.
Leverbaar 2,5 3,5 en 5 KW.

€

Alles voor de zelfbouwer:

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

kwekerij “de Baggelhof”
www.baggelhof.nl

Welkom bij Theetuin
De Baggelhof
Even genieten van rust
tijdens uw
fiets- of wandeltocht
in een groene omgeving
Open: vr. t/m zon. van 12.00 - 17.00 uur
(laatste zondag v.d. maand gesloten)

Baggelveld 2 • Terheijl • 06 - 3481 2999

OPEN
v.a. vrijdag 6 mei

540,-

Warm in de winter
2,5 KW 9000 BTU

Wifi optioneel
Koelen en verwarmen
Leverbaar 2,5 3,5 en 5 kw.

€

750,-

Koel in de zomer
2,5 KW 9000 BTU

10 jaar garantie op de
compressor.
Koelen en verwarmen tot
buitentemperatuur -15.
Inclusief wifi app.

€

725,-

Wij komen langs voor gratis advies op maat
• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

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

Vlasveen 48G - 9301 PT Roden - 06-30256900 - info@vuurtafelpro.nl

www.vuurtafelpro.nl
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Auto Egberts wil de regio verder elektrificeren
LEEK – Auto Egberts in Leek gaat
de voorraad nieuwe en jong gebruikte elektrische auto’s dit jaar
flink uitbreiden.
Het is inmiddels een jaar geleden
dat Auto Egberts en Nienhuis Occasions (voorheen gevestigd in
Midwolde) de krachten hebben
gebundeld. Beide bedrijven opereren sindsdien onder één dak
aan de Van ‘t Hoffstraat in Leek.
Inmiddels is Auto Egberts uitgegroeid tot één van de grootste
aanbieders van elektrische auto’s in Noord-Nederland. ,,Ons
doel is om de regio te elektrificeren”, zeggen Gerben Weegenaar en Harm Nienhuis. ,,Zeker
70 procent van de auto’s die wij
verkopen is elektrisch. Momenteel hebben wij vijftig à zestig
nieuwe en jong gebruikte auto’s op voorraad en
wij willen de voorraad dit
jaar flink gaan vergroten.”
Weegenaar en Nienhuis
gelóven in de toekomst
van elektrisch rijden.
,,Wij zien een marktverschuiving aankomen: van
brandstof aangedreven
naar elektrisch. Het is
momenteel heel aantrekkelijk om over te stappen
naar elektrisch rijden. Zo
krijg je 2000 euro subsidie bij de aanschaf van
een gebruikte elektrische
auto. Bovendien betaal
je geen BPM en wegenbelasting. En verder rij
je praktisch gratis, helemaal als je de elektriciteit
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zelf opwekt door bijvoorbeeld
zonnepanelen. Terwijl je voor
een liter benzine tegenwoordig
meer dan 2 euro betaalt. Veel
mensen hebben nog steeds het
gevoel dat elektrisch rijden voor
hen onhaalbaar is, maar als je de
maandlasten bekijkt is dat absoluut niet zo. Gelukkig zien steeds
meer consumenten dat in.”
Auto Egberts heeft een ruim
aanbod (elektrische) auto’s van
diverse merken. ,,Wij willen de
hele range bestrijken: bij wijze
van spreken van VW Up tot Porsche Taycan. Elektrische auto’s
verschillen nogal qua vermogen,
actieradius en trekgewicht. Het
kan best zijn dat iemand die 30
jaar een bepaald merk heeft
gereden en op zoek is naar een
elektrische auto, meer baat

heeft bij een auto van een ander
merk. Wij kunnen mensen voorzien van de juiste informatie zodat ze een goede keuze kunnen
maken.” Auto Egberts biedt ook
de mogelijkheid om een auto te
leasen.
Ook voor reparatie en onderhoud is Auto Egberts het juiste
adres. Auto Egberts is aangesloten bij het Bosch Car Service-label. Dat betekent dat het bedrijf
aan strenge kwaliteitseisen voldoet en dat de monteurs regelmatig worden bijgeschoold op
technisch en servicegericht gebied. ,,Het Bosch Car Service-label geeft de garantie voorop te
lopen in de hedendaagse autotechnologie, waarmee we je altijd passend van dienst kunnen
zijn.”

Folly Art: nutteloze bouwsels
in het landschap rond Norg
NORG - Folly Art Norg vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Gedurende de maand augustus komen er vijftien folly’s te staan in de
natuur rondom Norg. Langs de folly’s wordt een 7 kilometer lange
wandeling uitgezet. In 2021 kwamen ruim 8000 mensen de folly’s
bekijken.
Een folly is een apart bouwwerk zonder functie. Al vele honderden jaren maken mensen nutteloze bouwsels in hun tuin of op hun
land. Folly Art Norg is een evenement waarbij deze ‘dwaasbouwsels’ centraal staan.
Folly Art Norg is een cross-over tussen bouwkunst, architectuur, design, vakmanschap, kunst in de openbare ruimte en land art. De
organisatie van het evenement wil makers de kans geven om een
folly te realiseren en bezoekers de gelegenheid bieden deze te bekijken in de natuurlijke omgeving van het esdorpenlandschap rond
Norg. Folly Art Norg lijkt op een kunstroute, maar door de eigenzinnige bouwsels met elk een eigen verhaal is het vooral een ervaring.
Kunstenaars, bouwkundigen, designers, vormgevers, architecten
maar ook hobbyisten: iedereen kan deelnemen aan Folly Art Norg.
Met een materiaalbudget van 500 euro daagt de organisatie belangstellenden uit om een ontwerp in te zenden dat voldoet aan
de voorwaarden zoals omschreven in het wedstrijdpakket. Het inzenden van ontwerpen kan tot 1 maart. De winnaar van Folly Art
Norg wint een geldprijs van 5000 euro. Meer informatie over het
evenement is te vinden op www.follyartnorg.nl.

De Brillenfabriek voorziet elk montuur
van glazen op maat
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 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.
,,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.”

OK Keukens: voor elke portemonnee
TYNAARLO – OK Keukens heeft
sinds 2012 bewezen een mooie
toegevoegde waarde te zijn op
het assortiment van
Odink Keukens. OK
Keukens
bevindt
zich op loopafstand
van Odink: aan de
Industrieweg 4G in
Tynaarlo.
OK Keukens laat
zien dat een mooie
en degelijke keuken
ook heel betaalbaar
kan zijn; met dezelfde service als die
van Odink Keukens.
Want zaken als plan-

ning en montage verlopen via
dezelfde mensen. OK Keukens
is concurrerend met de grote

concerns qua prijs, maar dan wel
met een persoonlijke service.
,,Het beste van twee werelden.
De ideale mix!”
OK Keukens biedt
moderne,
trendvaste en voordelige
keukenontwerpen
die betaalbaar zijn
voor elke portemonnee. ,,In onze
OK-showroom staat
diverse inbouwapparatuur van meerdere bekende merken
die u kunt bekijken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0592-543504.”

Handelsonderneming J.E. Klaucke:
van airco’s tot zwembadafdekking
Handelsonderneming Jan Evert
Klaucke is sinds bijna vijf jaar gevestigd op bedrijventerrein Vriezerbrug. Het assortiment van
het bedrijf is immens en veelal
uit voorraad leverbaar.
Handelsonderneming Jan Evert
Klaucke is officieel dealer van
veel A-merken, zoals Airpress,
Einhell, Gude en Matabi. Vraag
Jan Klaucke om een beknopt
overzicht te geven van wat er allemaal in zijn magazijn te vinden
is, en hij komt woorden tekort.
,,Compressoren, palletwagens,
generatoren, bladblazers, verticuteermachines, zaagtafels, heteluchtkanonnen, grasmaaiers,
houtklovers en nog veel meer
machines.
We leveren ook veel afdekmaterialen, zoals dekkleden, aanhanger- en containernetten,
zandbak- en zwembadafdek-

king, gronddoek en windbreekgaas. En oh ja: we hebben ook
kastanjehout hekwerk, wilgenschuttingen,
picknickbanken,
kruiwagens, steekwagens, gereedschapskarrenendoppensets.”
Een overzicht van het assortiment van Handelsonderneming
Jan Evert Klaucke is te vinden
op de website www.janklaucke.
nl en in advertenties op Marktplaats. ,,Wij zijn op werkdagen
open vanaf 13.00 uur tot 21.00
uur. Op zaterdag zijn we open
vanaf 8.30 uur tot 18.00 uur. Wilt
u iets bestellen? Bel of mail ons.
U kunt ook langskomen om het
op te halen in ons magazijn. U
bent van harte welkom! Grote
artikelen kunnen tevens door
ons worden bezorgd.”
Handelsonderneming Jan Evert
Klaucke, Compagnonsweg 9
Tynaarlo, www.janklaucke.nl,
0592-373239/06-23260446

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

weg bent en overal maar kort staat.
Per daktent kan het verschillen hoe lang je
erover doet om de tent open te klappen.
• Te combineren met iedere hobby
Met een daktent breng je je eigen hotelkamer
mee. Wanneer je een hobby hebt waarbij je
vaker een paar dagen onderweg bent, kan een
daktent een heel goed alternatief zijn voor een
hotelkamer of reguliere tent.
• Kleine tent voor lange mensen
Een daktent is een compacte tent. Maar in de
meeste gevallen met veel lengte. Een uitgeklapte softtop daktent heeft meestal een matras met een lengte van 220 tot 240 cm. Prima
dus voor lange mensen.
• Vrijheid
Met een daktent op je eigen auto, ben je net
zo mobiel als een compacte camper, maar
tegen een fractie van de kosten. En je komt op
plekken, waar je met een caravan of normale
tenttrailer of vouwwagen nooit zou kunnen
komen.
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“Mensen die daktentkamperen ervaren die vrijheid om
te gaan, staan en slapen waar je maar wilt als subliem.”
2 dakdragers en een daktent, maak je van je
doordeweekse auto een kampeerauto in het
weekend!”, aldus Ivar.
De voordelen van een daktent
Maar er zijn meer redenen waarom het kamperen
met een daktent populair is.
• Je slaapt van de grond
En dat heeft als voordeel dat je geen last hebt
van optrekkende kou. De meeste kou bij het
slapen in een reguliere tent komt namelijk
doordat de matras direct op de koude bodem
ligt. Slapen in een daktent is dus veel comfortabeler en minder koud dan je denkt.
• Snel uitgeklapt als een pop-up tent
Een daktent klap je net zo snel uit als een popup tent. Dat is handig wanneer je veel onder-

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

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

Er zijn ook daktenten voor het hele gezin.

Dinsdag 5 april 2022

11

Veurjaor

Vuurtafelpro: voor warmte en gezelligheid
RODEN - Sinds 2017 zijn de unieke vuurtafels van Vuurtafelpro
niet meer weg te denken van
het terras. Waar de vuurtafel in
de horeca al een geliefd item
was, is dit overgevlogen naar de
particuliere markt.
Paul van der Vlugt is de man
achter Vuurtafelpro. Samen met
een hecht team wordt ambitieus
en met een groot hart gewerkt
aan de producten. Iedere vuurtafel wordt naar wens samengesteld. De kleur van het staal,
de houtsoort en kleurafwerking,
met of zonder keramisch houtje
en glasomlijsting: op de website
is het mogelijk om een eigen gepersonaliseerde tafel samen te
stellen. ,,U kunt kiezen uit een
aantal modellen, bijvoorbeeld
de Lounche Dining, Newyork
Line, Ladies Line en London
Line. Dit zijn de basismodellen
van Vuurtafelpro. Deze zijn in
verschillende maten te kiezen.
Ze worden gemaakt van hoogwaardige kwaliteit RVS en afgewerkt met een poedercoating. U
kunt ook de houtsoort kiezen:
douglas, eiken of cumaru.”
Vuurtafelpro maakt altijd gebruik van FSC-gecertificeerd
hout (100 procent duurzaam) en

CE-gekeurde branders. De tafels
worden gemonteerd afgeleverd.
,,Gasfles aansluiten of op de vaste aardgasaansluiting en genieten! Het is een verrijking van het
buiten zitten en geeft gezelligheid en warmte.”
Ook andere wensen zijn bij
Vuurtafelpro bespreekbaar en
worden op maat gemaakt. Zo
vervaardigt Vuurtafelpro naast
vuurtafels ook epoxytafels. Vanwege het proces van het maken
van deze tafels worden deze enkel op bestelling gemaakt. Ieder
exemplaar is uniek en het proces

vraagt zijn tijd. Daarnaast maakt
Vuurtafelpro ook tapasplanken
met epoxy (alsook zonder), bijzondere wijnrekken en andere
woonaccessoires zoals bijvoorbeeld een houten pilaar. Dit gebeurt op verzoek van de klant,
en wordt gezamenlijk ontworpen en uitgewerkt.
Wie meer wil weten over de mogelijkheden van Vuurtafelpro
of graag een eigen tafel wil samenstellen kan terecht op www.
vuurtafelpro.nl of contact opnemen met het bedrijf via info@
vuurtafelpro.nl.

MovaNext-fietsendragers bij Hiemstra Fietsen in Marum
MARUM - Licht, compact en
makkelijk. Dat zijn de drie kernwoorden om de MovaNext-fietsendrager te omschrijven. De
fietsendragers van MovaNext
zijn verkrijgbaar bij Hiemstra
Fietsen in Marum.
Steeds vaker is men op zoek naar
een lichte fietsendrager omdat
de combinatie van twee zware e-bikes en het eigen gewicht
van de fietsendrager boven de
maximale belasting van vooral
kleine, elektrische of hybride auto’s uitkomt. Dankzij het unieke
gepatenteerde en uiterst veilige
klemsysteem zit de fietsendrager
van MovaNext in slechts enkele
seconden rotsvast op de trekhaak. De MovaNext-fietsendrager is een Nederlands ontwerp
en wordt ook in Nederland geassembleerd. De MovaNext wordt
geleverd met een 13-polige Jaeger-stekker, heeft een bewezen
kwaliteit en een RDW-veiligheidskeurmerk. Mede hierdoor
is deze fietsendrager uit meerdere tests als ‘als beste getest’ of
‘aanrader’ gekomen.
Hiemstra Fietsen heeft drie
uitvoeringen op voorraad en
demonstreert deze graag. De
MovaNext Lux is de lichtgewicht-

uitvoering. Hij weegt slechts
12,5 kilo en kan belast worden
tot 60 kilo. De MovaNext Lux
Plus is de kantelbare uitvoering
van de MovaNext Lux. Hij weegt
15,8 kilo en kan tot 60 kilo belast worden. Deze MovaNext Lux
Plus is makkelijk te monteren op
de trekhaak en met een extra
voetpedaal is de drager kantelbaar, zodat men toegang tot
de bagageruimte houdt. Door
de geïntegreerde handvaten is

de MovaNext Lux Plus makkelijk
te tillen en dankzij de compacte uitvoering is de Lux Plus ook
eenvoudig op te bergen in de
kofferbak of opbergruimte. De
MovaNext Vision is gelijk aan de
MovaNext Lux, maar dan met
volledige ledverlichting.
Voor meer informatie over de
MovaNext-fietsendragers kunt u
terecht bij Hiemstra Fietsen aan
de Wendsteinweg 41 in Marum
(0594-641392).

Ottema: dé kunstgrasspecialist
in de regio
MARUM - Bij Tuincentrum Ottema/Kunstgrasgigant Marum op slechts 5 minuten van de A7
- vindt men het grootste assortiment kunstgras van de regio.
Bij Kunstgrasgigant Marum zijn
zowel binnen als buiten alle
soorten kunstgras te bekijken
en uit voorraad mee te nemen.
Door de samenwerking met
Tuincentrum Ottema is er tevens
een bezorg- en legservice. Luitzen Ottema: ,,Bij ons kunt u terecht voor al uw wensen op het
gebied van kunstgras: van één
vierkante meter tot zoveel vierkante meters als u nodig heeft.
Op onze gigantische locatie kunt
u op een oppervlakte van 30.000
vierkante meter meer dan 25
soorten kunstgras bekijken voor
uw siergazon, speelgazon, sportgazon of (dak)terras. Naast onze

vier nieuwe topkunstgrassoorten hebben wij ook prijsscherpe vaste assortimentsgrassen,
actiekunstgrassen en coupons.
En alles op maat gesneden. Wij
staan garant voor goed advies,
vakmanschap, kwaliteit, service,
garantie, ontwerp en ideeën.
Ook beschikken wij over een
groot assortiment bloemen en
planten. Zo kunt u bij ons kiezen uit ruim 200 soorten vaste
planten en hebben wij allerlei
soorten tuinplanten en bomen.
Zit de plant die u zoekt er niet
tussen, dan kunnen wij deze altijd bestellen.”
Tuincentrum Ottema is gevestigd aan De Terp 2 in Marum.
Meer informatie: www.kunstgrasgigant.nl of https://tuincentrumottema.nl.

Tuindecoraties en bestrating
op één adres
PEIZE – Huis en Tuin Decoratie
Marie aan de Brinkweg 19 in Peize is een zeer ruime winkel met
huis- en tuindecoratie-artikelen.
Of men nu van een strak interieur
houdt, of de woonkamer juist
een landelijke sfeer moet uitstralen: bronzen tinten doen het
goed. De winkel van Huis en Tuin
Decoratie Marie is gevuld met
heel veel bronzen beelden en
andere woonaccessoires. Brons
is tijdloos en slijtvast en past in
ieder interieur. Het assortiment
van Huis en Tuin Decoratie Marie
bestaat onder meer uit bronzen
beelden, bronzen zonnewijzers,
wanddecoratie, bronzen muurdecoraties, betonnen beelden en
sokkels. Meer informatie staat op
www.huisentuindecoratiemarie.
nl. Via de website kunnen alle
artikelen bekeken en/of besteld
worden. Huis en Tuin Decoratie
Marie is geopend op donderdag

en vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. De winkel is telefonisch
bereikbaar via 06-22146662.
Op hetzelfde adres zit bestratingsbedrijf Been & Luinge. Dit
is een modern bestratingsbedrijf
dat ambachtelijke technieken
combineert met moderne ontwikkelingen. Op deze manier
probeert Been & Luinge altijd een
passende oplossing te bieden om
tuin, oprit of bedrijfspand van de
geschikte bestrating te voorzien.
Naast bestratingen kan men er
ook terecht voor ideeën op het
gebied van planten, bomen en
tuinontwerp. Sinds kort is het assortiment aanzienlijk verruimd,
nu het showterrein is uitgebreid.
Zeker de moeite waard om te komen kijken.
Been & Luinge is geopend op vrijdag van 9.00-16.00 en zaterdag
van 10.00-16.00 uur.

Marjet’s Bloemen nu ook op weekmarkt in Leek

Reparaties,
onderhoud en APK
alle merken
Tel. 050 - 501 9267
Productieweg 16 Roden
www.zellerautos.nl

LEEK - Marjet’s Bloemenatelier aan de Tolberterstraat 75 in Leek staat helemaal in het
teken van het voorjaar.
Eigenaresse Marjet Smid werkt veel in opdracht, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Rouw-, bruids- en gelegenheidsarrangementen (voor bijvoorbeeld een
geboorte, pensioen of jubileum), toeven,
wanddecoraties, boeketten (pluk, biedermeier, bloemig, blad of zelf samenstellen),
arrangementen voor bijvoorbeeld Pasen of
Moederdag, bloemabonnementen (iedere
week, maand of kwartaal een mooi boeket
op tafel), zijdearrangementen: alles is mogelijk. ,,Voor elke gelegenheid is een op maat

gemaakt arrangement te creëren.”
Marjet beschikt sinds kort tevens over een
marktwagen, waarmee ze vanaf dit voorjaar
eens in de twee weken op de weekmarkt in
Leek staat met allerlei bloemen en planten
van het seizoen. U vindt de marktwagen van
Marjet’s Bloemen hier in de oneven weken.
De eerstvolgende keer is donderdag 14 april.
Half april opent Bloemen Groothandel Marjet Leek tevens een verkoopterrein aan het
Industriepark 2-1 in Leek; achter Autobedrijf
Doornbosch. Dit buitenterrein met een oppervlakte van 1500 vierkante meter komt
vol te staan met allerlei buitenplanten en
éénjarige planten, zoals geraniums en pe-

tunia’s. Ook biedt Bloemen Groothandel
Marjet Leek hier een uitgebreid assortiment
tuinbeelden en potterie aan.

Voorjaarsmode
voor een
maatje meer!
De meeste keus
in vlotte én
draagbare
mode

PRIJSPUZZEL
WIN EEN LEKKERNIJENPAKKET VAN MEATPOINT, EEN KADOPAKKET VAN RIMA OF EEN JBL SPEAKER VAN EP MULDER

Ook accessoires,
lingerie, bad- en
beenmode
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Schoolstraat 18
Roden
Tel. (050) 501 94 62
www.boutique-xx-elle.nl
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Maandaanbiedingen APRIL
Eurom Force 2000Plus
hogedrukreiniger

•
•
•
•

Werkbreedte 40 cm.
4 Takt motor.
Opvangbak 45 liter.
18 Messen.

150 Bar.
8 Meter slang.
Incl. terrasreiniger.
2000 Watt.
3 Jaar garantie.

Actieprijs

€

€
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HORIZONTAAL: 1 aangenaam; 6 bunkeren; 12 job; 14 middelpunt; 15 dierengeluid;
17 soort computer; 18 vochtmaat; 20 idem; 21 kilometer; 22 boom; 23 insect; 25
trek; 27 kathedraal; 28 emeritus; 29 innerlijk; 32 water in Friesland; 33 bijwoord; 34
persoonlijk vnw.; 35 drank; 37 vlinderbloemige; 39 beneden; 41 dof; 42 en dergelijke;
43 en omstreken; 44 vordering; 45 harde wind; 49 stijl; 53 plaats in Finland; 54 roem;
56 lokspijs; 58 Ouderraad; 60 plaats in Overijssel; 63 bismut; 64 gietvorm; 65 streep; 66
slot; 67 Europeaan; 68 Frans voegwoord; 69 kindergroet; 70 roeipen; 72 vaartuig; 74
welaan; 75 ongaarne; 77 edelgas; 79 raaklijn; 80 kwibus.
VERTICAAL: 1 tuinhuisje; 2 laagwater; 3 kraan; 4 methode; 5 voorzetsel; 7
vervoersmaatschappij; 8 graven; 9 deksel; 10 reeds; 11 nooit; 13 bevel; 16 alpenweide;
18 rivier in Italië; 19 schepsel; 21 vrouwelijk dier; 24 niet even; 26 boom; 29 takel; 30
hoog land; 31 gelofte; 33 hevige warmte; 36 plaats in Groningen; 37 bijenproduct; 38
water in Utrecht; 39 wilde haver; 40 mollengang; 46 windrichting; 47 vleessoort; 48
kruik; 50 vraagstuk; 51 vis; 52 staartster; 54 zwemvogel; 55 hoefdier; 57 zeerover; 59
knaagdier; 61 bovenbeen; 62 Duits voorzetsel; 63 vrucht; 69 hond; 71 voegwoord; 73
zangnoot; 75 de onbekende; 76 voegwoord; 77 achter; 78 numero.

169.95

incl. 21% btw

Actieprijs

€

48
54

60

32
36

43

65

Actieprijs

Incl. draadspoel en mes.
Incl. draagharnas.
2 Takt benzine motor.
1,25 Kw.
Maaibreedte
42 cm.
Actieprijs

Airpress JJ
palletwagen
2500 kilo!!

59

68

Einhell GH-BC 43AS
Bosmaaier

€

58

27

39

47

53

64

incl. 21% btw

•
•
•
•
•

52

26

35

42

11

21

31

38

41

10

20

34

46

9

30

37

45

8

14

25

29

7

19

24

33

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

•
•
•
•
•

6

12
15

Einhell GC-SC 4240P
Benzine
verticuteermachine

5

Handelsonderneming

325. Jan Evert Klaucke
Tynaarlo
00

• Dubbele voorincl. 21% btw
en achterwielen.
!!
• Degelijke pomp.
• Vorklengte 115 cm.

239
Compagnonsweg 9 | Tel. 0592 - 373
nl
cke.
klau
@jan
info
|
06 - 2326 0446

WWW.JANKLAUCKE.NL

KNIPBON

Oplossing insturen vóór vrijdag 22 april o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl
Hèt adre

Kwalitatief
goed én
verantwoord

ig!
gezell ten
t
e
m
Gour

voor de lekke s
rste
rollades,
hapjesschalen
en gourmet
specialiteiten

BESTEL
VROEGTIJDIG
VOOR PASEN

Hoofdstraat 51 • Tolbert • Tel.: (0594) 51 24 82

Geldig tot en met 30 april 2022

20% KORTING
op een artikel naar keuze

Niet geldig op vloeren, zonwering,
gordijnen en raamdecoratie

Heerestraat 67, Roden
Tel. (050) 501 09 55
www.gezondheidswinkelrima.nl
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Dealerfietsen.nl: dé e-bikespecialist
VEENHUIZEN – Het is voorjaar:
tijd om te fietsen! Bij Dealerfietsen.nl in Veenhuizen vindt u een
uitgekiend assortiment nieuwe
e-bikes en gebruikte elektrische
fietsen.
Dealerfietsen.nl is al 12 jaar gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en verkoop van e-bikes.
In de showroom aan de Oude
Gracht in Veenhuizen staat een
mooie voorraad jonge gebruikte
A-merk-fietsen. Dealerfietsen.nl
is officieel dealer van de A-merken Conway, Victoria en Brennabor en sinds dit jaar ook van
Unibike.
De man achter Dealerfietsen.nl
is Victor Worpenberg (56). Na 25
jaar werkzaam te zijn geweest
in de autobranche, besloot Worpenberg het in 2010 over een
andere boeg te gooien: hij ging
zich bezighouden met het verkopen, repareren en onderhouden van fietsen. Al snel legde
hij zich volledig toe op e-bikes,
een markt die in de afgelopen
jaren een enorme vlucht heeft
genomen. Na vijf jaar verruilde
Worpenberg de garage bij zijn
woning voor een monumentaal
pand aan de Oude Gracht in
Veenhuizen. Bij Dealerfietsen.nl

is hij schoonmaker, receptionist,
monteur, verkoper en directeur
in één. ,,Een eenmanszaak heeft
als voordeel dat u als klant maar
met één persoon van doen heeft
als u geholpen wilt worden,
even uw ongenoegen wilt uiten
of een complimentje wilt geven”, lacht Worpenberg.
Dealerfietsen.nl is geopend van
donderdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur, en op
andere dagen op afspraak (06-

37168941). Worpenberg nodigt
iedereen van harte uit om een
keer een kijkje te komen nemen
in zijn showroom. ,,Vroeger was
het zo dat als in een dorp een
Opel-dealer gevestigd was, de
helft van de inwoners op zeker
moment in een Opel reed. Als ik
over een jaar of 15 stop, hoop
ik dat iedereen in Veenhuizen
en omgeving op een e-bike van
Victoria, Conway, Brennabor of
Unibike fietst.”

Aspergeseizoen in volle gang
bij Aspergeboerderij Hoorn

Alle merken welkom bij Auto Onderhoud Emile
LEUTINGEWOLDE – Persoonlijke
aandacht, service en duidelijke
afspraken zijn vaste waarden bij
het eenmansbedrijf Auto Onderhoud Emile in Leutingewolde. De werkplaats is ingericht
met professionele apparatuur.
Er wordt onderhoud uitgevoerd
en er worden reparaties gedaan

aan alle merken auto’s. Wel is
opvallend dat er vaak Saabs op
de oprit staan. Dat komt door
Emiles persoonlijke band met
dit merk. Door zijn lidmaatschap van Saabclub Nederland
heeft Emile vele contacten met
Saabliefhebbers. Maar, zoals gezegd: alle merken worden lief-

devol ontvangen en krijgen alle
nodige aandacht. Emile doet zijn
werk met zorg, zodat de klant
tevreden is. Men kan bij Emile
zeer voordelig en veilig terecht.
Zie voor meer informatie de
website www.autoonderhoudemile.nl. Voor een afspraak kan
men bellen naar 06-25370323.

Familie uit Jonkersvaart schenkt grond
aan Groninger Natuurfonds
JONKERSVAART – De familie
Geurts uit Jonkersvaart heeft
vorige maand een strook grond
met een oppervlakte van 477
vierkante meter geschonken
aan Het Groninger Landschap.
Het is een donatie in natura aan
het Groninger Natuurfonds, het
fonds dat door Het Groninger
Landschap in haar 85-jarig jubileumjaar (2021) is opgericht
en waar particulieren voor 7,50
euro een vierkante meter grond
kunnen doneren. De schenkingsakte is door de familie Geurts en
directeur Marco Glastra van Het
Groninger Landschap in aanwezigheid van notaris Tjeerd Smid

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

van Smid Netwerk Notarissen ter
plekke ondertekend.
De strook grond is gelegen ten
zuiden van landgoed Coenderborg, dat sinds 1956 in bezit van
Het Groninger Landschap is. De
strook bevat een houtsingel, een
belangrijk
landschapselement
van het Westerkwartier: kleinschalige percelen omsloten door
houtsingels, afgewisseld door
bossen en bosjes kenmerken
het landschap en zijn van grote
waarde voor de biodiversiteit.
,,Als directe buren genieten we
elke dag van de rust en de natuur

van landgoed Coendersborg.
We zien ook dat wild en vogels
dankbaar gebruik maken van de
houtsingel naast ons huis. Om ervoor te zorgen dat deze houtsingel beschermd zal blijven en onderdeel wordt van de structuur
van het zuidelijk Westerkwartier,
schenken we deze strook grond
aan Het Groninger Landschap”,
aldus de familie Geurts.
Het Groninger Landschap zal de
grond toevoegen aan landgoed
Coendersborg en zorgdragen
voor een goed beheer en de verdere versterking van de natuurwaarden.

HUIS TER HEIDE – Voor Aspergeboerderij Hoorn in Huis ter
Heide zijn de drukste maanden van het jaar aangebroken:
het aspergeseizoen is begonnen.
Bij Aspergeboerderij Hoorn kwamen dit jaar op 22 maart
de eerste asperges binnen. Deze waren afkomstig van een 3
hectare groot aspergeveld in Tynaarlo dat wordt verwarmd
met restwarmte van een biovergister. Op deze manier kan
het aspergeseizoen met enkele weken worden vervroegd;
traditioneel wordt het seizoen pas geopend op de tweede
donderdag van april. ,,Dankzij het veld in Tynaarlo zijn we
niet alleen van de zon afhankelijk”, zegt Hermen Hoorn.
,,Het geeft een stukje oogstzekerheid.”
Hermen Hoorn en zijn vrouw Jacolien runnen de aspergeboerderij sinds 2012. In dat jaar verkocht Hoorn, zelf opgegroeid op een boerderij, zijn automatiseringsbedrijf om zich
volledig te gaan storten op de teelt van asperges, zonder
twijfel één van de meest bijzondere groenten die er bestaan. De asperge is een vaste plant die zo’n 10 jaar op hetzelfde veld wordt geteeld. Pas vanaf het vierde jaar kan van
de plant volledig worden geoogst. De bovengrondse plant
sterft in de herfst af, maar de ondergrondse delen overwinteren. In het voorjaar ontstaan nieuwe scheuten: dit zijn de
asperges die miljoenen Nederlanders in het voorjaar graag
op hun bord zien liggen. Witte asperges zoals die van Aspergeboerderij Hoorn worden geoogst als ze zich nog onder de grond bevinden. Daarom wordt de grond rond de
plant met ongeveer 40 centimeter opgehoogd, zodat de
scheut zijn weg omhoog – naar het licht – zoekt. Zo ontstaan mooie, lange asperges. Zodra de scheut het oppervlak
bereikt, wordt deze geoogst: dit wordt het steken van asperges genoemd. Dat gebeurt anno 2022 nog steeds met
de hand. ,,En dat zal nog zeker 10 jaar zo blijven”, voorspelt
Hermen Hoorn. ,,Je oogst iets wat je ziet. Daar zijn nog geen
machines of robots voor.”
Na het steken worden de asperges een halve dag in koud
water gelegd. Zo komen ze tot rust. Vervolgens gaan de asperges in de sorteermachine. Daar worden ze gesorteerd in
meer dan tien verschillende klassen. Op in totaal 11 hectare grond (3 in Tynaarlo, 8 in Huis ter Heide) wordt bij Aspergeboerderij Hoorn gedurende het aspergeseizoen – dat
loopt tot en met juni – zo’n 40 ton aan asperges geoogst.
Ongeveer een derde daarvan vindt zijn weg naar de horeca, een derde wordt geleverd aan winkels en groentehandelaren. De rest wordt verkocht in de boerderijwinkel van
Aspergeboerderij Hoorn. ,,Asperges moeten vers zijn”, zegt
Hoorn. ,,Als ze een paar dagen onderweg zijn van A naar B,
dan gaat dat ten koste van de smaak. Daarom leveren wij
eigenlijk alleen asperges in de regio; met zo weinig mogelijk schakels ertussen. Maar nergens zijn de asperges zo vers
als hier bij ons in de winkel. Deze zijn hooguit twee of drie
dagen geleden geoogst. We beschikken hier over twee schilmachines, dus desgewenst kunnen klanten de asperges ook
geschild mee naar huis krijgen.”
Toen Hermen en Jacolien Hoorn de boerderij in 2012 overnamen, stond de winkel nog in de kinderschoenen. In de
loop der jaren is de winkel steeds groter geworden. ,,Eigenlijk was het zonde dat de winkel alleen tijdens het aspergeseizoen werd gebruikt, en de rest van het jaar leeg stond”,
zegt Hermen Hoorn. ,,Daarom zijn we vorig jaar gestart met
een boerderijwinkel die het hele jaar open is. Hier verkopen
we mooie en eerlijke producten, afkomstig uit de streek.”
Het werk in de boerderijwinkel gaat echter niet ten koste
van de asperges. ,,Daar ligt zeker in de komende maanden
de nadruk op.”
Aspergeboerderij Hoorn aan de Kolonievaart 16 in Huis ter
Heide is tijdens het aspergeseizoen geopend van maandag
tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.hoorn-asperges.nl. Hier vindt men
ook de webshop met een overzicht van het complete assortiment van de boerderijwinkel.

E-LANE van

Gevalletje Kneitersnelle Krachtpatser

Nieuwe auto of occasion gekocht?

.vanaf € 2.699

(of camper?)

Wij kunnen uw autolak tot
wel 5 jaar beschermen!
Quartz
coating

Waxoyl
pantser

Teflon
coating

Kom ze bekijken en maak
gerust een rappe proefrit!

Dè
specialist
in coating

Ceramic
coating

• 500 Wh accu
• Ook met achterdrager
• Dubbelpoot standaard
• Soepel dankzij 7 versn.

...de tweewielerspecialist van Nieuw-Roden
Roderweg 94 I 9311 PB Nieuw Roden I tel. 050 - 501 97 42 I www.boumatweewielers.nl

NA

VOOR

Nieuwsgierig?

Bel of kom langs.
Wij adviseren u graag!

Het is tenslotte wel “Uw Heilige Koe”
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

AUTOPOETSER (m/v)
• Gemotiveerd en energiek
• Je vind het een uitdaging om auto’s
in perfecte staat af te leveren
• In bezit van rijbewijs B
• Interne opleiding
mogelijk
Wij bieden:
• Full- of parttime baan
• Prima primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden
• Werken in een enthousiast
team
Mail uw sollicitatie naar: j.r.zaagman@hetnet.nl (t.a.v. Jurgen Zaagman)

Industriepark 3 • Leek • 0594 - 518 254
www.zaagman-autopoetsen.nl

Vrolijk
Pasen!

Wegens verbouwing geen auto’s
bij het pand, maar geef ons
een belletje en wij halen ze
voor u uit het hele land!

r weinig

Altijd voo

ie auto!

een moo

Voordelig rijden?

Een auto van JD, altijd een goed idee!
1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988

Al v.a. € 395.- incl. apk

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

STIJLVOLLE ZONNESCHERMEN OP MAAT GEMAAKT

Tuin
Ritsema Diewrei&
deafrastering

Het adres voor al uw

Nobifix houten ronde weidepalen
Het alternatief voor gecreosoteerde palen

Ben je op zoek naar een alternatief voor gecreosoteerde houten weidepalen? Kies dan voor
Nobifix palen. Nobifix is een methode waarmee hout verduurzaamd wordt. De levensduur van
Nobifix® houten palen is minimaal net zo lang als dat van tropisch en Europees hardhout. Nobifix hout is bruin van kleur maar geeft na verloop van tijd een egale vergrijzing.
Nobifix® hout wordt op natuurlijke wijze verduurzaamd en is insect- en schimmelbestendig.
Het hout dat hiervoor gebruikt wordt, is uitsluitend afkomstig uit duurzaam
beheerde Europese bossen.
Voordelen van Nobifix-hout
- Goedkoper dan hardhout, maar wel net zo goed, of zelfs beter
- Duurzaam
- 100% recyclebaar
- Gecertificeerd hout: FSC® of PEFC
- Lange levensduur

Nobifix palen zijn bij ons verkrijgbaar in diverse lengtes en diktes

Schapengaas

• Spandraad en
gladdraad
• Puntdraad
• Draadspanners
• Draadkrammen
• Isolatoren
• Draadhaspels

2.4 x 1.8 mm 50 mtr per rol
60 cm hoog x 6 draads ............€

49.95
80 cm hoog x 8 draads ............€ 52.50
100 cm hoog x 10 draads ........€ 69.95
100 cm hoog x 15 draads ........€ 84.95
• Kunstof
weidepalen
• Metalen
weidepalen
• Stroomtesters
• Poortgrepen
• Doorgangsets

Schapennetten
90 cm hoog x 50 mtr lang
Met enkele
grondpen ............ € 67.95

2 stuks voor .... € 130.00
Met dubbele
gronden .............. € 74.95
2 stuks voor .... €

145.00

Gallagher schrikdraadapparaten
Lichtnet apparaten:...................... vanaf € 89.00
Batterij apparaten: ....................... vanaf € 94.00
Solar(zonne-energie)
apparaten: ...................................vanaf € 139.00
Op gallagher schrikdraadapparaten
zit 7 jaar garantie!

Gallagher schrikdraad
200 mtr rol. ........................... vanaf €
Gallagher schrikkoord
200 mtr rol. ........................... vanaf €
Gallagher schriklint
200 mtr rol. ........................... vanaf €

22.45
38.95
29.95

tel online in onze webshop
Kom langs in onze winkel of bes

WWW.RITSEMA-DIER-TUIN.NL
Leeksterweg 5 8433 KV Haulerwijk
Tel.: 0516 42 12 56
E-mail: info@ritsema-dier-tuin.nl
Actieprijzen zijn geldig t/m 30 april 2022. Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

• Sierbestrating
• Ruim
showterrein
• Grondwerk

Marjet’s Bloemen Atelier
Welkom buitenseizoen!
Een goede kop koffie.
Het begin van
een geweldige dag.

Iedereen Vrolijk Pasen!

Zet je favoriete
muziek op en laat
ons je favoriete
koffie maken

Duurzame heerlijke koffie voor een eerlijke prijs.

Probeer ook ons
proefpakket
met 3 smaken

Dat is Laurens Coffee.

Oude Asserstraat 26, 9481 BL Vries
Tel. 0592 - 820 793
mail@laurenscoffee.nl
www.laurenscoffee.nl

C-GRID Energy van
Dè e-bike met krachtige middenmotor.
En geruisloos.

GA GEZELLIG
FIETSEN!

iment
• Ruim assort
uikt
ge
nieuw en br
of
ch
pe
or
• Ook vo
adres
te
is
ju
t
he
e
pann
e)
ic
(reparatieserv
• Accessoires

Maak uw huis mooier met Don

• Batavus
• Sparta • Lapierre
• RIH • Bimas
Hoofdstraat 17 - Peize - T. 050-5010110 - www.vanslootentweewielers.nl

Uw Franse autospecialist voor het
Westerkwartier en Noordenveld
Onderhoud aan uw Peugeot, Citroën of Renault?
U bent bij ons van harte welkom.
Industriepark 9A, 9351 PA Leek,

Nu ook
Opel

tel. 0594 - 517 866
info@autobedrijfpompstra.nl

www.autobedrijfpompstra.nl
• ONDERHOUD • REPARATIE • APK • OCCASIONS • HAAL- EN BRENGSERVICE
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De Vries XL in Roden:

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

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

Egberts Caravan Center in Leek
overgenomen door Chris Alserda
LEEK - Na 15 jaar heeft de familie Hoekstra besloten hun bedrijf
Egberts Caravan Center per 1 januari van dit jaar over te doen
aan Chris Alserda, die daar overigens al ruim 13 jaar werkzaam is
en alle ins en outs van de onderneming kent. Voor de klanten
verandert er echter niets, want
de naam en het adres blijven bestaan. Ook zetten Theo en Binny
Hoekstra zich nog steeds volledig in binnen het bedrijf.
Chris Alserda begon op zijn 16e
aan de MBO-opleiding Verkoop
Manager Mobiliteitsbranche en
vond zijn stageplek bij Egberts
Caravan Center. Op de zaterdagen hield hij zich onder andere
bezig met het ondersteunen van
de verkoop en het wassen van
caravans. Het duurde niet lang
of Alserda verkocht de eerste
caravans in oktober 2008 op de
Eriba-stand tijdens de Kampeer
en Caravan Jaarbeurs in Utrecht.
,,Na het behalen van mijn diploma in 2011 besloot ik in overleg
met de familie Hoekstra duaal te
starten met een HBO-opleiding
commerciële economie aan de
Hanzehogeschool te Groningen.
Hierdoor was het mogelijk om
drie dagen te werken en onderzoeken te doen binnen de
organisatie van Egberts Caravan
Center. Op die manier kwam ik
veel te weten over het bedrijf
en de kampeerbranche. In de
laatste jaren van mijn opleiding
kwamen de eerste ideeën om in
de toekomst wellicht het bedrijf
over te nemen.”
Alserda vertelt verder: ,,Begin
2016 ben ik fulltime in dienst
gekomen van de onderneming,
waarbij ik naast het verkopen
ook verantwoordelijk ben ge-

worden voor de volledige in- en
verkoopadministratie van de
nieuwe en gebruikte caravans.
In juni van dat jaar heb ik mijn
bacheloropleiding commerciële
economie behaald. Eind 2020
zijn de eerste overnameplannen
op tafel gekomen en in een periode van 10 maanden hebben we
alles rond gekregen.”
Bij Egberts Caravan Center ligt
de focus op het dealerschap van
Eriba. Hier is Egberts al 25 jaar
dealer van. Chris Alserda: ,,In
onze showroom tonen wij een
zeer grote collectie Eriba’s in
vrijwel alle uitvoeringen. Zo kan
de consument zich bij ons uitgebreid oriënteren. Als aanvulling
op het Eriba-dealerschap zijn wij
in Nederland exclusief Touring
820-dealer. Dit is een zeer bijzondere en luxe caravan.”
Naast de verkoop van nieuwe en
gebruikte caravans heeft Egberts

Caravan Center een ruime werkplaats met vier werkplekken en
twee remmentestbanken. Het
bedrijf is bij BOVAG en FOCWA
aangesloten en werkt samen
met verschillende verzekeringsmaatschappijen voor schadeherstel. Ook heeft de werkplaats
een EHG-certificering, EHG staat
voor Erwin Hymer Group, wat
zekerheid geeft voor optimale
kwaliteit.
Chris Alserda: ,,Het is leuk om te
vernemen dat steeds meer mensen het kamperen ontdekt hebben in de afgelopen jaren. Wat
de toekomst betreft denk ik dat
kamperen populair zal blijven. In
ieder geval hebben wij de aerodynamische Eriba Touring in ons
assortiment, die mede door zijn
lichte gewicht ook uitermate
geschikt is om getrokken te worden door een elektrisch aangedreven voertuig.”

Roeters in Een dealer
van Pokon
EEN – Roeters Tuin- en Parkmachines in Een is sinds kort
officieel Pokon-dealer geworden. Potgrond, meststoffen,
graszaad en ook producten om mos te verwijderen: het is
nu allemaal verkrijgbaar bij Roeters. ,,En daar zijn we erg
blij mee. Binnenkort komen er nog wat meer producten bij.
Maar nu alvast een begin, dus alles voor een mooi gazon.”

Delbrugge: specialist in
tweewielers en minicars
RODEN – Delbrugge Tweewielers & Minicars in Roden is dé specialist
op het gebied van scooters en minicars (Aixam, Minicar, Ligier) en
ook het onderhoud ervan.
Sinds kort kan men ook bij Delbrugge terecht voor reparatie en onderhoud van motoren. ,,Wij kregen hier steeds meer vraag naar. En
de werkplaats is er prima voor ingericht”, aldus Henk Delbrugge.
De showroom staat vol met nieuwe en gebruikte scooters: voor elk
wat wils. ,,Het is voorjaar, dus we kunnen weer sturen. Op naar je
werk of naar school.” Ook in de showroom van Delbrugge: de Piaggio One e-scooter. ,,Een compact maar stoer model. En met een
prima bereik. Loop gerust eens binnen om je te laten informeren
over de modellen. Je bent van harte welkom.”
Delbrugge Tweewielers & Minicars is gevestigd aan de Kanaalstraat
54 in Roden (www.delbrugge.nl, 050-5019193).
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HOOFDSTRAAT 44 | TOLBERT | TEL.: (0594) 517 224
WWW.FIFTYFIFTYTOLBERT.NL
OPENINGSTIJDEN: DO. 9.00-18.00 UUR - VR. 9.00-21.00 UUR - ZAT. 9.00-17.00 UUR

Paasactiviteiten
Volksvermaken Tolbert
TOLBERT - In Tolbert is op tweede paasdag (maandag 18 april) weer van alles
te doen.
‘s Middags organiseert Volksvermaken
Tolbert leuke paasactiviteiten voor de
jeugd. Vanaf 13.30 uur kunnen liefhebbers zich inschrijven voor het eierzoeken, het eierlopen en het eiergooien. En
dit jaar op herhaling: het eieren slaan.
De activiteiten beginnen om 14.00 uur
en vinden plaats bij de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat in Tolbert.
Voor de allerkleinsten heeft de paashaas
diverse eieren verstopt. Wie vindt het
gouden ei? Als dank voor het opzoeken
van de eieren worden de vinders beloond met leuke prijsjes.
Het eierlopen is voor kinderen tot en
met 8 jaar. De winnaars worden ook
hier beloond met leuke prijsjes. De bedoeling bij het eierlopen is dat zo snel
mogelijk een parcours wordt gelopen
met een ei in een lepel. Het ei mag na-

tuurlijk niet op de grond vallen. Het is
een leuk spel waarbij het aankomt op
snelheid en behendigheid.
Bij het eiergooien zijn twee leeftijdsklassen: De eerste groep is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, de tweede
groep voor jeugd van 13 jaar en ouder.
De bedoeling is om met twee personen
een ei naar elkaar over te gooien over
een zo groot mogelijke afstand, zonder
dat het ei breekt. Het record van de vorige keer staat op 37,5 meter. Wie gaat dit
afstandsrecord dit jaar verbreken?
Ook het eieren slaan wordt wegens succes geprolongeerd. Het is de bedoeling
om met drie verschillende voorwerpen
een ei te raken en per voorwerp zijn
punten te verdienen. Ook hier moet het
ei natuurlijk heel blijven. Dit spel wordt
gespeeld met teams van twee personen
en is voor alle leeftijden. Het team met
de meeste punten krijgt een leuke prijs.

HJC Manege
Grote indoorpistes
Voor alle takken
van paardensport

• Verkoop
• Reparatie
• Onderhoud
• APK

In- en verkoop
jong gebruikte auto’s

Leuringslaan 42, Tolbert, tel.: (0594) 51 94 68 / (0594) 51 58 77 - www.broveautos.nl

Elke donderdag
indoor springen
voor
paarden en pony
’s
via SNNHA

Ook voor pensionstalling en in- en
verkoop van dressuur- en springpaarden
Hoofdstraat 53 • 9356 AV Tolbert • Tel. (0594) 51 42 14
info@hjcmanege • www.hjcmanege.nl

Bent u op zoek naar een klassieke of moderne keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!
Ook keukenrenovatie
en inbouw
apparatenhoek

Wij helpen u graag!
• Verkoop
• Reparatie

• Onderhoud
• Legservice

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

Doorlopend
NIEUWE
keukenopstellingen!

Moderne
keukens
in diverse
stijlen!

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

Plantjesmarkt
op ons
buitenterrein

g!
Kunstgras is de oplossin
√
√
√
√

Schoon
Kindvriendelijk
Voor elke tuin
Uit voorraad

Groot
assortiment
tegen
scherpe
prijzen

Vraag de gratis stalendoos aan met mooie grassoorten!

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

2e Paasdag geopend
van 10.00-17.00 uur

van 21,50 voor

NT!
NIEUW IN ONS ASSORTIME

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Kraanwerk

Meer informatie:
www.kunstgrasgigant.nl

Voor een groeizaam gazon
en fleurige tuin!

Potgrond, meststoffen,
graszaad en mos-weg producten.

€ 17,50

Voor
al uw
interieurwensen


Keukens



Meubelen



Kasten

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

www.finessekeukens.nl

Leeftijd: .............................................................................................................

Tel. nr.: ...............................................................................................................

Plaats: ................................................................................................................

(voor woensdag 22 april 2022) naar:
Unimax-Hertz uitgeverij Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren

Naam: ................................................................................................................

Een kleurpakket
van
BioCorner
uit Leek
Stuur je mooi ingekleurde kleurplaat

Paaskleurplaat

Wat kunt u
winnen?
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Voorjaarsmarkt in Langelo: vier het buitenleven
LANGELO – Midden in het groen
en met uitzicht op de Westerbrink en de oude erven van Langelo wordt op zaterdag 7 mei
een Voorjaarsmarkt gehouden.
Het buitenleven staat centraal.
In de wei achter de boerderij
aan de Westerstraat 2 organiseren Detty Kemker, Margreet
Brands en Jeichien Martens voor
de tweede keer deze gezellige
buitenmarkt. ,,We hebben er
zin in! Na een geslaagde eerste
Voorjaarsmarkt in 2019 staan
we te trappelen om er weer
een mooie dag van te maken.
We gaan er van uit dat we lekker buiten in het zonnetje kunnen zitten, maar bij regenachtig
weer kunnen we uitwijken naar
de kapschuur.”
Op de Voorjaarsmarkt vindt men
een ruime keuze aan planten,
boerderijproducten, leuke acces-

soires voor tuin en terras, brocante, keramiek en objecten van
hout. ,,En in onze theetuin kunnen de bezoekers genieten van
de mooie omgeving, een praatje
en een kopje koffie of thee met

iets lekkers erbij”, aldus Detty
Kemker. ,,Dus kom vooral even
langs op 7 mei! U bent tussen
10.00 en 16.00 uur van harte
welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid.”

Westerkwartier gastgemeente van
Tocht om de Noord en Pronkjewailpad

Verrekijker DemoDag op het Holtingerveld
HAVELTE – De VerrekijkerShop
in Beilen organiseert op zondag
10 april de Verrekijker DemoDag
2022 op het Holtingerveld, bij de
schaapskudde.
Tijdens de Verrekijker DemoDag
kunnen bezoekers vrijblijvend
veel verschillende verrekijkers
en spotting scopes testen en
vergelijken. De hele dag zijn er
vertegenwoordigers en productspecialisten aanwezig die alles
kunnen vertellen over verrekijkers, spotting scopes en warmtebeeld. Tevens zijn er deze dag
aanbiedingen en kortingsacties.
De Verrekijker DemoDag is gratis toegankelijk. De hele dag zijn
er demonstraties.
Naast het testen en vergelijken
van de vele verrekijkers bij de
verschillende stands van diverse
merken is het ook mogelijk om
deel te nemen aan een verrekijker-natuurexcursie. Samen met
natuurgids Coby van De Natuurkieker gaan belangstellenden op
pad voor een leuke en informatieve excursie.
Op de Verrekijker DemoDag zijn
vertegenwoordigers aanwezig

van de merken Swarovski, Leica,
Zeiss en Vortex. Bij Swarovski Optik gaat kwaliteit veel verder dan
alleen de technische aspecten.
Voor hen is kwaliteit een harmonieus samenspel van excellente
optiek, functionaliteit, ergonomie, design en service. Ook Zeiss
is binnen de verrekijkerwereld
een heel bekend merk. De verrekijkers van Zeiss zijn van sublieme kwaliteit, waarbij precisie op
nummer één staat. Natuurlijk
mag ook Leica niet ontbreken als

het over hoogwaardige verrekijkers gaat. Met hun kennis van
stijl en design weten zij zich te
onderscheiden van de rest. Onderscheidend door kwaliteit is
Vortex wellicht niet, echter is er
geen merk dat in de buurt komt
van de prijs-kwaliteitverhouding
van hun verrekijkers, spotting
scopes en afstandsmeters
De Verrekijker DemoDag aan
de Van Helomaweg in Havelte
duurt op 10 april van 10.00 tot
16.30 uur.

TOLBERT – Het jaarlijkse wandelfestival Tocht om de Noord
komt dit jaar naar het Westerkwartier. Daarnaast opent ook
het Pronkjewailpad in 2022
de nieuwe westelijke route in
deze gemeente. Tocht om de
Noord vindt plaats op zaterdag
24 en zondag 25 september en
is inmiddels uitverkocht. Maar
van april tot en met oktober
kunnen wandelaars al kennismaken met de mooie gemeente Westerkwartier middels het
Pronkjewailpad.
Zowel Tocht om de Noord als
het Pronkjewailpad biedt routes voor zowel de geoefende
langeafstandswandelaar als de
minder geoefende wandelaar
die liever een kortere etappe
wil lopen. Eerder dit jaar werden in dorpshuis De Rotonde
in Niekerk de plannen voor
Tocht om de Noord 2022 bekend gemaakt, in De Postwagen in Tolbert is het officiële
startsein gegeven. Wethouder
Elly Pastoor van de gemeente
Westerkwartier liet weten vereerd te zijn met de komst van
Tocht om de Noord naar deze
relatief jonge gemeente. ,,Het
Westerkwartier heeft ontzettend veel moois te bieden, met

l

vele enthousiaste ondernemers en actieve dorpen. Denk
alleen al aan bijvoorbeeld
Niehove: in 2019 door Elsevier
uitgeroepen tot mooiste dorp
van Nederland!”
Het Westerkwartier kenmerkt
zich onder andere door het
bijzondere landschap. Niet
geheel toevallig is daarom gekozen voor het thema ‘Proeven van het Groninger land’.
Themapartners Het Groninger
Landschap en LTO Noord werken dit jaar intensief mee om
er een bijzondere route vol
verrassingen van te maken. Zo
kunnen wandelaars regelmatig ‘op bezoek bij de boer’ en
valt er onderweg van alles te
proeven. Dit jaar introduceert
het Pronkjewailpad de ‘Etappe van de Maand’, waardoor
er in Westerkwartier eigenlijk elke maand een extra en
nieuwe Tocht om de Noord
zal plaatsvinden. De Etappe
van de Maand is een prachtige
kans om in de aanloop naar de
Tocht om de Noord alvast te
oefenen en kennis te maken
met het Westerkwartier. Inschrijven voor het Pronkjewailpad kan sinds eind maart via
www.pronkjewailpad.nl.

Auto Onderhoud Emile l

Alle merken welkom voor:
l Onderhoud
l Reparatie
l Verzorging APK l Bandenservice
De Ring 4 - Leutingewolde - 06 - 2537 0323 - auto-onderhoud-emile.nl

Schaap Bestrating & Tuin: zonnige toekomst voor keramische tegels
RODEN - De achter ons liggende
coronaperiode heeft gezorgd
voor een stijgende vraag naar
bestratingsmateriaal. Geld dat
anders werd besteed aan vakanties en uitgaan werd nu geinvesteerd in en vooral om het
huis. Veel mensen (her)ontdekten de voordelen van ruimte om
het huis en wensen zichzelf een
strak en vooral ook onderhoudsarm terras.
Schaap Bestrating & Tuin aan de
Industrieweg in Roden speelde
uiteraard in op de veranderende
situatie: voorraden werden aangepast en ook het assortiment
werd nog beter afgestemd op
de vraag. Het toch al uitgebreide assortiment en de showtuin
- die zeer het bekijken waard
is - werden vernieuwd. Schaap
Bestrating is dealer van gerenommeerde merken als Redsun, Stone Base, Kijlstra Beton,
Michel Oprey en Claessen en wil
zoveel mogelijk producten van
deze leveranciers laten zien aan
de consument.

Omdat de vraag naar keramische tegels een stijgende lijn
vertoont, richt Schaap Bestrating zich hier nog meer op. Keramische tegels zijn tegels die
een extreem hard oppervlak
hebben. Daardoor hebben ze
tal van voordelen ten opzichte
van betontegels: het oppervlak
is relatief gemakkelijk schoon te
maken, ze zijn nagenoeg krasvrij
én verkrijgbaar in verschillende
afmetingen. En door de huidige
technische mogelijkheden is er
een grote diversiteit in kleuren
en prints. Zo is er een groot scala
aan keramische tegels met houtlook. Deze houtlooktegels hebben de uitstraling van een houten plank, inclusief nerven en
noesten. Maar in tegenstelling
tot echt hout is keramiek kleuren maatvast. Bovendien heeft
keramiek een lange levensduur
en wordt het niet glad. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat
steeds meer mensen een terras
of vlonder aanleggen van keramische tegels. Ook qua afme-

tingen heeft Schaap Bestrating
volop keus. Nieuw zijn ook keramische tegels van 15 x 30 centimeter in verschillende kleuren
die een goed alternatief kunnen zijn voor de veel gebruikte
gebakken klinkers. ,,Gebakken
klinkers zijn door verschillende
oorzaken schaars en daardoor
duur, en moeilijk te verkrijgen.
Deze kleine keramische tegels
zijn een meer dan goed alternatief.”
Het team van Schaap Bestrating
adviseert graag en neemt de tijd
om mensen te helpen de juiste
keuze te maken. Desgewenst
komt het professionele personeel van Schaap Bestrating de
tegels leggen en kunnen de tegels gevoegd of gekit worden.
Bij de aanschaf van keramische
tegels levert Schaap Bestrating
als extra service een zorgvuldig
samengesteld onderhoudspakket. Tegen een redelijke vergoeding komt het bedrijf jaarlijks
langs met een professionele borstelmachine om met biologisch

schoonmaakmiddel het terras
weer als nieuw te maken.
Men kan bij Schaap ook terecht
voor een uitgebreid assortiment
kwaliteitstegels en -klinkers van
de merken Redsun en Kijlstra,
stapelblokken, diverse betonelementen, tuinverlichting, betonpoeren, cortenstalen tuinelementen, drainagegoten en nog
veel meer. ,,Desgewenst komt
Schaap Bestrating bij u thuis om

samen een plan te maken, waarna een eerlijke offerte wordt
gemaakt. Wij staan te springen
om uw terras, tuin of oprit om te
toveren tot het door u gewenste
plaatje.”
Een bezoek aan de showtuin van
Schaap Bestrating & Tuin kan iedere werkdag en ook op zaterdag. Parkeren is gratis en koffie
of thee staat altijd klaar.

Van het Hoffstraat 2, 9351 VH Leek | Tel: 0594 512 444 | receptie@egbertscaravancenter.nl
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Eriba
Touring 820

DE GROOTSTE AANBIEDER VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S IN DE REGIO!
ZEER BREED ASSORTIMENT

Audi E-Tron 55 Quattro

BMW iX3

Nog 100 EV modellen onderweg!
Bij bestelling van een binnen
te komen auto,
gegarandeerde subsidie à € 200
0.-

Fiat 500 I-con

VELE MODELLENR!
DIRECT LEVERBAA

Honda-E

Hyundai Ioniq 5

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

Opel Mokka-E

Overweegt u de aanschaf van ee
n EV?
Laat u dan vrijblijvend informe
ren!

Verhuizen, verbouwen
of nieuwbouw?
Keukenadvies
op maat

Voorjaar: Weer op de scooter!
Op voorraad:
Nieuwe en
gebruikte scooters
v.a. 995,EUW!!!
NIEUW!!! NIEUW!!! NI

Piaggio-One
E-scooter
v.a. 2.995,EUW!!!
NIEUW!!! NIEUW!!! NI

Helm + slot
gratis
bij aankoop v.e.
nieuwe scooter

Wij
adviseren
u graag
op
afspraak

Ook reparatie en onderhoud van motoren!

DELBRUGGE
TWEEWIELERS & MINICARS

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

Kolonievaart 16
Huis ter Heide
06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl
www.hoorn-asperges.nl
HET IS WEER ZOVER!
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€ 2.899,-

ASPERGE
PRODUCTEN

de
Kom ze halen, vers
rges
pe
as
e
st
er
kk
le
se land
van het Drent

PUUR DRENTS

VEURJOARSHOEK

Tot ziens in Tynaarlo

De voordeligste
keukenzaak
van het Noorden!
www.okkeukens.nl

Industrieweg 4G Tynaarlo - Tel. 0592 - 543 504

VERSE GROENTEN
Altijd
een ruim
ent
assortim
Ook:
vlees, zuivel,
brood, koffie
en thee

Bestel snel
boer-hoorn.nl

Op vrijdag
bezorging

Open: Ma. t/m. vr. 9.00 - 18.00 uur, zat. 9.00 - 17.00 uur.
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Actief genieten met natuurlijke 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 1855 ook maalstenen voor graan

3.

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 Pei-

zerdiep 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.

2.

DE GROOTSTE KEUZEen!
in vloer

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

Uitgebreid
advies en een
gegarandeerd
scherpe prijs!

Alles in huis
voor een
gezellig thuis!

vloerenlifestyleroden.nl
Met V-groef

PVC Vloer

Per m2 vanaf

52.

50

Compleet gelegd incl. egaliseren

Laminaat
Per m2 vanaf

30.-

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Eiken vloer
Per m2 vanaf

75.-

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Voor iedereen
het
juiste adres
Ceintuurbaan Noord 112-1

(050) 502 0085

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

