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Op pad met...

in Noordenveld en
Het Westerkwartier

Vol met
activiteiten
uit de regio!

Rebuspuzzel
met mooie
prijzen!

Geniet
deze
zomer!

Op str
u
in de un
en Fie regio
tskno
oppunt

De Jong
Aardbeienkwekerij Tolbert
NIEUW:
exclusieve en ambachtelijke
bakproducten
Molenpad 1 • Peize • www.depaisermeul.nl

Holmerpad 15 (ingang de Holm)
0594-549301 / 06-10134416 Volg ons op
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De Oranjerie in Zeijen organiseert Midsummer Fair
ZEIJEN – In en rond De Oranjerie
in Zeijen wordt op zaterdag 2 en
zondag 3 juli de Midsummer Fair
georganiseerd.
De ruim 45 standhouders zijn
met zorg geselecteerd, zodat
een gevarieerde fair van goede
kwaliteit ontstaat. Door livemuziek, gezellige terrassen en een
uitstekende catering ademt de
Midsummer Fair de sfeer van een
hip tuinfeest. Het terrein zal op
een bijzondere manier worden
aangekleed en is ruim opgezet.
Tijdens de Midsummer Fair worden alle zintuigen geprikkeld.
Rond het thema tuin en buitenleven hebben de bezoekers
een keuze uit allerlei bijzondere
plantensoorten, tuinhaarden,
hamamdoeken, stoere kleinmeubelen, plaids, hoeden, hekwerk, en buitenkookproducten.
Op het gebied van curiosa en
woondecoraties varieert het
aanbod van schilderijen, sieraden, handgemaakte kindercadeautjes, foulards, porselein,
aardewerk, breigarens, vilt, patchwork en quilts, porseleinschil-

deringen, gesmede producten,
alles van leer en kransen tot brocante en trendy industrieel vintage en retro woonaccessoires.
Voor traditionele lekkernijen
met proeverijen komt de bezoeker ruim aan zijn trekken
met vers gerookte zalm, honing,
worst, broden, wijnen, likeuren,

tapenades, bonbons, jams en
Franse streekproducten.
Op een typemachine mag de
bezoeker zijn of haar gedachten
kwijt over de Midsummer Fair.
De Midsummer Fair bij De Oranjerie aan de Noorderstraat 1 in
Zeijen is op 2 en 3 juli geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

De Jong Aardbeien in Tolbert:
de lekkerste zomerkoninkjes
van de regio
TOLBERT – Van heinde en ver
komen mensen er voor naar
Tolbert: de overheerlijke aardbeien van Jan en Christa de
Jong.

‘Op reis met Anton Pieck’ in Museum Nienoord
LEEK – Museum Nienoord in
Leek toont tot 5 maart 2023 achtereenvolgens een zomer- en
wintertentoonstelling van de
Nederlandse kunstenaar Anton
Pieck (1895-1987). Deze tentoonstellingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met het Anton Pieck Museum in
Hattem.
Anton Pieck was een veelzijdig
en getalenteerd kunstenaar. Hij
volgde de avondopleiding tekenen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag en was jarenlang
tekenleraar op een middelbare
school in zijn woonplaats Overveen. Hij maakte onder andere
vele prachtige etsen en tekeningen, illustreerde bekende
boeken en ontwierp het Sprookjesbos in de Efteling en het Autotron in Drunen.
Het geïdealiseerde verleden,
vooral de 19e eeuw, was voor
Pieck een grote inspiratiebron
voor zijn vele tekeningen en kalenderplaten. Daarnaast observeerde hij graag het leven op de
diverse plekken waar hij naartoe
reisde. De gedetailleerde werken bevatten veel verborgen humor en nuances zodat er voor de
bezoeker altijd wat te ontdekken valt.

COL OF ON
ZOMERVERTIER 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

En Pieck reisde graag en veel:
door Nederland, door Europa
en zelfs in Marokko. Via zijn
tekeningen zien we de bijzonderheden van een plaats zoals
hij ze daar zag. We zien dorpen
en pleinen vol levendigheid
en doorleefde gevels. We zien
mensen onderweg; sommigen
gewichtig en gehaast, anderen
zwoegend en toegewijd. Ze zijn
op weg in authentieke voer-

tuigen die Pieck zo treffend en
gedetailleerd weergaf. Deze
koetsen, karren en sleeën zijn
terug te zien in de collectie van
Museum Nienoord en zo slaat
het museum een brug tussen de
wereld die Pieck heeft opgetekend en het roerende erfgoed
dat in Nienoord te bewonderen
is, ondersteund door werken uit
de collectie van het Anton Pieck
Museum in Hattem.

Gekleurd Grijs: culturele
actiemaand voor senioren
REGIO - Kunst, theater en muziek maken, rondleidingen
volgen en voorstellingen bezoeken: in juni vindt de culturele actiemaand Gekleurd
Grijs plaats. In heel Drenthe
organiseren instellingen en
kunstenaars bijzondere activiteiten voor senioren. Van
workshops tango tot acteren
en van schilderen tot zingen.
Op www.gekleurdgrijs.nl zijn
alle activiteiten te vinden.
In de gemeente Noordenveld
zijn zes verschillende aanbieders met culturele activiteiten.
Bij Kunstencentrum K38 in Roden was eerder deze maand
een rondleiding door de expositie ‘Florale Kunst’. Deze
rondleiding werd verzorgd
door een van de deelnemende bloemist-kunstenaars. In
speelgoedmuseum
Kinderwereld is de expositie ‘Tiny
Houses’ te zien met een grote
collectie poppenhuizen, winkeltjes en pakhuizen. Tijdens
een rondleiding op 23 juni
wordt stilgestaan bij de kleinste objecten in de verschillende huizen. En wie kent Ot en
Sien nog? Het Scheepstra Kabinet houdt de twee buurkinderen in herinnering en laat
bezoekers plaatsnemen in de

schoolbanken om te schrijven
met griffel en kroontjespen.
Iedere dinsdag in juni wordt in
De Brinkhof in Norg een creatieve ochtend georganiseerd.
Er kan geschilderd worden, of
gewerkt worden met papier
of stof.
De grote schilderijen van psycholoog en beeldend kunstenaar Paul van Geert vertellen
verhalen van echte mensen.
Op 23 en 24 juni geeft Van
Geert rondleidingen in zijn
atelier in Westervelde en vertelt de verhalen achter de
kunstwerken.
Schrijfster Suzanna Jansen
heeft na haar boek ‘Het Pauperparadijs’ een luistertocht
gemaakt door het gevangenisdorp Veenhuizen. Door de
luistertocht te fietsen of te
wandelen komt de geschiedenis van het dorp tot leven.
Vóór de coronapandemie
vond Gekleurd Grijs in april
plaats. De actiemaand is dit
jaar verplaatst naar juni. De
organisatie hoopt dat ouderen er na een lange coronaperiode weer wat makkelijker
op uitgaan. En dat senioren
de gezelligheid weer opzoeken en met andere ouderen in
kleine groepen weer deelnemen aan culturele activiteiten.

Als in februari het voorjaarszonnetje voorzichtig begint
te schijnen, staan niet zelden
de eerste liefhebbers al op het
erf van De Jong Aardbeien aan
het Holmerpad in Tolbert. Even
informeren of ze misschien
al klaar zijn. Maar helaas: het
aardbeienseizoen begint pas
enkele maanden later. ,,Meestal in mei zijn de eenmaal dragende voorjaarsrassen klaar
om geoogst te worden”, zegt
Jan de Jong. ,,En vanaf juli is het
de beurt aan de doordragende
rassen. Zo duurt het aardbeienseizoen vaak tot in oktober.”
Eind jaren negentig begonnen
Jan en Christa de Jong min of
meer voor de grap met het
kweken van aardbeien: op een
stukje grond met 2000 plantjes.
Het bleek het begin van een uit
de hand gelopen hobby. Enkele jaren later zegde Jan zijn
baan op om zich volledig op de
aardbeien te kunnen storten. In
de beginjaren ging een groot
deel van de productie naar de
veiling en naar groothandels.
Tegenwoordig verkoopt het
bedrijf de aardbeien hoofdza-

kelijk aan particulieren. Hiervoor staat op het erf een verkoopkraam.
Duurzaamheid staat bij De Jong
Aardbeien hoog in het vaandel.
Zo beschikt het bedrijf over een
eigen stroomvoorziening en
waterbron. Plaagdieren worden zoveel mogelijk bestreden
met natuurlijke vijanden. Recent heeft De Jong Aardbeien
de plastic bakjes en tasjes in
de ban gedaan, en vervangen
door verpakkingen van karton
en papier.
Het kweken van aardbeien is
volgens Jan niet extreem moeilijk. ,,Al vergt het wel de nodige kennis om ze zo mooi, groot
en lekker mogelijk te krijgen.”
Dat De Jong Aardbeien in de
loop der jaren een uitstekende
naam heeft opgebouwd in de
regio, blijkt wel uit het feit dat
liefhebbers in de zomermaanden uit de wijde omtrek naar
Tolbert komen om de ‘zomerkoninkjes’ te kopen. ,,Ze staan
er letterlijk voor in de rij. Soms
zelfs op een maandagochtend,
als je geen drukte verwacht.”
De Jong heeft een simpele verklaring voor het succes van zijn
kwekerij. ,,Bijna iedereen vindt
aardbeien lekker, ik ken niemand die ze niet lust. En bij ons
zijn ze het lekkerst.”

De Weldoener van brouwerij
Maallust gekozen tot Beste Bier
van Nederland
DEN HAAG/VEENHUIZEN – Tijdens het Nederlandse Bierproeffestival in de Grote Kerk in Den
Haag is het bier De Weldoener
van brouwerij Maallust uit Veenhuizen vorige maand gekozen
tot het Beste Bier van Nederland
2022. Dit bier won de gouden
medaille in de categorie Blond/
Meibock en was van alle gouden medailles dit jaar het bier
met de meeste punten.
De Weldoener (6,7 procent alcohol) is een soepel, blond bier van
hoge gisting, geïnspireerd op de
klassieke Belgische bierstijl. De
smaak is bitterzoet en iets hoppig. Het bier heeft een mooie,
goudgele kleur en een stevige,
volle schuimkraag. De Weldoener is soepel en doordrinkbaar,
ongefilterd en niet gepasteuriseerd. De kleur is goudgeel, de

geur is fris en bloemig, de smaak
is bitterzoet, maar soepel blond.
De afdronk is iets droog en goed
doordrinkbaar.
Het winnende bier kwam spectaculair de Grote Kerk in Den Haag
binnengevlogen met een drone.
De prijs, een houten beeld, werd
overhandigd aan de brouwers
van Maallust onder toeziend
oog van Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag.
De Weldoener van Maallust is als
Beste Bier van Nederland 2022
de opvolger van Jopen Mooie
Nel (2015), Gajes van Bruut Bier
(2016), Bloedbroeder van Kompaan (2017), NightPorter van
Bronckhoster (2018), La Trappe
Tripel (2019), 150 Watt van Stadsbrouwerij Eindhoven (2020) en
Meander van Nevel Artisan Ales
(2021).

MEUBELHUIS ROJA

Armfauteuils

v.a. €

198.-

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

Auto Onderhoud

Emile

• Onderhoud
• Reparatie
• Verzorging APK
• Bandenservice

Alle
merken
welkom!

De Ring 4, Leutingewolde • Tel. 06 - 2537 0323
www.auto-onderhoud-emile.nl

Atelier: Hoofdweg 128 • Veenhuizen
Tel. 06 - 4642 4808 • www.femmykrol.nl • info@femmykrol.nl

Zomermode Voordueiteel!n
Knip
lever in
voor een
maatje meer!
De meeste keus
in vlotte én
Orientique Australian
draagbare
Vrolijke zomerjurken
in beeldige kleuren
mode
Schoolstraat 18, Roden
Tel. (050) 501 94 62
www.boutique-xx-elle.nl

Maatwerk
geen
probleem

Uw specialist in
bouw- en tuinhout

ting
€ 10,- kaaonrkoop
op uw
2 juli
t/m zat.

Open: wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 uur
zat. van 13.30 - 17.00 uur

Fijne vakantie
iedereen!
Altijd
voor weinig
een mooie
auto!

Voordelig rijden?

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

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

Al v.a. € 395.- incl. apk
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Inbraakbeveiliging bij Jasicamp
LEEK - Om onaangename verrassingen tijdens de vakantie te
voorkomen is het raadzaam om
de camper of caravan te beveiligen tegen ongewenst bezoek.
Dat kan bij Jasicamp in Leek.
,,De deur kunt u beveiligen met
een slot aan de buitenkant. Het
heeft als voordeel dat het zichtbaar is dat binnenkomen veel
lastiger is. De montage kan door
Jasicamp gedaan worden, als u
het zelf niet aandurft om te bo-

ren. Ook een narcosealarm/gasalarm is helaas een noodzakelijk
item geworden. Er zijn verschillende systemen mogelijk. Bij Jasicamp laten we u met alle plezier
de mogelijkheden zien.”
Om diefstal van de auto of camper tegen te gaan, kan een versnellingsbakslot van Bearlock gemonteerd worden. Hierbij wordt
de versnelling in de achteruit
vergrendeld door een pin zodat
de camper bij diefstal alleen achteruit kan rijden. Dit slot wordt

door veel verzekeraars geadviseerd.
,,Dit is slechts een kleine greep
uit de 16.000 artikelen die op
voorraad zijn bij Jasicamp. Kom
eens kijken in de grote winkel
vol kampeerartikelen of maak
een afspraak voor een controlebeurt voor uw camper of caravan. Ook motorisch onderhoud
en APK is mogelijk.” Voor meer
informatie kan men terecht op
www.jasicamp.nl of bellen naar
0594-515181.

In het spoor van De Ploeg
REGIO - Stap op de e-bike en
duik in de geschiedenis van
Kunstkring De Ploeg. Er zijn
nu negen verschillende e-bikeroutes door Noord-, Oosten Zuid-Groningen.
Kunstkring De Ploeg werd
in 1918 opgericht door een
aantal jonge kunstenaars, als
reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De naam
De Ploeg is bedacht door Jan
Altink, één van de initiatiefnemers. De naam verwijst
naar het omwoelen en het
ontginnen van de ‘braakliggende kunstakkers’ in Groningen.
De eerste negen De Ploeg
E-bikeroutes - van de in
totaal twaalf - zijn klaar.
Drie routes voeren door
Noord-Groningen, en ook
in Oost- en Zuid-Groningen
zijn drie routes gereed. Ze
variëren van ruim 50 kilometer tot 160 kilometer. U volgt
hiervoor de fietsknooppunten van het Fietsknooppuntennetwerk Groningen. De
bijbehorende routeboekjes
zijn gratis verkrijgbaar bij het
Groninger Museum en de
Groningen Store in het Fo-

rum in Groningen.
Net als de kunstenaars destijds trekt u eropuit. U komt
langs bijzondere plekken
die de schilders inspireerden en hen dierbaar waren.
Door de stad en de ommelanden met hun weidsheid,
wind en ruimte. U kijkt met
een Ploeg-blik naar het Groninger land en ziet de wind
strepen in de lucht trekken.
U ontdekt de veelheid aan
geeltinten in het rijpe graan.
En wordt verliefd op de idyllische dorpjes met uit baksteen opgetrokken kerken.
U kunt de e-bikeroutes ook

digitaal beleven met de gratis route-app RoutAbel. De
digitale route wijkt op sommige plekken af van de fietsknooppunten, zodat u het
allermooiste te zien krijgt. En
RoutAbel biedt meer: foto’s
van vroeger, korte anekdotes, muziek- en geluidsfragmenten en natuurlijk (kunst)
historische achtergrondinformatie. Zo komt u al fietsend
achter de mentaliteit en de
drijfveren van de Ploegers.
Meer informatie over de De
Ploeg E-bikeroutes is te vinden op www.inhetspoorvandeploeg.nl.

Expositie ‘Tiny Houses’ in
Speelgoedmuseum Kinderwereld
RODEN - Bij Speelgoedmuseum
Kinderwereld in Roden is vanaf
deze maand de nieuwe thematentoonstelling ‘Tiny Houses wonen en werken in het klein’
te zien.
Bezoekers zullen hun ogen uitkijken in een mega-opstelling
van meer dan 85 poppenhuizen, interieurtjes, winkeltjes,
kastelen, burchten en pakhuizen. Barbie, Playmobil en het
wereldberoemde Muizenhuis
van Karina Schaapman maken
de collectie compleet. Van krapte op de woningmarkt is in Kinderwereld geen sprake.
Chique ingerichte huizen en
winkels geven een inkijkje in
het dagelijks leven van meer
dan 100 jaar geleden. Behalve
wonen wordt er ook hard gewerkt in het miniatuurdorp.
Het winkelaanbod is zó groot
in deze tiny wereld, dat men
er naast de broodnodige kruidenierswaren ook terecht kan
voor een lapje stof voor een
nieuwe jurk met zelfs een bijpassende hoed. Wie klaar is
met winkelen gaat naar de antiekwinkel van de muizen voor
een coffee to go. In de haven
is het een en al bedrijvigheid
waar de schepen worden geladen en gelost met graan uit de

pakhuizen. Gottschalk, Okwa,
Triang en Ertsgebergte zijn termen en namen waarvan het
hart van de speelgoedkenner
iets sneller gaat kloppen.
‘Tiny Houses’ is een tentoonstelling die bij iedereen tot de
verbeelding spreekt. De oudere bezoeker vindt herkenning
in het wonen en werken van
toen. Kinderen kennen de wereld van Barbie, Playmobil en
het Muizenhuis, maar hebben
geen idee hoe de wereld er een
eeuw geleden uitzag.
Naast de tijdelijke expositie beschikt Speelgoedmuseum Kinderwereld over een grote collectie antiek speelgoed die in
een vaste opstelling te bewonderen is. Behalve kijken naar
al het speelgoed, kan er ook
volop worden gespeeld. Zowel
binnen als buiten is van alles
te beleven. De antieke draaimolen op het grote speelplein
draait elk uur een rondje voor
de jongste bezoekers. Kortom:
een uitstapje naar Speelgoedmuseum Kinderwereld is een
belevenis voor het hele gezin.
Speelgoedmuseum Kinderwereld aan de Brink 31 in Roden
is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 11.00 tot 17.00
uur. Meer informatie: www.
museumkinderwereld.nl.

UCI Gravel World Series komt naar Veenhuizen
VEENHUIZEN - Veenhuizen is
op zaterdag 17 september het
decor van de UCI Gravel World
Series, een reeks wedstrijden
waarin deelnemers zich kunnen
plaatsen voor het wereldkampioenschap gravelracen. Dit is een
fietsdiscipline die snel aan populariteit wint.
Johan Wekema en Elske Dijkstra
zijn de drijvende krachten achter
het nieuwe bedrijf Enforce Sport

Events. Zij zijn er in geslaagd de
UCI Gravel World Series naar
Drenthe te halen. Wekema: ,,Erwin Vervecken, een oud-veldrijder, werkt bij het Belgische
organisatiebureau Golazo. Dat
is verantwoordelijk voor deze
reeks wedstrijden van de UCI.
Twee jaar geleden informeerde
hij of we interesse hadden. Toen
zeiden we ja. En nu gaat het dus
ook daadwerkelijk gebeuren.”
Start en finish van de Gravel

One Fifty, zoals de wedstrijd in
Veenhuizen is gedoopt, zijn op
zaterdag 17 september bij het
Gevangenismuseum. Wie bij de
eerste 25 procent van het deelnemersveld eindigt, plaatst zich
rechtstreeks voor het WK gravelracen. Er is tevens een toertocht
voor mensen zonder licentie. Zoals de naam al aangeeft heeft de
Gravel One Fifty een afstand van
150 kilometer.

Zowel coureurs mét als zonder
licentie kunnen zich inschrijven
voor de Gravel One Fifty. ,,Het is
dus echt een evenement waarbij
topsport en breedtesport elkaar
ontmoeten”, aldus Johan Wekema.

Enforce Sport Events houdt zich
- naast de Gravel One Fifty - ook
bezig met de organisatie van
onder andere de Bartje 200, de
Veldslag om Norg en de Drenthe
200. Het bedrijf is gevestigd in
Eelde-Paterswolde.

VICTORIA • KOGA • GAZELLE • SPARTA • BATAVUS
Oosteind 25 • Norg • Tel. 0592 - 612 000 • www.stellingwerf-tweewielers.nl
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Ceintuurbaan Noord 115 - RODEN - www.verandasroden.nl - info@verandasroden.nl - Tel. 050 - 55 33 977
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.00 uur, zaterdag 9.30 - 16.00 uur (maandag geopend op afspraak)

ZOMERACTIES 2022
ALLESZUIGER
SE 62

ZITMAAIERS

STIHL GTA 26

t 159

RT 4082
RT 5097

t 169

Snoeizaag incl. accu

BENZINE
GRASMAAIERS
RM 248
RM 448 TC
RM 650 V

HOGEDRUK REINIGERS

t 314
t 599
t 999

ACCU
GRASMAAIERS
RMA 235
MET AK 20 +
AK 101

HEGGENSCHAREN
ACCU HSA 45
ELEKTRISCH

t 329

t 129

HSE 42, 45 cm

t 119

HS 45, 45 cm

t 299

BENZINE

t 129
t 89
t 179

RE 90
RE 110
RE 130
(INCL. RA 101)

t 179
t 279
t 534

KETTINGZAGEN

ACCU MSA 120 C-B MET AK20 + AL101 t 339
ELEKTRISCH MSE 141 30 CM
t 189
BENZINE MS 170 30 CM
t 288

iMOW® ROBOTMAAIERS

KANTENMAAIERS
ACCU FSA 45
ELEKTRISCH FSE 52
BENZINE FS 38

t 3249
t 3599

RMI 422
RMI 632

t 1099
t 2199

t 999
t 1999

ELEKTRISCHE
HAKSELAAR
GHE 250
GHE 140 L

t 569
t 459

Indien
gewenst
verzorgen w
ij
voor u
de installatie
.
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Siergrassen, prairietuin én steppetuin
bij Lianne’s Siergrassen in De Wilp
DE WILP - Al meer dan twintig
jaar heeft beplantingsontwerpster Lianne Pot uit De Wilp een
fascinatie voor siergrassen en
sinds 2007 voor prairietuinen.
Als Nederlands collectiehoudster van siergrassen deelt ze
haar kennis en passie met tuinliefhebbers. In De Wilp is een
overzichtelijke siergrassen-kijktuin en zijn er heel veel verschillende soorten siergrassen te
zien en te koop.
Door een bezoek aan de echte
prairie in Noord-Amerika ontstond in 2008 het ontwerp van
de - inmiddels internationaal
bekende - prairietuin in De Wilp.
Lianne Pot liet zich inspireren
door de vorm van een eikenblad,
waarin de paden soms breed
maar soms ook smal zijn zodat
bezoekers de vele verschillende beplantingsmogelijkheden
goed kunnen beleven. Lianne
specialiseerde zich meer en meer
in het maken van beplantingsplannen in Europese prairiesfeer.
Volgens haar ligt de uitdaging
in het maken van beplantingsplannen waarbij het systeem
gaat werken en de planten een
evenwicht met elkaar gaan vormen, net als in de prairie. Door
gebruik te maken van de juiste
planten, met de juiste functies
op de juiste plek, is er geen water en geen voeding nodig.

Na ruim tien jaar is in de prairietuin goed te zien dat er een
natuurlijk evenwicht is ontstaan. De tuin is bovendien onderhoudsvriendelijk, omdat de
planten niet gescheurd hoeven
te worden én er een minimum
aan onkruid opkomt tussen deze
ontworpen
plantengemeenschap met sterke, duurzame
planten.
Voor het nieuwe gedeelte in
haar tuin heeft Lianne zich laten
inspireren door de wat lagere
‘grass and sagebrush’ steppegebieden in de staten Nevada en
Utah. De sfeer in deze gebieden
is volgens velen adembenemend
te noemen. Polvormende blauwbladige grassen worden er gebruikt, kruidige vaste planten en

spontaan uitzaaiende recht opgaande vullers. Soorten die door
het seizoen heen vorm, kleur en
structuur brengen. Van vroeg
tot laat in het seizoen worden
er bijen, vlinders en hommels
aangetrokken omdat er naast de
vele verschillende vroegbloeiende soorten ook vele laatbloeiende insectenlokkers gebruikt
worden. Een grote belofte voor
mens én dier.
Lianne’s Siergrassen is gevestigd
aan de Jan Gosseswijk 31 in De
Wilp. Op 25 juni (steppedag), 20
en 21 augustus (prairiedagen) en
17 en 18 september (siergrassendagen) houdt Lianne’s Siergrassen open dagen. Meer informatie: www.siergras.nl.

Ronde van Leek met gevarieerd randprogramma
LEEK - De Ronde van Leek wordt
dit jaar gehouden op vrijdag
1 juli. Die dag zijn er - naast de
wielerronde - tal van activiteiten
in het centrum van Leek.
De Ronde van Leek werd in 2019
voor de eerste keer gehouden.
In 2020 en 2021 kon de wielerronde vanwege het coronavirus
niet doorgaan. Dit jaar staat de
Ronde van Leek wel weer op het
programma, en wel op vrijdag
1 juli. Start en finish zijn op de
Dam in het centrum van Leek.
Om 18.00 uur beginnen de vrouwen aan hun wedstrijd over 50
kilometer. Om 19.45 uur klinkt

het startschot voor de heren.
Zij rijden een wedstrijd over 80
kilometer. De Ronde van Leek
is onderdeel van de Amysoft
Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. De organisatie verwacht dan ook veel toppers uit
Noord-Nederland aan de start.
Het deelnemersveld wordt aangevuld met enkele nationale en
internationale coureurs.

loop waarvoor alle scholieren uit
Leek en Tolbert zijn benaderd
en een G-loop voor mensen
met een beperking. Ook framerunners kunnen meedoen. Het
loopprogramma wordt afgesloten met de daadwerkelijke 4Mijl
van Leek, waaraan maximaal
300 hardlopers kunnen deelnemen. Inschrijven kan via www.
loopgroepnienoord.nl.

Op het 2,3 kilometer lange parcours van de Ronde van Leek zal
dit jaar ook het hardloopevenement De 4Mijl van Leek worden
gehouden. Het programma omvat onder andere een scholieren-

Nabij start en finish van de Ronde van Leek - op de Bosweg vindt op 1 juli in de middag en
avond een braderie plaats. Het
evenement wordt omlijst met
livemuziek.

Keuring van Groninger paarden in HJC Manege Tolbert
TOLBERT – Vereniging Het Groninger Paard houdt op zaterdag
16 juli een keuring in de HJC Manege in Tolbert.

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

Deelname aan deze regionale
keuring biedt een uitgelezen
kans om veulens te laten beoordelen of om merries en ruinen in aanmerking te laten komen voor stamboekopname of
graadverhoging. Ook kan er op
de keuring worden deelgenomen aan zadel- of menrubrieken en shownummers. Daarvoor
is het niet noodzakelijk dat het
paard eerst heeft meegedaan in
een van de keuringsrubrieken.
Publiek is van harte welkom.
Daarmee is de keuring een mooi
moment om liefhebbers van het
Groninger paard te ontmoeten,
kennis en ideeën uit te wisselen
en te genieten van de kwaliteit
en veelzijdigheid van het Groninger paard. Opgave voor deelname is mogelijk tot 6 juli.
Betrouwbaar, nuchter en veelzij-

dig: dat zijn de kenmerken van
het Groninger paard. Het Groninger paard heeft een rustig
karakter en is voor alles inzetbaar. Het Groninger paard is een
zwaar warmbloedpaard met
drie goede basisgangen: de stap
is ruim en energiek, de draf is
vlot en economisch en er is sprake van een voldoende goede galop. Groninger paarden kunnen
langdurig grote werkprestaties
leveren en hebben een goede
gezondheid.
Er zijn nog steeds relatief weinig Groninger paarden. Het ras
heeft daarom officieel een status
als zeldzaam huisdierenras. Met
hulp van enthousiastelingen
hoopt Vereniging Het Groninger
Paard dit ras nog lang in stand te
kunnen houden.

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 monstermateri-

alen, 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.”

Veldslag om Norg
NORG – De Veldslag om Norg
vindt dit jaar plaats op zaterdag
3 september. Deelnemers aan
deze MTB-uitdaging kunnen
kiezen uit twee afstanden: 80
en 100 kilometer. Het is mogelijk

om onderweg nog een keuze
te maken. De Veldslag om Norg
kent dit jaar een vernieuwd parcours.
Inschrijven is mogelijk via de website www.veldslagomnorg.nl.

American Car Event in De Wilp
DE WILP – Op een stuk land aan
de Keuningsweg in De Wilp
vindt op zondag 3 juli het American Car Event plaats. Het wordt
die dag een komen en gaan van
All Americans, customs, hotrods, vans, pick-ups, lowriders,
bikers en nog veel meer. Naast
de Amerikaanse voertuigen zijn
ook oldtimer auto’s, motoren en
brommers van 25 jaar en ouder

welkom. De dames van de catering staan klaar om iedereen
van een hapje en een drankje te
voorzien.
Het American Car Event duurt
op zondag 3 juli van 13.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis
en aanmelden is niet nodig. Ook
op zondag 28 augustus staat een
American Car Event gepland in
De Wilp.

Auto Onderhoud Emile:
al 10 jaar vertrouwd onderhoud
LEUTINGEWOLDE – Persoonlijke aandacht, service en duidelijke afspraken zijn vaste
waarden bij Auto Onderhoud
Emile in Leutingewolde.
De werkplaats is ingericht
met professionele apparatuur.
Hier wordt onderhoud uitgevoerd en er worden reparaties
gedaan aan alle merken auto’s. Nieuw in de werkplaats
is de professionele bandenapparatuur. Die maakt het zelf
monteren van alle typen banden mogelijk: extra service in
dit geval. Opvallend is dat bij
Auto Onderhoud Emile vaak
auto’s van het merk Saab op

de oprit staan. Dit komt door
Emiles persoonlijke band met
dit merk. Door zijn lidmaatschap van Saabclub Nederland
heeft Emile veel contacten
met Saabliefhebbers. Maar,
zoals gezegd: alle merken
worden bij Auto Onderhoud
Emile liefdevol 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 autoonderhoudemile.nl. Voor het maken van een
afspraak kan men bellen naar
06-25370323.
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Wandelen met erfgoedgids door Veenhuizen
VEENHUIZEN - Meer dan 100
Rijksmonumenten in een dorpje van nog geen 800 inwoners?
Dan loopt u natuurlijk het risico om door de bomen het bos
niet meer te zien. Waarom al die
spreuken? En wie woonde er
dan eigenlijk in zo’n huis?

Rode Pannen en welke rol speelde Veenhuizen in de Tweede
Wereldoorlog?
De gids geeft antwoord op echt
alle vragen over (bijna) 200
jaar unieke kolonie op de heide tijdens een leuke, informele
wandeling. Naar eigen zeggen

heeft deze in Veenhuizen opgegroeide gids, die ook nog eens
in alle gevangenissen van het
dorp heeft gewerkt, nog nooit
twee keer hetzelfde verhaal
hoeven vertellen. En dat maakt
het steeds weer een unieke maar
ook intense belevenis.

Wandelen met gids Peter van
InVeenhuizen biedt uitkomst.
Hij neemt u mee langs de lange
lommerrijke lanen vol grimmige
geschiedenis en vertelt u precies
hoe de unieke vork in de steel zit.
Wist u bijvoorbeeld dat Veenhuizen al bestond vóór de Koloniën
van Weldadigheid werd gesticht
of wie er later één eitje bij zijn
ontbijt kreeg en wie twee? Hoe
was het om vanuit school tussen
gedetineerden door naar huis
te lopen of met een boevenbus
naar school te worden gebracht?
Wie verbleven er in de beruchte

Bijzondere
workshops
glasfusing bij Glasuniek
NORG - Glaskunstenaar Linda
van Huffelen van glasatelier
Glasuniek in Norg geeft in de
zomerperiode les in bijzondere
vormen van glasfusing.

Vos Mechanisatie: voor al uw tuin- en parkmachines
ZEVENHUIZEN - Vos Mechanisatie is een bedrijf met een rijke
traditie in de agrarische en technische dienstverlening.
Vos is al meer dan 90 jaar vanuit
Zevenhuizen actief in de noordelijke provincies.

Vos Mechanisatie verkoopt
landbouw- en grondverzetmachines. ,,Daarnaast kunt u voor
onderhoud en reparatie bij ons
terecht in onze rijk uitgeruste
werkplaats. Tevens hebben we
een speciale afdeling voor hydrauliek, draaiwerk, cilinders re-

pareren en slangen persen. Ook
hebben wij een breed aanbod
aan machines voor de verhuur:
van minikranen, graafmachines, maaiers, kettingzagen tot
bladblazers en meer.” Naast de
werkplaats heeft Vos Mechanisatie ook een KRAMP Part-shop
en verkoopbalie in de winkel. Tevens vindt men in de winkel een
ruim assortiment tuin- en parkmachines. Deze is zeer uitgebreid met een groot assortiment
accumachines: van robotmaaiers
tot heggenscharen. ,,Hier kunt
u in alle rust en ruimte het uitgebreide assortiment nieuwe
machines van de kwaliteitsmerken STIHL en STIGA bekijken.
Ons personeel kan u vakkundig
adviseren over de machine die
het meest geschikt is en past bij
uw wensen.” Meer informatie:
www.vosmechanisatie.nl.

Scandinavisch Midsommarfeest op Landgoed Museum Nienoord
LEEK – Bezoekers van Landgoed
Museum Nienoord kunnen zich
op 25 en 26 juni onderdompelen in een Scandinavisch zomerfeest. Dan wordt voor de derde keer de Midsommar Markt
gehouden, een viering voor de
langste dag van het jaar.
Stichting Scandinavië Beleven
(bekend van de eerder georganiseerde Zweedse Kerstmarkt te

Winnaars
prijspuzzel

‘Zendingswerk’ was de oplossing van de prijspuzzel in
de krant ‘Woonzinnig’, die
verscheen op 17 mei. Uit de
vele goede oplossingen zijn
drie winnaars getrokken. De
waardebon van Van Slooten Tweewielers in Peize
is gewonnen door de heer
W. Hagenaar uit Roden. Mevrouw J. Groenveld uit Niezijl
en mevrouw R. Dijkstra uit
Sebaldeburen zijn winnaar
geworden van de zomervogelstrooipakketten aangeboden door Dierenspeciaalzaak
Quno in Peize. De prijzen zijn
inmiddels uitgereikt.

Groningen) wil met het organiseren van dit evenement meer
mensen - jong en oud - laten
kennismaken met de prachtige
cultuur en alle tradities die Scandinavië te bieden heeft.
Tijdens de Midsommar Markt
kunnen bezoekers kennismaken
met een grote diversiteit van
Scandinavische producten en
mooie ambachten: van lifestyle
tot reizen of het volgen van een
workshop. De Midsommar Markt
heeft voor ieder wat wils.
De Midsommar Markt is méér
dan een markt. Zo kunnen
(groot)ouders met hun (klein)
kind leren boogschieten. En er
zijn verschillende andere activiteiten waar jong en oud zich
mee kunnen vermaken. Ook

aan de lekkere trek is gedacht:
op beide dagen zijn er meerdere Scandinavische lekkernijen te
verkrijgen op het terrein.
De Midsommarviering is pas echt
compleet met het opzetten van
de meiboom, onder begeleiding
van muziek en dans. Dit is een
bijzonder en feestelijk moment
op de zaterdagmiddag waar iedereen aan kan deelnemen.
De Midsommar Markt op Landgoed Museum Nienoord is op
zaterdag 25 en zondag 26 juni
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Tickets voor het evenement zijn
vooraf online verkrijgbaar via
de website www.midsommarmarkt.nl. Met een ticket voor de
Midsommar Markt heeft men
gratis toegang tot Museum Nienoord en het Rijtuigenmuseum.

,,Normaal gesproken kunt u
niet in de glasoven kijken”,
vertelt Linda van Huffelen. ,,Bij
deze workshops van een dag
kan dat juist wél. Dat maakt
het extra spannend.”
Eén van de objecten die u kunt
leren maken is een sculptuur
van glazen druppels in allerlei
kleuren. ‘s Ochtends wordt de
constructie gemaakt, ‘s mid-

dags stookt de oven en bent
u vrij en dan kunt u ‘s avonds
naar het vervloeiingsproces kijken. De volgende middag kunt
u het object ophalen.
Een tweede optie is het marmeren van glas. Daarbij brengt
u in het zeer hete glas patronen
aan door er als het ware in te
‘roeren’. Daarnaast worden
ook workshops verzorgd in reguliere glasversmelting, waarbij u bijvoorbeeld een schaal,
vaas of tuinsteker maakt.
Meer info over de workshops
bij glasatelier Glasuniek is te
vinden op www.glasuniek.nl.

Jumping Tolbert in de HJC Manege
TOLBERT – Op het terrein van de
HJC Manege wordt van 23 tot
en met 28 augustus een nieuwe
editie van Jumping Tolbert gehouden.
Jumping Tolbert begint op dinsdag 23 augustus met overdag de
rubrieken voor 4- en 5-jarigen.
Aansluitend organiseert Starsale
Auctions ‘s avonds een veulenveiling. De eerste veulens zijn inmiddels voor de veiling geselecteerd. Op woensdag 24 augustus
beginnen de springrubrieken:
van BB tot en met 1,40 meter.
Op zondag 28 augustus komen
de pony’s in actie.
De HJC Manege heeft de beschikking over twee prachtige
grote banen met een eb- en
vloedbodem. Op zo’n bodem
kunnen ruiters in alle weersomstandigheden rijden, onder optimale condities. Het achterterrein
van de manege zal weer worden
getransformeerd tot een gezellig concoursterrein met een strodorp voor sponsoren. Hier kan
men op de terrassen gezellig iets
eten en drinken en ondertussen naar de springsport kijken.
Omdat de coronamaatregelen
verdwenen zijn, besteedt de organisatie van Jumping Tolbert
dit jaar extra aandacht aan het
randgebeuren. ,,De terreinen
zijn groot, en deze willen we op-

timaal gaan gebruiken om een
groot en gezellig evenement
neer te zetten waar de springsport natuurlijk de boventoon
voert.”
Hoofdsponsor van Jumping Tolbert is Loonbedrijf Hummel, een
jong bedrijf dat flink aan de weg
timmert. Loonbedrijf Hummel
heeft zich voor 3 jaar verbonden aan Jumping Tolbert. ,,Zonder sponsoren en vrijwilligers
kunnen wij natuurlijk niet zo’n
groot evenement neerzetten.
Wij zijn blij met elke ondersteuning. Dit jaar kunnen we op zaterdagavond ook weer los met
een leuke afterparty. Gaatze
Bosma komt hier speciaal voor
naar Tolbert en zal de zaterdag
muzikaal afsluiten. En we sluiten het concours op zondag natuurlijk af met de Grote Prijs van
Tolbert, de Loonbedrijf Hummel
Prijs. Dat zal een waar spektakel worden. Wij als organisatie
zetten onze schouders eronder
en verwachten veel deelnemers
uit het hele land voor een mooi
stukje paardensport in Tolbert.”
Alle informatie over (het programma van) Jumping Tolbert is
te vinden op www.jumpingtolbert.nl en op de social media-kanalen van het evenement. De
toegang tot Jumping Tolbert is
alle dagen gratis.

HAARDEN
en KEUKENS
KEUKENS
& HOUTKACHELS
Meerdere modellen
budgetkeukens

Voor elk
budget een
keuken

Onze
showroom is
vernieuwd

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

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

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!
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

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
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‘Bij een ballonvaart gaat het om de beleving’
RODEN – Genieten van de
mooiste uitzichten en de oorverdovende stilte op een paar
honderd meter hoogte: het kan
tijdens een ballonvaart. Dijkstra
Ballonvaarten in Roden organiseert ballonvaarten boven de
provincies Groningen, Drenthe
en Friesland.
Eigenaar Herman van der Roest is
al zo’n 25 jaar werkzaam bij Dijkstra Ballonvaarten. In 2019 nam
hij het bedrijf over van Lammert
Dijkstra. Nog altijd zijn ballonvaarten onverminderd populair.
,,Het is de beleving”, verklaart
Van der Roest deze populariteit.
,,In de lucht hangen zonder ook
maar iets te horen, met uitzondering van zo nu en dan het geluid van de brander. En natuurlijk
genieten van het uitzicht terwijl
je over je eigen dorp en provincie
vliegt.”
Dijkstra Ballonvaarten organiseert ballonvaarten voor kleine
en grotere gezelschappen, geheel afgestemd op hun wensen.
Er zijn vaste opstijgplaatsen in

Groningen, Friesland en Drenthe. Aan die plaatsen is men
echter niet gebonden, in overleg
kunnen de luchtballonnen ook
op andere plekken de lucht in.
Bij Dijkstra Ballonvaarten duurt
een ballonvaart minstens een
uur. Aan het eind van de vaart
wordt zorgvuldig een geschikte
landingsplek gezocht. Van der

Roest: ,,Zowel in Groningen,
Friesland als Drenthe kennen we
alle geschikte locaties. En na afloop van de ballonvaart wacht u
een klassiek luchtvaartritueel.”
Voor meer informatie kan men
terecht op www.dijkstraballonvaarten.nl, bellen naar 0594580707 of een e-mail sturen naar
info@dijkstraballonvaarten.nl.

Avontuurlijk programma voor
vierde Festival Veenhuizen
VEENHUIZEN – Festival Veenhuizen beleeft op vrijdag 19 en
zaterdag 20 augustus de vierde
editie.

LieFair: Lievers landleven in Lieveren
LIEVEREN – Het authentieke esdorp Lieveren staat in het laatste weekend van augustus in
de schijnwerpers tijdens LieFair:
een fair met brocante, oude
ambachten, streekproducten,
livemuziek en natuurlijk een culinair plein waar het heerlijk vertoeven is. Het motto is ‘Lievers
landleven in Lieveren!’
Lieveren wordt op zondag 28
augustus omgetoverd tot een
plek waar iedereen heerlijk kan
nazomeren en genieten in het
thema ‘Lievers Landleven’. Zo’n
120 standhouders bieden deze
dag een grote diversiteit aan waren, variërend van brocante en
tuinartikelen tot curiosa en nog
veel meer. Op diverse plekken
kan men de oude ambachten

van Lieveren tegenkomen, de
streekproducten die het dorp en
de omgeving te bieden hebben
en de livemuziek dat een geweldig riedeltje zal spelen.
Het kloppend hart van de LieFair, het culinaire plein, vormt de
gehele dag een bron van gezelligheid, verse producten, goede
wijnen en een heerlijk speciaalbiertje van de tap. ,,Scoor een

heerlijk hapje, bestel een drankje aan de bar, vind een plekje in
de zon en geniet!”
De LieFair in Lieveren is op zondag 28 augustus geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis. Voor standhouders zijn
nog enkele plekken beschikbaar.
Zij kunnen voor meer informatie
terecht op www.liefair.nl. Ook
foodtrucks zijn van harte welkom.

Regiokampioenschap KNHS naar Tolbert

Theetuin De Baggelhof: een groene en bloemrijke plek
TERHEIJL – Kwekerij en theetuin
De Baggelhof in Terheijl is een
plek waar wilde en gekweekte planten, kruiden, bomen en
struiken door elkaar groeien en
bloeien.
Wie de route aflegt die over het
terrein van de kwekerij voert,
kan lezen hoe er bij De Baggelhof op biologische wijze wordt
gewerkt. De zitjes in de theetuin,
omringd door bloemen en planten, krijgen steeds meer vorm.
Het is genieten geblazen tussen
al het groen, de kleuren van diverse bloemen en planten én het
zingen van de vele vogels.
In de theetuin is er keuze uit
biologische theeën en verse kruidenthee, zoals verveine-, salie-,

Festival Veenhuizen is een
uniek zomerfestival vol klassieke muziek en verwante genres.
Bezoekers ontdekken topmusici en laten zich meevoeren
langs de indrukwekkende verhalen van het gevangenisdorp
Veenhuizen. Tegen het decor
van historische gebouwen, statige lanen en wondermooie natuur verrijst een intiem festival
met concerten, pop-up optredens, wandelingen en gezellige plekken voor een hapje en
een drankje.
Veenhuizen is een plek met veel
verhalen. De voormalige Kolonie van Weldadigheid heeft
een rijke geschiedenis en is
zelfs UNESCO Werelderfgoed.
Raak gevangen door de muziek
in de straten, in een omgeving
die meer dan anderhalve eeuw

afgesloten was van de rest van
de wereld. Bezoek optredens
op historische locaties, maak
een literair-muzikale wandeling of word verrast door een
concert vanaf een terrasstoel.
Festival Veenhuizen blaast de
verhalen van het dorp nieuw
leven in.
Ook het programma van deze
vierde editie wordt weer samengesteld door Fuse (fusemusic.nl), de Nederlandse
topformatie die bekend is als
huisband van ‘Podium Witteman’. Voor Festival Veenhuizen
maakt het zestal een avontuurlijk programma, een mix van
ervaren muzikanten en aanstormende talenten die bruisen
van de creativiteit. Met voor
ieder wat wils: van de mooiste
klassieke muziek en jazz tot
wereldse volksmuziek, dans,
poëzie en spannende kruisbestuivingen. Het programma
van Festival Veenhuizen wordt
binnenkort bekend gemaakt.

gember en muntthee. Daarnaast
worden diverse soorten biologische koffie aangeboden met
zelfgemaakte baksels.
Theetuin De Baggelhof is aangesloten bij Stichting Rustpunt.
Hierdoor bestaat ook de moge-

lijkheid om de fiets te repareren
of de accu op te laden. Bij Stichting Rustpunt zijn de mooiste
pauzeplekjes aangesloten voor
fietsers en wandelaars op het
platteland. ,,Wij zijn daarom
trots dat wij hier bij horen!”
Theetuin De Baggelhof is gelegen aan het Baggelveld 2 in
Terheijl, tussen Nieuw-Roden en
Nietap. De theetuin is geopend
op vrijdag, zaterdag en zondag
van 12.00 tot 17.30 uur, met uitzondering van de laatste zondag
van de maand. Meer informatie –
ook over eventuele activiteiten –
is te vinden op www.baggelhof.
nl.

TOLBERT – De roep om een
zandbodem is vanuit de ruiters
zó groot dat het bestuur van
KNHS-regio Groningen heeft
besloten om het Stadspark in
Groningen te verlaten en het
regiokampioenschap te verhuizen naar het terrein met eb- en
vloedbodems van de HJC Manege in Tolbert.
Dit jaar wordt door KNHS-regio
Groningen als een tussenjaar
gezien, waarin het helaas niet
meer te realiseren viel om alle
rubrieken van het regiokampioenschap in één weekend te
laten verrijden. Daarom wordt
het programma over vijf dagen
verdeeld. Tijdens het outdoorkampioenschap komen paarden
en pony’s aan de start in zowel
het springen als de dressuur.
Dit jaar kunnen ook weer verenigingskampioenschappen en
afdelingsdressuur worden uitgeschreven. Elke ruiter en elk team
strijdt ervoor om kampioen te
worden en de felbegeerde afvaardigingsbrief te bemachtigen
om te mogen starten op de Hip-

piade in Ermelo, waar gestreden
wordt om het Nederlands kampioenschap.
Het regiokampioenschap begint op zaterdag 9 juli met het
B-springen. Op zondag 10 juli komen de andere springrubrieken
aan de beurt, zowel bij de paarden als de pony’s. In de andere
ring zijn de afdelingsdressuur en
de verenigingskampioenschappen. Van maandag 11 tot en met
woensdag 13 juli wordt telkens
aan het eind van de middag gestart met de dressuurrubrieken.
Op woensdagavond wordt de
kür op muziek verreden.
Op het terrein van de HJC Manege wordt een strodorp ingericht
en er is een groot terras waar
wat gegeten en gedronken
kan worden. De toegang is alle
dagen gratis. Het regiobestuur
van de KNHS en Louwe Mulder
van de HJC Manege zetten alles
op alles om een mooi paardensportevenement neer te zetten
en vele kampioenen te mogen
huldigen. Het programma en
de startlijsten zijn te vinden op
www.paardensportgroningen.nl.

STRAK MODERN
of gezellig landelijk

ODINK, THUIS
IN ÉLKE KEUKEN

De voordeligste
keukenzaak van
het Noorden

Keukenadvies op maat

Wij zijn de specialist in landelijke keukens.
Wij bieden ongekende kwaliteit en mogelijkheden
voor ambachtelijk geproduceerde maatwerkkeukens.

Wij hebben het niet zomaar
over keukens. Wij geven goed
en gedegen advies op afspraak.
Onze keukens zijn mooi, praktisch
en goed betaalbaar

Voor elke stijl
een passende keuken
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Deco-Loge: ‘lekker zitten’ in Veenhuizen

BON

Bij een
heerlijke
warme wafel,
een kop
koffie of thee
van het huis
(max. 2 pers. per bon)

en huisgemaakte ‘kakelmirakel’ (advocaat). Met de oude gereedschappen en antieke wafelijzers als decoratie kunt u bij Deco-Loge Cadeaus
‘lekker zitten’ in Veenhuizen. Met de
hiernaast afgebeelde bon krijgt u bij
een wafel een kopje koffie of thee
van het huis. Deco-Loge Cadeaus is
gevestigd aan de Oude Gracht 4B in
Veenhuizen. ,,Graag tot ziens bij ons
op het terras!”

VEENHUIZEN - Genieten van sfeer,
koffie en wafels in een oude timmerwinkel: in het hart van Veenhuizen vindt u de ambachtelijke
wafelbakkerij en koffieschenkerij
Deco-Loge Cadeaus.
In deze sfeervolle timmerwinkel uit
1865 treft u naast de versgebakken
warme wafels leuke cadeauartikelen en streekproducten zoals poffert

Kunst en gezelligheid bij Zunneschien
VEENHUIZEN - Koffie- en theetuin Zunneschien is een gezellige ontspanningstuin in
Veenhuizen. Geniet van de kronkelende
paadjes en leuke zitjes, onder het genot
van een heerlijk kopje koffie of thee met
cake. Als het wat minder mooi weer is, is
er binnen werk te zien van verschillende
kunstenaars die regelmatig in de theetuin
exposeren. Theetuin Zunneschien van Tinie Veenstra is een begrip in Veenhuizen,
en niet alleen voor de lokale bevolking. In
de tuin zijn knusse zitjes te vinden te midden van een zee van bloemen, soms grotendeels verscholen achter het groen. Tinie
Veenstra schenkt onder andere haar beroemde bajesthee. En wie trek heeft, kan er
een plak zelfgebakken cake bij bestellen. In
de inbrenggalerie van koffie- en theetuin
Zunneschien worden producten verkocht
van 150 creatieve amateurs. Zunneschien is
gevestigd aan de Hospitaallaan 2 in Veenhuizen (0592-388419).

Genieten van een rustmoment
bij Het Theepalet
EEN - Aan de Haulerwijksterweg in Een kan men
genieten van een heerlijk
rustmoment. Tussen de
groene weilanden - al dan
niet bevolkt door schapen, koeien of paarden
- bevindt zich een unieke locatie: een theehuis/
broodjeshuis en een meubelmakerij. Deze worden
gerund door de eigenaren
Tonnie en Hennie Barelds.
Tonnie en Hennie Barelds
willen fietsers en wandelaars graag dat stukje rust
bieden waar zij naar verlangen na een fiets- of wandeltocht in de mooie drie
provinciën-landstreek.
,,U
kunt uitrusten op meubels
die in de eigen meubelmakerij zijn gemaakt en genieten
van de omgeving. Ook in
het theehuis worden diverse producten zelf gemaakt:
zo kunt u kennismaken met
overheerlijke broodjes met

huisgemaakte pulled-pork of
kip-pesto.” Ook voor bijvoorbeeld een uitsmijter kunt u
bij Het Theepalet terecht.
Maar bij Het Theepalet bent
u ook aan het goede adres
wanneer u een feestje te vieren heeft. Er is ruimte voor
groepen tot ongeveer 35
personen. ,,U kunt dan kiezen uit een geheel verzorgde
high-tea, lunch of barbecue.
Ook kunt u kiezen voor een
bierproeverij met het overheerlijke Texelse bier. Maar
gewoon even een kopje thee
of koffie bij ons drinken in de
tuin of in het theehuis is natuurlijk ook helemaal goed.
Wij staan graag voor u klaar.
U bent van harte welkom en
dat zult u ervaren als u de tijd
neemt om Het Theepalet te
bezoeken.”
Voor meer informatie over
Het Theepalet aan de Haulerwijksterweg 17 in Een: www.
hettheepalet.nl of 0592656278.

Knooppuntenroute: Veenhuizen, Norg, Donderen
Knooppuntenlijst

36,6
KM

78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen
88 Dominee Germsweg,

Donderen
Een

Veenhuizen
94 Wiltenkamp, Norg

Theepalet

87 Brink, Norg
Norg
Peest

48 Roeghoornweg, Norg
15 Achterste Weg, Norg
46 Donderen

Westervelde

32 Donderen
Zunneschien

Veenhuizen
ges
Hoorn Asper

47 Schaapdijk, Peest

Zuidvelde

Op fiet
se
in de
regio!

43 De Fledders, Zuidvelde
84 De Fledders, Zuidvelde
63 Hoofdweg, Veenhuizen
78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen
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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. De winnaar van Folly
Art Norg wint een geldprijs van
5000 euro. Meer informatie over
het evenement is te vinden op
www.follyartnorg.nl.

Raamdecoratie bij
Vloeren Lifestyle Roden

Ringsteken in Norg
NORG - Stichting Norgermarkt
Concours organiseert op zaterdag 2 juli het traditionele ringsteken met aanspanningen in het
centrum van Norg.
Het belooft zoals vanouds een
gezellig en kleurrijk spektakel
te worden waarbij combinaties
met zowel pony’s als paarden
door het centrum van Norg rijden. Zij proberen door het steken van ringen in drie rondes
zoveel mogelijk punten te verzamelen. De combinatie met de
meeste punten wordt winnaar
van het ringsteken.
De deelnemers mogen zelf bepalen hoe zij zich kleden en hun
wagen versieren. Dit zorgt steevast voor een kleurrijk schouwspel, waarbij zowel prachtige

traditionele combinaties als
ludieke aanspanningen het publiek vermaken. Toeschouwers
mogen door middel van een
stembriefje hun favoriete combinatie kenbaar maken, waar-

na aan de combinatie met de
meeste stemmen een mooie prijs
wordt uitgereikt.
Het ringsteken in het centrum
van Norg begint op 2 juli om
19.00 uur.

RODEN - Bij het inrichten van
een woning gaat het om het
creëren van een persoonlijke
sfeer. Raamdecoratie speelt
hierin een belangrijke rol. Vloeren Lifestyle Roden heeft een
ruim assortiment voor de klant
uitgestald in de showroom van
1000 vierkante meter.

vouwgordijnen,
jaloezieën,
multi-shades en nog veel meer.
De raamdecoratieproducten
zijn decoratief en functioneel
en worden voor de klant op
maat gemaakt. Vloeren Lifestyle Roden vervaardigt producten uit kwalitatief hoogwaardige materialen.

Vloeren Lifestyle Roden werkt
met enkele bekende raamdecoratiemerken (ABZ, HR Design,
Lifestyle en Multisol) en heeft
voor ieder interieur - van trendy tot tijdloos en van sfeervol
tot zakelijk - passende raamdecoraties. Voor elke lichtinval
zijn er tal van oplossingen in
stijlvolle en eigentijdse uitvoeringen: rolgordijnen, plissés,

Klanten kunnen inspiratie opdoen in de winkel aan de Ceintuurbaan 112-1 in Roden. Bij
Vloeren Lifestyle Roden heeft
men aandacht voor de vereiste
kwaliteit, advisering en service.
,,Wij gaan graag bij de klant
langs om de exacte maten op te
meten. De producten worden
eventueel ook opgehangen en
dat alles gebeurt gratis.”

Amysoft Wielermeerdaagse
Noordenveld-Westerkwartier
NIEUW-RODEN – De Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier gaat op maandag 27 juni van start
in Nieuw-Roden.
Doordat er in Nieuw-Roden nieuwe woningen gebouwd worden aan een deel
van het normale parcours, gaan de wielrenners dit jaar vanaf de Dorpsstraat de
Esweg op, daarna door de Berkenstraat
de Beukenlaan in en via de Juffrouw
Clewitsstraat en de Burgemeester Bloemersstraat de Roderweg op naar de

finish op de Dorpsstraat. Daags na de
start in Nieuw-Roden strijkt het peloton
neer in Peize.
Op vrijdag 1 juli wordt de Amysoft
Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier vervolgd met de Ronde
van Leek. Die heeft dit jaar een uitgebreid randprogramma (zie elders in
deze krant). De finale is op zaterdag 2
juli in De Wilp. De Ronde van De Wilp
is al voor de 39e keer onderdeel van de
Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier.

C-GRID Energy van

E-LANE van

Gevalletje Kneitersnelle Krachtpatser

.vanaf € 2.699

• 500 Wh accu
• Ook met achterdrager
• Dubbelpoot standaard
• Soepel dankzij 7 versn.
Kom ze bekijken en maak
gerust een rappe proefrit!

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

Dè e-bike met krachtige middenmotor.
En geruisloos.

GA GEZELLIG
FIETSEN!
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• Acc

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

Een bruisende
feestweek
voor jong en oud!

2022
Programma Feestweek Volksvermaken Tolbert zondag 26 juni t/m zondag 3 juli
Stichting Volksvermaken Tolbert
presenteert dit jaar weer een
bruisende feestweek:
Het programma per dag is als volgt:

Dinsdag 28 juni:
Wandeltocht
Locatie: start vanaf terras bij de
ActiviteitenArena achter
De Postwagen
Start om 19.00 uur
Aanmelden: niet nodig,
opgave bij de start
Kosten: € 2,50 / donateurs van
Volksvermaken zijn gratis

Zondag 26 juni:
Kindermiddag met kidsquiz
en buikschuifbaan
Locatie: Countrydorp achter in
de HJC manege
Tijd van 14.00 t/m 18.00 uur
Aanmelden: niet nodig,
opgave bij de inloop
Gratis deelname
Woendag 29 juni:
Jaarmarkt van 14.00-21.00 uur
in de Hoofdstaat met vanaf
ca 17.30 uur live muziek van
Douwe Kamminga. Er zal een
verscheidenheid aan waren en
goederen te koop zijn.

Maandag 27 juni:
Ringsteken
Locatie: Buitenbak achter de
HJC manege
Start om 19.00 uur

Donderdag 30 juni:
Fietstocht
Locatie: start vanaf terras bij de
ActiviteitenArena achter
De Postwagen
Start om 19.00 uur
Aanmelden: niet nodig,
opgave bij de start
Kosten: € 2,50 / donateurs van
Volksvermaken zijn gratis

Vrijdag 1 juli:
Pubquiz
Locatie: Countrydorp achter in
de HJC manege
Start om 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur
Aanmelden: niet nodig, opgave
bij inloop
Gratis deelname

Zaterdag 2 juli:
Trekker oldtimer toertocht
door de omgeving van Tolbert.
Vertrektijd om 10.00 uur vanaf
de CazemierBoerderij aan de
Hoofstraat 27 in Tolbert
Men komt tussen 12.0012.30 uur weer terug bij de
CazemierBoerderij.
De inschrijving zit al vol.
Toeschouwers zijn natuurlijk
altijd welkom.

Zondag 3 juli:
Hitzzz drive inn show op plein
naast de Poiesz
Start om 14.00 tot 18.00 met
GRATIS ENTREE
Optredens van De Esperando’s,
Wimmie Bouma, Jan Warringa,
Evert Baptist en Lucas & Gea
met tussendoor een gezellige
feest DJ.

Brommer toertocht
door de noordelijke omgeving
Vertrektijd om 10.00 vanaf
de CazemierBoerderij aan de
Hoofdstraat 27 in Tolbert
Vanaf 16.00 uur Levend tafel
voetbal met aansluitend een DJ
op het plein naast de Poiesz

Voor meer informatie kijk
op de facebook pagina van
Volksvermaken Tolbert

HJC Manege
MIDSUMMER
SALE

Voor alle takken
van paardensport
• 10 t/m 13 juli:
• Zat. 16 juli:
• Vrij. 22 juli:
• Vrij. 29 juli:
• Zat. 30 juli:

Groningse Outdoor Kampioenschappen
Keuring KVTH en Groninger paard
Veulenkeuring KWPN 100 JAAR !
Keuring Tuigpaarden
Keuring Welsh pony’s (Gron., Fr., Dr.)

Hoofdstraat 53 • 9356 AV Tolbert • Tel. (0594) 51 42 14
info@hjcmanege • www.hjcmanege.nl

Bent u op zoek naar een klassieke, moderne of nostalgische keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!
Wij
helpen u
graag op
afspraak

Regelmatig
NIEUWE
modellen

keukenopstellingen
in diverse
stijlen!

Wij helpen u graag!
• Verkoop
• Reparatie

Ook keukenrenovatie

• Onderhoud
• Legservice

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

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

6

PER STUK

2

29,90
voor

50,00

Dames stretch broeken - Hoog model

VANAF

24,90

Download
ook onze app!
Of volg ons op

Heren stretch broeken

VANAF

29,90

Zware kwaliteit - Stone wash - spijkerbroeken
PER STUK

20,00

3 voor 49,00

Hoofdstraat 44 | Tolbert | Tel. (0594) 517 224
www.fiftyfiftytolbert.nl | /fiftyfiftytolbert

Openingstijden: do. 9.00-17.00 uur - vr. 9.00-21.00 uur - zat. 9.00-17.00 uur

• 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

Kolonievaart 16
Huis ter Heide
06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl
www.hoorn-asperges.nl
VERSE AARDBEIEN

Bewonder onze collectie
siergrassen!

HONING
Activiteiten:
25 juni: Steppedag
20 en 21 aug.: Prairiedagen
17 en 18 sept.: Siergrassendagen

Bij aankoop van
2 verschillende smaken

1 POTJE GRATIS

oten
Onbesp rlijk
e
e
h
en
zoet
per bakje
€ 2.99
2 voor

€ 5.-

De
zomer- s
je
konink rn
o
van Ho

VERSE GROENTEN
Altijd
een ruim
ent
assortim

Ook
lekkernijen,
wijnen en
speciaal
bieren

Ook:
vlees, zuivel,
brood, koffie
en thee

Open: Ma. t/m. vr. 9.00 - 18.00 uur, zat. 9.00 - 17.00 uur.

Jan Gosseswijk 31 - De Wilp (Gron.) T. (0594) 64 42 63
www.siergras.nl - www.prairietuin.nl
Openingstijden: t/m 1 oktober op donderdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur
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Trekkertrek Sebaldeburen:
nieuw begin na 2 jaar afwezigheid

SEBALDEBUREN – Op zaterdag 25 juni is
het weer zover: de trekkertrekwedstrijd
in Sebaldeburen. Na twee jaar geen wedstrijd te hebben georganiseerd vanwege
de coronamaatregelen is het nu weer tijd
voor actie, en dat op een splinternieuwe
baan.
Die actie, proberen een sleepwagen achter
een trekker naar de full-pull-lijn - de finish te trekken, lijkt in eerste instantie een simpele opdracht, maar niets is minder waar.
Elke deelnemer/deelneemster weet er een
eigen draai aan te geven. Bovendien zijn
er regels. Trekkertrek is een motorische
sport en dus zijn er vooral regels om de

onderlinge strijd tussen de deelnemers
eerlijk te laten verlopen. Gelijkwaardige
trekkers nemen het tegen elkaar op. Onderverdeeld naar gewicht en vermogen,
de PK’s. Er zijn standaard trekkers, zoals
men ze wel aan het werk ziet op het land
of ziet rijden op de weg. Bij andere trekkers
is er gesleuteld om meer PK’s onder de motorkap weg te halen. Zo ontstaan klassen
als Hobbysport, Sport en Supersport. Bij de
Oldstock-klasse is het hart van de tractor,
de motor, zelfs helemaal verwijderd en vervangen door een donorhart: een automotor. Verdeeld op basis van gewicht zijn er
negen Standaardklassen, twee Oldstock-,

drie Hobbysport- en vier Sportklassen en
twee klassen voor de Supersport bij Trekkertrek Sebaldeburen.
De 24e editie van het evenement zal dit
jaar plaatsvinden op een andere locatie:
achter café Het Haventje in Sebaldeburen.
Daar is, te midden van de ijsbaan, een nieuwe baan aangelegd. Een dubbele baan, om
zo meer trekkers te kunnen laten rijden. De
organisatie is druk
bezig om de laatste
hand te leggen aan
de baan, om deze in
een zo goed mogelijke conditie te krijgen

zodat de wedstrijd goed kan verlopen. Aan
de kinderen wordt ook gedacht. Kinderen
tot en met 12 jaar kunnen hun krachten
meten voor een mini-sleepwagen, welke
ze zover mogelijk vooruit moeten trekken
met behulp van een skelter.
Het wedstrijdprogramma van Trekkertrek
Sebaldeburen begint op zaterdag 25 juni
om 9.00 uur.

www.msholdenburger.nl
De Wieren 1 l Lutjegast l 0594-612066
Optwizel 91 l Twijzel l 0511-843430

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

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

DE GROOTSTE AANBIEDER VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S IN DE REGIO!
2x

ZEER BREED ASSORTIMENT

Audi E-Tron Sportback

Mini Electric
4x

Altijd minimaal
20 op vooraad!

10x

VELE
MODELLEN
DIRECT
LEVERBAAR!

Fiat 500 Icon

11x

Honda-E

Nissan Leaf Electric

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

AL RUIM 20 JAAR

1.500 m2 showtuin met
volop
bestratings-voorbeelde
n!

Dé bestratingsspecialist van
het Noorden
KERAMISCHE TEGELS

NERO

Opel Mokka-E

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

ZOMER: GEZELLIG CRUISEN
OP JE NIEUWE SCOOTER!

Op voorraad:
Nieuwe en
gebruikte scooters
v.a. 995,uit voorraad leverbaar

Nog 375 m2

€ 49,95
p/m2

11x

Nog 525 m2

€ 49,95
p/m2

SLATE BLACK

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL
Nog 450 m2

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
Ook reparatie en onderhoud van motoren!

€ 49,95
p/m2

STEEL

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

DELBRUGGE
TWEEWIELERS & MINICARS

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

Welkom
bij:

Bloemen Groothandel Marjet

Om de week op de
weekmarkt in Leek
met marktkraam!

• Perkplanten
• Hanging baskets
• Wandhangers
• Potterie, beelden
• Potgrond

Uniek
in de
regio!

Open: wo. en vr. 13.00 - 16.00 uur • za. 10.00 - 12.00 uur
Industriepark 2-1 (achter autobedrijf Doornbosch) • Leek • Telefoon: 06 - 5050 0972

OP ZOEK NAAR EEN AIRCO?

IEDEREEN
EEN
ZONNIGE
VAKANTIE
GEWENST!

DIT IS HET JUISTE ADRES!

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN
ACTIE VERLENGD WEGENS GROOT SUCCES !
Incl standaard montage
€ 1099,Zephir 2,5 KW
Max 65 m3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Warm in de winter
Incl standaard montage
€ 1.299,Haier tide 3,5 KW
Max 120 M3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Koel in de zomer
Incl standaard montage
€ 1.475,LG S09ET 2,5 KW
Max 65 M3
Incl wifi
Koelen en verwarmen

Wij komen langs voor gratis advies op maat
Voorwaarden standaard installatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 3 meter koelleiding
Maximaal 2 meter leidinggoot
Incl muurboring steen/hout
Stroompunt op maximaal 3 meter
Maximale hoogte buitenunit 2,3 mtr
Incl muurbeugel of opstelblokken
Binnen en buiten unit op dezelfde muur (binnen/buiten)
incl werkschakelaar
(Actie’s geldig zolang de voorraad strekt!)

AIRCONDITIONERS • PELLETKACHELS • ELEKTRISCHE CV KETELS

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

Dinsdag 21 juni 2022

Voor
al uw
interieurwensen


Keukens
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Zomervertier



Meubelen



Kasten

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

www.finessekeukens.nl

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: elektrische
fietsen met de beste prijs/kwaliteit-ver-

Broodlust introduceert bakmixen
voor thuisbakkers
PEIZE - Bakkerij Broodlust in Peize heeft begin dit jaar een serie
bakmixen voor thuisbakkers geintroduceerd. Het aanbod omvat
onder andere broodmixen, pannenkoekmixen en cakemixen.

trek. Koning: ,,Maar ze zijn ook
geschikt voor mensen die een
broodbakmachine hebben en bij
wijze van spreken alleen maar
op de startknop willen drukken.”

100 procent natuurlijk product.
Dat geldt ook voor het roggebrood. Daar heb ik een goede
naam mee opgebouwd: mensen
komen er van heinde en verre
voor naar Peize.”

De bakmixen worden door bakker Rolf Koning van bakkerij
Broodlust eigenhandig geproduceerd. ,,Het meel wordt hier
gemalen in de Paisermeul.
Het resultaat is een prachtig
streekproduct, exclusief verkrijgbaar in de molenwinkel.” Vooral onder de wat meer ervaren
thuisbakkers vinden de broodmixen van Broodlust gretig af-

Als derde generatie bakker is
Rolf Koning al zo’n veertig jaar
actief in het bakkersvak. Sinds
enkele jaren verkoopt hij zijn
producten vanuit de winkel in
de Paisermeul, de korenmolen
waar ook het graan voor zijn volkorenmeel wordt gemalen. ,,Ik
maak uitsluitend desembrood,
zonder toevoeging van gist of
conserveermiddelen. Het is een

De molenwinkel van de Paisermeul is geopend op vrijdagmiddag en op zaterdag. Men
kan er ook terecht voor de andere specialiteiten van bakkerij
Broodlust, zoals het Peizer walnoottaartje en de echte Peizer
notenkoek. Men kan bij bakkerij
Broodlust ook een pakketje van
allerlei heerlijke streekproducten laten samenstellen.

EP Mulder: voor elke klant een passend advies
LEEK – EP Mulder in Leek is al bijna
50 jaar een begrip op het gebied van
consumentenelektronica.
Het bedrijf werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw gestart
door Jan Mulder. Hij deed zijn levenswerk in 1999 over aan Andries
van der Hoek. Diens zoon Frank
staat inmiddels in de startblokken
om EP Mulder van zijn vader over
te nemen. EP Mulder is hét adres
voor
consumentenelektronica,
zoals televisies, geluidsinstallaties,
wasmachines, koel-vriescombinaties en keukenapparatuur. Service

en klanttevredenheid staan bij EP
Mulder centraal. ,,Wij hebben voor
elke klant een passend advies”, aldus Frank van der Hoek. EP Mulder
beschikt onder meer over een eigen inbouwservice. Naast het geven van advies om te komen tot
de juiste keuze voor een product
helpt EP Mulder ook graag met
het inbouwen van nieuw aangeschafte (keuken)apparaten, zoals
vaatwassers, koelkasten, ovens of
afzuigkappen. De inbouwservice
kan ook helpen bij het overstappen van koken op gas naar koken
op elektriciteit. Het uitbreiden van

de keuken met bijvoorbeeld een
wijnkoeler behoort eveneens tot
de mogelijkheden. Ook heeft EP
Mulder een onderhouds- en reparatieservice voor koffiemachines.
Iedereen is van harte welkom in
de winkel van EP Mulder voor een
(vrijblijvend) adviesgesprek onder
het genot van een kop koffie. EP
Mulder aan de Tolberterstraat 28
in Leek is geopend op maandag
van 13.00 tot 18.00 uur, van dinsdag tot en met donderdag van
9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van
9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur.

houding, mooi design en voorzien
van een middenmotor. Dealerfietsen.
nl is geopend van donderdag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en op andere dagen op afspraak (0637168941). Eigenaar Victor 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.”

ZOMERS GEKLEED
via Boutique XX-elle

RODEN – Wie nog een leuke
vakantieoutfit nodig heeft, is
bij Boutique XX-elle in Roden
aan het juiste adres. Boutique
XX-elle heeft een ruim aanbod
van damesmode in de grotere
maten: kleurrijke zomerjurken/
tunieken met of zonder mouwen in luchtige viscose, linnen
of katoenen stof. Met of zonder
stretch. En ook kortere broeken
in verschillende lengtes en kleuren met een frisse top of shirt

erop. Het kan allemaal. ,,Wij
hebben weer een voordeelactie:
neem de advertentie uit deze
krant mee en ontvang tot en
met 2 juli 10 euro korting op uw
aankoop. Deze actie geldt niet
op afgeprijsde artikelen. Graag
tot ziens in onze winkel aan de
Schoolstraat 18 in Roden.” Boutique XX-elle is geopend van
woensdag tot en met vrijdag
van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.

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).

VOOR

Kunstgras: de oplossing!

NA

De grootste in de regio!
Keus uit wel 125 soorten

√
√
√
√

Schoon
Kindvriendelijk
Voor elke tuin
Uit voorraad

ALL SEASONS
BANDEN

Vraag de gratis stalendoos aan met mooie grassoorten!

10 VASTE PLANTEN

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

HET BESTE ALTERNATIEF:

Groot
assortiment
tegen
scherpe
prijzen

van 24,50 voor

Meer informatie:
www.kunstgrasgigant.nl

Bel ons voor
de scherpste
prijzen!

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

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

>

Aircocontrole

totaal onderhoud
voor iedereen betaalbaar

LEDENVOORDEEL

mail ons:
info@delaatsteeer-roden.nl

Roden,

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

€ 19,99
• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Kraanwerk

Insectenbeten? Voorkomen is beter dan genezen!
Maar voor beide hebben wij alles in huis
Alles
voor of na
een prik!

Zorgeloos
genieten
deze zomer!!!

Drogisterij Boezerooij

Hoofdstraat 113b • Grootegast • 0594 - 641 291
(ook in Assen, Beilen, Oosterwolde, Winschoten, Meppel, Surhuisterveen en Hardenberg)

Uw auto weer als nieuw!
OF CAMPER / CARAVAN

Waxoyl
pantser

NA

VOOR

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

Quartz
coating

Ceramic
coating

ngs.
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B
?
g
ri
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N
Wij adviseren u graag!
Wheelcoating

• Lakpantsers
• Spotrepair
• Uitdeuken

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

www.zaagman-autopoetsen.nl

Dé
Specialist
in coating

Teflon
coating

OP STRÚÚN

Heerestraat 67 - Roden
tel. 050 - 901 0955 - www.genw.nl

“Wat mijn hart voelt en
mijn handen zien, maak ik!”

• kadoartikelen • Gezondheids producten
• Natuurlijke cosmetica • Theeën en kruiden

Kijk ook op

www.juthout.com
06 - 2750 3742

VERKOOPADRESSEN:

Hubo en Perfect Flowers Haulerwijk
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NATUURLIJKE PRODUCTEN
VOOR DE BEWUSTE KLANT!

winkel
Rima is meer dan een gezondheids

en een
l Rima in Roden is méér dan alle
RODEN - G&W GezondheidsWinke
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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

Biocorner Easy Hobby

Yankee
Candle

Outdoor collection

Chi
producten
(olieën, rollers,
spray)

Heerestraat 30 • Roden
050 - 3645982
www.pranapuur.nl
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Zomerse producten van Chi bij Pranapuur

klaar voor een warme,
RODEN – Pranapuur in Roden is helemaal
zonnige zomer.
bij Pranapuur, zijn ideaal
De zomerse producten van Chi, verkrijgbaar
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Gecombineerd met citronella
gevestigd aan de Heeresfect geurende kaars voor buiten. Pranapuur is
82).
traat 30 in Roden (www.pranapuur.nl, 050-36459

IN DE REGIO...........

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

59.-

Compleet gelegd incl. egaliseren

Laminaat
Per m2 vanaf

32.-

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Eiken vloer
Per m2 vanaf

80.-

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

