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Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor 
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter 
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ 
in Ter Apel is het gehele jaar ac-
tief. “Ons bedrijf  is niet alleen ge-
specialiseerd in het tegenhouden 
van de zon tijdens warme dagen, 
maar middels het monteren van 
rolluiken ook gespecialiseerd om 
tijdens koude dagen de warmte 
binnen te houden en de kou 
buiten te sluiten, tegengaan van te 
veel licht en het verminderen van 
storende geluiden”, zegt eigenaar 
Roy Kamst. 

Rolluiken zijn de perfecte oplos-
sing 
Het blijkt dat steeds meer mensen 
rolluiken laten monteren. “Men komt 
er steeds meer achter dat rolluiken 
in veel gevallen de perfecte oplos-
sing zijn voor zonwering, isolatie 
en te veel licht en geluid”, legt Roy 
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar 
geleden ook al begrepen. Toen wer-
den houten rolluiken gemonteerd. 
Momenteel zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk, 
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze 
relatief  goedkoop.” 

Kwaliteit 
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ gaat voor kwaliteit. Daarom wordt 
er alleen gebruik gemaakt  van diverse gerenommeerde merken, met 
‘Heroal’ als de bekendste. “Daarnaast lever ik meestal motoren van het 
merk ‘Somfy’, dat is al jaren het beste merk in deze branche”, ver-
klaart Roy Kamst, die van jongsafaan is opgegroeid in de wereld van 
zonwering en rolluiken. “Ik hielp mijn vader altijd mee, en later heb 
ik het bedrijf  overgenomen. Nog steeds zijn vakmanschap, diversiteit, 
persoonlijk contact en service de pijlers onder het bedrijf, dat al meer 
dan 40 jaar bestaat. Zo heeft mijn vader het altijd gedaan, zo doe ik het 
nog steeds en zo zal het ook blijven.” 

Ervaring en goede producten 
‘Nee’ wordt er niet verkocht bij ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’. 
Waar andere bedrijven dat wel eens doen, komt ‘nee’ niet voor in 
het woordenboek van Roy Kamst. “We hebben voor alle omstandig-
heden een oplossing. We krijgen overal wat voor. Laatst hebben we 

op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet 
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering 
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we 
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede 
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door 
gaan hangen of  zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat 
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op 
de gevel.” 

www.jokazon.nl 
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onder-
scheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket: 
opmeten, offerte, levering en montage. “We hebben alles in eigen hand 
en hoeven niets uit te besteden, daarom kunnen we altijd efficiënt 
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 en 13 ok-
tober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal, in 
het Pagecentrum. Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis 
te maken met de zeer functionele rolluiken van ‘Jokazon Zonwering en 
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon: 
0599-582286. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.jokazon.nl.    Zie ook onze advertentie op pagina 26!
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Autoshow bij ACSL van Staalduinen

Stadskanaal van 27 t/m 30 december! 

Zie onze advertentie op pagina 8

RTO AUTOSERVICE IN VALTHERMOND KNALT HET
JAAR UIT MET SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN! 

Zie onze advertentie op pagina 7!
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Küchentreff Stadskanaal 
groeit als kool
Een jaar na de opening van Küchentreff Stadskanaal kan de balans 
worden opgemaakt en de conclusie worden getrokken dat het 
uitstekend gaat met de keukenspecialist. 

Gerben Niers is al jaren werkzaam in de keukens. Eind vorig jaar 
opende hij samen met Norbert Weidijk Küchentreff, naast de Kwan-
tum.  “We zijn nu net een half jaar open met een nieuwe showroom, 
in januari krijgen we weer een nieuwe collectie, we gaan dan ook 
weer verbouwen. We zijn volop bezig en gaan de goede kant op.  
We hebben ons team ook uitgebreid met twee personen. Het blijft 
aanpoten geblazen, maar daar doen we het juist voor. We gaan als 
één team door het vuur voor ons filiaal van Küchentreff, daar zijn 
we trots op. En van hard werken ga je niet dood, zeggen ze dan wel 
eens.”

De befaamde Duitse kwaliteit
Dat het goed gaat met Küchentreff, dat is duidelijk, maar waarom is 
dat? Wat maakt deze formule nu zo anders dan andere? 
“KüchenTreff is met ruim 400 winkels in Europa topspeler in de 
keukenbranche. Duitse kwaliteit is overal befaamd, Duitse keukens 
zijn daarin geen uitzondering. Keukens van Küchentreff bieden de 
beste prijs-kwaliteitverhouding, met veel diversiteit in een breed 
segment. De klant kan samenstellen wat hij of zij wil: heel aantrek-
kelijk geprijsd tot het beste van het beste. Wat dat betreft kunnen 

wij een heel breed 
publiek bedienen."

Wie vooraf een 
duidelijk beeld wil 
krijgen van een te 

ontwerpen keuken, die is bij KüchenTreff in Stadskanaal aan het 
juiste adres. Men biedt klanten de mogelijkheid om hun eigen 
droomkeuken te ontwerpen, met behulp van een speciaal daarvoor 
ontwikkeld programma. Op een groot scherm wordt dan het ont-
werp gemaakt en ondertussen voorzien van de juiste adviezen van 
één van de medewerkers.  "Klanten kunnen in breedbeeld-formaat 
mee kijken. Het ontwerp is in 3D en is in staat om te roteren waar-
door de keuken vanuit allerlei gezichtspunten kan worden bekeken. 
Daardoor ontstaat een redelijk realistische werkelijkheid."

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-792020 of een neem 
alvast een kijkje op www. kuechentreff-stadskanaal.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 30!
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CarXpert ABS is ruim 30 jaar de maatstaf
voor autoservice
CarXpert is aanwezig door heel Europa. Met 6370 aange-
sloten leden kun je wel stellen dat het een grote speler 
op de markt is. Eén van die leden is CarXpert ABS uit 
Barger-Compascuum, nu al 30 jaar een vertrouwd adres 
voor onderhoud en reparatie van uw auto.

“We zijn aangesloten bij CarXpert omdat de formule goed 
bij ons past,” vertelt Monique AB van CarXpert. “De ver-
wachte kwaliteit is ook wat wij nastreven. Bovendien geeft 
CarXpert de nodige werkplaatsondersteuning. Bijvoorbeeld 
op social media geeft CarXpert ons veel handvatten. Niet 
alleen kant en klare reclame die we kunnen delen, maar 
ook training in hoe we het zelf kunnen aanpakken. CarXpert 
is echt een werkplaatsgerichte partij. Dat ligt ons na aan het 
hart en daarom bevalt de samenwerking ons ook zo goed.”

Sinds kort is er een CarXpert klantenapp te downloaden. 
Via deze app heeft de klant rechtstreeks contact met ons 
over lopende reparaties, of het plannen van periodiek 
onderhoud. “Als een klant ergens stil komt te staan met zijn 
auto, dan kan hij door middel van de app direct met ons 
contact zoeken. In de app zit als het ware een dashboard, 
met een paar drukken op het beeldscherm kunnen wij dan 
al aflezen welke storing een auto heeft. “

CarXpert ABS is een universeel autobedrijf, men werkt aan 
alle automerken, met behoud van fabrieksgarantie. Boven-
dien is er een uitgebreide werkplaats, waarbij alle diag-
noseapparatuur aanwezig is.  Al het personeel is gediplo-
meerd, en men is al jaren een leerbedrijf voor toekomstige 
automonteurs. 

“Naast onderhoud van de auto zijn we ook gediplomeerd 
in het onderhoud van caravan en camper. Tien jaar geleden 
hebben we ons aanbod vergroot door elektrische scoo-
ters daarin op te nemen. In verschillende gemeenten rijdt 
de handhaving op scooters die wij mochten leveren. Ook 
Businesspost en sluis- en brugwachters rijden elektrisch. 

Woon/werk verkeer en recreatief rijden wordt zo steeds 
leuker met een actieradius van 130 kilometer. Doordat we 
dit nu al tien jaar aanbieden, hebben we veel kennis over 
de elektrische scooters. Dat is opgevallen, want vanuit 
alle delen van het land komen mensen naar ons toe om 
hun scooters te laten repareren. De ontwikkeling van deze 
techniek is nog altijd aan de gang, dus ook voor ons blijft 
het leuk om dit mee te maken. Voor ons zaak onszelf ook 
scherp te houden. 

Vier jaar geleden hebben we ook nog een benzinelijn van 
scooters opgezet. Ook dat blijft zich ontwikkelen, het wordt 
steeds duurzamer, ook daarin zijn we onszelf voortdurend 
aan het bijscholen. 

Om nog door te gaan over duurzaamheid, momenteel 
pakken we ons hele pand aan. Het pand is al vrij oud, uit 
1920, dus verduurzamen is wel nodig. We hebben inmid-
dels ledverlichting, het plafond is verlaagd, we krijgen nu 
buitenisolatie, noem maar op.”



6 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



7Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



8 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



9Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



10 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



11Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



12 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



13Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

DIT MAG U NIET MISSEN!
Grootse autoshow met extra
voordeel bij ACSL van Staalduinen
in Stadskanaal 

Vanaf donderdag 27 december tot en met zondag 30 december is het weer extra goed 
zaken doen bij de officiële KIA en Nissan merkdealer van Stadskanaal en omstreken. Als 
u op zoek bent naar een nieuwe of gebruikte auto dan zijn deze voordeeldagen bij ACSL 
van Staalduinen voor u een echte buitenkans!

Super gezellig!
Naast (voordeel-) acties, uw voordeel kan oplopen tot maar liefst € 5.000,-, is het altijd 
ook super gezellig tijdens deze inmiddels bijna legendarische autoshows. Een nieuwe 
auto bekijken, proefrijden of kennis maken met alle andere activiteiten van ACSL van 
Staalduinen. Wist u bijvoorbeeld dat zij ook auto’s verhuren via de succesformule Auto-
hopper. Of dat ze ook PCA merkenspecialist zijn voor Peugeot en Citroën. Eigenlijk kunt u 
altijd bij hun terecht  want ze zijn ook Vakgarage. Sterk in elk merk dus en altijd de service 
en klantvriendelijkheid die ACSL van Staalduinen kenmerkt.

Te veel om op te noemen!
Er is te veel voordeel om allemaal te noemen maar we geven u er alvast een paar. Alle 
voorraadmodellen van alle merken worden aangeboden met extra hoge kortingen, win-
terbanden nu nog voordeliger en nog veel en veel meer. (Uw voordeel kan oplopen tot 
maar liefst € 5.000,-). Diverse occasions hebben een ander en duidelijk lager prijskaartje 
gekregen. Kom naar de showrooms en ontdek of uw droomauto ook in prijs is verlaagd. 
Wees er snel bij want op is…

Van harte welkom!
Alle acties zijn verleidelijk goed dus wie weet rijdt u straks in 2019 in een nieuw(er)e auto. 
U bent van harte welkom op de beide adressen, Veenstraat 3 en Koperslager 1. Dé Auto-
show van ACSL van Staalduinen in Stadskanaal mag u niet missen!
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Prijswinnaars De Grote RegioBingo Onstwedde 
Donderdag 15 november jl. organiseer-
den RegioMagazine en Week in Week uit 
De Grote RegioBingo tijdens de Onst-
wedder Feestweek, welke van 9 t/m 17 
november werd gehouden.

Tijdens deze bingo waren er vele mooie 
prijzen te winnen, waaronder een vuurkorf 
met hout, homedecoratie, een gevulde 
tas van Bakkerij John Meinds, theeset, 
waardebon van Schoonheidssalon Dyan-
thos, waardebon van Slagerij Hemmen, 
korf met Milka producten, voedertafel voor vogels, gevulde 
boodschappentas van Coop Jan Schut en een Medisana 
Handmassage apparaat. Ook waren er met de superrondes 
1 minuut gratis winkelen te winnen bij Coop Jan Schut in 

Onstwedde en een driedaags wellness 
arrangement voor twee personen bij 
Fletcher Hotel de Hunzebergen in Exloo 
te winnen! 

Carla Timmerman won deze avond het 
driedaagse wellness arrangement voor 
twee personen bij Fletcher Hotel de 
Hunzebergen in Exloo en onlangs heeft 
Carolien Meesters haar prijs verzilverd: 
een minuut gratis winkelen bij Coop Jan 
Schut in Onstwedde. 

Namens alle medewerkers van RegioMagazine en Week 
in Week uit: allemaal heel veel plezier gewenst met jullie 
gewonnen prijs! (Foto: Herman van Oost)
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Nieuwe nagelstudio in Vledderveen
Aan de 3e Oomsberg 16 in Vledderveen is een nieuwe nagelstudio te vinden: Nagelstu-
dio Het Nagelhuis. Eigenaresse Jessica Wolf behandelt hier met alle liefde haar klanten, 
maar zij biedt ook de mogelijkheid om bij mensen aan huis te komen voor een nagelbe-
handeling.

Door Eline Lohman

VLEDDERVEEN – Bijna 15 jaar lang werkte Jessica met plezier bij een drogisterij. Omdat zij 
van uiterlijke verzorging en cosmetica houdt, trok deze afdeling haar het meest. Toen zij 
daarna ander werk kreeg, begon het toch te kriebelen, vertelt Jessica. “Ik merkte dat ik het 
miste om met uiterlijke verzorging bezig te zijn. Ook miste ik de sociale contacten die ik bij 
dat werk had. Daarom besloot ik een opleiding tot nagelstyliste te gaan doen.”

Jessica omschrijft zich-
zelf als ‘ondernemend’ 
en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat zij 
het ‘niet echt spannend’ 
vindt om voor zichzelf 
te beginnen. “Ik vind het 
wel een uitdaging. Dit is 
weer iets heel nieuws. 
In mijn studio bied ik 
manicurebehandelingen, 
mensen kunnen gel- of 
acrylnagels laten zetten 
of hun eigen nagels mooi 
laten lakken.”

Bij Nagelstudio Het Na-
gelhuis wordt een extra 
service geboden: Jessica 
– die elke vrijdag naar 
een cursus van Magnetic 
gaat om helemaal op de 
hoogte te blijven van het 
nagel-vak - komt ook bij 
mensen thuis voor een 
nagelbehandeling. Zo 
kunnen mensen in hun 
eigen omgeving genie-
ten van een behandeling 
aan hun nagels. Jessica 
neemt haar eigen tafel 
en stoelen mee. En wie 
niet de mogelijkheid 
heeft om naar de studio 
in Vledderveen te komen 
of wie gewoon lekker in de salon behandeld wil worden, kan worden opgehaald en terug-
gebracht worden door Jessica. Hierover komt binnenkort meer informatie over de website. 
“Hiermee wil ik net iets extra’s bieden en me onderscheiden van andere nagelstudio’s.” 
Zie www.hetnagelhuis.nl of bel met 06 - 46 22 17 29 voor meer informatie. 

Nagelstudio Het Nagelhuis | 3e Oomsberg 16 | 9585 PG Vledderveen | 06 - 46 22 17 29 
www.hetnagelhuis.nl | www.facebook.com/hetnagelhuis.nl
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Herderstocht
Onstwedde
Beleef het kerstverhaal op zaterdag 22 december. De Herderstocht is een wandel-
route van ongeveer 3 kilometer door Ter Wupping, welke verlicht is met behulp van 
lampjes. Er kan gestart worden tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor jong en oud is de 
Herderstocht een prachtige gelegenheid om het kerstverhaal te horen, te zien en te 
beleven.

De route start bij de Ambachtshoeve van de Onstwedder Gaarv’n. Vanaf daar kan de 
lichtjesroute gevolgd worden. Onderweg wordt er op verschillende plaatsen bij een 
kampvuur een deel van het kerstverhaal verteld door onder andere Romeinse soldaten, 
herders, wijzen en een herbergier. Vervolgens komt men bij Jozef en Maria met het pas-
geboren kindje in de kribbe. In de stal bevindt zich ook een ezel, zoals in het kerstevan-
gelie vermeld staat. De herderstocht eindigt weer bij de Ambachtshoeve.

Onder het genot van kerstmuziek is er de mogelijkheid om een versnapering te kopen. 
Deelname is gratis. Zie, Hoor en Beleef het kerstverhaal! 
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Tom schrijft:
Jordi Nijgh, ambitieuze trainer op zoek naar plafond
Jordi, de jongste telg van de voetbalfamilie Nijgh, heeft zich onlangs aangemeld 
voor de seniorenversie van de opleiding UEFA A. Daarmee zou hij training mogen 
geven aan clubs in de top van het Nederlandse amateurvoetbal. Een slag om de 
arm houdt Nijgh nog wel, want aanmelden is pas stap één. Of hij wordt toegelaten 
is nog maar de vraag. ‘’Allereerst screent de KNVB mijn aanmelding op papier. 
Daarbij checken ze mijn cv, cijferlijst van UEFA B en ervaringsjaren. Als je geluk 
hebt krijg je vervolgens een uitnodiging voor een toelatingsgesprek, maar zelfs op 
basis daarvan kun je nog afgewezen worden’’, vertelt Jordi. 

Nijgh is een bekende voetbalnaam in de regio. Vader Boy is als voetballer een 
legende van BV Veendam en wordt later trainer van vrijwel ieder jeugdelftal van SC 
Stadskanaal. Broer René maakt bij meerdere clubs furore als lepe doelpuntenma-
chine en staat op een gegeven moment onder contract bij FC Emmen. Het blijft qua 
berichtgeving rondom Jordi echter vrij rustig. Dat verandert als hij in 2013 de oplei-
ding UEFA B succesvol afrondt en officieel voetbaltrainer wordt. Met UEFA B mag hij 
seniorenteams tot en met de tweede klasse training geven. 

Jordi treedt daarvoor al in de voetsporen van zijn vader 
als hij jeugdtrainer wordt bij zijn SC Stadskanaal. Met 
die ervaring in zijn voetbaltas en het succesvol afron-
den van het UEFA B-examen besluit de ambitieuze 
trainer de voetbalschool van zijn club, die dreigt te 
stoppen, voort te zetten. Nijgh zorgt er samen met Rik 
Meinds, tegenwoordig trainer bij de jeugd van GVAV 
Rapiditas, dat de Boy Nijgh voetbalschool uitgroeit tot 
een bekend opleidingsinstituut in de regio. 

Inmiddels is Jordi drie seizoenen trainer van vierdeklas-
ser VV Gieterveen, maar die samenwerking stopt na dit 
seizoen. "Ik heb het prima naar mijn zin bij Gieterveen, 
maar na drie jaar is het voor beide partijen goed om 
een nieuwe, frisse uitdaging aan te gaan’’, vertelt de 
fanatieke trainer. 

Het feit dat clubs in de regio het aandurven om jonge 
trainers de kans te geven, maakt Nijgh tevens enthousi-
ast. Daarnaast geeft zijn huidige werkgever, Bloemsma 
& Faassen accountants, hem de ruimte om de opleiding 
in Zeist naast zijn werk te volgen: ‘’Ik werk gewoon 
veertig uur in de week en de opleiding duurt in totaal 
honderdzestig uur, dus het is heel fijn dat mijn werkge-
ver hierin meedenkt.’’

‘’Ik ben inmiddels zevenendertig en heb een aantal ja-
ren ervaring als seniorentrainer. Ik wil nu doorpakken’’, 
vervolgt Jordi. In de toekomst hoopt Nijgh inkomsten te 
kunnen genereren met zijn passie. 

Aan ambitie, ervaring en energie is in ieder geval geen 
gebrek bij de oefenmeester: ‘’Ik denk het wel te kunnen 
combineren met een nieuwe club, maar eerst maar eens 
afwachten of ik word toegelaten.’’ Met een goede voor-
bereiding op een eventueel toelatingsgesprek 
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GertjanopdeKoffie: persoonlijke verhalen over 
mensen
GertjanopdeKoffie is voor veel Facebook-gebruikers geen 
onbekende pagina meer, want de blogs van Gertjan uit 
Stadskanaal over onder meer koffie, persoonlijke verha-
len en de streek worden goed gelezen. Niet verwonder-
lijk, want de verhalen van Gertjan onderscheiden zich 
door vooral niet te statisch te zijn.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Afgelopen zomer startte Gertjan met 
zijn blogs op Facebook, vertelt hij. “Die komen voort uit 
het gegeven dat koffie verbindt. Je observeert tijdens het 
koffie drinken je omgeving, denkt er zo het jouwe van. 
Ik kwam erachter dat de blogs aardig wat belangstelling 
trokken. Steeds meer mensen deelden mijn blogs en gaven 
mijn teksten een ‘like’. Ik kreeg veel positieve reacties. Ik 
ben ook recensies gaan schrijven en interviews gaan doen. 
Ik onderscheid me door niet te statisch te schrijven. De 
verhalen gaan niet zozeer over een product, maar meer 
over mensen zelf.”

Die persoonlijke touch van GertjanopdeKoffie blijft niet 
onopgemerkt op social media. “Ik begon te voelen dat 
het werkte. Om het meer dan ‘gewoon wat verhaaltjes’ 
te laten zijn, besloot ik naar de Kamer van Koophandel te 
gaan en me in te schrijven als bedrijf. Het grappige is dat 
het idee om te gaan schrijven eigenlijk bij het Regiomaga-
zine is ontstaan. Jaren geleden heb ik voor deze krant wat 
poëzie geschreven en toen ik later in gesprek kwam met 
Harrie, kreeg ik een eigen rubriek eens per maand in het 
Regiomagazine en de Week in Week uit, waarin ik iemand 
uit de streek interview over allerlei onderwerpen. Steeds 
op dezelfde locatie, met een kop koffie, maar steeds weer 
met een ander verhaal.”

De streek staat centraal in de vrije tijd van Gertjan. Dat 
is ook te zien aan het vrijwilligerswerk dat hij voor RTV1 
doet, de streekomroep. Daar presenteert hij een talkshow, 
samen met iemand anders, met items uit de regio. Ook 
heeft Gertjan een eigen programma bij de streekomroep, 
‘Randgesprek’, eens per week.

Voor het nieuwe jaar staat er iets nieuws op de drukke 
agenda van Gertjan. Vanaf eind januari gaat hij in sa-
menwerking met de bibliotheek in Stadskanaal intieme 
huiskamerconcerten organiseren. Met het concept ‘music 
in de Greenroom’ maken mensen niet alleen kennis met 
artiesten uit de streek die hun muzikale kunsten vertonen, 
ook kunnen zij kennismaken met gezonde en vegan versna-
peringen tijdens de huiskamerconcerten.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Lekker rondstruinen bij outlet Books and More
Wie van boeken houdt en liever niet teveel betaalt, doet 
er goed aan om eens langs te gaan bij Books and More 
aan het Europaplein in Stadskanaal. Hier zijn voordeel-
boeken, hobby- en cadeauartikelen en kaarten te vinden 
voor mooie prijzen.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Books and More is een outlet, met een 
formule die Jan Addens van The Read Shop zelf bedacht 
heeft. “We hebben deze formule met voordeelartikelen 
opgezet om voor iedereen betaalbare boeken en andere 
producten te bieden. We zijn eind september geopend en 
het loopt naar verwachting, namelijk best goed. Voordeel-
producten vinden mensen altijd leuk – we merken dat 

klanten wel van een voordeeltje houden. Mensen kun-
nen met een hele stapel boeken voor weinig geld de deur 
uitgaan.”

Dat is zeker nu met de feestdagen een prettige bijkomstig-
heid, in de dure decembermaand. Jan merkt dan ook dat 
aardig wat mensen rond Sinterklaas hun weg naar Books 
and More wel wisten te vinden en ook voor de Kerst ver-
wacht Jan weer de nodige belangstelling voor de outlet, 
waar ook in 2019 weer een mooi assortiment aan boe-
ken, hobby- en cadeauartikelen en kaarten te vinden zal 
zijn. Jan runt ook nog The Read Shop aan de Oude Markt 
in Stadskanaal. Volgend jaar wordt het 30-jarig bestaan 
gevierd, een mijlpaal waar Jan terecht trots op is, ook zegt 
hij een bescheiden man te zijn. Hij doet zijn werk nog altijd 
met veel plezier en hoopt dit ook uit te stralen naar zijn 
klanten toen. “Het leuke van dit werk is dat het enorm 
afwisselend is. Je hebt dagelijks te maken met nieuwe arti-
kelen die in het assortiment van de winkel terechtkomen. 
Er komen wekelijks wel nieuwe boeken en wenskaarten bij. 
Sommige mensen zeggen dat een boekhandel saai is, maar 
dat vind ik helemaal niet! Het contact met de klanten vind 
ik ook erg leuk.”

Het is altijd al een wens van Jan geweest om een eigen 
boekhandel te beginnen. “Ik ben een echte boekenliefheb-
ber. Als kind wilde ik altijd al een boekhandel beginnen. 
Later deed de kans zich voor om boekhandel De Boekelier 
te beginnen, wat later The Read Shop werd. Laatst zag 
ik nog iemand met een tasje van De Boekelier lopen. Zo 
grappig, want het is zeker 14 jaar geleden dat we die naam 
hadden! Ik vroeg gelijk of ik een foto mocht maken, want ik 
vond het zo leuk.”

Books and More | Europaplein 4 | 0599-616 745
The Read Shop | Oude Markt 1C | 0599-621866Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Het leven als een imker is een mooi leven
Henk Tolhuis is een imker die al jaren, maar dan ook echt al jaren in het vak zit. Pa 
Tolhuis begon er al mee, Henk nam de passie over, die hij inmiddels ook op zoon Jeroen 
heeft weten over te brengen. “Nadat ik al enkele jaren m’n vader flink meehielp,” 
vertelt Henk, “gaf hij me op m’n 16e twee eigen bijenvolken. Toen we hier in 1981 net 
buiten Jipsinghuizen kwamen te wonen, ging de hobby natuurlijk gewoon mee. Samen 
met Jeroen heb ik nu meer dan 100 volken. Omdat zoveel volken bij elkaar simpelweg 
niet past, staan de kasten verspreid in wijde omgeving. Van Borger tot aan de polder, 
zogezegd.”

Henk spreekt gepassioneerd over het houden van bijen. Over het helpen van andere, 
beginnende imkers, over het bevruchtingsstation op Ameland, over broeder Adam, die 
na uitvoerige studies een ondersoort van de honingbij wist te produceren: de Buckfast. 
“Voor mij is Buckfast eigenlijk de enige soort die ik zelf wil houden. Het is met name de 
manier van ermee werken en de eigenschappen van de bijensoort zelf die me bevallen. 
Ze zijn goed aangepast en als je er als imker goed mee om weet te gaan, dan heb je er 
weinig last van.”

Het leven als imker sterft nog niet uit, maar Henk ziet wel dat de meeste beginnende 
imkers er na een jaar of vijf alweer mee stoppen. “Bijen zijn geen huisdieren, natuurlijk. 
Ze redden zichzelf en als je jezelf niet verdiept in het hoe en waarom, dan heb je het op 
een gegeven moment wel gezien, lijkt me. Het is niet eens de regelgeving dat mensen 
weerhoudt van bijen houden. Sterker nog, als het aan mij ligt, mag de regelgeving wel 
wat beter. Als ik zie hoe sommige mensen met bijen omgaan, dat is pure dierenmishande-
ling. Ook al doet iemand het met de beste bedoelingen, wanneer je een kast in gaat, dan 
moet het zo voorzichtig mogelijk. Reken maar dat het een enorme stresssituatie is voor 
bijen wanneer een kast wordt opengetrokken. Daarom ga ik persoonlijk ook nooit met 
handschoenen aan richting de bijen. Je mist het nodige gevoel, je drukt zo tientallen bijen 
dood.”

Denken als een professional
Voor aan de straat verkoopt Tolhuis zelfgeproduceerde honing. Niet om er rijk van te 
worden, maar het zorgt ervoor dat de meeste onkosten gedekt zijn. “Zie mij niet als pro-
fessionele imker, daar is Nederland gewoon niet geschikt voor, maar ik denk wel als een 
professional. Wanneer het slecht weer is, dan weet ik dat ik niet de alle kasten langs hoef 
voor een controle, dat heeft geen zin. Zo bespaar ik in elk geval op de benzinekosten. Be-
roepsimkers werken tegenwoordig ook met de meest geavanceerde apparatuur en apps 
op hun telefoon. Dat heb ik allemaal niet, we houden het simpel.”

Henk vindt de ontwikkeling van een nieuw volk wel het mooiste aspect. “De grote volken 
vind ik al niet zo interessant meer, daar zit geen werk meer in. Bijenvolken willen van 
nature opdelen of splitsen, maar als imker probeer je dat te voorkomen. We proberen 
een volk te laten bouwen, want een echte bijenwijsheid luidt: een bouwende bij zwermt 
niet. Maar och, als het toch gebeurt, dan is het maar zo. Het blijft altijd puzzelen om een 
bloedlijn verder te ontwikkelen, maar dat maakt het juist zo leuk. Zoals Broeder Adam 
vorige eeuw bezig is geweest met het ontwikkelen van een zeer sterke bijensoort, dat 
inspireert ons om ook zo bezig te zijn. 

Ik ben blij dat Jeroen ook zo enthousiast is als ik. Mocht ik er ooit niet meer zijn, dan weet 
ik nu al dat het vak overgaat naar de nieuwe generatie. Trouwens, die kasten zijn veel te 
zwaar voor mij alleen, dus een paar extra handen is sowieso welkom, haha.”

Wie ook de honing wil proeven van Tolhuis en zoon (of eigenlijk van hun bijen), kom 
langs!

H. Tolhuis & Zn
Lammerweg 8 | 9551TB Sellingen | 0599-326538
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Rolfes Sports: nog altijd in 
beweging
MUSSELKANAAL - Sinds de enorme brand, die op 
20 september het centrum van Musselkanaal trof, 
is alles anders voor het team van Rolfes Sports. 
Na de eerste schrik, werd vrijwel meteen achter 
de schermen doorgewerkt. 

Zo waren en zijn er de vele regeldingen, zoals ver-
zekeringen, klanten op de hoogte houden, overleg 
met leveranciers, een andere locatie zoeken en 
straks herinrichten. Daarnaast zijn er plannen voor 
de herbouw en gesprekken met onder andere de 
gemeente. 

Geen standaard winkelopeningstijden meer, maar 
van hot naar her en vooral, ondanks de klap, voor-
uit kijken en kansen zien: dat is waar het team voor 
staat. “Al vrij snel na de brand was duidelijk dat we 
materieel alles kwijt waren,” vertelt Michaël Rolfes. 
“De onderzoeken, waarbij helaas geen oorzaak van 
de brand werd gevonden, werden vlot afgerond 
en het werd puin geruimd. We maken ruimte voor 
nieuwe plannen. Toch vraagt het hele proces veel 
tijd en ook de benodigde rust, maar we doen ons 
beste onze klanten zoveel mogelijk op de hoogte te 
houden.”

De jongens hebben het lekker druk in een snel 
in het leven geroepen werkplaats. Ze halen en 
brengen de fietsen van en naar de vaste klanten. 
Ook werd er vrijwel meteen een 'kantoor thuis' 
gemaakt, zodat de vele mails en berichten beant-
woord en alle administratieve zaken afgehandeld 
kunnen worden. Waar mogelijk werden de eerste 
nieuwe fietsen alweer ontvangen en geleverd.

Michaël en Karin hopen begin 2019 de sleutel 
van het tijdelijke pand te krijgen. Een bijzonder 
pand ook, in Musselkanaal. Daar zal ook eerst wat 
geverfd en gestyled moeten worden en de nodige 
goederen moeten weer worden besteld. In de 
centrale hal komt een 'kafé lokaal'. Het wordt een 
plek waar iedereen even kan ‘langsfietsen’ voor 
natuurlijk(e) koffie, veel vakmanschap, fietsen, 
workshops en weer de boutique van Karin: Kae 
mode. Vanuit dat tijdelijke onderkomen kunnen 
ook de plannen voor de nieuwbouw verder worden 
gesmeed.

Michaël: “Het wordt enorm gewaardeerd dat de 
vaste klanten geduldig op ons wachten en dat wij 
de reparaties weer voor hen mogen uitvoeren, of 
alweer een nieuwe fiets mogen bestellen.” Rolfes 
Sports blijft bereikbaar. Een afspraak maken, voor 
reparaties, een nieuwe fiets, of meer info? Tele-
foon: 0599-412145, mail: info@rolfessports.com 
of techniek@rolfessports.com en WhatsApp: 06 
13930427.

Van zaterdag 22 december tot en met 5 januari is 
Rolfes Sports even 'gesloten'. Het team wil graag 
iedereen hartelijk bedanken voor de vele hartver-
warmende reacties, kaarten, bloemen en wenst 
iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch 
2019.

Rolfes Sports
info@rolfessports.com
www.rolfessports.com
Tel. 0599-412145 Foto: Auniek K.E. Klijnstra



RegioMagazine Onderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!



RegioMagazineOnderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!



RegioMagazine Onderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!



RegioMagazineOnderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Nieuwe stofzuigers bij Autowascentrum Wasland
Autowascentrum Wasland in Stads-
kanaal heeft een moderne wasstraat 
die uniek is voor Groningen. De 
wasstraat staat garant voor kwaliteit. 
Daarnaast beschikt Wasland over een 
viertal ruime overdekte wasboxen. Er 
zijn nu nieuwe stofzuigers te vinden 
bij Wasland.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – De nieuwe stofzui-
gers met luchtspuitjes zijn niet te mis-
sen bij Wasland. Het is een bewuste 
keuze om klanten nog meer stofzui-
gers dan voorheen te bieden, vertelt 
bedrijfsleider Christiaan Hulzebos. 
“Het bedrijf gaat met haar tijd mee en 
dat betekent dat we continu vernieu-
wen. Ook als het gaat om stofzuigers. 
De acht stofzuigers hebben meer zuig-
kracht en er is meer ruimte, zodat er 
meer klanten tegelijk terecht kunnen 
om hun auto uit te zuigen. Ook auto-
mobilisten met hogere busjes. Daarbij 
komt dat er bij elke stofzuiger een 
luchtpistool hangt waar door de klan-
ten hun auto op de kleine plekjes ook 
vanbinnen schoon kunnen krijgen.”

Bij Wasland zijn vier doe-het-zelf wasboxen te vinden en 
een lopende band wasstraat van 35 meter waar meerdere 
auto’s tegelijk gewassen kunnen worden. Het personeel 
verzorgt de voorwas, dus de auto gaat al schoon de was-
straat in. Vervolgens is er keuze uit vier verschillende 
wasprogramma’s.

Sinds een half jaar is Christiaan bedrijfsleider bij de auto-
wasstraat. Naar volle tevredenheid, vertelt hij. “We zijn 
een jong, groeiend bedrijf. Het is mooi om te zien dat we 
groter en groter worden. We staan garant voor kwaliteit. Ik 
vind mijn werk erg leuk en ga samen met het team probe-
ren om het bedrijf nog verder te laten groeien. Het mooie 
van mijn baan is dat ik mensen mag begeleiden, maar dat 
ik ook zelf de handen uit de mouwen mag steken. Dat is 

een fijne uitdaging. Ik wil ervoor zorgen dat de medewer-
kers het naar hun zin hebben en dat de klant tevreden is 
en met een schone auto de deur weer uit gaat. Of dat lukt? 
Absoluut! We zijn echt stappen aan het zetten.”

Autowascentrum Wasland | Poststraat 21
stadskanaal.autowascentrumwasland.nl
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Tok Producties: artiestenbureau met persoonlijke touch
Tok Producties uit Musselkanaal is een bedrijf dat zich 
bezighoudt met artiestenmanagement, boekingen en 
het organiseren van (bedrijfs) feesten. Ook beschikt het 
bedrijf over een high tech opnamestudio, een theater-
zaal en kan een videoclip gemaakt worden. Tok Produc-
ties verzorgt het management en PR-werkzaamheden 
voor onder meer De Dikdakkers en Mooi Wark.

Door Eline Lohman

MUSSELKANAAL - Tok Producties bestaat sinds 2012. 
Het gaat heel goed met het bedrijf, vertelt eigenaar 
Hans de Jonge enthousiast. “Ieder jaar breiden we het 
aantal opdrachten uit. Hoe dat komt? Omdat ik net even 
anders werk dan andere artiestenbureaus denk ik. Ik ben 
persoonlijk betrokken bij evenementen en artiesten. Dat 
betekent dat ik op tijd op een locatie ben en de artiest op-
vang. Ik ga vervolgens niet eerder naar huis dan wanneer 
een artiest weer vertrokken is van een evenement.”

Hans geniet van zijn werk. “Vanwege de sociale contac-
ten. Je zit in een grote wereld, die tegelijkertijd ook heel 
klein is. In de artiestenwereld kent iedereen elkaar. Er 
hangt een goede sfeer. Je hebt natuurlijk ook altijd met 
iets positiefs te maken, namelijk feestjes. Tenzij iemand 
een artiest boekt voor een uitvaart. Dat is bij mij ook 
mogelijk.”

Bij Tok Producties wordt niet met vaste artiesten gewerkt. Een bewuste keuze, volgens 
Hans. “Ik zoek de juiste artiest bij een bepaald feest. Ik spreek veel mensen, dus ik heb 
een breed netwerk op weten te bouwen in die zes jaar dat ik bezig ben voor Tok Produc-
ties. Daardoor kan ik snel handelen. Ik kreeg een keer op zondag een appje of ik artiesten 
kon regelen voor een evenement dat op korte termijn plaatsvond en diezelfde avond 
nog had diegene een lijst met artiesten in de mailbox zitten. En wanneer een artiest ziek 
is, dan kan ik snel en accuraat handelen om ervoor te zorgen dat een evenement toch 
gewoon door kan gaan. Dan heb je een groot netwerk nodig en ik kan gelukkig zeggen dat 
ik dat heb.”

Het verzorgen van het management is een van de stokpaardjes van Hans. Zo zit hij in het 
managementteam van het bekende duo de Dikdakkers en de Drentse band Mooi Wark. 
“Ik zorg voor eerlijke, goede voorlichting. Dat doe ik door me goed in te leven in de wen-
sen van de klant. Dat vergt ook veel vooruit kijken, zodat ik relaties met klanten op kan 
bouwen voor de langere termijn en niet alleen voor één feest of activiteit.”

Tok Producties
06-23360792 | http://tokproducties.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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‘Ik ben in een warm bad terechtgekomen’
Annelies Klunder is nu ruim een jaar directeur bij Thea-
ter Geert Teis in Stadskanaal. Elke dag rijdt ze met veel 
plezier naar het theater, waar nog meer aandacht is 
gekomen voor de maatschappelijke functie. Dat betekent 
onder meer dat de deuren vaker open staan voor activi-
teiten buiten de professionele podiumkunsten om.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – “Het bevalt uitstekend,” antwoordt An-
nelies op de vraag wat zij van het directeurschap vindt. “Ik 
ben in een warm bad terechtgekomen. Vanaf dag één heb 
ik het ontzettend goed naar mijn zin. Het is een heel knus 
theater. Het rode pluche is voelbaar en daar was ik ook 
echt naar op zoek, naar een plek waar de focus op theater 
ligt. Het is een kleine, slagvaardige organisatie, met een 
heel leuk en capabel team. Van oudsher hebben we een 
goede bezettingsgraad; we zijn echt een regiotheater, dat 
door mensen uit Stadskanaal en verre omstreken wordt 
bezocht.”

Daarom biedt Theater Geert Teis een veelzijdig program-
ma, volgens Annelies. “We hebben als doelstelling dat we 
de deuren vaker open willen zetten, naast de professionele 
podiumkunsten, die altijd het meest belangrijk blijven. We 
hebben bijvoorbeeld het label ‘EigenTeis’ opgezet, waarbij 
we meer maatschappelijk produceren. Zoals door het aan-
bieden van de EigenTeis Familietour, een theatrale rondlei-
ding waarbij families een kijkje achter de schermen krijgen 
en de kids zelf ook even aan de knoppen mogen zitten van 
het theaterlicht. Deze winter starten we me Gouden Dans, 
een project gericht op eenzame ouderen, die met elkaar 
een danspresentatie maken onder leiding van een choreo-
graaf. Ook hebben we een eigen productie gemaakt, ‘Face 
The Seasons’: een voorstelling van 20 minuten die tijdens 
GoSports plaatsvond. 1500 leerlingen hebben zo geproefd 
aan theater. Ik realiseer me heel goed dat het niet voor 

iedereen vanzelfsprekend is om naar het theater te gaan, 
daarom vind ik dit soort activiteiten zo belangrijk.” 

Ook in de zomer werd er lekker aan de weg getimmerd 
met een programma buiten het reguliere programma 
om. Tijdens de ‘Zomer van Zuid-Oost Groningen’ werd er 
bijvoorbeeld twee weekenden lang theater maken aange-
boden, bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan. 
Annelies: “Nu gaan we verder kijken hoe we de deuren nog 
vaker open kunnen zetten. Er zijn zoveel mogelijkheden in 
ons gebouw; we kunnen er heel veel mee. “Maar het bie-
den van een mooi theaterprogramma voor een heel breed 
publiek blijft natuurlijk onze prioriteit.”

Foto: Karel Zwaneveld

Annelies kijkt ook vooruit, naar de toekomst. “We hebben 
de ‘Teis Kids Club’ opgericht, waarbij we ons verbinden 
met het publiek van de toekomst. Voor de jeugd moeten 
we ook herinneringen creëren aan Theater Geert Teis en 
daarom organiseren we bijvoorbeeld extra randactiviteiten 
rond kindervoorstellingen. Met de hele familie kun je van 
alles beleven bij ons en dat is mooi om te zien.”

Theater Geert Teis
Geert Teisplein 2 | 9501 VL Stadskanaal
0599-631 731
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René Becker: ‘Je krijgt wat je geeft’
René Becker uit Stadskanaal is een bezige bij. Is hij niet bezig met zijn werk als ver-
tegenwoordiger bij biermerk Heineken, dan is hij wel te vinden op een sportveld, bij 
mensen die een onvergetelijk moment beleven of bij zijn hardloopgroepje. René is ook 
nog eens maatschappelijk betrokken én hij is zanger.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Doordat René als vertegenwoordiger voor Heineken werkt, doorkruist 
hij de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel om supermarkten te bezoeken. Dat 
doet hij al 13 jaar, met veel plezier, vertelt René. “Ik dacht in het begin: ik doe dit werk 
een paar jaar, maar inmiddels ben ik alweer 13 jaar verder. Ik doe dit werk al net zo lang 
als dat ik zanger ben! Bier is emotie. Als je aan bier denkt, denk je aan een bepaalde sfeer 
of een feest. Het mooie van dit werk is dat elke dag anders is. Ik kom met zoveel verschil-
lende mensen in aanraking – spreek vijf, zes mensen per supermarkt en dan bouw je wel 
een band met iemand op. Van sommigen ken ik zelfs de hobby’s. Mijn motto ‘je krijgt wat 
je geeft’ geldt niet alleen voor wat betreft mijn werk, maar eigenlijk gaat dat over alles in 
mijn leven.”

Daar geeft René al een hint naar het bedrijf Onvergetelijk – zie www.onvergetelijk.nu – 
dat hij heeft, waarbij hij onvergetelijke momenten creëert voor particulieren en bedrijven. 
“Bijvoorbeeld bij een jubileum, wanneer iemand verrast wordt met een optreden van een 
bijzondere act. Ook hier kom ik met veel verschillende mensen in aanraking. Het is gewel-
dig om mensen blij te maken! Dat hoop ik dan ook nog lang te mogen doen.”

Daarnaast is René leider van het voetbalteam van zijn zoon, staat hij regelmatig op het 
hockeyveld bij zijn dochter, is hij bestuurslid van de voetbalclub waar ook zijn andere 
zoon speelt, loopt hij drie keer per week hard. Hij is lid van een businessclub waarmee hij 
wekelijks een ochtend ontbijt, is hij maatschappelijk betrokken door zich onder meer in 
te zetten voor kinderen met overgewicht en neemt hij samen met anderen een vluchte-
ling uit Sierra Leone onder zijn hoede om hem aan een waardig bestaan te helpen. In 
het weekend is René bezig met muziek en treedt hij op als zanger. Er wordt hem vaak 
gevraagd waar hij de tijd vandaan haalt en dat lijkt inderdaad geen overbodige vraag. 
“Hoe ik het zie: kijk eens om je heen! Ik ontmoet vele verschillende mensen en word daar 
vaak door geïnspireerd. Ik krijg er energie van. Juist doordat ik opensta voor veel dingen, 
krijg ik er ook veel voor terug. Dit advies zou ik graag nog willen meegeven aan de lezers 
richting de donkere dagen voor Kerst.”
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Sheku Turay, de reis naar een hoopvol kerstfeest
Door Tom Meijers
Het begin van de meest sfeervolle maand hebben we al-
weer achter de rug. De goedheiligman is de deur uit en de 
eerste kerstverlichting hangt in de tuinen. De tijd om eens 
flink uit te pakken met lekker eten en cadeautjes. Vooral 
het samenzijn met de familie wordt uitgebreid gevierd, 
maar wat als je familie hier niet is? Wat als je vader, 
moeder en zusjes niet meer leven en als je niet weet of je 
vrouw en broertjes nog leven? Het is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend om een fijne kerst te hebben.

Er is in de media vaak aandacht voor de gelukzoekers die 
winkels leegroven of een garagebox van een nietsvermoe-
dende Nederlandse burger als slaapplaats beschouwen. 
Het verhaal achter de échte vluchteling wordt echter 
nauwelijks belicht. Met kerst in het vizier moet hier ook 
aandacht aan worden besteed. Er zitten namelijk ook 
mensen tussen die een toegevoegde waarde hebben voor 
Nederland. Hieronder lees je het verhaal van Sheku, die 
onder de laatste categorie valt. 

Zijn lach is bijna net zo breed als het stuur van de fiets 
waarop hij aankomt. Het is Sheku Turay, een goedlachse, 
vijfentwintigjarige Sierra Leoner. Hij is krantenbezorger 
in Stadskanaal en maatje van eenzame ouderen in Park-
heem. Hij loopt geregeld met de ouderen door het park 
en probeert zo zijn Nederlands te verbeteren. Hij werkt 
hard, klaagt niet en is sportief. Hij is lid van hardloopvereni-
ging De Runners en valt gaandeweg op door zijn drive en 
vrolijkheid. Hij komt door weer en wind en altijd met die 
alleszeggende lach opdraven op de training. Hij wekt daar-
mee de sympathie van een aantal mensen. Zij proberen 
zijn leven in Nederland zo verdraagzaam mogelijk te maken 
en dat lukt aardig. Hij heeft het naar zijn zin en voelt zich 
voor het eerst sinds een lange tijd weer een beetje thuis, 
maar daar heeft hij wel erg veel voor moeten doorstaan. 
Het begint allemaal vijf jaar geleden in Sierra Leone.

Alles achterlaten
Het is 2013. Ik ben negentien jaar en ik leid een goed leven 
in Sierra Leone. Ik werk op het land van mijn vader en 
ben uitgehuwelijkt. Op een gegeven moment komen er 
zakenmensen bij mijn vader op bezoek. Ze geven aan dat 
er diamant in het land te vinden is en willen mijnen. Mijn 
vader accepteert het voorstel, maar de buurman is daar 
niet van gediend en lokt mijn vader in de val. Op een dag 
pluk ik nog wat fruit voor mijn moeder die het avondeten 
aan het bereiden is. Ik zie dan dat mijn vader, door de 
buurman en een aantal onbekenden, wordt begeleid naar 
een afgelegen plek. Ik vertrouw het niet en besluit ze te 
volgen. Als ze stoppen, schuil ik achter een fruitboom. Een 
seconde later word ik verblind door de glinstering van een 
bijl. Ik zie vervolgens hoe er wordt ingehakt op mijn vader 
totdat hij niet meer beweegt. ‘’Where is the son?! Find the 
son!’’, wordt er geschreeuwd. Ik raak in paniek en ren voor 
mijn leven. In allerijl laat ik alles achter. 

Opgepakt in Algerije
Via Guinea, Mali, Burkina Faso en Niger kom ik uiteindelijk 
in Algerije terecht. Daar word ik opgepakt omdat ik me 
niet kan legitimeren. Eén van de politieagenten is wel eens 
in Sierra Leone geweest en ik vertel hem mijn situatie. De 
agent besluit te helpen en neemt me na zijn dienst mee 
naar de stad. Hij zegt dat ik naar de ambassade moet gaan 
en geeft me nog een geldbedrag mee. Ik stap uit op een 
drukke plek en tel het geld nog eens na. Ik pak een taxi, 
maar dat blijkt een verkeerde keuze. Waarschijnlijk heeft 
de taxichauffeur gezien dat ik mijn geld aan het tellen was, 
want in een donkere steeg slaat hij me met een hard voor-
werp bewusteloos en berooft me van het geld dat ik van 
de agent had gekregen.

Gekidnapt in Libië
Ik word wakker in een woonkamer van een Arabische fa-
milie. De vrouw heeft me gevonden op straat en meegeno-
men naar huis. De man des huizes heeft een bouwbedrijfje 
en de tijd dat ik daar verblijf help ik hem met zijn bedrijf. 

Dat doe ik een tijdje tot de man me vertelt dat hij een klus 
heeft in Libië. Hij wil dat ik als zijn leerling met hem mee 
ga. De situatie in Libië is op dat moment echter verre van 
veilig. Er woedt een burgeroorlog tussen de rebellen, die 
gesteund worden door de Islamitische Staat, en het Libi-
sche Leger. We zijn net over de grens als we door rebellen 
worden gekidnapt.

Ik word alleen naar een soort gevangenis gebracht. Marte-
ling is er aan de orde van de dag. De rebellen schieten 
geregeld lukraak in het rond om orde te krijgen. Waar 
anderen het leven laten als gevolg van één van de vele ko-
gels, heb ik het geluk dat ik ‘maar’ geschampt word. Ik ben 
daardoor wel voor mijn leven getekend. Op een dag word 
ik met een hoop kabaal wakker gemaakt. Iedereen die er 
gevangen zit moet naar de binnenplaats en in rijen op hun 
knieën zitten. Vervolgens wordt er minutenlang een straal 
ijskoud water op ons gespoten. Een vriend van me moet 
ervan hoesten en wordt daarom zonder pardon voor onze 
ogen doodgeschoten. Bovendien worden er door Libiërs 
deals gesloten met de rebellen zodat ze goedkope arbeids-
krachten in dienst hebben. Zo verlaat ik geregeld in groeps-
verband de gevangenis om te werken onder toeziend oog 
van de rebellen. Met de loop van een machinegeweer op 
me gericht loop ik oneindige afstanden en moet ik onmen-
selijk werk verrichten. Iemand die klaagt of niet meer kan 
lopen wordt beschoten met een taser. Als ik één keer écht 
niet meer kan, word ook ik meerdere malen in mijn been 
geschoten.

Redster in nood
Ik zit er achttien maanden, maar die voelen als een eeu-
wigheid. De tijd gaat enorm traag en ik zie de gevangenis 
steeds voller worden. Op een gegeven moment worden 
er groepjes uit de gevangenis gehaald voor een ‘wande-
ling’. Ze keren nooit terug en het gerucht gaat dat ze 
tijdens de wandeling door de rebellen zijn vermoord. Ik 
ben bang, want ik weet dat mij hetzelfde te wachten staat. 
Ik zit in een hoekje van de gevangenis te huilen als er een 
vrouw bij de gevangenis komt om haar vermiste arbeider 
te zoeken. Ze ziet me en vraagt wat er aan de hand is. Ik 
vertel haar wat ik allemaal heb meegemaakt en ze besluit 
me te helpen. Ze sluit een deal met de rebellen en ik word 
geruild voor een pak geld. Ik werk een tijdje voor haar tot-
dat de rebellen haar vader vermoorden. De vrouw is bang, 
want de vader wordt in die contreien als beschermheer 
van het gezin gezien. Ze besluit te vluchten naar Italië en 
neemt haar kinderen en mij mee. We stappen in de boot 
en worden door het Rode Kruis uit de zee geplukt. Eenmaal 
aan land gekomen scheiden onze wegen doordat het Rode 
Kruis Arabische mensen en donkere mensen uit elkaar 
houden. Ik heb mijn redster in nood sindsdien helaas nooit 
meer gezien en kunnen bedanken. Ik meld mij in Italië aan, 
maar krijg geen verblijfsvergunning.

Aardverschuiving Sierra Leone
Er is iemand in Italië die een foto van mij op Facebook 
plaatst in de hoop dat ik contact krijg met mijn familie. Een 
wonder geschiedt en ik kom via Facebook weer in contact 
met mijn vrouw. We hebben veel contact en ook spreek ik 
even mijn moeder weer. Dat doet me heel goed. Het nood-
lot slaat echter desastreus toe als ik op 14 augustus 2017 
via het nieuws hoor over een aardverschuiving in Sierra Le-
one. Een hoop gebouwen storten in, enorme modderstro-
men ontstaan en veel mensen verliezen hun leven. Ik hoor 
ook niets meer van mijn vrouw. Een oude bekende weet 
mij te vertellen dat mijn zusjes, oom en moeder de natuur-
ramp niet hebben overleefd. Van mijn vrouw en broertjes 
ontbreken ieder spoor. Tot op de dag van vandaag weet ik 
niet of zij nog leven.

Naar Nederland
Ik ben inmiddels bijna vijf jaar op de vlucht en besluit dat 
ik naar Nederland wil. Via Frankrijk en België kom ik aan in 
de lage landen. Ik meld mij meteen bij de politie en word 
naar Ter Apel gebracht. Vervolgens plaatsen ze mij in het 
asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Daar hoor ik dat ik 
onder de Dublinverordening valt. Dat betekent dat ik terug 
moet naar het land waar ik ben aangekomen in Europa. 
Italië dus, maar dat wil ik niet. Ik ben daar vreselijk behan-
deld en mensen in Italië zien vluchtelingen per definitie als 
slecht persoon en dat ben ik niet. Ik wil graag in Nederland 
blijven. 

Voorbeeld voor de rest
Volgens een aantal mensen die dichtbij Sheku staan is hij 
juist een verademing voor hun omgeving. Hij heeft geen 
vooroordeel over mensen en accepteert ze zoals ze zijn. 
Daarnaast respecteert hij onze normen en waarden en 
integreert hij snel. ‘’Met zijn positivisme, enthousiasme, 
leergierigheid en werklust is hij een voorbeeld voor de 
rest. Zelfs Nederlanders kunnen hier een voorbeeld aan 
nemen’’, vertelt iemand die met Sheku werkt. 

Sheku hoopt, met het delen van zijn verhaal, de instanties 
bij zijn asielaanvraag in 2019 te kunnen overtuigen van het 
feit dat hij het verdient om het Nederlanderschap te bezit-
ten. Hij heeft namelijk maar één vurige wens. Dat is dat hij 
volgend jaar kerst mag vieren met zijn Nederlandse vrien-
den. Zijn nieuwe vrienden die hij als familie beschouwt. De 
familie die hij heeft verloren in Sierra Leone heeft hij hier 
weer een beetje teruggevonden. Samen kerst vieren, dat is 
de hoop en misschien mag Sheku dan de kerstversiering in 
de tuin hangen. 

(Voor reacties, vragen of het aanbieden van 
hulp kunt u bellen met 06 12 22 87 38)
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Haute cuisine voor uw hond of kat, het is 
betaalbaar via kennelservice.nl
Uiteraard zorgt u met hart en ziel voor uw hond of kat. De beste voeding is 
daar een wezenlijk onderdeel van. Maar waarom zou u maandelijks vele euro’s 
uitgeven als het veel goedkoper kan? Op kennelservice.nl vindt u de beste 
honden- en kattenbrokken voor de laagste prijs. Eigenaar Michel Kral uit Mus-
selkanaal vertelt hoe dit kan: “Ons huismerk ‘Natuurdog’ en ‘Natuurcat’ wordt 
rechtstreeks vanaf de fabriek gehaald. Dat scheelt enorm in kosten, omdat we 
op deze manier niet met extra op- en overslagkosten zitten. Voor deze A+-
kwaliteit betaal je elders altijd meer. Zo hebben we al geperste brokken vanaf 1 
euro per kilo."

Op Kennelservice.nl zijn talloze soorten honden- en kattenbrokken te vinden. 
"De hondenbrokken zijn smaakvol en bevatten een gebalanceerde en gezonde-
re percentage aan eiwit en vetten", vertelt Michel Kral uit. "We hebben diverse 
brokken voor puppy’s en volwassen honden. Voor een hond met bijvoorbeeld 
een tarwe-allergie hebben we speciale anti-allergeen brokken met toevoeging 
van rijst in plaats van granen. We krijgen namelijk nog regelmatig nieuwe klan-
ten die al verschillende (dure) merken hebben geprobeerd zonder resultaat, 
maar die na onze brokken wel het gewenste resultaat hebben en hun trouwe 
vriend zonder jeuk en kale plekken een compleet ander leven kunnen geven en 
dat al voor een prijs van rond de 2 Euro per kilo. Geen hond is gelijk en daarom 
verschilt de voedingsbehoefte wat betreft het eiwit/vet percentage ook per 
hond. We geven altijd een zo goed mogelijk en onderbouwd advies.”

Dat Kennelservice superieure kwaliteit honden- en kattenvoeding levert blijkt wel uit het 
feit dat vele hondeneigenaren alleen maar brokken en vlees bestellen via Kennelservice.
nl.  Tijdens wedstrijden en shows krijgen de honden veel complimenten over de vacht en 
omdat het spierweefsel zo goed is ontwikkeld.  "Dat is mede de directe invloed van deze 
uitstekende en uitgebalanceerde voeding, want vergeet niet dat goedkope voeding vaak 
veel zouten bevat die slecht zijn voor kat of hond.  Met name de nieren zijn gevoelig en 
dit kan voor veel problemen zorgen met alle nare gevolgen van dien."

Hondensport- en outdoorkleding en -schoenen uit Scandinavië.
Ook is Kennelservice.nl leverancier van uitermate goede kwaliteit hondensportkleding en 
outdoorkleding van de Scandinavische merken Pinewood en Sasta en outdoorschoenen 

van het Duitse merk Lowa. Kleding wat is ontworpen voor de extreme Scandinavische 
weersomstandigheden en waar ook de Nederlandse consument steeds vaker om vraagt, 
omdat men tegenwoordig niet meer voor een modemerk maar voor echte kwaliteit gaat. 
Wellicht zijn deze merken bij u nu nog onbekend, maar als u het eenmaal hebt gepro-
beerd zult u versteld staan.

Kennelservice.nl uit Musselkanaal is te bereiken via de gelijknamige website www.kennel-
service.nl, waar u uw bestellingen kunt plaatsen en waar een bezoekje zeker de moeite 
waard is. Levering in de regio is gratis. In de rest van Nederland en in België en Duitsland 
wordt de verzending verzorgd door de bekende bezorgdiensten. Voor meer informatie 
en advies kunt ook even bellen via 06 578 50 757 of mailen naar info@kennelservice.nl. 
Bezoek ook ‘KHV Petshop' op Facebook voor het laatste nieuws.
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Fox Nightlife: plek waar je zijn moet, ook
met Kerst
FOX Nightlife in Stadskanaal is een begrip in de uitgaans-
wereld. Niet voor niets is FOX winnaar van de Nightlife 
Awards en ieder weekend dé uitgaansgelegenheid in de 
drie noordelijke provincies.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL - Het interieur is classy en helemaal van nu, 
net zoals de hits die uit de speakers knallen. Het Feestcafe, 
de urban area ‘Liquid’ en main area ‘Famous’ zijn ieder 
weekend geopend om mensen een onvergetelijke avond te 
bezorgen, vertelt eigenaar Jeroen van Broekhoven. “Onze 
evenementenlocatie heeft een capaciteit van 2.000 man. 
Iedere zaterdagavond zijn we open voor bezoekers vanaf 
16 jaar.”

Met Kerst is het goed toeven bij FOX. Op zaterdag 22 de-
cember wordt al een kleine aftrap gegeven naar Kerst, met 
het evenement ‘We Want Hardstyle’. Op eerste Kerstdag, 
25 december, is het tijd voor ‘Classic Night Live – Christmas 
Edition’. Jeroen: “Er komt dan een Top 40 band spelen. Na 
het Kerstdiner willen gezinnen er even uit en dan kunnen 
ze lekker genieten bij ons.” Tweede Kerstdag staat het 
evenement ‘Soixante Neuf’ op de planning, met optredens 
van bands als Bizzey, Frenna, SFB en nog veel meer. “Wij 
verwachten dat we alle Kerstdagen helemaal uitverkocht 
zullen zijn. We pakken extra uit met Kerst en dat vinden 
mensen fijn, want zo kunnen ze het gezinsgevoel optimaal 
ervaren.”

Iedere week is anders bij FOX. De evenementenlocatie in 
Stadskanaal bestaat al sinds 1993 en is sindsdien niet meer 
weg te denken in Stadskanaal. In 2001 is FOX verdubbeld 
in capaciteit en in 2005 heeft Jeroen het bedrijf overge-

nomen. Hij verbouwde en moderniseerde de locatie en 
inmiddels is de diversiteit die FOX kan bieden een sterk 
pluspunt, volgens Jeroen. “Onze kracht is onze veelzijdig-
heid. Wij hebben elke week andere activiteiten en evene-
menten. We hebben continu een persoonlijk tintje. Hoe? 
Door te zorgen dat we de mensen kennen, onder meer via 
social media, waar we ook onze jongere doelgroep berei-
ken. In 2019 willen we op dezelfde voet doorgaan. We zijn 

al druk bezig met de programmering voor het nieuwe jaar. 
We hebben eerder een paar keer een festival gehouden en 
daar zijn we nu weer naar aan het kijken. Om zo nog meer 
mensen bij FOX te betrekken.”

FOX Nightlife | Hoofdstraat 94 | 9501 CP Stadskanaal
www.foxstadskanaal.nl



RegioMagazine Onderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!



RegioMagazineOnderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019!

‘Het is vaak een laatste uitstapje’
Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN) 
biedt met de Wensambulance ernstig zieke 
mensen met een beperkte levensverwachting de 
mogelijkheid om op geheel eigen wijze afscheid 
van hun leven te kunnen nemen. Zo kunnen ze 
een laatste indrukwekkende ervaring aan het 
leven toevoegen. Erik Roelfsema is wenscoördina-
tor bij SANN.

Door Eline Lohman

REGIO – Sinds 2002 is Erik ambulancechauffeur 
van beroep. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk 
bij de Wensambulance in het noorden van Neder-
land, voor de provincies Groningen, Drenthe en 
Friesland. In 2009 werd de stichting opgericht en 
toen trad hij toe als bestuurslid. Al snel werd hij 
wenscoördinator. “Als iemand een wens heeft, kan 
deze via de website of telefonisch aangevraagd 
worden,” vertelt Erik over zijn vrijwilligerswerk. 
“Vervolgens ga ik de wens helemaal uitwerken. Die 
wens kan van alles zijn, zoals een dagje naar zee of 
naar een pretpark, of een familiebezoek, musical 
enz. Ik maak een draaiboek en heb contact met de 
huisarts of de zorginstelling waar iemand verblijft. 
Ik zet de wens uit bij de 150 vrijwilligers, dat zijn 
ambulancechauffeurs, verpleegkundigen en verzor-
genden. Zij geven aan of ze beschikbaar zijn of niet. 
Vervolgens wordt de wens uitgevoerd.”

Het betekent heel veel voor mensen dat zij een laatste wens in vervulling kunnen laten 
gaan, volgens Erik. “Voor mensen is het vaak een laatste uitstapje. Ze leven er naartoe 
en hebben de dag van hun leven. Voor de familie is het ook een mooie afsluiter. Zij geven 
vaak aan dat ze het heel fijn vonden dat een wens nog uitgevoerd kon worden. Vaak krij-
gen we als dank een donatie.”

Erik noemt het ‘een soort roeping’ dat hij dit vrijwilligerswerk doet. “Het is zulk dankbaar 

werk. Het kost me vrije tijd, er gaat veel energie en tijd in zitten, maar je krijgt er zoveel 
voor terug. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen over de Wensambulance 
Noord Nederland praten en wat vrijwilligers en donateurs allemaal voor ons doen. Het 
aantal wensen – die we uitvoeren - verschilt jaarlijks. Soms zijn het er 70, soms wat meer 
of minder. We zitten op dit moment op 55. Maar we bereiden er jaarlijks meer voor, want 
sommige mensen komen helaas voordat de wens uitgevoerd kan worden, te overlijden. Ik 
vind het heel belangrijk dat dit soort dingen in stand wordt gehouden, dus ik ben blij dat 
ik verbonden ben aan de stichting en dat ik me op deze manier in kan zetten voor mensen 
die terminaal zijn.”

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Bureau Grafique: ‘Iets ontwerpen dat de juiste 
snaar raakt’
Bureau Grafique in Valthe richt zich op grafische vormge-
ving en ontwerpen. Of het nu gaat om reclame op papier 
of online reclame – eigenaar Bert Beijersbergen kan het 
allemaal verzorgen.

Door Eline Lohman

VALTHE – Alles waar een ontwerp voor nodig is, is in goede 
handen bij Bureau Grafique. Een nieuwe folder, een web-
site, een uniek logo of een advertentie. 16 jaar geleden 
begon Bert zijn bedrijf, vertelt hij. “Bureau Grafique is 
ontstaan vanuit mijn creativiteit. Ik tekende en illustreerde 
vroeger veel in mijn vrije tijd, voor vrienden, kennissen 
maar ook voor bedrijven. Later heb ik een grafische oplei-
ding gedaan en cursussen gevolgd. Toen ik stopte met het 
werk dat ik toen deed, besloot ik mijn eigen reclamebu-
reau te beginnen, om me zo helemaal te richten op het vak 
grafische vormgeving. Ik had duidelijke ideeën over hoe 
bedrijven zich konden onderscheiden. En dat heeft goed 
uitgepakt.”

Bert is inmiddels alweer vele jaren actief in de regio. Hij 
is blij dat hij medeverantwoordelijk is voor de uitstraling 
van heel veel bedrijven. Hij is altijd persoonlijk betrokken 
bij zijn klanten, zegt Bert. “Het fijne is dat de klant altijd 
met mij te maken heeft. Heel direct. Heldere afspraken, 
korte lijnen. Ik kan me goed inleven in een klant en wat hij 
of zij graag wil. Iets maken dat de juiste snaar raakt: dat is 
de kunst. Daarom ga ik in gesprek met de klant en luister 
goed, zodat ik weet wie ik voor me heb en wat de wen-
sen zijn. Daar kan iets heel verrassends uitkomen, of juist 
precies dat wat mensen voor ogen hadden. Daarvoor moet 
je voor veel verschillende opdrachtgevers kunnen werken 
en veelzijdig zijn. Unieke ideeën, vakmanschap, kennis van 

de markt en jarenlange ervaring: dat is de meerwaarde die 
ik mensen bied. Ik heb mijn eigen stijl van ontwerpen; dat 
hoor ik ook vaak terug. Maar altijd alles gaat in samen-
spraak. De klant is koning en ik breng ze graag op een goed 
idee.”

Momenteel zit Bert in een drukke periode. “Er is genoeg 
te doen. Bedrijven willen hun reclame op orde hebben en 
voorbereid zijn op het nieuwe jaar. 

Bijvoorbeeld als het gaat om kerstkaarten, online adverte-
ren via social media of advertenties. Scherp aan de wind 
varen dus. Gelukkig heb ik ideeën genoeg en ik doe graag 
een stapje extra. Fijne feestdagen!”

Bureau Grafique
Leemkuilenweg 6a | 7872 PZ Valthe | 06-21255162
www.grafique.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Groot hart voor dieren bij dierentehuis Ter Marse
Dierentehuis Ter Marse in Stadska-
naal heeft als voornaamste doelstel-
ling de opvang van thuisloze honden 
en katten in haar verzorgingsgebied. 
Het dierentehuis bestaat uit een asiel 
en een pensionverblijf voor honden 
en katten.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Wanneer baasjes 
op vakantie zijn of in het ziekenhuis 
liggen, dan kunnen zij hun hond of kat 
bij Ter Marse brengen voor opvang. 
Verder rijden twee dierenambulances 
van het dierentehuis, voor vier ge-
meenten: Stadskanaal, Borger-Odoorn 
en Vlagtwedde en de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer. De dieren-
ambulances kunnen 24 uur per dag, 
zeven dagen per week worden ingezet 
en worden bemand door vrijwilligers. 
Zwerfdieren worden van de straat af 
gehaald en verblijven bij Ter Marse. 
Ook gewonde dieren kunnen met de 
dierenambulance vervoerd worden.

In juni van dit jaar vierde het dierente-
huis haar 50-jarig bestaan, vertelt An-
nemieke Jansen trots over Ter Marse, 
dat al elf jaar op dezelfde locatie zit 
en altijd in Stadskanaal heeft gezeten. 
“Onze kracht is dat we goede, liefde-
volle opvang bieden. Onze medewer-
kers zijn vriendelijk en goed geschoold, hebben veel kennis 
in huis over dieren en hebben allemaal een groot hart voor 
dieren. En ze hebben een stukje realiteitszin. Voor zieke 
dieren trekken we alle registers open – we doen er alles 
aan om een dier beter te maken. Maar lukt dat niet, dan 
moeten we wel eens de beslissing maken om een dier te 
laten gaan. Dat is moeilijk, maar soms helaas wel nodig.”

Annemieke – die de dagelijkse leiding heeft in het dieren-
tehuis - vertelt dat nog niet iedereen weet wat hij of zij 

moet doen als er een gewond dier op straat aangetroffen 
wordt. “Dan kunnen ze contact met ons opnemen en dan 
komen we langs met de dierenambulance. Als mensen 
bijvoorbeeld al heel lang ergens een kat steeds zien lopen 
maar niet weten van wie deze is, dan komen we langs, 
lezen de chjp en zien we geregeld dat een dier al een hele 
tijd vermist is. Als mensen dan eerder gebeld hadden, had-
den dier en baasje eerder herenigd kunnen worden. Wat ik 
het mooie van mijn vak vind? Het herplaatsen van dieren. 
Als een kat bij ons binnenkomt en helemaal onverzorgd is, 

pamperen wij het dier en wanneer we dan zien dat de kat 
met een glanzende vacht en een gelukkige blik in de ogen 
naar een nieuw baasje gaat, dan vinden wij dat prachtig. 
Het dier gaat naar een nieuwe, goede toekomst en daar 
doen we het voor.”

Dierentehuis Ter Marse
Stelmaker 10 | 9502 KA Stadskanaal | 0599-614905
www.dierenasielstadskanaal.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Onrust Handelsonderneming: “veiligheid bij 
vuurwerk gaat boven alles”

Er zijn niet veel die het kunnen zeggen, maar voor Onrust Handelsonderneming geldt 
het echt: men is al meer dan 40 jaar vuurwerkleverancier. Arno Engelkes, sinds 2010 
eigenaar, denkt een verklaring te hebben voor deze lange periode tussen de potten en 
de pijlen: “We zijn er erg op gebrand dat ons vuurwerk betrouwbaar is. Niets is zo frus-
trerend dan vuurwerk dat het op het moment suprême niet doet. Er is in al die jaren die 
ik heb meegemaakt, maar twee keer  vuurwerk bij ons retour gekomen, omdat het niet 
werkte. De vertrouwde gezichten die je elk weer terugziet is voor mij een bevestiging 
dat we kwaliteitsvuurwerk verkopen voor een goede prijs.” 

Onrust heeft al meer dan 15 jaar dezelfde vuurwerkleverancier. “Belangrijk voor de her-
kenbaarheid,” vindt Arno. Onrust heeft verschillende lijnen van Lesli in het assortiment, 
daarbij distribueert Lesli ook het vuurwerk van Zena. Ruime keuze van Belgische makelij. 
De lijfspreuk van Zena is: Harder, Better, Faster. Dat zie je terug in dat vuurwerk. 

Vuurwerkcheck
Onrust is aangesloten bij Vuurwerkcheck. Vuurwerkcheck geeft de klant de  garantie dat 
er wordt gewerkt volgens alle veiligheidsregels en het op de juiste manier wordt verkocht. 
“Voor ons belangrijk. Vuurwerk op zichzelf is niet gevaarlijk, het is degene die er mee om-
gaat die het gevaarlijk maakt. Ik baal er van als ik mensen hoor die met illegaal vuurwerk 

aan de gang zijn. Dat spul wordt niet gemaakt voor de veiligheid, dus breng je niet alleen 
jezelf in gevaar, maar iedereen in de nabije omgeving.” Bij Onrust krijgt u bij aanschaf van 
vuurwerk altijd gedegen advies over de juiste veiligheidsmaatregelen. Veiligheidsbrillen 
worden standaard meegegeven. Ook worden er bij vuurwerkpijlen speciale lanceerplat-
forms meegegeven. 

Extra voordeel bij Onrust
De aanschaf van vuurwerk kan, afhankelijk van je eigen budget, een flinke uitgave zijn. 
Daarom is het extra lekker te kunnen profiteren van wat korting. Wie bij Onrust vóór de 
Kerstdagen zijn bestelling doorgeeft, krijgt gratis vuurwerk mee. Tank je tijdens de ver-
koopdagen bij Total Stadskanaal of Total Nieuw-Buinen, neem dan je kassabon  mee naar 
Onrust. Je krijgt daarmee 10% extra vuurwerk bij je bestelling. Tijdens de verkoopdagen 
worden ook oliebollen verkocht door St. Laleaua, een stichting die zich inzet voor kans-
arme Roma-kinderen in Roemenië. 

De verkoopdagen van het vuurwerk zijn op 28, 29 en 31 december. Tot dan!

Onrust Handelsonderneming
Drentse poort 1b | 9521 JA Nieuw Buinen | 0599 - 653042 | info@onrust.net

Roelof Spreen: van ondernemer naar pakketbezorger

Roelof Spreen uit Stadskanaal was jarenlang ondernemer – hij had de winkel Onderde-
len Super in Stadskanaal – maar dit jaar gooide hij het werkroer om. In juli begon hij als 
pakketbezorger. Een hele ommezwaai, waar Roelof nog altijd geen spijt van heeft.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – ‘Puur toeval’: zo noemt Roelof zijn carrièreswitch. “PostNL bood me een 
baan aan als pakketbezorger. Ik had er nooit over nagedacht om bij een postbedrijf te 
gaan werken, maar toen ik dat aanbod kreeg, dacht ik: rust. Rust in mijn hoofd en niet 
meer aldoor met de winkel bezig zijn. Het werk was prachtig, absoluut, maar er kwam 
zoveel bij kijken. Het scheelt een hoop stress, want eerder nam ik mijn werk mee naar 
huis – ik ging er mee naar bed en stond er mee op. Dat heb ik nu niet meer. Ik bezorg de 
pakketten, maak een praatje en dat is het.”

Roelof is blij dat hij dit werk nu doet. Hij weet nu waar hij aan toe is en dat brengt hem 
een hoop, vertelt hij. “Ik vind het heerlijk! Ik heb veel vrijheid. Het was wel helemaal 
nieuw voor mij, want ik heb altijd in de techniek gezeten en heb servicewerk verricht. Ik 
rijd nu rond in noordoost Groningen; Appingedam en omgeving. Bewust niet in de regio 
waarin ik woon, want ik ken door mijn werk als ondernemer veel mensen en dan zou ik 
vanwege de vele praatjes die ik dan met mensen zou maken, niet aan werken toe komen, 
haha. Wat ik leuk vind aan het werk als pakketbezorger, is het contact met de mensen. 
Die zijn blij wanneer ze een pakketje krijgen. Ik weet nu wat me de hele dag te wachten 
staat en dat was in de winkel wel anders. Het ene uur was het druk, het andere uur niet. 
Het is hard werken als pakketbezorger, maar dat vind ik niet erg.”

Ook al is Roelof verguld met het werk dat hij nu doet, zijn eigen zaak zal hij nooit verge-
ten. Hij draagt het een warm hart toe. “Ik wil alle klanten van mijn winkel enorm bedan-
ken voor het jarenlange vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Ik vind het een eer dat 
ik de mensen een tijd heb mogen bedienen. Ik mis die klanten wel hoor!”

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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“Hout & Steen staat voor: prachtige dingen 
creëren uit natuurlijke materialen.”
Hout & Steen in Nieuw-Buinen (wie via de 
Mondenweg rijdt, ziet de sierlijke show-
tuin liggen) bestaat alweer bijna drie jaar. 
Gineke Kuipers kijkt dan ook zeer tevreden 
terug: “Absoluut.  De tijd gaat ontzettend 
snel, maar het zijn mooie jaren geweest, 
tot nu toe. Wij hebben voor onze klanten 
topmateriaal kunnen leveren, monteren 
en aan kunnen leggen in hun tuin. Daar 
zijn wij natuurlijk zeer blij mee!”

Ondertussen heeft Hout & Steen een aantal 
activiteiten toegevoegd aan het bedrijf. 
“Wij zijn ondernemers met een maatschap-
pelijke missie en daarom hebben wij een 
sociale tak toegevoegd aan ons bedrijf. 
We hebben inmiddels een prachtige mix ge-
maakt van het zakelijke en het maatschap-
pelijke, daar zijn we erg trots op.”

U kunt bij Hout & Steen terecht voor nage-
noeg alles wat u in de tuin kunt bedenken. 
(Sier)bestrating en alle aanverwanten, over-
kapping, schutting, beschoeiingen, vlon-
ders, tuinkassen, tuinhuizen, schuren, ga zo 
maar door. Hout & Steen levert niet alleen 
producten leveren, men wil ook graag voor 
u de werkzaamheden verzorgen. Denk hier-
bij aan het leeghalen van de tuin, het voor-
bereidende grondwerk, het aanleggen van 
de bestrating, het monteren van de schut-
ting of vlonder, en ga zo maar door.  “We 
gaan ook met alle liefde met het ontwerp 
voor een tuin aan de slag, of de renovatie 
ervan. Ons uitgangspunt is: van ontwerp tot 
realisatie kunnen wij al uw tuindromen ver-

wezenlijken.” Wanneer Hout & Steen voor 
u aan de slag gaat, is het mogelijk dat het 
vakkundig personeel onder meer werkt aan 
de montage van: tuinhuizen, overkappingen 
(zowel hout als aluminium), schuren, car-
ports, dierenverblijven of speeltoestellen. 
“Ook doen wij grondwerk en aanleg van 
sierbestrating.  Voor decoratie hebben we 
de mooiste houtproducten voor binnen en 
buiten. Denk aan prachtige tafels, kasten en 
woondecoratie. Gemaakt van steigerhout, 
oud pallethout of douglas hout. In onze 
winkel bevinden zich wat voorraadproduc-
ten, maar ook hierin leveren wij uiteraard 
maatwerk-producten.”

Dagbesteding
“Sinds 1 januari 2016 hebben wij ook plaats 
voor dagbesteding, activering of coaching. 
In ons bedrijf kun je dan weer werken naar 
een reguliere baan of puur zorgen dat je 
een zinvolle invulling van je dag hebt. Een 
dag waarin je leert en meewerkt aan het 
maken prachtige tuindingen, zoals tuinhui-
zen, schuttingen, overkappingen en derge-
lijke. Ook maken we prachtige woondeco-
ratie van hout en andere materialen, welke 
worden verkocht in onze winkel. Dagelijks 
wordt er gezorgd voor de diertjes.  Hout & 
Steen staat voor: prachtige dingen creëren 
uit natuurlijke materialen.”

Hout & Steen
Iepenlaan 1 | 9521 AZ Nieuw-Buinen 
06-15557567 | houtensteen@outlook.com
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