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Zaterdag 21 december BOELDAG 
aan de Glasblazer 4b in Stadskanaal 

(voormalig pand Kral Keukens). 
Zie onze advertentie op pagina 22.

Hovenier nodig? Hoveniersbedrijf Mark de Boer in Musselkanaal. 

Zie onze advertentie op pagina 31.

Slagter Installatie in Vriescheloo: Voor al uw installatie-

werkzaamheden. Zie onze advertentie op pagina 5.

Total Drentse Poort in 
Nieuw-Buinen heeft een geheel

vernieuwde wasstraat! 
Zie onze advertentie op pagina 8.

InControl trots op nieuwe locatie aan 
het Hoogveen in Stadskanaal
Voor het Stadskanaalster 
bedrijf InControl Business 
Solutions stond 2019 in het 
teken van de verhuizing naar 
een nieuwe schitterende lo-
catie aan het Hoogveen; aan 
de rotonde bij de McDonalds. 
Het 25 jaar oude kantoor-
pand -waar voorheen onder 
meer accountants en advoca-
ten zaten- is in het afgelopen 
jaar van binnen grondig ver-
bouwd en gemoderniseerd. 
Onder het toeziend oog van 
zo’n 150 relaties verzorgde 
wethouder Lian Veenstra van 
de gemeente Stadskanaal 
op vrijdag 11 oktober de 
officiële heropening van het 
nieuwe pand. 

De nieuwe eigenaar, InCon-
trol, heeft zelf z’n intrek 
genomen op de bovenste 
verdieping (Hoogveen 11), 
met een fraai uitzicht over bedrijventerrein 
Vleddermond. De verdiepingen eronder 
worden al iets langer verhuurd aan andere 
zakelijke dienstverleners. 

Op de begane grond zit het bedrijf KralWes-
ten Makelaardij. Op de eerste verdieping zit-
ten Good Jobs Uitzendbureau, Meulenkamp 
internet en reclame en Ordevos Rozema.

Op de tweede verdieping is sinds kort weer 
kantoorruimte -inclusief tal van faciliteiten- 
beschikbaar. Ondernemers die geïnteres-
seerd zijn in het huren van kantoorruimte 
kunnen op 28 december langskomen (zie 
advertentie elders in de krant). 

Harro en Christa Prins, die InControl samen 
runnen, leiden ons vol trots rond in het mo-

dern ingerichte bedrijvencentrum, waarbij 
alle credits naar interieuradviseur IntoStyle 
gaat, die er samen met Jan Mulder Bouw en 
L’Accent Schilders iets moois van hebben 
gemaakt. Strak, zakelijk en modern, maar wel 
heel warm ingericht. 

Lees verder op pagina 13.

LEES OOK DE
SPECIALE

KERSTBIJLAGE
IN DEZE EDITIE!
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Een nieuwe locatie voor ’t Klooster Wonen, Living 
& Lifestyle
Woonwinkel ’t Klooster Wonen, Living & Lifestyle is 10 december verhuisd 
naar Molenplein 4 in Ter Apel. Eigenaresse Tamara Wisman-Bahlmann heeft 
haar oog laten vallen op dit mooie pand met andere mogelijkheden voor 
de woonwinkel. ‘Twee jaar geleden ben ik met heel veel passie en plezier 
begonnen met mijn winkel aan de Hoofdstraat in Ter Apel. 

Het was een heel fijn pand op een mooie locatie, maar paste niet meer in 
de toekomstplannen. Het nieuwe pand aan het Molenplein biedt andere 
mogelijkheden,’ legt Tamara uit. Dit pand ademt meer een huiskamersfeer uit 
en we kunnen naast het leveren van het huidige assortiment, uitbreiden met 
interieuradvies en styling aan huis. En natuurlijk kunt u nog steeds voor leuke, 
bijzondere cadeauartikelen bij ’t Klooster Wonen, Living & Lifestyle terecht.

’t Klooster Wonen, Living & Lifestyle gevestigd aan het Molenplein 4, 9561 KS in 
Ter Apel. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op: www.kloosterwonen.nl



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



5Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Jan Slagter ”Een sleutelaar met hart voor de regio”
VRIESCHELOO - Jan Slagter van het gelijknamige in-
stallatiebedrijf uit Vriescheloo is dol op de winter. De 
ondernemer heeft het dan namelijk extra druk met 
bijvoorbeeld storingen aan cv-ketels. ‘Een storing is na-
tuurlijk nooit leuk maar het is wel fijn als je na het nodige 
sleutelwerk een woning weer warm achterlaat. Daarom 
ben ik blij dat ik dit werk mag doen, ’aldus de 33-jarige 
ondernemer.  

Man met ervaring
Slagter is een man met ervaring. Hij werkte ruim tien jaar 
als installateur in loondienst en begon drie jaar geleden 
voor zichzelf. Onder een baas werken ging hem prima af 
maar hij was nieuwsgierig of hij ook op eigen kracht suc-
cesvol kon zijn Uit die gedachte ontstond installatiebedrijf 
Jan Slagter (www.slagterinstallatie.nl. )Het gaat goed met 
het bedrijf. Hij heeft inmiddels veel vaste klanten voor 
bijvoorbeeld cv-onderhoud. Maar ook het andere installa-
tiewerk loopt goed. 

Echte sleutelaar
‘Mijn voormalige chef heeft me enorm geholpen bij mijn 
start als ondernemer.   Hij steunde waar het kon. Die man 
heeft zoveel ervaring. Het is echt fijn dat ik nog steeds bij 
hem aan kan kloppen voor advies. Bovendien krijg ik nog 
steeds opdrachten van hem.’ De in Stadskanaal geboren 
ondernemer omschrijft zichzelf als een echte sleutelaar 
’Ik ben nog net niet geboren met een waterpomptang in 
handen maar veel scheelt het niet, ‘lacht de ondernemer 
die met 18 jaar zijn eerste cv-ketel aansloot en in zijn vrije 
tijd aan zijn motor klust. 

Gronings
Hij geniet van het installatiewerk en zegt vrijwel nergens 
nee tegen, mits het op maximaal 2 uur rijden van zijn 
woonplaats ligt. Een bewuste keuze omdat hij als Noorder-
ling de regio en dus de mentaliteit van de mensen goed 
kent. ‘Als mensen in de stress zitten vanwege een niet 
werkende kachel ofzo is het prettig als je bijvoorbeeld Gro-
nings met ze kunt spreken. Dat is vertrouwd en dan voelen 
ze zich ook beter.  

Allrounder
Een ketel ophangen of repareren, nieuwe cv aanleggen, of 
leidingen voor de badkamer. Jan Slagter draait er zijn hand 

niet voor om. ‘Ik pak eigenlijk alles aan wat op mijn pad 
komt. Een echte allrounder inderdaad. Elke dag is daardoor 
weer anders en daar geniet ik van. Bovendien vind ik het 
erg leuk om met mensen om te gaan. 

Slim kiezen
Als iemand bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel nodig heeft 
dan zoek ik net zolang tot ik de beste aanbieding heb.  Ik 
weet waar ik zoeken moet en de klant niet.  Klanten zijn 
niet perse beter af met een bekend merk. Door slim te 
kiezen zijn ze vaak veel goedkoper uit dan ze hadden 
gedacht. Dat zorgt voor blijde reacties en scheelt ze veel 
stress. Daar doe je het toch voor als vakman, ’stelt hij. 

Tijd
Een ander bijkomend voordeel van de kleinschaligheid dat 
Slagter de tijd kan nemen voor zijn klanten. ‘Ik heb veel 
vaste klanten. Juist door de persoonlijke manier van wer-

ken. ‘Gezellig samen een ‘bakkie’ doen bijvoorbeeld stellen 
veel mensen op prijs. Daarna wel weer volle kracht vooruit 
want het werk moet wel af.’  

Pellet kachel
Momenteel heeft de installateur het druk met het plaatsen 
van pellet kachels. Deze op geperste houtkorrels gestookte 
kachels zijn voor veel mensen een alternatief voor de 
traditionele cv-ketel. Dan is er ook nog het financiële voor-
deeltje. Tot en met eind van dit jaar krijg je namelijk nog 
500 euro van het aankoopbedrag terug dankzij een sub-
sidieregeling. ‘Voorwaarde is wel dat de factuur in 2019 
betaald. Volgend jaar vervalt die subsidieregeling dus is er 
nu nog veel vraag naar. Slagter benadrukt dat mensen zich 
niet puur door het geld moeten laten leiden. Zoals alles 
heeft een pellet kachel zijn voor en nadelen. ‘Laat je dan 
vooraf ook grondig informeren door een vakman. Ik maak 
daar graag tijd voor.’
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Crea Doetjes en HC Computers – Alles voor uw hobby en 
computers onder 1 dak aan de Europalaan in Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
Crea Doetjes en HC Computers, de winkel van Ferdinand en Yvonne Bouman, verhuisde 
een aantal weken geleden van de Navolaan naar de Europalaan in Stadskanaal. “Er 
moeten hier en daar nog wat dingen aan de inrichting gedaan worden, “zegt Ferdinand, 
“maar het is zo goed als klaar.” “Klanten die al geweest zijn vinden dat we het hier al 
erg mooi en gezellig gemaakt hebben. “ vult Yvonne aan. 

Ferdinand verhuisde 4 jaar geleden met zijn computerwinkel van het stadshart naar de 
Navolaan in Stadskanaal en 2,5 jaar geleden besloot hij de ruimte in het pand te gaan 
delen met Yvonne die er haar winkel, Crea Doetjes, vestigde.  Een mooie combi, op deze 
manier is een fijne samenwerking onder 1 dak ontstaan. Ferdinand heeft met zijn 19 jaar 
ervaring in de computerbranche ondertussen een aardig klantenbestand opgebouwd. 
Yvonne voorziet met Crea Doetjes in de vraag naar allerlei verschillende benodigdheden 
voor de creatieveling onder ons. 

Computerbenodigdheden
Door zijn ervaring in de computerbranche weet Ferdinand bijvoorbeeld precies wat er 
nodig is voor de aanleg van uw eigen netwerk thuis en ook kan hij U helpen bij problemen 
met uw PC of laptop. Hierbij hoort natuurlijk de verkoop van diverse onderdelen en acces-
soires zoals routers en extenders maar HC Computers heeft ook externe harde schijven, 
toetsenborden en muizen en printers in het assortiment.  Speelt U graag games of werkt u 
graag met bepaalde programma’s op uw PC maar is deze daar nog niet echt geschikt voor? 
Ferdinand kan U dan ook een goed advies geven over hoe en waarmee U uw PC kunt 
upgraden. 

HC Computers beschikt overigens over het grootste printerinktassortiment van Stadska-
naal, zo zijn de inktcartridges voor een Brother printer over het algemeen moeilijk ver-
krijgbaar maar Ferdinand kan U hierin voorzien. Natuurlijk hangen ook de inktcartridges 
van HP, Epson en Canon in het schap in de winkel. 

Haken en breien is hip 
Haken en breien is hip tegenwoordig en wordt niet meer alleen door ouderen gedaan. 
Yvonne beschikt in de winkel over een groot assortiment Catania en Scheepjeswol en ver-
koopt verschillende haak en breinaalden. Zo kunt U uw eigen warme wintersokken breien 
met een speciale ronde breinaald. Ontzettend schattig zijn de haakpatronen van Cute-
Dutch waarmee U bijvoorbeeld een konijn haakt als kraamcadeau voor een pasgeborene 
of uw eigen baby.  Van sommige patronen zijn er volledige haakpakketten met alle daarbij 
alle benodigdheden verkrijgbaar. 

Naast haken en breien zijn er natuurlijk nog tal van andere creatieve hobby’s. Creadoetjes 
heeft tal van verschillende Bullet journals op voorraad en als U iets bijzonders wilt maken 
met handlettering kunt U uw hart ophalen tijdens een shopsessie in de winkel. Erg mooi 
zijn ook de Dot and Do, Stitch and Do en Hobbydots Sparkles setjes waarmee U uw eigen 
persoonlijke kaarten kunt maken en versturen. 

Diamond paintings en Decopatch
Met Diamond paintings maakt U uw eigen schilderij door het plakken van steentjes. U 
kiest de afbeelding en het formaat en doordat de nummers of symbolen corresponderen 
met een bepaalde kleur ontstaat er langzaam een prachtig kunstwerk.  Met Decopatch 
kunt U uw eigen gekozen voorwerp van een persoonlijk dessin voorzien. Met speciaal 
papier en lijm beplakt U bijvoorbeeld een spaarpot of dierenfiguur. De grote keuze in 
Pergamano artikelen, snij & embossing mallen en een diversiteit aan stempels maakt het 
assortiment van Crea Doetjes compleet. 

Crea Doetjes en HC Computers, Europalaan 1E in Stadskanaal. (tussen Leads Fashion en 
Style Kappers)
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Dierenartspraktijk Onstwedde verhuist naar de 
oude bibliotheek in Onstwedde 
Door Miranda Wolters 

Al sinds de jaren ’50 was de dierenartspraktijk in Onst-
wedde gevestigd aan de Hardingstraat in het dorp. Daar 
komt vanaf nu verandering in want de praktijk van Abel 
Jan Huiges en Marieke van der Steen gaat eind deze 
maand verhuizen naar het pand van de voormalige biblio-
theek aan de Dorpstraat 29c. 

Abel Jan en Marieke volgden beide hun studie Diergenees-
kunde in Gent. Nadat ze samen enige tijd als dierenarts 
in Devon in Engeland werkten kwamen ze in 2008 naar 
Onstwedde, het geboortedorp van Abel Jan. Hun wens om 
samen een praktijk in een landelijk dorp te gaan voeren 
kwam uit toen hen in 2011 de mogelijkheid geboden werd 
om de dierenartspraktijk in Onstwedde over te nemen. 

Gemengde praktijk
Inmiddels bestaat het team van DAP Onstwedde uit 8 
medewerkers, 4 dierenartsen en 4 assistentes. “Het is een 
gemengde praktijk en dat betekent dat we zowel gezel-
schapsdieren als rundvee, paarden, schapen en geiten en 
hobbydieren behandelen. Gezelschapsdieren komen vaak 
gewoon in de praktijk langs en de overige dieren bezoeken 
we veelal op locatie”, aldus Abel Jan. “De verhouding van 
de dieren die we behandelen is ongeveer 60-40, dus 60% 
gezelschapsdieren en 40 procent overig. Ons werkgebied 

strekt zich daarbij tot zo’n 20 minuten rijden rondom Onst-
wedde uit.” 

Betere faciliteiten op nieuwe locatie
Door de groei van DAP Onstwedde van de afgelopen jaren 
werd het oude pand aan de Hardingstraat echter te klein. 

In het pand van de voormalige biblio-
theek in het dorp werd de ideale nieuwe 
locatie gevonden en dat had vooral te 
maken met het feit dat het pand ruimer 
is en hier betere faciliteiten gereali-
seerd konden worden. Het pand moest 
hiervoor nog wel grondig verbouwd 
worden. Na weken hard werken zijn 
er in het pand nu 3 spreekkamers en 
2 modern uitgeruste operatieruimtes 
ingericht. Ook is er een aparte röntgen-
ruimte, een echoruimte en een lab voor 

het doen van bloedonderzoeken gekomen en zijn er op de 
nieuwe locatie nu aparte ruimtes voor het voorbereiden op 
operaties en het herstel van de dieren. Rondom het pand is 
voldoende parkeergelegenheid zodat U niet ver weg hoeft 
te parkeren als U met uw huisdier naar de praktijk komt. 

Open dag op 25 januari a.s.
Om de oude bestemming van het pand levend te houden 
zijn er bij de inrichting en aankleding subtiele verwijzingen 
naar de oude bibliotheek gedaan. Deze verwijzing is ook 
terug te vinden in het logo van de praktijk. Bent U nieuws-
gierig geworden naar de nieuwe praktijk in het dorp of wilt 
U kennismaken met DAP Onstwedde? Dan bent U hierbij 
van harte uitgenodigd om langs te komen tijdens de open 
dag op 25 januari a.s. tussen 11.00 en 14.00 uur. 

www.daponstwedde.nl
Dorpsstraat 29c – Onstwedde | Tel: 0599-331442
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InControl in Stadskanaal helpt bedrijven kosten te 
besparen en efficiënter te werken
Vervolg van voorpagina
Harro en Christa Prins zijn blij met de keuze die ze hebben gemaakt om het 
bedrijvenpand aan het Hoogveen over te nemen en er op de bovenste verdie-
ping hun bedrijf InControl te vestigen. Daar heeft het zes man sterke team alle 
ruimte om verder te groeien. ‘Ook hebben we hier voldoende ruimte om onze 
klanten te ontvangen en dat merken we nu al. Voorheen gingen wij altijd naar 
onze klanten toe, nu komen ze ook graag hier naar toe. Het is hier sfeervol, 
gezellig en het is een passende zakelijke omgeving.’ De juiste inspirerende 
omgeving om bedrijven te helpen kosten te besparen en efficiënter te werken. 
Want dat doet InControl.

Bedrijfsprocessen
De klanten van InControl komen uit heel Noord-Nederland, 
maar ook uit plaatsen als Rotterdam en zelfs uit het bui-
tenland (Engeland, Australië). Het gaat daarbij vooral om 
groothandels-, productie- en bouwbedrijven, die met grote 
aantallen producten en orders werken. InControl zorgt er 
voor dat deze bedrijven daar heel efficiënt mee om kunnen 
gaan, in combinatie met Exact software. ‘Wij zijn onafhan-
kelijk Exact dealer en leveren maatwerk en advies. Met 
als doel: minder kosten en meer opbrengsten. Bedrijven 
kunnen vaak eenvoudig een efficiencyslag maken met de 
kennis en het juiste gebruik van data. Wij kennen onze 
klanten persoonlijk en kunnen zodoende voor elke klant 
het juiste advies geven en ook software-koppelingen op 
maat maken. Wij zorgen voor inzicht in grote hoeveelhe-
den data, begrijpelijke rapportages en slimme controles 
van financiële en logistieke processen.’

Scanner
Harro en Christa Prins doen dat in samenwerking met een 
team van software-ontwikkelaars en business-consultants. 
‘Het is een heel zakelijk verhaal en de consument zal er 
niet veel van merken, maar de manager of ondernemer des 
te meer. Elk bedrijf wil graag efficiënt werken en kosten be-
sparen. Exact heeft daar hele goede software voor, en wij 
zorgen dat de administratie van het bedrijf er op aansluit. 
Zelfs met hardware.’ Om dat laatste enigszins te verduide-
lijken pakt Harro Prins er een scanner bij, zoals we die van 
de zelfscan in de supermarkt kennen. De scanner wordt 

gekoppeld aan een 
tablet die met een 
band om de arm 
gaat, alsmede een 
klein scannertje die 
om de vinger gaat. 
De orderpicker in 
het magazijn hoeft 
nu alleen maar de 
scanner of zelfs 
met zijn vinger naar 
de barcode op het 
product te wijzen 
en op het kantoor 
van het bedrijf 
wordt automatisch de volledige administratie rondom het 
product verzorgd, inclusief facturering en boekhouding.

Exact pakketten
De ‘whizzkids’ die bij InControl werken bedenken dit soort 
dingen en zorgen er voor dat het werkt. In samenwerking 
met verschillende Exact-pakketten: Exact Globe (de com-
plete administratieve basis onder uw totale bedrijfspro-
ces), Exact Synergy, Exact InSights en Exact Online. Daarbij 
en daarnaast verzorgt InControl rapportages & (data)
koppelingen, maatwerk in bedrijfsoplossingen (klantspe-
cifieke software en applicaties), logistieke oplossingen en 
partnersoftware. Ook heeft InControl in de loop der jaren 
zelf software ontwikkeld, aanvankelijk als maatwerk, maar 

in de praktijk ook toepasbaar voor voor meerdere klanten.

Versterken
In het nieuwe onderkomen aan het Hoogveen kan InCon-
trol verder groeien. ‘Hier kunnen wij onze klanten ook in de 
toekomst blijven ondersteunen met specialistische kennis 
en verrassen met innovatieve oplossingen.’ Maar niet al-
leen dat: ‘We zitten op een prachtige locatie en in een heel 
fijn kantoor, waar we bijzonder prettig kunnen werken. Ook 
de onderlinge contacten met de andere bedrijven zijn erg 
aangenaam. We kunnen elkaar verder versterken.’ Collega-
ondernemers zijn van harte welkom om er een kijkje te 
komen nemen. 
 
Info: www.incontrol.eu
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Gusto d ‘Italia in Musselkanaal – “We willen iedereen 
kunnen laten genieten van een goed glas Italiaanse wijn”
Door Miranda Wolters
Italië is niet alleen het land van pasta en pizza maar het is ook een van de oudste 
wijnlanden ter wereld. Het klimaat en de heuvels en bergen zorgen voor de perfecte 
omstandigheden voor de druiventeelt. Het land kent dan ook veel goede wijnhuizen die 
heerlijke en kwalitatief hoogstaande wijnen produceren. Dat ontdekte Judith Oost ook 
tijdens de vele wijnreizen naar dit prachtige land, haar passie voor Italiaanse wijnen 
zorgde er in 2015 voor dat ze besloot de beste wijnen naar Nederland te halen.

“In de supermarkt is de keuze voor Italiaanse wijnen 
beperkt en de wijnen die we zelf zo lekker vonden waren 
gewoon niet in Nederland verkrijgbaar, ” vertelt Judith. “En 
omdat          Italië zoveel meer te bieden heeft dan alleen 
een Chianti wilden we wijnen van authentieke Italiaanse 
druivensoorten in Nederland gaan verkopen.”

Op Sicilië maakte ze tijdens een van hun reizen kennis met 
het wijnhuis Principe di Corleone en inmiddels is Gusto d 
‘Italia exclusief importeur in Nederland van onder andere 
de Nero d’Avola van het wijnhuis. Vanuit Piemonte komen 
de wijnen van het kleinschalige wijnhuis Cordara. Die 
kleinschaligheid zorgt ervoor dat de kwaliteit belangrijker 

is dan de kwantiteit wat 
absoluut niet ten koste gaat 
van de betaalbaarheid van 
deze wijnen. Judith zegt 
hierover; “De prijzen van 
de wijnen in ons assorti-
ment variëren van 5 tot 40 
euro. We willen met ons 
aanbod iedereen kunnen 
laten genieten van een goed 
glas wijn.” Naast wijnen uit 
deze regio’s kunt U bij Gusto d ‘Italia natuurlijk ook terecht 
voor wijnen uit bijvoorbeeld Puglia, Veneto, de Marken 

en Toscane en het aanbod varieert regelmatig. Wijn is 
beleving en daarom organiseert Gusto d’Italia regelmatig 
wijnproeverijen. In een huiselijke sfeer maakt U tijdens een 
ca. 2,5 durende proeverij kennis met de lekkerste rode, 
witte of roséwijnen. Indien U dit wenst wordt de proeverij 
aangevuld met Italiaanse hapjes en een rood-wit geblokt 
tafelkleed mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. 

U kunt uw wijnen bestellen via de webshop van Gusto d 
‘Italia, www.gustoditalia.nl of www.wijnitalie.nl. Ook is het 
mogelijk om, op afspraak, zelf een heerlijke wijn te komen 
halen in de showroom in Musselkanaal. Op de Facebook 
pagina worden regelmatig speciale koopavonden aange-
kondigd en ook levert Gusto d’Italia wijnen aan bedrijven 
en horeca. Wijncadeaus zijn er voor elke gelegenheid en 
deze worden extra persoonlijk door de toevoeging van 
bijvoorbeeld een mooi wijnglas, een lekker kaasje of een 
heerlijke chocolade. En wat dacht U van een mooi kistje 
met een Spumante en proseccoglazen om mee te nemen 
naar de dierbaren bij wie U het nieuwe jaar in gaat luiden?
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SPASS zingt voor U de grootste Duitse 
schlagers afgewisseld met Engelse pophits
Bert Drenthe bracht tijdens het 
Noordelijk Muziekfeest in  
Onstwedde met zijn formatie 
SPASS een aantal nummers uit hun 
repertoire ten gehore. SPASS, de 
formatie van Bert Drenthe, Erik Bos 
en Loes Berndt ontstond vanuit het 
concept Bert&Friends waarmee Bert 
al enige tijd aan de weg timmert.

Door Miranda Wolters

Vrij vertaald betekent SPASS plezier. En voor plezier staat 
SPASS garant met het uitgebreide repertoire van ruim 50 
nummers. Het trio zingt hits van onder andere Dennie 
Christian en Matthias Reim, Audrey Landers en David 
Hasselhoff. En natuurlijk mogen ook de hits van Udo 
Jurgens en Helene Fischer niet vergeten worden. SPASS 
combineert de Duitse schlagers met Engelstalige pophits 
en dit maakt deze formule erg geschikt voor een breed 
publiek en voor veel verschillende gelegenheden. SPASS 
staat voor kwaliteit in uitstraling, zang en geluid. Bert zegt 
hierover: “We willen er altijd voor zorgen dat het goed 
klinkt en ons publiek een topavond heeft.” 

Maatwerk
Met Bert&Friends heeft Bert Drenthe een concept in 
handen waarmee hij voor ieder soort feest of gelegenheid 
een passend optreden kan verzorgen. “Maatwerk in 
entertainment”, zoals hij het zelf noemt. “Ik hou ervan om 

een avond op te bouwen, soms komt 
er iemand met tranen in de ogen 
naar me toe omdat ik ze raak met een 
nummer maar aan de andere kant 
maak ik ook graag een dolletje en 
betrek ik mijn publiek graag bij mijn 
optreden.” 

Bert treedt niet alleen solo op, maar 
ook als duo met Erik Bos of als duo 
samen met Loes Berndt. Hieruit 
ontstond ook het idee voor SPASS, de 
formatie van Bert, Erik en Loes samen. 
In welke formatie Bert op een feest 

komt hangt af van de wens van de klant en het budget. 
“Voor vrijwel alles heb ik een mogelijkheid en doordat we 
niet met een grote liveband maar met maximaal 3 man en 
een geluidsman komen, blijven we betaalbaar”, aldus Bert.  

Muziekmiddagen voor ouderen 
Solo verzorgt Bert naast zijn reguliere optredens ook 
regelmatig muziekmiddagen voor ouderen. Zo doet hij dit 
bijvoorbeeld voor dementerende ouderen die de oude 
bekende liedjes moeiteloos meezingen. Ook treedt hij nog 
regelmatig op in reguliere verzorgingshuizen in de regio en 
bezorgt ouderen hiermee een onvergetelijke middag. 
Bent U benieuwd naar wat Bert voor uw feest kan 
betekenen? Neem contact met hem op: 

Facebook: Bert Drenthe | Telefoon: 06 – 217 07 100
Mail: bertdrenthe@gmail.com

Adverteren in
RegioMagazine?

Bel John ten Hoff:

06 - 30 72 46 09

of Louw Roukema:

0599 - 65 08 93
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Zorgboerderij Unike Stee in Stadskanaal, 
individuele begeleiding en dagbesteding in een 
huiselijke omgeving
Door Miranda Wolters 
In 2008, nu 11 jaar geleden, startte Thea Pathuis met haar zorgboerderij Unike Kidz aan 
de Unikenkade in Stadskanaal. “Oorspronkelijk begon ik met begeleiding voor kinde-
ren tot 12 jaar maar in de afgelopen jaren ben ik met de kinderen mee gegroeid.” zegt 
Thea, “en daarom heb ik besloten per 1 december jl. een naamsverandering door te 
voeren en verder te gaan als zorgboerderij Unike Stee. Ieder mens is uniek, de zorg-
boerderij bevindt zich aan de Unikenkade en stee staat voor verblijf, de plek waar je je 
thuisvoelt.”

Na lang in de detailhandel gewerkt te hebben besloot Thea destijds, door eigen ervarin-
gen en op aanraden van een vriendin, de opleiding gehandicaptenzorg te gaan volgen 
om daarna haar zorgboerderij te starten. Samen met het diploma paardrij instructrice 
van KNHS bleek dat de afgelopen jaren erg succesvol omdat ze hiermee haar pony’s kon 
gebruiken bij het begeleiden van de kinderen. Kinderen vinden omgaan met de pony’s 
geweldig en omdat Thea haar pony’s erg goed kent kan ze via hen “lezen” wat er in de 
kinderen omgaat, het zogenaamde spiegelen. 

De afgelopen tijd kreeg Thea vaak de vraag naar begeleiding voor volwassenen en omdat 
ze die volwassenen niet tussen wal en schip wil laten vallen besloot ze er ook voor hen te 
willen zijn. Het begeleiden van cliënten met behulp van de dieren past Thea vooral toe op 
de kinderen tot 12 jaar, voor de ouderen is er een grote tuin en een mooie kas waarin ze 
bezig kunnen zijn. Unike Stee staat daarbij voor kleinschalige en huiselijke begeleiding. 
De kantine en huiskamer zijn dan ook een fijne plek waar men zich even kan terugtrekken 
als daar behoefte aan is. 

Cliënten die naar de Unike Stee komen zijn mensen met een verstandelijke beperking, 
adhd, autisme of een daaraan verwante stoornis. Naast begeleiding op de zorgboerderij 
voor een bepaald aantal uren per week biedt Thea ook ambulante individuele begeleiding 
bij cliënten thuis. Begeleiding bij dagelijkse zaken is voor veel van hen belangrijk, Thea 
helpt hen bij het plannen en organiseren maar ook bij het vinden van bijvoorbeeld een 
geschikte hobby of sport waardoor er uiteindelijk ook meer sociale contacten ontstaan. 

Het vinden van de juiste hulp is soms lastig en soms zijn er andere ogen dan die 
van directe naasten nodig om de juiste stappen te kunnen maken. Voor cliën-
ten met een PGB wordt er in overleg met de gemeente en aan de hand van de 
zorgvraag en de wens van de cliënt een plan opgesteld en bepaald hoeveel uren 
hij of zij per week naar de Unike Stee kan komen. Een unieke aanpak voor iedere 
unieke client dus. 

Zorgboerderij Unike Stee
Unikenkade 52 | Stadskanaal | Tel: 06 – 152 243 34
www.unikestee.nl | www.facebook.com/unikestee
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Uw deur maakt uw interieur: House & Style Stadskanaal
Wie een mooi interieur wil, zoekt naar de juiste 
combinatie van meubels en woningtextiel, 
om je interieur de persoonlijke touch te geven 
waarin je je thuis voelt. Maar kijk je dan ook 
naar de deuren? Hebben die ook die persoon-
lijke touch, jouw look & feel? Passen die in het 
interieur?

Een deur is niet alleen een gebruiksvoorwerp, 
maar -vooral als er meer zijn- zelfs toonaange-
vend in het interieur. En dus is het fijn dat er een 
steeds ruimere keuze is in design-deuren (en -ko-
zijnen). We zien de nieuwste trends - waaronder 
industrieel, modern en landelijk- voorbij komen 
tijdens een rondleiding door de 450 m2 grote 
showroom van House & Style, aan de Ooster-
straat 8b in Stadskanaal.

Industriële look
Eigenaar Martin Smit bevestigt de trend in 
design-deuren. ‘Toen we hier 12 jaar geleden 
begonnen, was zowel de vraag als het aanbod 
gericht op standaard deuren. De laatste tijd zie je 
van beide kanten beweging. Klanten vragen om 
deuren die in hun interieur passen en fabrikanten 
vergroten hun aanbod. Bijvoorbeeld deuren met 
een industriële look, de zogenaamde ‘taats-deu-
ren’ van staal. Die zijn heel populair bij mensen 
die een strak en modern interieur willen. Pro-
bleem was tot voor kort dat deuren van staal vrij 
prijzig zijn. Fabrikanten van houten deuren zijn daar op ingesprongen door deuren met de 
look en feel van staal te maken. Het lijkt en voelt als een stalen deur, maar het is toch echt 
van hout.’ Zwart is een veelgevraagde kleur in dit segment, maar veel andere kleuren zijn 
ook mogelijk.

Landelijk
De andere trend is landelijk: ‘Vooral de barn-deur is populair. Het lijkt op een tuin- of 
schuurdeur, met schuine schragen aan één zijde, maar dan niet gemaakt van tuinhout, 
maar van degelijk eikenhout. Ook in veel kleuren verkrijgbaar. Populair bij mensen die een 
warm en landelijk interieur willen.’

Topkwaliteit
Het groeiende assortiment aan design-deuren is te bewonderen in de showroom van 
House & Style, geopend van dinsdag t/m zaterdag en op afspraak. Naast deuren verkoopt 
het bedrijf ook hang- en sluitwerk, toegangsbeheer-systemen, garagedeuren, brievenbus-
sen en aanverwante artikelen. Voor alles geldt: topkwaliteit, a-merken en service. Het 
team van House & Style is dagelijks op pad in de regio voor plaatsing, service en onder-
houd. Niet alleen bij particulieren, maar ook op projectbasis. 

Martin Smit wijst tot slot graag op de decemberactie die House & Style speciaal voor de 
lezers van Regiomagazine heeft bedacht: ‘Wie voor Kerst bij ons een design-deur koopt of 
bestelt, betaalt geen BTW.’
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Snackpoint
’t Stoepje in 
Alteveer al veertig 
jaar een begrip

Op zondagmiddag even naar Westerwolde en op de 
terugweg even langs Snackpoint ’t Stoepje in Alteveer 
of op donderdagavond ‘even gemakkelijk eten’ en bij de 
cafetaria een patatje met een snack erbij halen is iets wat 
menigeen al jaren doet. Veertig jaar lang is dat namelijk 
al mogelijk. In 1979 startten Bert en Aly Kip de cafetaria 
aan de Beumeesweg 172 in het dorp. Per 1 januari 2009 
stopten ze ermee en nam de toen 32-jarige Elsa Hebels 
de zaak over. Inmiddels drijft zij de onderneming dus al 
ruim tien jaar.

Kwart eeuw snackbarervaring
“Ik was vijftien toen ik bij Bert en Aly kwam werken. Dat 
is nu 28 jaar geleden en al die tijd ben ik er grotendeels 
werkzaam geweest. Een paar jaar ben ik er even tussenuit 
geweest. Ja al met al werk ik dus al meer dan 25 jaar in een 
cafetaria. En nog altijd vind ik het geweldig om te doen. De 
contacten met de mensen vooral. Erg leuk allemaal. Ik heb 
sociale contacten genoeg. Het is zo dat er erg veel vrije 
tijd in gaat zitten, maar ik doe het met liefde en heb er alle 
dagen plezier in”, vertelde Elsa die dan ook nog lang niet 
van plan is ermee te stoppen. Sterker: ze is nog jong en kan 
dit voor haar mooie vak nog jaren uitoefenen. Elke dag kan 
ze rekenen op veel steun van verschillende mensen. Haar 
ouders bijvoorbeeld. Ze steunen haar door dik en dun. 
Maar zo zijn er meer: “Reinate Strockmeijer bijvoorbeeld. 
Vanaf het moment dat ik de zaak overnam werkt ze al bij 
me. Ik heb heel veel steun aan haar. Zowel in goede als in 
slechte tijden staat ze voor me klaar. En dan nog mijn team. 
Zonder mijn team kan ik dit niet doen. Ik wil iedereen dan 
ook erg danken voor al die steun, maar ook al die anderen 
die ik nu niet heb genoemd.”

Bijna elke dag geopend
Elsa is zes dagen per week met haar cafetaria geopend. Al-
leen op maandag is haar zaak gesloten, maar dinsdag vanaf 
half vier ’s middags is ze geopend. Dan kan men er tot elf 
uur in de avond terecht. Die tijden gelden ook op woens-
dag. Van donderdag tot en met zaterdag is de cafetaria 
van half twaalf ’s ochtend tot elf uur in de avond geopend 
en op zondag van half vier in de middag tot half acht ’s 
avonds. Haar cafetaria is aangesloten bij de landelijke 
keten Snackpoint: een zeer goed concept met elke maand 
interessante aanbiedingen voor de klant. “Snackpoint wil 
u een onderscheidende waarde bieden. Onze slogan is 
niet voor niets: dé plek voor méér dan een lekkere snack! 
Ik durf wel te zeggen dat we in het noorden de enige cafe-
taria zijn met zó’n groot assortiment. Laten we zeggen dat 
het een uit de hand gelopen hobby is.”

Kwaliteit
Snackpoint ’t Stoepje betekent echt kwaliteit. Er is dan ook 
van alles te koop: naast reguliere snacks zijn er ook heerlij-
ke schotels en pizza’s te koop. Ook is er catering voor par-
tijen, is er de mogelijkheid hapjesschalen en salades voor 
feestdagen en verjaardagen te verzorgen, zijn buffetten op 
locatie mogelijk en nog veel meer. Snackpoint ’t Stoepje is 
dit jaar tot de beste van de gemeente Stadskanaal en later 
zelfs van de provincie Groningen verkozen. “Nu gaan we 
voor het landelijke gedeelte: cafetaria van het jaar.” 

Snackpoint ‘t Stoepje, Beumeesweg 172, 9661 AM  
Alteveer. Tel. 0599-331390 of kijk eens op  
www.snackbarstoepje.nl. (RegioMagazine / Gerry Grave)
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De Drĳscheer in Alteveer: Samenwerken werkt 

Middenin het dorp Alteveer is het een komen en gaan van mensen. Het multifunctio-
neel centrum de Drijscheer biedt aan verschillende partijen en instanties onderdak en 
op deze manier is het dorpshuis- want zo mag je het gewoon noemen, een belangrijke 
plek van het Oost-Groninger dorp. 

De Drijscheer bestaat al jaren als dorpshuis in Alteveer. Eerst deed een deel van het 
gebouw nog dienst als basisschool, een Ruilwinkel en de Buurtzorg hebben nu 3 jaar een 
eigen onderkomen in de Drijscheer. Bovendien organiseert Stichting Welstad diverse 
sociale activiteiten voor de dorpsbewoners. Herman Bekker, beheerder van de Drijscheer, 
ziet vooral dat de verschillende instanties elkaar versterken. “Het is mooi dat we samen 
iets kunnen betekenen voor een dorp als Alteveer. Als we een handje kunnen helpen, op 
wat voor een manier dan ook, dat is het echt het mooiste dat er is.”

Stichting Welstad
Welstad organiseert en biedt sociaal werk, zo 
ook in Alteveer. Elke maandagmiddag kan men 
de Drijscheer binnenlopen, dan is Welstad voor 
het geven van advies, hulp of ondersteuning bij 
diverse zaken. Verder organiseert Welstad nog 
repeterende activiteiten zoals klaverjassen en gymnastiek. Ook organiseert Welstad elke 

tweede woensdag van de maand een gezamenlijke maaltijd. Deze is voor iedereen die zin 
heeft om onder het genot van heerlijk eten mensen een gezellig samenzijn te hebben. 

Ruilwinkel
De Ruilwinkel van Alteveer is echt een succes gebleken. In de 
paar jaar dat men in de Drijscheer actief is, is het ledenbestand 
al gegroeid naar ruim 500. Aan de hand van een puntensys-
teem is het mogelijk om spullen die niet meer nodig zijn, 
te ruilen tegen artikelen waar dan wel behoefte aan is.  De 
kwaliteit van de artikelen die aanwezig zijn, is gewaarborgd. 
Niet alles wordt zomaar aangenomen, de selectie is streng. De 
Ruilwinkel heeft ook al meerdere malen ad hoc mensen kunnen 
helpen. Als er op erg korte termijn behoefte is aan spullen; 
denk aan kleren, meubels, huishoudelijke artikelen, dan helpt 
De Ruilwinkel mee waar mogelijk. Dat is ook het mooie van een 
dorp als Alteveer, als je elkaar kunt helpen, dan gebeurt het ook 
gewoon. 

Buurtzorg
Buurtzorg is met een team 
van 8 mensen actief in 
Alteveer. Men heeft in de 
Drijscheer kantoor, voor de 
rest zijn de werkzaamheden 
ambulant, dus verpleging en 
persoonlijke verzorging bij 
de mensen thuis. Buurtzorg 

kijkt samen met de cliënt naar oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. Door de korte lijnen die er lopen met onder andere huisarts, fysiotherapeut en het 
ziekenhuis om een goede kwaliteit van zorg te garanderen. De deur bij Buurtzorg is altĳd 
open, dus zijn er vragen, dan worden deze met de nodige zorg en aandacht behandeld.

Vanuit de Buurtzorg wordt een schrijnend probleem als eenzaamheid snel opgemerkt. 
Doordat men in de Drijscheer een kort lijntje heeft met Welstad kan er sneller worden 
geschakeld om iemand die kampt met eenzaamheid te helpen. De activiteiten in de Drij-
scheer helpen enorm om eenzaamheid tegen te gaan. 

De verschillende instanties versterken elkaar op deze manier dus echt, in plaats van 
alleen naar de eigen zaken te kijken. Binnenkort wordt er weer een kerstmarkt georgani-
seerd en ook op zo’n moment is iedereen actief en helpt iedereen mee. De Drijscheer is 
zichtbaar het actieve hart van Alteveer.
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Samen voor een veilig 
Stadskanaal
De gemeenteraad van Stadskanaal heeft het Integrale Veiligheidsbeleid 2020-2024 
vastgesteld. Stadskanaal wil een gemeente zijn waarin mensen zich veilig, vertrouwd 
en met elkaar verbonden voelen. Een gemeente waarin wederzijds respect de norm is, 
waar zo weinig mogelijk overlast bezorgd wordt en waarin geweld een uitzondering 
is, net als diefstal, vernieling en andere vormen van criminaliteit. Zo’n gemeente kan 
worden bereikt als het streven daarnaar breed wordt omarmd, niet alleen in woorden 
maar ook in daden.

Handen ineenslaan
Veel partijen hebben invloed op de veiligheid in de gemeente Stadskanaal. De inwoners, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers, politie en de gemeente zelf. Het veiligheids-
beleid is tot stand gekomen in samenwerking met partners zoals de woningcorporaties, 
Welstad, Verslavingszorg Noord-Nederland, Leger des Heils, Cosis, onderwijs, Lentis, Po-
litie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis, 
OGGZ en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Hun steun is van groot belang voor het 
succes van dit beleid. Daarnaast beschikt iedere partner over eigen specifieke informatie. 
Het bij elkaar brengen daarvan geeft beter zicht op de veiligheidsproblemen die er spelen 
en de prioriteiten die gesteld moeten worden.

Intentieovereenkomst
Alle partijen hebben een intentieovereenkomst getekend en laten daarmee zien dat zij 
het beleid steunen en zich in zullen zetten om de afgesproken doelstellingen te behalen.

1,2 miljoen voor renovatie groenperken in Stadskanaal
De gemeenteraad van Stadskanaal heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 
renovatie van het groen in dorpen en wijken. Op dit moment is er te veel beplanting die 
veel onderhoud nodig heeft en erg verouderd is. Daarom is besloten om de groenper-
ken te voorzien van nieuwe aanplant.

Nieuwe beplanting
In totaal gaat het om ongeveer 700 groenperken met een oppervlak van 37.500m2. De 
nieuwe beplanting bestaat uit 30.000 m2 bloeiende sierheesters en vaste planten. Bij 
de nieuwe beplanting wordt per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, 

droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de 
nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en 
plagen voorkomen. De overige 7.500m2 aan perken wordt van gras voorzien.

Startmoment
Deze maand starten de werkzaamheden. Bewoners krijgen een brief over de werkzaam-
heden in hun wijk. Wethouder Goziena Brongers zal op woensdag 11 december om 14.00 
uur het startschot geven bij het groenperk in de hoek van het Wielewaalhof en Uilenhof 
van de Vogelwijk in Stadskanaal door oude beplanting te verwijderen.

Goziena Brongers, wethouder gemeente Stadskanaal: “In dit project werken we nauw 
samen met Wedeka, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meewerken aan 
de realisatie. Ik weet zeker dat iedereen blij zal worden van het resultaat: mooie, fleurige 
en kleurige groene omgeving in onze dorpen en wijken.”

Belangrijk voor het wijkgericht werken
Nieuw in Stadskanaal: wijkdashboards  
 
De gemeente Stadskanaal heeft wijkdashboards laten ontwikkelen. Hierin staan de 
wijkanalyses digitaal weergegeven. Actuele cijfers over relevante kenmerken per dorp 
of wijk zijn voor het wijkgericht werken erg belangrijk. Het online weergeven van alle 
gegevens betekent een optimalisatie voor het krijgen van inzicht in de situatie en ont-
wikkeling van iedere dorp en wijk. Wethouder Goziena Brongers: “Bij ontwikkelingen 
en plannen in wijken vragen we betrokkenheid en inzet van bewoners. De wijkdash-
boards bieden onze partners en inwoners de mogelijkheid zelf op zoek te gaan naar 
antwoorden op voor hen relevante vragen. Zo kunnen ze zelf of in gesprek met ons tot 
nieuwe inzichten en conclusies komen.” Daarnaast gebruikt de gemeente de informatie 
uit de wijkdashboards ook als input voor bijvoorbeeld het maken van een woonvisie.

Wijkanalyses in een modern jasje
Ieder visietraject dat start in een dorp of wijk begint met een wijkanalyse. Om 
de te verwachten effecten van de visies te kunnen evalueren is het belangrijk 
om goed inzicht in de situatie en ontwikkeling van iedere wijk te hebben. Met 
de komst van de wijkdashboards zijn deze analyses nu online toegankelijk. Dit 
betekent dat de gegevens gemakkelijk en per onderdeel beschikbaar zijn om te 
bekijken. Onze inwoners en partners,  zoals Welstad en Lefier, kunnen met de 
wijkdashboards zelf op zoek naar antwoorden over bijvoorbeeld demografie, 
gezondheid, ouderenvoorzieningen en inkomen. Een voorbeeld ter illustratie: 
In Mussel wonen relatief de meeste jongeren binnen de gemeente Stadskanaal: 
ongeveer een kwart is jonger dan 18 jaar.

Gegevens wijkdashboards
De gegevens in de wijkdashboards zijn voor een groot deel cijfers vanuit de 

gemeente zelf. De overige gegevens die niet bekend zijn bij de gemeente, zoals bijvoor-
beeld inkomensgegevens, komen van het CBS. De precieze bronvermelding staat altijd 
genoemd in de dashboards. Het streven is om de cijfers om de twee jaar te actualiseren.

Kijk voor meer informatie en het rapport ‘Wijkdashboards gemeente Stadskanaal: de be-
langrijkste uitkomsten op een rij’ op: www.stadskanaal.nl/dorpenenwijken.

Meer over het visietraject
Het visietraject is de uitvoering van het wijkgericht werken. Het eerste onderdeel van dit 
traject is het maken van een wijkanalyse ‘Kijk op de wijk’. Vervolgens komt er een visie 
met daaraan gekoppeld een programma met een projectenagenda. Tijdens de (jaarlijkse) 
dorps- en/of wijkbijeenkomsten evalueren de dorps- en wijkcoördinatoren samen met de 
betrokken de visie en het programma.

Adverteren in RegioMagazine?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09

of Louw Roukema: 0599 - 65 08 93



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



29Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Lunchcafé Mokka's
uitgeroepen tot beste 
broodjeszaak/lunch-
room van Stadskanaal!
De afgelopen weken 
kon via de Neder-
landse Horecaprijzen 
gestemd worden op 
uw favoriete lunch-
room/ broodjeszaak. 
Bij de gemeente Stads-
kanaal is dat Lunchcafé 
Mokka's geworden. 
Ook dingen zij mee in 
de top 3 van de beste 
lunchroom/broodjes-
zaak van Groningen 
waarvan tot nu toe 
alleen de nummer 1 
bekend is.

Welke plaats ze daar behalen is nog spannend. Op maandag 20 januari 
vind de uitreiking plaats van de Awards in de Studios Aalsmeer en zal 
duidelijk worden wie de nummer 2 en 3 van de Provincie Groningen zal 
worden.

We zijn supertrots en blij dat wij ons een jaar lang beste broodjeszaak/
lunchroom van Stadskanaal mogen noemen. We willen de mensen die op 
ons gestemd hebben heel erg bedanken.

www.horecaprijzen.nl/gemeentewinnaars

Samen optrekken om de regio sterker te maken
Oost-Groningen wil Regio Deal sluiten met het Rijk
Als de rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 
samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, 
dan versterkt de regio. Dat is het idee achter de Regio 
Deal. Oost-Groningen wil graag zo’n deal sluiten en heeft 
daarom een aanvraag ingediend.

Waarom een Regio Deal?
Oost-Groningen is een krachtige regio met actieve en zelf-
standige inwoners. Door het sluiten van een Regio Deal met 
de rijksoverheid kunnen we de kracht van de regio verder 
versterken door in te zetten op goede opleidingen, meer 
kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de 
gezondheid en het behouden van een mooie woonomge-
ving.

Aanvraag
De regio - die bestaat uit de gemeenten Midden-Groningen, 
Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde - 
zet in om een deal te sluiten voor 40 miljoen euro. De helft 
van dit bedrag wordt gefinancierd door de provincie (10 
miljoen) en de gemeenten (10 miljoen) en de andere helft 
door het Rijk (20 miljoen). De aanvraag is inmiddels inge-
diend. Op basis van het ingediende voorstel beoordeelt 
het Rijk of ze verder willen gaan met het sluiten van een 
daadwerkelijke Regio Deal. Als het Rijk besluit om verder 
te gaan met Oost-Groningen, volgt nog een periode van 
ongeveer zes maanden om de inhoud van het plan verder 
uit te werken.

 Bijzondere samenwerking
In Oost-Groningen werkt een brede coalitie van onder-
wijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, 
woningcorporaties en werkleerbedrijven samen om tot een 
Regio Deal te komen. “En dat is heel bijzonder”, zegt Laura 
Broekhuizen, voorzitter van Regionaal Woon- en Leefbaar-
heidsplan Oost-Groningen. “Want nog nooit eerder hebben 
we ons met zoveel betrokken partijen hard gemaakt voor 
de leefbaarheid in onze regio. Ik hoop dan ook dat we een 
mooie deal kunnen sluiten.” Gedeputeerde Tjeerd van 
Dekken is enthousiast over de plannen: “Het maakt niet uit 
wie je bent of waar je vandaan komt. Ongelijkheid is om op 
te heffen. Met deze Regio Deal kunnen we een belangrijke 
bijdrage leveren aan het opheffen van de verschillen bin-
nen Nederland.”
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Seasons Catering in Drouwenerveen bestaat
10 jaar en dat wordt gevierd! 
Door Miranda Wolters 

Op 1 november 2009 begon Harmien Timmermans in 
Drouwenerveen haar cateringbedrijf Seasons Catering in 
Drouwenerveen. Haar baan in de horeca combineert ze 
sindsdien met haar werk als cateraar. Seasons Catering 
staat voor lekker eten, aangepast aan uw wens en het 
seizoen. Harmien kiest daarbij voor producten uit onze 
eigen streek waarbij het voor haar erg belangrijk is dat 
alle gerechten versbereid worden. En komend jaar viert 
ze haar 10-jarig jubileum!

Seasons catering verzorgt en bezorgt al uw catering van A 
tot Z, bij U thuis of op uw bedrijfslocatie. De verschillende 
arrangementen zijn geschikt voor personeelsfeesten en 
tuinfeesten, maar ook voor bruiloften, kinderfeestjes, fami-
liefeesten of verjaardagen. Harmien: ”We regelen alles, van 
servies tot servet en opruimen en afwassen is niet nodig. 
De tafels worden aangekleed en men kan aanschuiven, 
heerlijk eten, ontspannen en de materialen worden onge-
spoeld weer opgehaald.” Uw wensen en speciale dieet-
wensen worden natuurlijk van tevoren met U besproken. Er 
zijn verschillende mogelijkheden voor een warm en koud 
buffet en ook de verzorging van alleen hapjes en drankjes 
is bespreekbaar. Seasons catering kan daarnaast natuurlijk 
ook themabuffetten, barbecues en lunchbuffetten voor U 
verzorgen. 

“We hebben de afgelopen 10 jaar al heel veel blije gezich-
ten gezien en vinden het een heerlijk en voldaan gevoel 
als onze gasten tevreden zijn,” zegt Harmien, “en daarom 
gaan we iets terug doen.” Op 1 november jl. begon het 
jubileumjaar en tot 1 november 2020 krijgt U als klant bij 
iedere bestelling bij Seasons catering een lekkere attentie 
en ook zullen de kinderen die op uw feest of event zijn 
niet worden vergeten. Omdat het jaar 4 seizoenen kent zal 
er ieder seizoen een mooie verloting plaatsvinden op de 
Facebookpagina.

Speciaal voor dit jubileumjaar heeft Seasons Catering ook 
een feestelijk all-in arrangement samengesteld. Een ar-
rangement inclusief dranken en koude en warme gerech-
ten. De koude gerechten zijn onder andere versgemaakte 
salades, een luxe schaal met diverse gerookte vissoorten, 
een plateau met diverse tapas en ham- en worstsoorten en 
vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter.  
Warme gerechten in dit arrangement zijn schnitzel met 
een garnituur van ui, champignons en spek, varkenshaas 
met een romige champignonsaus, malse kipsaté en een 

bourgondisch stoofpotje van rundvlees. Daarbij worden er 
natuurlijk gebakken aardappelen en warme seizoensgroen-
ten geserveerd. Het hele komende jaar betaalt U voor dit 
arrangement € 35,- p.p. 

Wilt U meer informatie over de mogelijkheden voor uw 
feest of receptie? Kijk dan op de vernieuwde website of de 
Facebookpagina van Seasons Catering. 
www.seasonscatering.nl
https://www.facebook.com/Seasonscatering13
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FBB Design: trots op nieuwe showroom
Of het nou om een t-shirt met de gevleu-
gelde Chateau Meiland-kreet ‘Wij gaan 
wijnen, wijnen wijnen!!!’ gaat, of een 
slabbetje met daarop de naam van de 
nieuwste wereldburger: de mensen van 
FBB Design in Stadskanaal draaien er 
hun hand niet voor om. Met veel liefde 
voor het vak beletteren, bedrukken en 
borduren ze uiteenlopende artikelen: of 
het nu om t-shirts, handdoeken, tassen, 
knuffels, mokken of autostickers gaat. 
Niets lijkt onmogelijk.

Nieuwe showroom
Een goed beeld van wat FBB Design 
zoal kan maken, vinden we in de nieuwe 
showroom van het bedrijf, aan de Steen-
houwer 19a. In een prachtige grote open 
grenen kast staan vele artikelen die in de 
afgelopen jaren zijn geleverd, met daarop 
de meest creatieve uitingen. 
Eigenaresse Carla van Dam-Frissen en 
haar -inmiddels vier- collega’s zijn trots 
op deze mooie nieuwe showroom. Wie 
het graag eens wil bekijken -bijvoorbeeld 
om inspiratie op te doen- is van harte 
welkom: binnenlopen zonder afspraak 
kan dagelijks tussen 09:00 en 13:00 
uur. Na 13:00 uur alleen op afspraak. Dit 
laatste in verband met de grote drukte: na 
13:00 uur wordt er volcontinu gewerkt.

Nieuwe kleding
Naast de nieuwe showroom heeft FBB 
Design nog meer nieuws te melden: 
sinds kort is het bedrijf leverancier van 

de kledingmerken Clique en ProJob. 
Gevonden na drie jaar speurwerk naar 
particuliere- en bedrijfskleding met de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. Net zoals 
alle andere artikelen kan ook de kleding 
van deze twee merken worden voorzien 
van teksten en logo’s. In alle oplagen: van 
1 tot 1000. Daarbij denken de creatieve 
mensen van FBB Design graag met de 
klant mee over teksten en logo’s. Niet 
alleen als het gaat om de juiste spelling, 
maar ook hoe iets overkomt bij de doel-
groep. Daarbij worden soms letterlijk net 
even de juiste puntjes op de i gezet. 

Inmiddels weten steeds meer mensen 
uit heel Nederland dat te waarderen. Het 
wordt drukker en drukker bij het bedrijf. 
Helemaal nu de feestdagen er aan komen: 
zo zijn de speciale Kerstmokken bijna niet 
aan te slepen. Benieuwd hoe die mok-
ken er uit zien? Kom het bekijken in de 
nieuwe showroom!

Info: www.fbbdesign.nl
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Gran Canaria, warm eiland in de zon

Veel mensen zoeken vaak de warmere oorden op. Al 
gauw komt men dan uit bij locaties aan de Middellandse 
Zee. Plekken aan de Atlantische Oceaan zijn ook in trek 
en dan kiest men vooral voor de Canarische Eilanden. 
Hoewel de eilandengroep naast Marokko op het Afri-
kaanse vasteland ligt, behoren de eilanden toch echt tot 
Spanje. Gran Canaria is er een van: een van die prachtige 
eilanden in de subtropische zon.

Redelijk groot eiland met grote hoofdstad
Het is een mond vol, de uitspraak van de hoofdstad van 
het eiland: Las Palmas de Gran Canaria, maar is een pracht-
plaats waar het met heerlijke temperaturen echt altijd 
goed toeven is. Bijna vierhonderdduizend inwoners wonen 
er. De plaats is de hoofdstad van de Spaanse provincie Las 
Palmas en telt bijna de helft van het aantal inwoners van 
het mooie eiland. Samen met Santa Cruz de Tenerife vormt 
het de hoofdstad van de autonome regio van de Canari-
sche Eilanden. 

Tenerife en Fuereventura liggen op slechts geringe afstand 
van het eiland en zijn zelf ook prachtige eilanden. Hoewel 
Gran Canaria bij Spanje hoort ligt het ruim dertienhonderd 
kilometer van de kust van het Europese vasteland. Met 
een oppervlakte van ruim 1550 vierkante kilometer is het 
eiland qua oppervlakte met iets groter dan de provincie 
Utrecht te vergelijken, toch een aanzienlijk groot gebied 
met echte bergen waarvan de hoogste bijna tweedui-
zend meter hoog is, namelijk de Pico de las Nieves. Het is 
ondanks veel boskap in vroegere tijden een heel bosrijk 
eiland met uiteraard een zeer hoge mate van toerisme. 

Toerisme in overvloed
Het toerisme kwam echter pas laat op gang. Daarvoor hoe-
ven we niet zo heel lang terug en schrijven we eind jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Heel langzaamaan ontdekte 
Europa het eiland en werd Gran Canaria vanaf de jaren 

zeventig pas echt interessant voor de Europeaan die er elk 
jaar in grote mate naartoe gaat. Niet alleen Europeanen, 
ook mensen uit andere werelddelen komen er. Toch vooral 
mensen uit Europa en toch al gauw ruim drie miljoen per 
jaar weten de weg er naartoe te vinden. Die weg gaat 
veelal per vliegtuig. Maspalomas is er erg in trek, maar ook 
San Agustin, Playa del Inglés en Meloneras en de haven-
stadjes Puerto Rico en Puerto de Mogán. Op Gran Canaria is 
het landschap afwisselend: zandstranden en duinen en ook 
groene ravijnen en erg leuke bergdorpjes.

Op het eiland is erg veel te zien: zowel op cultuurgebied 
als landschappelijk: mooie kathedralen, een botanische 
tuin, een prachtige markt, diverse musea, erg mooie dui-
nen, grotwoningen die nog worden bewoond, een dieren-
tuin met dolfinarium en een mooie vuurtoren. Naast het 
bezoeken en bekijken van allerlei moois op het eiland is er 
natuurlijk ook volop de mogelijkheid bruin te bakken op de 
vele stranden en is het genieten van lekker eten met een 
koel drankje. Want dat is wel nodig op Gran Canaria met 
overheerlijke temperaturen. Heel lang hoeft u niet over uw 
reis te doen, want vanaf Nederland is het ongeveer vier uur 
vliegen.

Tekst: Harrie Meiringh / Foto's: Jessica Wolf



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



39Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde







RegioMagazine Onderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2020!



RegioMagazineOnderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2020!

Onrust in Nieuw Buinen, sinds jaar en dag
specialist in kwaliteitsvuurwerk
Het einde van het jaar 2019 nadert en dat betekent dat 
het weer tijd is om na te gaan denken over welk vuur-
werk U wilt gaan afsteken tijdens de jaarwisseling. Sinds 
jaar en dag is Onrust in Nieuw Buinen hét adres voor 
kwaliteitsvuurwerk en op 19 December om 19.00 uur 
organiseren zij daarom voor U een prachtige vuurwerk-
show. Deze vuurwerkshow zal, net als voorgaande jaren, 
plaatsvinden op het terrein van Onrust aan de Drentse 
Poort 1b in Nieuw Buinen.  

Door Miranda Wolters 
“We zijn al in september begonnen met de voorbereidin-
gen voor de vuurwerkverkoop van dit jaar”, vertelt Arno 
Engelkes, “we bezochten de vuurwerkshows van verschil-
lende leveranciers en bepaalden het assortiment. De 
winkel moest daarna worden ingericht met dummy’s zodat 
we voorbeelden van het vuurwerk kunnen laten zien.” 

Uw eigen privé vuurwerkshow
De voorverkoop van het vuurwerk is inmiddels al gestart. 
Online en in de winkel kunnen al bestellingen geplaatst 
worden en ook is de folder in de omgeving verspreid. De 
echte vuurwerkliefhebbers hebben hun bestelling al in 
November doorgegeven. In het assortiment vindt U niet 
alleen knalvuurwerk maar ook compounds met passende 
namen zoals het New Years Eve festival, De Buurtmaker 
en De Big Show. Compounds zijn meerdere potten aan 
elkaar die U maar 1 keer aan hoeft te steken, uw eigen 
privé vuurwerkshow dus. De potten zijn natuurlijk ook 
los verkrijgbaar, in verschillende kleuren en volgordes 
en zonder onnodige omverpakkingen zodat U ziet wat U 
koopt. Fonteinen, grondvuurwerk en vuurpijlen maken het 
assortiment compleet. 

Strenge regelgeving
De afgelopen jaren is er, 
mede door de strenge 
regelgeving, best veel 
veranderd. Zo is er discus-
sie rondom de veiligheid 
van vuurwerk maar volgens 
Arno is het vuurwerk dat in 
Nederland verkocht wordt 
enorm veilig. Hij heeft in 
China gezien hoe het vuur-
werk geproduceerd wordt 
en de veiligheidscontroles 
zijn zo streng dat er in het 
legale circuit geen onveilig 
vuurwerk verkocht wordt. 
Zo werd er dit jaar een item 
van een van de producen-
ten toch afgekeurd omdat 
er in het testcentrum bleek 
dat meer dan 2 stuks van 
het item niet aan de gestel-
de veiligheidseisen voldeden. Arno zegt: “Als je vuurwerk 
volgens de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften 
afsteekt is het veilig en kan er weinig fout gaan. Over het 
algemeen is het advies om het vuurwerk neer te leggen of 
te zetten, aan te steken en dan weg te lopen. Overigens is 
het vuurwerk dat in Duitsland verkocht wordt qua lading 
lichter dan dat wat we in Nederland verkopen. Hier geldt 
dan ook dat je géén appels met peren moet vergelijken. 
Maar koop vooral geen illegaal vuurwerk, het is niet alleen 
gevaarlijk maar zorgt ook voor meer overlast doordat dit 
vuurwerk afgestoken wordt buiten de toegelaten afsteek-
tijden en het maakt ook nog eens veel meer lawaai.”

Drie dagen verkoop van vuurwerk
Bij bestellingen vanaf 50 euro ontvangt U al extra gratis 
vuurwerk. De verkoop van vuurwerk zal plaatsvinden 
tijdens de laatste 3 dagen van het jaar en dat zal zijn op 
zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 
31 december. Op Oudejaarsdag, dinsdag 31 december 
kunt U uw vuurwerk nog tot 18.00 komen kopen. Daarna 
sluit Arno de deuren van Onrust om met zijn team het jaar 
2019 af te sluiten. Uw vuurwerk mag U vanaf dat moment 
ook aan gaan steken. 

vuurwerkplanet.nl/shops/Onrust-Handelsonderneming
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Ook in 2020 is De Jong Financiële 
Diensten weer het juiste adres voor 
al uw verzekeringen!
De Jong Financiële Dien-
sten is het goedkoop-
ste adres voor al uw 
particuliere- en zakelijke 
schadeverzekeringen, 
aanvullende pensioen-
regeling, ziektekosten, 
arbeidsongeschiktheids-
verzekering, rechtsbij-
stand etc.

Wij zijn een laagdrem-
pelig assurantiekantoor 
met ruim 29 jaar ervaring! Sinds september 
2017 hebben wij ons gevestigd aan de Dirk 
de Ruiterstraat 5 in Musselkanaal( schuin 
tegenover supermarkt Poiesz). Wij helpen u 
graag met allerhande zaken op het gebied 
van verzekeringen, voor zowel particulier, 
zzp’ers, het mkb en grote bedrijven. Ik, Eric 
de Jong, directeur en financieel adviseur, 
leg u graag uit wat onze bedrijfsvisie is:

“Wij kiezen, samen met u, de beste verze-
kering uit wel 20 verzekeraars met daarbij 
de beste voorwaarden tegen de laagste 
premie. Bij een eventuele schade of andere 
vragen wordt u snel geholpen. Verder zijn 
wij altijd bereikbaar! Bij spoedeisende 
zaken dus ook in het weekend. Het zal je 
gebeuren dat je een eens brand krijgt! Dat 
kan echt íedereen overkomen. U moet ons 
dan direct kunnen bereiken voor hulp! Een 
goed contact met de klanten vind ik heel 
belangrĳk, zo ben ik ook opgevoed.”

Echt een mooi vak
Eric de Jong is al bĳna 30 jaar werkzaam in 
de financiële wereld. Hĳ is o.a. als account-
manager bij meerdere grote verzekeraars 
aan het werk geweest en heeft alle aspec-
ten in deze sector mogen meemaken. “Als 
financieel adviseur ben je tegenwoordig 
verplicht op de juiste wijze gediplomeerd 
te zijn en iedere 3 jaar opnieuw perma-
nentie educatie en examen doen om te 
mogen blijven adviseren. Dit is pittig voor 
ons, zeker, maar onze klanten zijn hiermee 
verzekerd van een betrouwbaar en goed 
advies en dat is me heel wat waard! Geluk-
kig is hierdoor het vertrouwen in financiële 
wereld weer terug. De “snelle jongens” zijn 
verdwenen. Dat is mooi, want het is echt 
een mooi vak.”

Door mijn jarenlange 
ervaring zijn wij ook een 
Sbb-erkend opleidings-
bedrĳf voor starters in 
het assurantievak. 

De Jong Financiële 
Diensten werkt hoofd-
zakelijk regionaal. “Dat 
is belangrĳk, omdat 
ik goed weet wat er 
speelt in de buurt. Voor 

afspraken hoef ik niet urenlang in de auto 
te zitten. Laagdrempeligheid is bij ons een 
streven. Zo zie je ons niet in een driedelig 
kostuum binnenstappen en wat we uitleg-
gen, houden we graag simpel.”

Als Eric verteld dat hij echt een mooi vak 
heeft, dan komt vanzelfsprekend de vraag 
waarom dan precies? Zijn ogen glunderen 
en het antwoord heeft hij snel paraat: Ik 
ben echt een mensen-mens. Ik heb graag 
mensen om me heen en help mensen graag 
bij soms ingewikkelde zaken. Maar het 
mooiste blĳft dat klanten oprecht dankbaar 
zĳn voor wat je geregeld hebt. Sowieso 
merk ik dat men meer en meer teruggaat 
naar het ‘oude’ systeem. Persoonlijk con-
tact met een specialist uit de omgeving.

Een personal touch wekt veel meer vertrou-
wen op dan het snelle geregel via internet. 
Het blijkt ook niet goedkoper te zijn en als 
klant moet je alles zelf regelen. Daarmee 
zweer ik het internet niet af, overigens. 
Via www.dejongfd.nl en www.verzekering-
direkt.nl, onze eigen online-sites, kun je 
schadeverzekeringen zelf ook regelen. Het 
is hier mogelijk om snel vergelijkingen te 
maken tussen 20 verzekeraars. Zo kun je 
dus zelf ook aan de slag. En heb je toch nog 
vragen, dan staan we uiteraard paraat om 
te helpen. Eenvoudig toch? Kom snel eens 
bij ons langs!”

De Jong Financiële Diensten
Dirk de Ruiterstraat 5  |  9581DA Musselka-
naal | 0599-671011  |  info@dejongfd.nl 
www.dejongfd.nl
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Uitgereikt op locatie Parkheem
in Stadskanaal
Stichting Ambiance 
Noord-Nederland
ontving cheque van 
€ 915 van Zorggroep 
Meander 
De locatie Parkheem 
in Stadskanaal van 
Zorggroep Meander 
uit Veendam be-
staat zestig jaar. In 
het kader daarvan 
werden open dagen 
gehouden. Tijdens 
die dagen werd 
door het organise-
ren van verlotingen 
geld opgehaald. De 
opbrengst ervan 
bedraagt € 915,-. Er 
werd besloten de 
opbrengst aan een 
goed doel te schenken, namelijk de Wensambulance van Stichting Ambiance Noord-
Nederland. Op woensdagmiddag 27 november werd de cheque door Camilla Robben 
van de locatie Parkheem aan Erik Roelfsema van de stichting uitgereikt.

De uitreiking vond in het restaurant van ‘Parkheem’ plaats. Bewoners waren erbij aan-
wezig, alsmede wensbelever Riko die ook erg blij was met het bedrag. (RegioMagazine / 
Gerry Grave)

Namens het team van 
Siefkes Vastgoed, een 
gelukkig en gezond 
2020 toegewenst! 
Het jaar 2019 is voor 
ons voorbij gevlo-
gen. Het was een 
jaar waarin wij een 
heleboel kopers en 
verkopers blij heb-
ben kunnen maken, 
omdat wij meer dan 
125 woningen hebben 
verkocht. Daarnaast is 
onze afdeling verhuur 
erg gegroeid en heb-
ben we veel (nieuwe) 
leuke contacten mo-
gen leggen. 

Het kantoor van 
Siefkes Vastgoed is ge-
vestigd aan de Albert 
Reijndersstraat B 40 
te Nieuwe Pekela. Een 
leuke, centrale locatie 
van waaruit het team, dat bestaat uit makelaar/ eigenaar Erik, assistent-makelaar in 
opleiding Chantal, frontoffice medewerker Johanneke en backoffice medewerker Samira, 
iedereen probeert te helpen met de (ver)koop/ (ver)huur van hun droomwoning. 

Om alles wat met de (ver)koop/ (ver)huur van de woning te maken heeft goed te laten 
verlopen, wordt het team bijgestaan door buitenreclame medewerker Jacob, freelance 
fotograaf Egbert en freelance inmeter Wim. Samen zorgen zij ervoor dat de benodigd-
heden voor de presentaties van de woningen aanwezig zijn en dat de borden voor de 
woningen geplaatst worden. Door middel van een leuke presentatie wordt getracht een 
snelle, fijne verkoop/ verhuur van de woningen te realiseren. Dit doen wij onder andere 
door de woningen op meerdere websites, zoals Funda, Jaap.nl, Huislijn.nl en Pararius, aan 
te bieden. 

Naast een leuke presentatie, zorgen we graag voor een fijne communicatie met onze 
klanten. We zijn bereikbaar via de telefoon en via whats-app op 0597-764001, via de 
mail op info@siefkesvastgoed.nl, onze website www.siefkesvastgoed.nl en via Facebook 
op facebook.com/SiefkesVastgoed/. We proberen de ontvangen berichtjes binnen één 
werkdag te beantwoorden. 

Indien je nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden van de (ver)koop/ (ver)huur van jouw 
woning, ben je uiteraard van harte welkom om bij ons op kantoor langs te komen, of kun-
nen wij geheel vrijblijvend een afspraak inplannen bij je thuis, zodat onze makelaar Erik 
de mogelijkheden kan bespreken tijdens een waardebepaling. 

We hopen in 2020, net zoals in 2019, voor iedereen klaar te staan en te helpen waar we 
kunnen. Tevens zijn er een aantal leuke ontwikkelingen gaande waar we voor volgend jaar 
naar uitkijken en waarmee we hopen onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te 
kunnen brengen. We hopen je te mogen ontmoeten in het nieuwe jaar!
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Ruud en Gineke Wijngaard stoppen na 44 jaar met 
‘patatkraam’ op Stadskanaalster markt
Wie op zaterdag over de gezellige Stadskanaalster markt 
loopt kan eigenlijk niet aan de snackwagen van de familie 
Wijngaard ontkomen. Al meer dan vier decennia staat 
het echtpaar Ruud en Gineke Wijngaard op de markt en 
elke week weer met heel veel plezier. 44 jaar om precies 
te zijn. Heel veel zijn het er niet die het Ruud en Gineke 
na kunnen zeggen. Maar aan alle mooie dingen komt een 
einde. Dat geldt ook voor de snackwagen van Ruud en 
Gineke. Ze vinden het mooi geweest en vinden dat het 
tijd is voor andere leuke dingen in hun leven.

Een patatje, een frikandel, een eierbal, een bamischijf of 
wat anders. Het kon allemaal bij Ruud en Gineke, oer-Kno-
alsters die hun hart aan de markt in Stadskanaal hebben 
verpand. Nooit te beroerd een praatje met de mensen te 
maken en altijd bereid een stukje extra service te verlenen. 
Het zal dan ook even wennen zijn dat de Ruud en Gineke 
niet meer in de snackkraam staan. Niet alleen voor de dui-
zenden mensen die elke zaterdag de markt bezoeken, ook 
voor het echtpaar zelf. 

“We gaan de gezellige contacten met de mensen 
wel missen, hoor. Het was echt altijd schitterend 
om te doen. 44 jaar is niet niks, maar het is echt 
mooi geweest. We zijn dik in de zestig en het is 
tijd voor wat anders. Ja, we kunnen nu van vrije 
tijd gaan genieten. Gezellig op zaterdag naar onze 
kleinkinderen kijken als ze moeten voetballen. 
Dat lijkt ons echt heel mooi. Daar kwamen we 
eigenlijk nooit aan toe en dat kan nu mooi. Ook is 
er meer tijd om onze kinderen te bezoeken.”

Op 9 november jl. stond het echtpaar Wijngaard 
voor het laatst op de Knoalster markt. Nuchter als 
ze zijn gaven ze aan dat het een markt was zoals 
iedere andere, maar diep in hun hart waren ze 
vol emotie. “Iedereen bedankt voor al die jaren 
vertrouwen in ons. Zonder u was het niet mogelijk 
geweest zolang op de markt te staan.” De snack-
kraam blijft echter gewoon. Maarten Sijpkes uit 
Nieuw-Buinen zet het voort en heeft er maar wat 
veel zin in. (RegioMagazine / Gerry Grave)

Adverteren in RegioMagazine?

Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09

of Louw Roukema: 0599 - 65 08 93
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Roelof Grooten draagt stokje over
Roelof Grooten stopt per 1 januari als ondernemer. Hij draagt het stokje na 41 
jaar over aan Edwin Többen. Die gaat onder de naam Grooten Többen Interieur 
verder met de interieurzaak aan de Hoofdstraat 62 in Stadskanaal. Roelof Groot-
en is inmiddels 70 jaar en vindt het welletjes: ‘Tijd voor andere leuke dingen’, 
aldus de ondernemer, die op 20 december afscheid neemt van zijn klanten en 
relaties, met een open dag, inclusief hapje en drankje. 

Begrip
In de afgelopen 41 jaar heeft Grooten een vaste klantenkring opgebouwd in 
Stadskanaal en verre omgeving en is de interieurzaak uitgegroeid tot een begrip 
in de regio. Niet in de laatste plaats vanwege de opvallende gevelreclame aan de 
zijkant van het pand, tegenover wat vroeger de Hema was aan de Beneluxlaan. 
‘Het is altijd een goede locatie geweest. We zaten aan de looproute tussen de 
Hema en de Autorama. In die tijd verkochten we veel deurmatten en aanverwan-
te artikelen aan het winkelend publiek.’ 

Onderscheiden
Maar daarmee heeft het bedrijf de goede naam niet opgebouwd; dat is toch 
vooral te danken aan de service en het vakmanschap van Roelof Grooten, die 
als stoffeerder was opgeleid en voorheen bij een ander interieurbedrijf werkte, 
voordat hij in 1978 in Stadskanaal begon. ‘Destijds was de interieurbranche in de 
Kanaalstreek met 14 collega’s goed vertegenwoordigd. Maar in de loop der jaren 
is dat aantal afgenomen, door de komst van grote meubelzaken, woonboulevards en 
internet. Toch hebben we het gered en blijven we het redden, omdat er altijd behoefte is 
aan bedrijven die zich onderscheiden zoals wij dat doen.’

Jongeren
Aandacht voor de klant, kwaliteit, ontzorgen en service. Dat is waarmee Grooten zich al 
die jaren heeft onderscheiden. En dat maakt dat een vaste klantenkring blijft terugkomen 
bij het bedrijf als het gaat om tapijt, gordijnen en aanverwante interieur-artikelen. Ook 
nieuwe klanten waarderen die werkwijze: ‘Hier komen veel jonge tweeverdieners, die 
graag ontzorgd willen worden. Vaak oriënteren ze zich op internet, maar komen ze toch 
even naar de zaak om de kleuren te zien en de stoffen te voelen. Al snel blijkt dan dat ze 
heel graag willen dat wij alles regelen, inclusief het opruimen van oude tapijt.’ Want ook 
voor jongeren is er een ruime keus aan tapijt, laminaat, gordijnen, zonwering en andere 
woningtextiel-mode. De collectie wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwste trends.

Op deze manier doet Roelof Grooten al 41 jaar goede zaken in Stadskanaal, samen met 
zijn Fenny, en een team van drie vaste medewerkers en een aantal freelancers in de 
buitendienst. Die niet alleen naar particulieren in heel Noord-Nederland gaan, maar ook 
naar bedrijven, instellingen en woningcorporaties, voor projectinrichting.

Edwin Többen uit Valthermond, ervaren in het vak en inmiddels 3 jaar bij Roelof Grooten 
aan het werk, gaat op 1 januari op dezelfde voet verder. In die zin verandert er niets voor 
de klant. Zelfs Roelof Grooten zullen we er nog wel eens tegenkomen, want de onder-
nemer helpt zijn opvolger graag een handje op weg, waar nodig. ‘Het is puur de leeftijd 
die mij doet stoppen, want ik ben het werk en de leuke persoonlijke contacten met de 
klanten nog lang niet zat, integendeel.’ Niet dat de ondernemer zich gaat vervelen de 
komende tijd, hij is volop actief in de muziek, gaat zich wat meer verdiepen in de geschie-
denis, slaat graag een golfballetje in Exloo (‘op het vroegere grondgebied van mijn opa’) 
en heeft nog leuke reisplannen met Fenny.
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Style by B in Stadskanaal, one stop shopping voor 
ieder budget en iedere leeftijd
Van jongs af aan wist Barbara Luik dat ze ondernemer 
wilde worden. Het werd een carrière in de modewe-
reld. Barbara werkte 18 jaar bij Leads Fashion waar ze 
ontzettend veel leerde over het ondernemerschap en 
dit zorgde ervoor dat ze de stap durfde te nemen om 
haar eigen dameskledingzaak te openen. 

Bijna 8 jaar geleden opende Barbara Style by B aan de 
Hoofdstraat in Stadskanaal en inmiddels heeft ze haar 
eigen stijl helemaal weten door te voeren in de winkel. 
“Het vergde een flinke investering en ik nam daarmee 
een risico.”, zegt Barbara, “Qua uitstraling past de 
winkel exact bij mij, ik heb gekozen voor een one stop 
shopping formule wat betekent dat ik kleding verkoop 
voor iedere gelegenheid en ik de outfit compleet kan 
maken met accessoires en schoenen. Dus niet alleen 
voor een feestje of speciale gelegenheid maar ook voor 
een luie avond op de bank. Iedereen is bij ons welkom 
en we geven altijd een eerlijk en deskundig advies. 
Als iets niet goed zit zeggen we dit ook en dat vinden 
we heel belangrijk. We willen graag dat onze klanten 
tevreden de deur uitgaan. Iedereen moet blij worden 
van een aankoop bij Style by B.” 

Trends 
De stijl van Style by B laat zich omschrijven als vrouwelijk, met of zonder bling waarbij 
Barbara de huidige trends goed in de gaten houdt. Barbara zegt hierover: “De flared 
broek is er al een tijdje maar op dit moment echt een trend, net als een plissérok met 
bijvoorbeeld een bikerjasje. Korte kekke jasjes in allerlei kleuren, ook voor een dame 
van 60 jaar of ouder.” De uiteindelijke complete look is belangrijk maar tegenwoordig is 
draagcomfort wel net zo belangrijk. Daarom worden er veel stretchmaterialen gebruikt 
die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een jurkje erg comfortabel is om te dragen. De col-
lectie van Style by B is draagbaar voor dames in alle leeftijdsgroepen, dus ook voor jonge 
meiden zijn er mooie items. 

Feestdagen
Tijdens de feestdagen gaat bijna iedereen voor comfort, tijdens de gourmet draagt men 
bijvoorbeeld graag een gemakkelijke blouse of een jasje dat lekker zit. Style by B heeft 
voor Kerst leuke items zoals bijvoorbeeld feestelijke sjaaltjes maar ook kanten manchetjes 
om je blouse of trui extra feestelijk te maken. En voor onder de kerstboom zijn er natuur-
lijk ook voor ieder bedrag cadeaubonnen verkrijgbaar.

Voor de feestdagen zijn er een aantal extra gezellige koopavonden, de data worden ver-
meld op de Facebookpagina van Style by B: facebook.com/StyleByBStadskanaal
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Bewust en milieuvriendelijk besparen met BEVO 
Isolaties&Duurzaamheid
Musselkanaal - Energie besparen is belangrijk voor het 
milieu en de eigen portemonnee. Zonnepanelen of een 
warmtepomp leveren daaraan een belangrijke bijdrage. 
Maar woningisolatie is in alle gevallen de beste eerste 
stap. Dat zegt commercieel directeur Mark Vos van BEVO 
Isolaties & duurzaamheid uit Musselkanaal. ‘Spouwmuur-
isolatie voor een vrijstaand huis is een relatief kleine 
investering en terugverdiend in ongeveer drie jaar,’ aldus 
Vos, die samen met–operationeel directeur Rudi Berndt 
leidinggeeft aan BEVO.

Begin met de schil
Het bedrijf is in Noord-Nederland al bijna drie jaar volop in 
de weer met bodem, vloer, gevel, dak en spouwmuurisola-
ties.  ‘Het is als het om besparen gaat belangrijk om met de 
schil rond je huis te beginnen. Er is niets mis met zonne-
panelen maar als je woning niet goed geïsoleerd is heeft 
warmteverlies, tocht en vocht vrij spel. Je raakt daardoor 
veel warmte en dus geld kwijt, ’vervolgt de BEVO-directeur. 

Gratis adviesgesprek
BEVO mag dan alles weten van isolatie. Hij snapt heel goed 
dat mogelijke klanten die kennis niet bezitten. ‘Daarom ko-
men wij bij geïnteresseerden altijd langs voor een persoon-
lijk en vrijblijvend adviesgesprek. We inspecteren samen 
met bewoners de woning en beschrijven wat er mogelijk is. 
Als we zaken gaan doen krijgt de klant deze informatie alle-
maal zwart op wit. Iedereen weet dan waar hij aan toe is.’ 

Besparing
In veel gevallen kan de investering in isolatie beperkt 
worden door subsidies van bijvoorbeeld de gemeente of 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook een 
energie-bespaarlening is mogelijk. Op de website van 

BEVO (www.bevoisolaties.nl/home) staan de mogelijkhe-
den daartoe uitgebreid vermeld. 

Milieuvriendelijk
BEVO heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de keuze van het isolatieschuim. BEVO 
gebruikt als enige bedrijf in Noord-Nederland een speciaal 
soort milieuvriendelijker isolatieschuim, Icynene. Vocht-
problemen zijn uitgesloten dankzij de opencellige en dus 
ademende structuur.  Bovendien is het geen voedingsbo-
dem voor bacteriën, schimmels, insecten of knaagdieren 
en ook nog eens brandveilig.

Passie
Een team van 18 man is dagelijks druk bezig met isolatie-
klussen. Allemaal eigen mensen volgens Vos. ‘Belangrijk is 
dat onze experts op elkaar ingespeeld zijn. We vormen met 
zijn allen een hecht team met passie voor ons werk. Luiste-
ren naar de klant is daarbij erg belangrijk. De procedure is 
dan misschien standaard. 

De wensen van de klant zijn dat bepaald niet. Op die ma-
nier kan er zo effectief mogelijk gewerkt worden en kan er 
dus een scherpe prijs geleverd worden, besluit de isolatie-
deskundige.
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Appie Busker uit Sellingen ontving Koninklijke
onderscheiding
Het was maandag 18 november jl. toen Sellinger Appie Busker naar de jaarvergadering 
van zijn club, vv Sellingen, ging. Geen gewone, want een waarop hij als bestuurslid 
(penningmeester) van de voetbalvereniging stopte. Tevens werd hij door zijn club in 
het zonnetje gezet. Busker is namelijk een echte clubman en de club waardeerde zijn 
jarenlange inzet met een horloge met het logo van vv Sellingen en een VIP-avond op 
donderdag 28 november jl. Beide werden die avond aan de 75-jarige uitgereikt. Tijdens 
de VIP-avond ontving hij van burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde 
een Koninklijke onderscheiding: Appie Busker is sinds die datum Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

De altijd nuchtere Appie Busker bleef er rustig onder, maar was wel degelijk blij met de 
waardering door vv Sellingen. “Ik ben al vijftig jaar lid van de club en dat is best een lange 
tijd. Daarin heb ik veel gedaan en altijd met veel plezier. Met de waardering ben ik heel 
blij”, sprak hij. Vol trots liet hij het gekregen horloge zien. Het blonk het uit. Een teken dat 
het een stukje kwaliteit is. Iets dat Busker helemaal toekomt, want een man die al zijn 
functies bij de club tot in de perfectie uitvoerde: van bestuursfuncties tot zijn functie als 
jeugdtrainer. En altijd deed hij het met heel veel passie en inzet.

Na de jaarvergadering was het ‘voorbereiden’ op de VIP-avond. “We hadden werkelijk 
geen idee wat ons te wachten stond. Een etentje? FC Groningen? Er stond bij dat we op 
donderdag 28 november om half acht ’s avonds werden opgehaald en we netjes gekleed 
moesten gaan. Dus hebben we dat maar gedaan. Johan Eitens van Hof van Sellingen 
haalde ons met zijn limousine op en samen met onze kinderen, aanhang en kleinkinde-
ren reden we door Sellingen richting Musselkanaal. Gaan we bij De Palm eten of Wokky 
Wokky? Geen idee. Maar toen gingen we weer richting Sellingen. We begrepen er niets 
van. Toen we richting het sportpark reden ging er een lichtje branden. Zeker toen we de 
vele auto’s zagen en later de burgemeester”, zei Busker. Even na achten kwam het gezel-
schap in de kantine aan waarna Busker de Koninklijke onderscheiding ontving. 65 mensen 
kwamen op de avond af: buren, vrienden, familie, kennissen, ereleden en zo meer.

Busker kreeg de onderscheiding voor vijf decennia inzet voor vv Sellingen. In 1969 werd 
hij lid en ging hij er voetballen. Even later werd hij er al jeugdtrainer en vanaf 1977 
bekleedde hij tal van bestuursfuncties: wedstrijdsecretaris, ledenadministrateur en heel 
lang penningmeester. Ook was Busker consul, riep hij de opstellingen tijdens de thuiswed-

strijden van Sellingen 1 om en zorgde hij ervoor dat journalisten van een wedstrijdfor-
mulier werden voorzien. Ook zorgde hij ervoor dat iedereen een lekker kopje koffie in de 
bestuurskamer kreeg en was hij altijd in voor een leuk en goed gesprek.

Appie Busker bleef altijd ‘Appie’. Voor seniorenleden van de club, maar ook voor al die 
jeugdspelers die hij trainde. Ooit werd huidig eerste elftalspeler van Sellingen, Corné 
Prins, eens gevraagd wie het voetbal heeft uitgevonden. De toen ongeveer tien jaar oude 
Prins antwoordde uit volle borst: “Appie Busker.” Busker kon er destijds wel om lachen en 
nu nog steeds. “Ja, de sfeer was altijd goed met die jongens. Ik deed het altijd erg graag 
en genoot altijd als ik op het voetbalveld was. Zaterdagochtend met de jeugd bezig en ’s 
middags leider bij het zaterdagteam. Echt geweldig. Op zondagmiddag was ik bij ‘Zondag 
1’.”

Busker kan nu genieten van heel veel rust na een leven vol met sport. Niet alleen voetbal, 
want ook schaatsen is iets dat hij veelvuldig deed. Zo reed hij enkele keren de Elfsteden-
tocht en diverse keren schaatste hij op de Weissensee in Oostenrijk. Schaatsen zit er niet 
meer in, voetbal kijken nog altijd, want Appie Busker is elk weekend nog gewoon bij zijn 
vv Sellingen te vinden. En dan gaat het nog steeds van ‘moi Appie’. (RegioMagazine / 
Gerry Grave)
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Drie Ter Apeler brandweerlieden Koninklijk
onderscheiden
Samen zijn ze ongeveer zeventig jaar bij de Brandweer Ter Apel betrokken: Henk 
Schepers, Harrie Spreeuwers en Peter Erdman. Allen inmiddels vijftigers en allen 
minimaal twintig jaar bij de brandweer actief en dat met heel veel inzet, enthousiasme 
en ook nog eens plezier en vol passie. Ze doen het steeds weer voor u en nooit zonder 
tegenzin. En ze deden het naast hun werkzaamheden en offerden dus veel vrije tijd op. 
Het siert de drie inwoners van Ter Apel die op zaterdagavond 23 november jl. Koninklijk 
werden onderscheiden.

Een hele eer voor het drietal dat eigenlijk vrij nuchter door het leven gaat, maar niet 
minder blij was met de onderscheiding die de brandweerlieden van burgemeester 
Jaap Velema van de gemeente Westerwolde kregen. De onderscheiding vond tijdens 
de korpsavond van de brandweerpost in Ter Apel plaats. Tijdens de avond waren 
familielieden, vrienden en bekenden van het drietal aanwezig.  

Harrie Spreeuwers is sinds 1999 bij de vrijwillige brandweer betrokken en is tegenwoordig 
naast instructeur ook bevelvoerder. Peter Erdman en Henk Schepers kwamen vier 
jaar eerder bij de vrijwillige brandweer terecht. Schepers is momenteel chauffeur en 
manschapper. Erdman is actief als chauffeur, instructeur en bevelvoerder. Tevens is hij 
postchef. De drie brandweerlieden dankten de burgemeester en gaven aan erg blij te zijn 
met deze waardering. 

Na de plichtpleging was het tijd voor een gezellige avond met een hapje en drankje en 
kregen ze vele felicitaties en volgden ook enkele emoties bij de mannen die zich jarenlang 
verdienstelijk maakten voor de samenleving en dat nóg doen. 

Op de foto v.l.n.r.: Harrie Spreeuwers, Peter Erdman en Henk Schepers.  
(RegioMagazine / Gerry Grave. Foto: Gerald Vos Focus Now)
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Sellinger Harm Scheper ontving Zilveren Speld 
van KNVB
Wie aan de naam Harm Scheper denkt zegt zonder 
aarzelen ‘Sellingen’, ‘trainer’, ‘voorzitter’ en ‘bezige 
bij’. Het zijn zomaar vier trefwoorden die hem zeer 
toekomen. Daar kunnen met gemak nog een stuk 
of wat aan worden toegevoegd, want Scheper is op 
verschillende gebieden actief. Velen kennen hem 
vooral uit de voetbalwereld, een wereld waarin 
hij zijn sporen verdiende: als voetballer, trainer en 
voorzitter. Zestig jaar lang maakte hij zich op dit 
gebied verdienstelijk en dus kwam de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) op het sport-
park van vv Sellingen langs. Harm Scheper kreeg 
op maandag 18 november jl. namelijk een Zilveren 
Speld van de voetbalbond. 

Harm-Jan Wubs kwam het die avond uitreiken. Geen 
onbekende voor Scheper, want Wubs was in de jaren 
dat de Sellinger trainer van Onstwedder Boys was 
voorzitter bij de club. Een mooi weerzien dus en een 
heel bijzondere bovendien. De nuchtere Scheper 
bleef rustig, maar mensen die hem echt goed ken-
nen – en dat zijn er veel - zagen heus wel een klein 
beetje emotie bij de man die het waardeerde dat hij 
de Zilveren Speld kreeg. “Ik ben er echt heel blij mee, 
maar ik ben gewoon nuchter en ben niet zo van al die 
aandacht. Laat mij maar lekker op de achtergrond.” 

Harm Scheper voetbalde als kind bij vv Sellingen en ging later naar Veendam om er in de 
betaalde jeugd te gaan voetballen. Later speelde hij bij SC Stadskanaal en SJS. Dat deed 
hij op heel behoorlijk niveau, want in die jaren speelden beide clubs op hoog amateur-
niveau. Vanaf 1989 werd hij hoofdtrainer van Sellingen om vanaf 1996 bij Zwartemeerse 
Boys te trainen. Van 1999  tot en met 2002 was hij hoofdtrainer van Onstwedder Boys om 
vervolgens vier jaar die functie weer bij ‘zijn’ Sellingen uit te voeren. In 2006 stopte hij als 
hoofdtrainer. Vanaf 2007 werd hij bestuurslid van de geel-zwarten en was hij er de laatste 

vijf seizoenen voorzitter. De voorzittershamer legde hij op dezelfde avond als tijdens de 
uitreiking van de Zilveren Speld neer. 

Harm Scheper is nu 69, viert in december a.s. zijn vijftigjarig huwelijk met zijn vrouw en 
heeft nu meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen en het actief zijn bij de restauratie 
van de melkfabriek in het gehucht Laude op een steenworp afstand van zijn huis aan de 
Ter Apelerstraat in Sellingen. Tevens heeft hij nu extra tijd voor Stichting Vesting Bourtan-
ge en kan hij zijn schilderhobby weer oppakken. (RegioMagazine / Gerry Grave)
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