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Afval storten als een koning!  
door Jaap Ruiter 
Dat een afvalcontainer op locatie of bij huis 
helemaal niet duur hoeft te zijn en afval 
storten bovendien ook gewoon leuk kan 
zijn, bewijzen de mannen van Stadskanaal 
Recycling (Milieustraat & Containerverhuur), 
sinds maart van dit jaar gevestigd aan de 
Wagenmaker 8 in Stadskanaal. 

‘De scherpste tarieven van heel Groningen 
en Drenthe’ 
Ruime openingstijden, vriendelijke ont-
vangst, altijd bereid een helpende hand te 
bieden bij uitladen, een keurig onderhou-
den recyclingterrein en ook nog eens onge-
lofelijk scherpe tarieven zijn de succesvolle 
ingrediënten van Stadskanaal Recycling 
(Milieustraat & Containerverhuur). Een afval-
bedrijf met milieustraat waar zowel bedrij-
ven als particulieren welkom zijn. "Volgend 
jaar verhogen de gemeentes de kosten voor 
het storten van afval, maar bij ons blijven 
de tarieven onveranderd en het afval juist 
aantrekkelijk geprijsd", zegt eigenaar Rutger 
van Lier. 

"Bovendien zijn wij ook veel makkelijker en 
flexibeler wat betreft het storten van afval 
en zullen dus niet snel iets weigeren, zoals 
elders wel eens gebeurt en klanten met een 
half volle aanhanger weer worden wegge-

stuurd. Ons motto is: Help een klant zoals je 
zelf geholpen zou willen worden." 

‘Binnen 1 werkdag een afvalcontainer bij u 
thuis of op locatie’ 
Een ander groot pluspunt van Stadskanaal 
Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) 
is het verhuren van afvalcontainers. Die 
zijn evenals het storten van afval ook zeer 
scherp geprijsd. "Wij plaatsen al een 3 kuub 
container vanaf 99 euro, exclusief btw, maar 

inclusief plaatsing, het afval en ophalen van 
de container", voegt Rutger er aan toe.  
"En vandaag bellen of online bestellen be-
tekent morgen of nog dezelfde dag de afval-
container al op locatie of bij huis! En als het 
nodig is kan er ook gebruik worden gemaakt 
van onze containerauto met laadkraan om 
het afval bij de klant voor de deur te laten 
opknijpen, als het door omstandigheden 
niet lukt om de container zelf te vullen." 

(Lees verder op pagina 5)

Zie pagina 4!

Rutger van Lier Bas de Kok

Inclusief Kerstbijlage!

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Klussenbedrijf Niemeijer uit Stadskanaal
gaat naar binnen  
door Jaap Ruiter 
Dit jaar had Klussenbedrijf Niemeijer uit 
Stadskanaal het razend druk met reno-
vaties van daken. Het ene dak was nog 
niet klaar of de andere dakrenovatie 
diende zich al weer aan. Maar omdat het 
zo langzamerhand naar het einde van het 
jaar loopt en de weersomstandigheden 
dientengevolge ook slechter worden, gaat 
Klussenbedrijf Niemeijer zich meer richten 
op binnen-timmerwerken. 

Vakkundig en allround 
Na alle dakrenovaties zou je het bijna 
vergeten dat Gert-Jan Niemeijer van het 
gelijknamige klussenbedrijf een vakkundig 
en creatief allround-timmerman is, die veel 
meer in zijn mars heeft dan professionele 
dakrenovaties. "Ja, het was me het jaartje 
wel", verzucht Gert-Jan Niemeijer als hij 
terugkijkt op het afgelopen jaar. "Leuk werk 
al die daken, en ik ben ook graag buiten, 
maar met regen en wind wordt het steeds 
minder aantrekkelijk om buitenshuis en op 
hoogte te werken. Ik ben nu volop bezig 
met offertes voor binnen-timmerwerken." 

Binnenshuis vertimmeren of verbouwen 
Onder binnen-timmerwerken verstaat 
Gert-Jan Niemeijer vrijwel alles wat er 
binnenshuis te vertimmeren en te reno-
veren is: kleine complete verbouwingen, 
na-isoleren, regelwerk, gipswanden en 
gipsplafonds, extra kamer op zolder, kleine 
uit- en aanbouwen inclusief metselwerk of 
houtskeletbouw. "Daarnaast ook carports, 
overkappingen en schuurtjes", vult Gert-Jan 
Niemeijer aan, die er aan toevoegt dat hij 
klanten ook graag helpt met ontwerpen. 
"Daar ben ik creatief genoeg voor. Boven-
dien, wat ik in mijn hoofd bedenk maken 
mijn handen. Daar heb ik nauwelijks een 
tekening voor nodig." 

Een tevreden klant is de sleutel tot een 
succesvol bedrijf 
Behalve een vakkundig en creatief all-
round-timmerman en geboren met twee 
rechterhanden staat Gert-Jan Niemeijer 
ook bekend om zijn precisie, nauwkeurig-
heid en netheid. "Als ik weg ben is het werk 

ook echt af. Maar voordat ik afscheid neem 
loop ik samen met de opdrachtgever altijd 
alles nog even na. Mocht er tijdens deze 
oplever-ronde onverhoopt nog iets zijn of 
dat er iets over het hoofd is gezien, maak 
ik dat direct in orde. Dat is een soort van 
‘geen nawerk-garantie’, want alleen een te-
vreden klant is de sleutel tot een succesvol 
bedrijf." 

‘Ik blijf eindverantwoordelijk en altijd het 
enige aanspreekpunt’ 
En over succes heeft Klussenbedrijf Nie-
meijer vanaf het begin niet te klagen, wat 
tevens de reden is voor het aantrekken 
van extra personeel. "Maar ik ben en blijf 
eindverantwoordelijk en altijd het enige 
aanspreekpunt voor de klant", benadrukt 
Gert-Jan Niemeijer. "Verder ben ik bezig 
met een nieuw onderkomen op het indus-
trieterrein in Stadskanaal, want ik ben hier 
op de huidige locatie al lang en breed uit 
mijn jasje gegroeid." 

Verbouw, Renovatie en Onderhoud, zowel 
binnen- als buitenshuis 
Als u aankomende periode plannen heeft 
om binnenshuis aan de slag te gaan en 
behoefte heeft aan een betrouwbare, des-
kundige en professionele bouwpartner, die 
allround en creatief is en van alle markten 
thuis, dan is het goed te weten dat Klussen-
bedrijf Niemeijer dichtbij is! Het klussen-
bedrijf van Gert-Jan Niemeijer is het adres 
voor Verbouw, Renovatie en Onderhoud in 
de breedste zin van het woord, zowel bin-
nen- als buitenshuis. 

Professioneel en strak eindresultaat 
Klussenbedrijf Niemeijer is nu nog ge-
vestigd aan de Burgemeester van Seven-
hovenstraat 20 in Stadskanaal, maar zal 
binnenkort een nieuwe werkplaats op het 
industrieterrein in Stadskanaal betrekken. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06 - 27 82 32 23 of een kijkje nemen op 
Facebook, waar u kunt zien wat met ‘een 
professioneel en strak eindresultaat’ wordt 
bedoeld! Aan de website  
www.klussenbedrijfniemeijer.nl wordt 
momenteel hard gewerkt en is binnenkort 
operationeel.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Vervolg van de voorpagina
Afval storten en voor iedereen een ijsje!

door Jaap Ruiter 
Dat het storten van afval bij Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) een feestje is, is misschien 
een beetje overdreven. Maar de professionals in het recyclen van afval aan de Wagenmaker 8 in Stadskanaal maken 
het u als klant wel zo prettig mogelijk door ruime openingstijden te hanteren, een uitstekende bereikbaarheid, een 
gastvrij onthaal, een vriendelijk woord, waar nodig een helpende hand te bieden bij het uitladen, een netjes onder-
houden terrein en scherpe prijzen. Bovendien kunt u er ook terecht voor het huren van een al even scherp geprijsde 
afvalcontainer, die binnen 1 werkdag al wordt geplaatst, ook op zaterdag. Stadskanaal Recycling is voor iedereen een 
uitkomst!

‘Kon je niet eerder komen?’ 
U herkent het vast wel, als u na een dag flink opruimen in 
en rond het huis vlak voor sluitingstijd met een aanhang-
wagen vol afval aan komt rijden en de werknemers van 
de milieustraat of het afvalbedrijf u niet al te vriendelijk 
verwelkomen omdat ze eigenlijk naar huis willen en u 
‘begroeten’ met een onvriendelijk ‘kon je niet eerder 
komen?’ En u met frisse tegenzin toelaten op het terrein 
en vervolgens weigeren om een handje te helpen en u 
er tot overmaat van ramp ook nog eens achter komt dat 
u niet al uw meegebrachte afval mag storten en dus met 
een halve aanhanger weer huiswaarts wordt gestuurd? Of 
dat u als zelfstandig ondernemer na een dag hard werken 
rond half zes met een aanhangwagen vol afval zit en het 
afvalbrengstation al weer gesloten is? Of dat u als ZZP’er 
bij het krieken van de dag een aanhanger vol afval weg wilt 
brengen maar dat het afvalbrengstation nog niet geopend 
is vanwege de hantering van kantoortijden? 

‘De klant moet zich ook koning voelen bij een milieus-
traat’
Als de voorbeelden in bovenstaande alinea u bekend 
voorkomen, wordt het echt tijd om uw blik op Stadska-
naal Recycling te richten: van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 
13.00 uur. "En altijd vriendelijk en hulpvaardig, ook vlak 
voor sluitingstijd!" benadrukt bedrijfsleider Bas de Kok, die 
dagelijks op de locatie aanwezig is. "Wij treden de klant al-
tijd tegemoet met een houding van ‘hoe kunnen wij u hel-
pen?’, want de klant moet zich ook koning voelen bij een 
milieustraat. Laat dat duidelijk zijn! En ik kan nu al beloven 
dat als het komende zomer warm wordt, iedereen die afval 
stort gratis een ijsje of wat te drinken krijgt aangeboden. 
Bij Stadskanaal Recycling proberen we het onze klanten 
zo aangenaam mogelijk te maken. En helemaal omdat wij 

volgend jaar de prijzen niet gaan verhogen en dus in de 
meeste gevallen goedkoper zijn dan de milieustraat van de 
gemeente. Een kleine eenassige aanhangwagen blijft ge-
middeld een tientje kosten bij ons. Kortom, een bezoekje 
aan Stadskanaal Recycling levert altijd voordeel op." 

‘Met deze locatie kunnen we heel mooi de mensen in 
Groningen en Drenthe bedienen’
Eigenaar Rutger van Lier van Stadskanaal Recycling BV zag 
met mede-eigenaren Catharinus Sandstra, Evert Schone-
veld en Ronald Sijpkes (afval en transportondernemer in 
Stadskanaal) gelijk de potentie van deze recyclingloca-
tie en milieustraat in Stadskanaal. De vier enthousiaste 
en creatieve ondernemers denken vooral in kansen en 
mogelijkheden. "Met deze locatie kunnen wij iedereen in 
Groningen en Drenthe heel mooi bedienen", zegt Rutger. 
"Met onze andere locatie in Sneek (Sneek Recycling) be-
dienen wij al geruime tijd onze klanten in Friesland. Naast 
onze recycling-locaties voor de drie noordelijke provincies 
bieden wij ondernemers nog veel meer: een transportbe-
drijf voor het vervoer van afval door heel Nederland, een 
bedrijf in de metaalrecycling, een bemiddelingskantoor 
voor de handel in diverse afvalstromen en een bedrijf wat 
gespecialiseerd is in verhuur van afvalcontainer met een 
landelijke dekking, middels diverse vestigingen in alle 
provincies." 

‘U hoeft het afval niet te sorteren, dat doen wij wel voor 
u, want gemak dient de mens’ 
Bij veel milieustraten en afvalbedrijven willen ze graag dat 
u het afval zoveel mogelijk gescheiden komt brengen. Bij 
Stadskanaal Recycling doen ze niet moeilijk, en kunt u het 
afval gewoon ongesorteerd komen brengen. Gemak dient 
immers de mens, en dus wordt het afval voor u gesorteerd. 
Zo kunt u onder andere de volgende soorten afval komen 

brengen: bouw- en sloopafval, inboedel, grofvuil, restafval, 
bedrijfsafval, groenafval, tuinafval, grond, dakafval, hout, 
puin, oud ijzer en metalen. "Met Stadskanaal Recycling 
laten we zien dat we op een zeer verantwoorde manier 
kunnen omgaan met afval", legt Rutger uit. "En ondanks 
de scherpe prijzen die wij hanteren er met zijn allen toch 
een boterham aan kunnen verdienen. Dat heeft vooral te 
maken met onze efficiënte manier van werken en onze 
uitstekende contacten in de afvalbranche. Hierdoor heb-
ben wij bijzonder goede tariefafspraken met bijvoorbeeld 
hout-recycelaars en verbrandingsovens. Onze scherpe 
inkooptarieven kunnen we natuurlijk mooi vertalen in een 
scherpe prijs richting de klant." 

‘Plaatsing van afvalcontainers, in Groningen en Drenthe, 
binnen 1 dag, en ook op zaterdag’ 
De uitstekende contacten en de scherpe inkooptarieven 
bij de verschillende recyclingbedrijven door heel het land, 
maken het tevens mogelijk om tegen heel scherpe tarieven 
rolcontainers voor bedrijfsafval en afvalcontainers voor 
bouwafval bij Stadskanaal Recycling te huren. "Plaatsing 
van afvalcontainers binnen 1 werkdag, soms dezelfde dag 
nog, ook op zaterdag, en eventueel de mogelijkheid tot 
levering in heel Nederland!", voegt Rutger er aan toe. "Zo 
plaatsen wij al een 3 kuub puincontainer voor 99 euro, 
exclusief btw, maar inclusief het puinafval, plaatsen en 
ophalen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van onze 
containerauto met laadkraan om het afval voor de deur te 
laten opknijpen, als het de klant door omstandigheden niet 
lukt om de container zelf te vullen." 

www.stadskanaal-recycling.nl 
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) 
voor bedrijf en particulier is gevestigd aan de Wagenmaker 
8 in Stadskanaal en is heel toegankelijk voor auto, aan-
hangwagen en vrachtauto. De mannen van Stadskanaal Re-
cycling zijn te bereiken op telefoonnummer 0599-253012 
of 06-34216050 (ook voor een berichtje via WhatsApp). 
Voor meer informatie over rolcontainers voor bedrijfsafval, 
afvalcontainers van 3 tot en met 40 kuub of het zelf komen 
brengen van afval kunt ook even een kijkje nemen op de 
Facebookpagina van Stadskanaal Recycling of op  
www.stadskanaal-recycling.nl waar u met een paar muis-
klikken ook digitaal een afvalcontainer kunt huren. 

Foto: Auniek K.E. Klijnstra



6 RegioMagazine - Succes door Reclame!



7RegioMagazine - Succes door Reclame!



8 RegioMagazine - Succes door Reclame!



9RegioMagazine - Succes door Reclame!

‘Autobedrijf Nieuw-Weerdinge’ is verhuisd
naar Ter Apel 
door Jaap Ruiter 
Een garagebedrijf met de naam ‘Autobedrijf Nieuw-Weerdinge’ en gevestigd in Ter 
Apel, vraagt om opheldering. "Dat is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld hoor", ver-
klaart eigenaar Johan Dummer van Autobedrijf Nieuw-Weerdinge. "Het is een grensge-
val en heeft te maken met de verplaatsing van het garagebedrijf van Nieuw-Weerdinge 
naar Ter Apel." 

Goede en vertrouwde naam 
Tot deze maand was Autobedrijf Nieuw-
Weerdinge ook daadwerkelijk gevestigd 
in Nieuw-Weerdinge, maar omdat het ga-
ragebedrijf van Johan Dummer 500 meter 
is verplaatst naar de huidige locatie aan 
de Westerstraat 201 en daarbij de dorps-
grens van Nieuw-Weerdinge passeerde 
was Autobedrijf Nieuw-Weerdinge opeens 
gehuisvest in Ter Apel. Desondanks is er 
voor gekozen om de naam niet te verande-
ren omdat Autobedrijf Nieuw-Weerdinge 
inmiddels een goede en vertrouwde naam 
heeft opgebouwd in de regio. "En dat wil-
len we vooral graag zo houden."   

Aangesloten bij AutoProfijt 
Behalve een verhuizing naar een ruimer 

onderkomen met meer mogelijkheden, is 
er wat betreft werkzaamheden, aantrek-
kelijke prijsstelling en uitstekende service 
niets veranderd aan het garagebedrijf van 
Johan Dummer, dat aangesloten is bij de 
landelijke keten van ‘AutoProfijt’, die voor 
naamsbekendheid, uitstraling en reclame 
zorgt en regelmatig een gratis actiekrant 
met aantrekkelijke aanbiedingen voor auto-
bezitters uitgeeft. 

APK, Reparatie, Onderhoud en in- en ver-
koop van betaalbare auto’s 
Autobedrijf Nieuw-Weerdinge is een laag-
drempelig garagebedrijf voor APK, repara-
tie en onderhoud en kenmerkt zich door 
een ongedwongen en persoonlijke sfeer 
en oprechte betrokkenheid van vakman-

eigenaar Johan Dummer, die al zijn klanten 
nog bij naam kent. Daarnaast is Autobedrijf 
Nieuw-Weerdinge het adres voor in- en 
verkoop van betaalbare auto’s waar ook de 
klant met een iets smallere beurs uitste-
kend terecht kan. 

‘Ik doe het heel goed of ik doe het niet’ 
Johan Dummer heeft het inmiddels zo 
druk dat hij het liefst een extra monteur 
in dienst zou willen nemen, maar is daar 
tot dusver nog niet in geslaagd. "Dat komt 
omdat Johan heel hoge eisen aan zichzelf 
stelt en al heel lang gewend is om alleen 
en op zijn eigen manier te werken", vertelt 
Martina Alting, die als partner de onmisbare 
stille kracht is achter de schermen van het 

garagebedrijf. "Dat maakt het lastig om 
werkzaamheden uit handen te geven." 

Facebook 
Autobedrijf Nieuw-Weerdinge is sinds deze 
maand gevestigd aan de Westerstraat 201 
in Ter Apel. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0599-855065 of een kijkje 
nemen op Facebook voor een uitgebreid 
overzicht. U kunt ook naar  
www.autoprofijt.nl gaan en uw locatie 
invullen waarna u bij Autobedrijf Nieuw-
Weerdinge terecht komt. Binnenkort krijgt 
Autobedrijf Nieuw-Weerdinge in samen-
werking met vaste onderdelen-leverancier 
Lantinga een eigen website.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Schildersbedrijf N. Huiting in Nieuw-Buinen is vooral een 
professioneel, ervaren en deskundig schildersbedrijf en 
heeft een moderne spuitcabine als toegevoegde waarde
door Jaap Ruiter 
Sinds maart van dit jaar is Schildersbedrijf N. Huiting gevestigd in een nieuw, ruim en 
modern onderkomen aan de Industrieweg 2C in Nieuw-Buinen. "Dat was ook nodig", 
vertelt eigenaar Niek Huiting. "Want het schildersbedrijf was in de loop van de tijd te 
versnipperd geworden en bestond uit diverse locaties. Met dit pand hebben we nu alle 
werkzaamheden en bedrijfsonderdelen onder 1 dak. Dat is veel efficiënter en prettiger 
werken." 

Kantoor, loods, opslagruimte, magazijn, 
verf mengen en spuitcabine 
Het pand van Schildersbedrijf N. Huiting 
bestaat uit een ontvangstruimte en kan-
toor en een grote loods voor opslag voor 
hoogwerker, steigermateriaal en heel veel 
dubbel en triple-glas. Daarnaast is er een 
magazijn met schildersbenodigdheden en 
een speciale ruimte met een computerge-
stuurde verfmengmachine. Verder is er een 
enorme spuitcabine met speciale voorbe-
reidingsafdeling met afzuiging in werkbank, 
wanden en plafond, om zo veilig mogelijk 
voor te kunnen bewerken. 

Spuiten van metaal, hout en kunststof 
"Met onze modere spuitcabine spuiten wij 
vrijwel alles", legt Niek Huiting uit. "Twee 
professionele spuiters zijn daar fulltime 
mee bezig. Van keukens tot kasten, en 
van radiatoren tot een complete winke-
linrichting. Als extra service komen we 
ook bij onze klanten thuis om deurtjes en 
voorfrontjes van keukens of badkamers 
en binnendeuren te demonteren en ze na 
overspuiten ook weer te herplaatsen. We 
zijn actief in de drie noordelijke provincies 
en spuiten alles van metaal, hout en kunst-
stof, behalve vaar-, voer- en rijtuigen. Zo 

kreeg ik onlangs de vraag of ik een caravan 
over wilde spuiten in diverse kleuren met 
speciaal motief. De spuitcabine is er groot 
genoeg voor, maar daar beginnen wij niet 
aan. Je moet ergens een grens trekken."  

‘Wij hanteren hoge standaarden’ 
Ondanks de moderne spuitwerk-faciliteiten 
blijft Schildersbedrijf N. Huiting wel bij zijn 
oorspronkelijke roots, die van generatie op 
generatie bijna 160 jaar terug gaan. "We 
zijn vooral en in de eerste plaats een zeer 
ervaren en professioneel allround schil-
dersbedrijf voor buiten- en binnenwerk-
zaamheden, inclusief stofvrij schuren als 
dat beter uit komt en behangen met louter 
goed opgeleide en zeer ervaren vakschil-
ders voor zowel particulier als zakelijk 
werk", benadrukt Niek Huiting. "We hante-
ren hoge standaarden, dus met stuntprijzen 
of de allerlaagste inschrijving door slechts 
1 laagje verf aan te brengen houden wij 
ons niet bezig. We gaan voor duurzaam 
onderhoud, daarom moet het gewoon goed. 
Zonder nawerk." 

In nopjes met uitstekende vakmensen 
Niek Huiting weet dat alles staat en valt 
met het personeel. De eigenaar van Schil-

dersbedrijf N. Huiting is daarom erg in zijn 
nopjes met zijn uitstekende vakmensen. 
"Goed personeel is zoals iedereen wel 
weet moeilijk te krijgen. En helemaal als je 
zoals wij hoge kwaliteitseisen stellen aan 
de werkzaamheden en we ook nog eens 
een allround schildersbedrijf zijn dat van 
alle markten thuis is omdat we vrijwel alles 
in eigen beheer doen. Dat heeft als voor-
deel dat de klant één aanspreekpunt heeft, 
ongeacht of het gaat om schilderwerk, 
houtrot-reparatie, levering en plaatsing van 
dubbel- en triple-glas, kozijn- en gevelre-
novatie." 

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
"De veelzijdigheid van ons allround schil-
dersbedrijf biedt mij het voordeel dat ik 
niet voor elk wissewasje een timmerman, 
glaszetter of montagebedrijf hoef in te 
huren, maar juist heel nauwkeurig kan plan-
nen omdat ik niet afhankelijk van anderen 

ben", vervolgt Niek Huiting. "Nu we ook 
nog over een modern bedrijfspand beschik-
ken en alles onder 1 dak hebben, kunnen 
we nog efficiënter werken wat ook de prijs 
weer ten goede komt, want ondanks de 
hoge standaarden die wij hanteren bieden 
wij wel een meer dan uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding." 

www.schildersbedrijfhuiting.nl en www.
spuiterijhuiting.nl 
Schildersbedrijf N. Huiting is gevestigd aan 
de Industrieweg 2C in Nieuw-Buinen. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 0599-
651 975, of u kunt een kijkje nemen op 
Facebook, www.schildersbedrijfhuiting.nl 
waar u ook een aansprekende bedrijfsfilm 
kunt bekijken over duurzaam onderhoud en 
www.spuiterijhuiting.nl waar u ondermeer 
een mooie bedrijfsreportage kunt bekijken 
van het overspuiten van een complete 
keuken. 
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‘Hurricane Armoury Rattenbestrijding’ 
introduceert een nieuwe vorm van ratten-
bestrijding: efficiënt, effectief en pijnloos 
Met de eenmansonderneming ‘Hurricane Armoury Ratten-
bestrijding’ wordt door middel van het afschieten van rat-
ten een iets minder bekende vorm van rattenbestrijding 
geïntroduceerd. "Het is misschien even wennen, maar het 
bestaat al geruime tijd", zegt eigenaar en gekwalificeerd 
rattenjager Jan Doets. "In kleine kring is het al langer be-
kend dat het het bestrijden van ratten middels afschieten 
zeer efficiënt en effectief is en bovendien onnodig lijden 
voorkomt." 

Rattenplaag 
Iedereen die te maken heeft met de verzorging van 
beesten heeft ook te maken met ratten. Dat komt volgens 
Jan Doets omdat ratten op het voer van beesten afkomen. 
Vooral vee-houders (varkens, kippen en koeien) hebben 
vaak te kampen met een ware rattenplaag, die meestal 
wordt bestreden met lokdozen, gif, klemmen of het 
plaatsen van uilenkasten. Maar ‘Hurricane Armoury Rat-
tenbestrijding’ bestrijdt deze overlast op een heel andere 
manier: 2 a 3 uur na zonsondergang worden de ratten eerst 
geïnventariseerd met een warmtegevoelige spotter, waar-
na ze efficiënt en effectief worden bestreden met een op 
perslucht aangedreven high-tech-luchtbuks dat nauwelijks 
lawaai maakt en uitgerust is met een nachtzicht-camera die 
zich automatisch aanpast aan de schemerige of donkere 
omstandigheden. 

Schuw en opmerkzaam maar niet bang voor mensen 
"Ratten zijn heel schuw en opmerkzaam wat betreft veran-
dering van licht en omgeving", weet Jan Doets uit ervaring. 
"Maar aan rondscharrelende mensen zijn ratten wel ge-
wend. Dus verstoppen ze zich ook niet als ik op onderzoek 
uit ga en blijven rustig doorgaan waar ze mee bezig zijn. 
Dat maakt ze niet uit. Zelfs als ik bijvoorbeeld 5 ratten op 
een rijtje naast elkaar zie en ik schiet de middelste er tus-
senuit, dan blijven die andere 4 gewoon zitten. Daar schrik-
ken ratten niet van en lijkt het alsof ze rustig afwachten 
totdat het hun beurt is. Voor een geoefend schutter met 
professioneel materiaal is het eigenlijk een peulenschil als 
je ze in het vizier hebt."  

Ratten moet je bestrijden ter voorkoming van erger 
Ratten brengen ziektes over en tasten ingekuild voer aan 
door er nesten in te maken waardoor schimmels en rotting 
plaatsvindt. Maar dat is nog maar een deel van alle ellende: 
omdat ratten knagers zijn, en knagen dus van levensbelang 
is, maken ze ook nog eens van alles stuk met hun tanden. 
"Een stalbrand vanwege een doorgeknaagde stroomka-
bel is zeker geen zeldzaamheid", waarschuwt Jan Doets. 
"Ratten moet je daarom wel bestrijden ter voorkoming van 
ziektes, aantasting van voer en schade. Je kunt ze niet hun 
gang laten gaan want ze vermenigvuldigen zich heel snel." 
Jan Doets voegt er aan toe dat ratten ook vaak voorkomen 
bij benzinestations door rondslingerende etensresten en 
op bedrijvenparken waar voer wordt verhandeld. "Voedsel 
is een magneet voor ratten." 

Zonder lijden en volstrekt pijnloos 
Ook al hoort het niet heel sympathiek, maar ratten bestrij-
den middels afschieten is objectief gezien wel de snelste 
manier voor de korte termijn. "Als ik een rat was zou ik een 
kogeltje ook verkiezen boven opgevreten te worden door 
een uil, in een klem terechtkomen of vergiftigd te worden", 

stelt Jan Doets. "Ik schiet op het hoofd 
of in de borst en voordat de rat het goed 
en wel beseft is hij al dood, zonder lijden 
en volstrekt pijnloos. Maar daarbij moet 
ik wel aantekenen dat alleen afschieten 
niet zaligmakend is. Voor de lange termijn 
is het geen vervanging van de huidige 
maatregelen maar is het vooral een aan-
vulling." Jan Doets geeft aan altijd de sa-
menwerking te zoeken met plaagdieren-
bestrijders. "Samen staan we veel sterker 
in het bestrijden van een rattenplaag." 

Ghana en Ivoorkust 
Afgezien van zijn onderneming ‘Hurri-
cane Armoury Rattenbestrijding’, laat het 
leven van Jan Doets zich lezen als een 
jongensboek. Zo woonde hij samen met 
zijn echtgenote 17 jaar in West-Afrika. "In 
1998 kreeg ik als financiel controller een 
baan aangeboden bij een grote cacao-
fabriek in Ghana," blikt Jan Doets terug. 
"Daarna ben ik bij dezelfde eigenaar 
in een ander bedrijf nog een half jaar 
werkzaam geweest in Ivoorkust. Maar dat 
beviel niet en zijn we terug gegaan naar 
Ghana, waar ik een technische groothan-
del ben begonnen in machine-onderde-
len. Dat liep heel goed, vanwege mijn 
uitstekende contacten in Afrika. En deze 
contacten zijn een absolute voorwaarde 
om vertrouwd te worden. Vanaf 2013 was 
het niet echt meer nodig dat ik een vaste 
standplaats in Afrika had, omdat ik alleen 
nog zaken deed per telefoon en laptop. 
We pendelden in die tijd wat heen en 
weer tussen Ghana en Nederland, maar 
omdat wonen in Ghana peperduur werd, 
besloten we in 2015 om ons weer defi-
nitief in Nederland te vestigen. Daarna 
kwamen ook alle vaste klanten van eerder 
weer bij mij terug." 

Opleidingen, diplo-
ma’s en erkenningen 
Eenmaal terug in 
Nederland pakte Jan 
Doets zijn hobby als 
sportschutter ook 
weer op en volgde hij 
allerlei opleidingen, ondermeer aan de politie-academie, 
om voorzien van alle diploma’s, erkenningen en certifica-
ten te worden geregistreerd als wapenhandelaar. "Kijk, en 
dat is de link met ‘Hurricane Armoury Rattenbestrijding’", 
verklaart Jan Doets. "Want als fervent sportschutter ben 
ik ook een een wapen-liefhebber en vind ik de hi-tech ap-
paratuur waarmee ik ratten bestrijd zeer interessant." 

www.hurricanearmoury.eu 
Dat het ene vaak tot het andere leidt, is zeker op Jan Doets 
van toepassing, want door zijn interesse in wapens raakte 
hij gefascineerd door de ijzersterke keramische coating die 
op veel wapens wordt aangebracht en vroeg hij zich af of 
deze coating ook toepasbaar zou zijn op andere producten. 
Dat bleek inderdaad het geval. "Afgezien van rubber, kun 
je deze ijzersterke en superdunne coating in 150 verschil-
lende kleuren op alle ondergronden aanbrengen", ver-
klaart Jan Doets. "Behalve op wapens ook op bijvoorbeeld 
bestek, uitlaten, spruitstuk, bochten, dempers, remklauwen, 
motorblok- en kuipdelen, velgen, frame, achterbrug, ja 
zelfs op onderdelen van muziek-instrumenten. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of deze coating is er op aan te 
brengen. Voordeel van deze coating is dat het slechts 20 
micron (2 honderdste millimeter!) dik is waardoor ook 
inscripties of ander reliëf prima lees- en zichtbaar blij-
ven. Het aanbrengen van deze coating is veel werk, maar 
eenmaal aangebracht is het slijtvast, roestwerend, weer-, 
corrossie-, zuur- en zoutbestendig en is bestand tegen 
temperaturen tot 950 graden! Ik breng alleen coating aan 
op kleine schaal, omdat ik slechts de beschikking heb over 
een oven met beperkte afmetingen." Voor meer informatie 
over deze unieke coating en verkoop van wapens kunt u 
kijken op www.hurricanearmoury.eu. 

Bijzondere combinatie 
Jan Doets is het met de verslaggever eens dat deze mix 
van hobby, passie en werk heel bijzonder is. "Ja, deze 
combinatie verzin je niet: Een financiel controller die van 
wapens houdt en ze verkoopt, daarnaast een supersterke 
en unieke coating aanbrengt en ratten bestrijdt… Misschien 
is dit wel iets voor het Guinness Book of Records?" 

www.rattenjagers.nl 
‘Hurricane Armoury Rattenbestrijding’ biedt u door middel 
van afschieten een effectieve manier van rattenbestrijding, 
als aanvulling op de gebruikelijke werkwijze. Bovendien 
is het voor ratten pijnloos en ondervindt het milieu er op 
geen enkele manier schade van doordat er met loodvrije 
kogeltjes wordt geschoten. Daarnaast werkt ‘Hurricane 
Armoury Rattenbestrijding’ graag samen met bestaande 
plaagdieren-bestrijders. De onderneming van Jan Doets is 
gevestigd aan het Zuiderdiep 179 in Valthermond. Tele-
foon: 0599-639627 of 06 50 584 310. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.rattenjagers.nl voor aanvullende 
informatie over opleiding, kwalificaties en werkwijze.
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Helene Fischer in 
Concert!
“Beste mensen, tours zijn 
altijd mijlpalen in mijn carrière 
geweest, daarom willen we 
samen met Cirque du Soleil 
nieuwe wegen inslaan en u een 
ervaring bieden die nog nooit 
eerder is gezien. We willen 
spectaculaire momenten vol 
emoties en werelden creëren en 
onze onstuitbare vreugde met 
jullie delen om eindelijk weer 
live op het podium te staan!”

Zo kondigde de Duitse topartieste 
Helene Fischer haar nieuwe en 
langverwachte concertreeks aan. 
De Duitse superster staat erom 
bekend groots uit te pakken in de shows 
waarmee zij langs de grote stadions en 
muziekarena’s in het land toert. 

Met ‘Atemlos Durch Die Nacht’ heeft Helene 
Fischer in 2013 een klapper van een hit te 
pakken, die ook wordt opgemerkt buiten 
de Duitse taalgrenzen. Het betekent haar 
internationale doorbraak, dankzij haar eigen 
invulling deze Duitse muziekstroming.

Ook in Borger en omgeving zullen er fans 
zijn, die graag een keer een concert van 
haar zouden bezoeken, maar de concerten 
van deze immens populaire Duitse artieste, 
de ‘Lady Gaga van de schlagermuziek’, 
zijn inmiddels zo populair, dat ze binnen 
de kortste keren uitverkocht zijn. Daarom 
hebben wij nu al de plannen opgestart 
om in MEI 2023 een tweedaagse reis 
te organiseren naar haar concert in 

Oberhausen. Inclusief busvervoer met 
vertrek uit Borger en Rolde, overnachting 
met ontbijt en een tribunezitplaats onderste 
ring, met goed zicht op het podium. 
Prijsindicatie max. € 350,= p.p.

We beseffen ons dat mei 2023 nog ver voor 
ons ligt, maar een reis organiseren vanaf 
een jaar voor het concert heeft geen zin, 
omdat alles dan uitverkocht zal zijn. De 
afgelopen dagen hebben we al tientallen 
aanmeldingen binnen gekregen en we 
hebben wel de verwachting, dat deze reis 
definitief door zal gaan.

Geïnteresseerd geraakt door deze 
aankondiging? Bel of mail dan met TravelXL 
Reisburo Borger 0599-481146/ 
borger@travelxl.nl of TravelXL Reisburo 
Rolde 0592-245930 / rolde@travelxl.nl

Openluchttheater
Sellingen 2.0
Ondanks dat we nog altijd in onzekere tijden leven, kijkt het Openluchttheater Sellin-
gen positief naar de toekomst en maakt zich op voor een nieuw theater seizoen.

Een gevarieerd seizoen wat op 12 juni 
2022 muzikaal wordt afgetrapt met een 
optreden van het koor Link. Op 2 Juli is het 
de beurt aan Alex Vissering gevolgd op 31 
juli door het Sellingen Ketelkoor. 6 augus-
tus worden we wederom getrakteerd op 
het muzikale talent van Alex, nu tezamen 
met zijn Borrelband. Vanaf 19 augustus 
maken we de bühne graag vrij voor de 
spelersgroep die verbonden is aan het 
openluchttheater. Andere speeldata zijn 
20 augustus en 26 – 27 augustus. Heb je 
zelf altijd al toneel willen spelen of theater 
willen maken, neem dan zeker eens contact 
met ons op!

Let wel: Kaarten voor alle bovengenoemde 
voorstellingen zijn nog niet in de verkoop, 
maar hou de website van het Openlucht-
theater Sellingen in de gaten en volg het 
theater via Facebook.

Ook aan het theater zelf wordt hard gesleu-
teld en maken we ons ook qua entourage 

op voor weer een mooi en afwisselend the-
ater seizoen. Hiervoor is natuurlijk alle hulp 
welkom; Lijkt het je leuk om aan het succes 
van het Openluchttheater als bestuurslid 
ook je steentje bij te dragen als secretaris 
of verantwoordelijk te willen zijn voor de 
catering tijdens de voorstellingen? Neem 
dan contact op met het Openluchttheater 
via info@openluchttheatersellingen. nl

Heb je groene vingers of twee rechter 
handen? Ben je van nature een echte 
gastheer/gastvrouw en vind je het leuk om 
als vrijwilliger een belangrijke bijdrage te 
leveren aan dit unieke theater in de bos-
sen van Sellingen? Ook dan nodigen we je 
van harte uit om contact op te nemen. We 
ontmoeten je graag als speler, bestuurslid, 
vrijwilliger of als een van onze vele gasten 
in het nieuwe seizoen van het Openlucht-
theater Sellingen. Meer info op de website 
van het Openluchttheater Sellingen:  
openluchttheatersellingen.nl

Adverteren in RegioMagazine?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
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KOM & BLIJF IN BEWEGING!
Sportschool overname Musselkanaal
Vanaf januari 2022 zal Rick Tieben de sportschool ‘Sports in Motion’ te Mus-
selkanaal overnemen van de huidige eigenaar Ineke Hagedoorn. Aan zijn 
passie voor sport zal het niet liggen, aangezien hij al een brede kennis en er-
varing heeft opgedaan aan het verzorgen van sportlessen en het organiseren 
van sportevenementen. Door zijn ervaringen heeft Rick een motto ontwik-
keld wat alles omvattend is, namelijk “Samenwerken, motivatie & resultaat”. 

Door in beweging 
te komen en te 
blijven krijgt men 
een betere condi-
tie, worden spie-
ren en botten ster-
ker en komt men 
in contact met 
elkaar. Daarnaast 
is het in beweging 
zijn goed voor 
de hersenen en 
de ontwikkeling 
van het menselijk 
lichaam. Kortom: 
bewegen doet iets 
met je!, aldus Rick 
Tieben. 

Ondanks de 
maatregelen die 
ook gelden voor 

het sporten, wil Rick de (dagelijkse) beweging voor een ieder wel voortzetten 
en organiseert dan ook op zaterdag 8 januari 2022 tussen 10.00 – 15.00 uur 
een open dag, waarbij een ieder gratis en geheel vrijblijvend mag komen kijken 
binnen de Sportschool (voor deze open dag dient u een geldige QR-code en 
identiteitsbewijs te kunnen laten zien). 

Locatie: Marktkade 89 te Musselkanaal. Verdere informatie omtrent deze open 
dag is te vinden op de facebookpagina ‘Sportschool Sports in Motion’.
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Arjan’s Haardhout in Onstwedde, 
voor het verwijderen en snoeien van bomen en 
haard- en brandhout
Door Miranda Wolters
De naam van de onderneming van Arjan 
Strockmeijer zegt het eigenlijk al, toen bij 
begon lag de focus van zijn bedrijf voor al 
op de verkoop van haard- en brandhout. 
In de loop van de jaren werd die dienst 
aangevuld met diensten gericht op het 
onderhoud en het kappen van bomen. 

Arjan is beslist geen hovenier, het echte 
groene werk laat hij liever aan de goede 
hovenier over maar het kappen en ver-
wijderen van bomen doet hij graag. Dit is 
ook waar het meeste van zijn haardhout 
vandaan komt, namelijk van het kappen van 
bomen bij particulieren. Arjan is gespecia-
liseerd in het verwijderen van bomen die 
niet kunnen vallen. Dat wil zeggen dat het 
dan om bomen gaat waar omheen geen 
ruimte is om ze na het kappen te laten val-
len. “We klimmen dan met een klimgordel 
en klimijzers eerst helemaal naar boven, 
mét een veiligheidslijn, en breken de boom 
als het ware van boven naar beneden af.” 
legt Arjan uit. 

Het gaat dan eigenlijk altijd om bomen die 
dood zijn of op een ongewenste plek staan 
of om bomen die gekapt moeten worden 
omdat ze overlast bezorgen. Arjan: ”Is een 
boom dood, dan moet altijd eerst onder-
zocht worden of deze nog veilig genoeg is 
om in te klimmen. Is dat niet het geval dan 
moeten we een andere oplossing zoeken.” 
Wat tegenwoordig best weleens voorkomt 
is dat een boom moet wijken omdat deze 

teveel schaduw op een met zonnepanelen 
gevuld dak veroorzaakt. De panelen bren-
gen daardoor niet genoeg rendement op 
en door de boom te verwijderen profiteert 
men weer van een maximum opbrengst. 
Voor het verwijderen van ieder soort boom 
is een oplossing te vinden en de prijs van 
de kap hangt af van de tijd die daarvoor 
nodig is. 

De boom wordt dus van bovenaf ‘afgebro-
ken’ totdat er alleen nog een klein stukje 
stam boven de grond uitsteekt. De stam kan 
dan nog worden gefreesd, het zogenaamde 
‘stobben frezen’. Hierbij wordt de stam tot 
een diepte van ongeveer 20 centimeter 
onder de grond weg gefreesd. Alles wat er 
dan nog achterblijft sterft vanzelf af en zo 
kan er een nieuw tegelpad of mooie groene 
grasmat overheen aangelegd worden. Soms 
moet er voor het verwijderen van een 
boom, ook in uw eigen tuin, een kapvergun-
ning bij de gemeente aangevraagd worden. 
De regels hiervoor verschillen per gemeen-
te en Arjan kan u precies vertellen hoe dat 
in uw gemeente zit. Het aanvragen van de 
kapvergunning moet u als klant echter zelf 
doen, dit kan eenvoudig online en hiervoor 
bent u uw DigiD nodig. 

Haardhout verkoopt Arjan het hele jaar 
door, de grootste piek ligt hierbij in de 
maanden september en oktober want dat 
zijn natuurlijk de maanden waarin het weer 
wat kouder gaat worden en de houtka-
chel weer aan gaat. U kunt uw haardhout 

bij Arjan bestellen, hij komt het dan bij u 
langsbrengen. Wilt u eerst graag weten hoe 
en waarmee u het beste kunt stoken? Arjan 
geeft u graag een goed advies. 

Arjans Haardhout
Duinweg 1a  |  Onstwedde
Tel: 06-14103279
 Email: strockmeijer46@hotmail.com
 www.arjanshaardhout.nl
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GB Behangwinkel Emmen opent in januari ook in 
Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Behang op de muren is de laatste jaren steeds populairder 
geworden en er is tegenwoordig dan ook een ontzettend 
grote keuze in soorten behang en wandbekleding. Gerco 
en Marin Bouwhuis openden een tijd geleden hun behang-
winkel in Emmen en daar komt nu een tweede filiaal, aan 
de Handelsstraat 48 in Stadskanaal, bij. 

“Onze bedoeling is om de winkel in januari te kunnen 
openen”, aldus Gerco. “We zijn druk bezig met de inrich-
ting van de nieuwe winkel en dat kost even tijd omdat we 
daarnaast natuurlijk ook nog in de winkel in Emmen staan.” 
Gerco en Marin nemen samen de verkoop in de winkels 
voor hun rekening maar werken beide ook op locatie bij 
de klant. “Want we verkopen niet alleen behang, wandbe-
kleding en muurverf maar we bieden klanten desgewenst 
ook onze behangservice aan. Niet iedereen is handig met 
behang of heeft tijd om de klus uit te voeren en voor een 
mooi eindresultaat is het best belangrijk om het behang op 
de juiste manier aan te brengen”, vertelt Gerco. Behang is 
in principe op alle vlakke muren aan te brengen maar de 
kwaliteit van het product bepaalt volgens Gerco wel een 
beetje of het er uiteindelijk mooi uit zal zien. 

Naast behang vind je bij GB Behangwinkel ook andere 
soorten wandbekleding, denk daarbij aan hout, leer en tex-
tiel of aan fotobehang op vinyl. Zo is het mogelijk om hout-
panelen op de muur te laten aanbrengen maar kun je ook 
kiezen voor leer dat veelal in tegels wordt aangebracht. 
Textiel zoals zijde en velours kunnen ook als wandbekle-
ding worden gebruikt en deze zorgen voor een ontzet-
tende luxe en warme uitstraling. Bij fotobehang is het de 
keuze aan jezelf voor welke afbeelding je hiervoor wilt 
gebruiken en dit behang is dus eigenlijk altijd je eigen ont-
werp. Je kunt de afbeelding van je keuze ook op vinyl laten 
afdrukken en het voordeel van afdrukken op vinyl is dat er 
geen zichtbare naden te zien zullen zijn en dat je het vinyl 
eventueel ook weer in één stuk kunt verwijderen zodat je 

deze later ook weer op een andere muur of in een nieuwe 
woning kunt (laten) aanbrengen. Gerco en Marin verkopen 
in de winkel een breed scala aan merken behang en alles 
wat daarbij hoort. Little Greene is één van die merken en 
dit merk biedt ook muurverf in een kleur die helemaal past 
bij het behang van je keuze. Ideaal als je slechts 1 muur 
wilt behangen en de rest van de muren of de deuren en 
kozijnen in een bijpassende kleur wilt verven. 

“Omdat we beide zowel op locatie als in de winkels werken 
zullen we in Stadskanaal niet iedere dag geopend zijn”, 
vertelt Gerco tot besluit. “We weten ook nog niet exact 

wanneer we open zullen gaan maar men kan alle info, 
zodra dit bekend is, vinden op onze Facebook pagina.” 
Houd deze dus even in de gaten, ondertussen kun je alvast 
wat inspiratie opdoen op de andere Facebook pagina, te 
vinden onder de naam Behangservice Emmen. 

GB Behangwinkel Stadskanaal 
Handelsstraat 48  |  Stadskanaal
Tel: 0599 202 817 en 06 – 123 903 53
Mail: info@gb-behangwinkel.nl
Website: www.gb-behangwinkel.nl
www.facebook.com/gbbehangwinkelstadskanaal
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BV Financieren biedt alternatieve manier om financiering voor 
beleggingspanden en bedrijfspanden rond te krijgen
STADSKANAAL – Toen ondernemer Henk Spreen een tijd geleden een bedrijfspand 
wilde kopen, stuitte hij op irreële eisen van de bank. ‘Dat moet toch anders 
kunnen’, dacht hij. Hij zocht verder naar een oplossing en zo ontstond het idee 
voor het starten van een eigen bedrijf twee jaar geleden: BVFinancieren.nl. 
Ondernemers kunnen via BVFinancieren.nl – dat staat voor Bankvrij Financieren.nl - 
snel en gemakkelijk geld lenen.

Door Eline Lohman

In de huidige economie staan de 
reguliere banken niet bepaald te 
springen om zakelijke of beleggings 
hypotheken af te sluiten. Toch is het voor 
ondernemers, juist in deze tijd, belangrijk 
om vooruitstrevend te denken en 
daarbij is het kopen van vastgoed, of het 
vrijmaken van opgebouwde overwaarde 
een belangrijke overweging. En het kan 
eigenlijk zo simpel zijn; financieren op 
basis van de waarde/courantheid van het 
zakelijk of beleggings onroerend goed.

Ook voor investeerders kan BV 
Financieren een uitkomst zijn. Reguliere 
beleggingsvormen zijn momenteel 
vaak te risicovol of geven amper nog 
rendement. BV Financieren is een veilige 
manier van investeren met een hoog 
rendement dat kan liggen tussen de 5,5 
en 8 procent per jaar.

“Wij hebben investeerders, die 
bedrijfsmatig hun geld willen wegzetten. 
Dat kan via ons. En mensen met een 
eigen bedrijf die extra geld nodig 
hebben, kunnen daar van profiteren. Het 
komt geregeld voor dat ondernemers niet 
bij de bank terechtkunnen, bijvoorbeeld 
doordat een bedrijf pas net gestart is 

of doordat de cijfers wat tegenvallen. 
Dankzij onze private investeerders 
kunnen wij deze ondernemers helpen, 
met een financiering van maximaal 75 
tot 80 procent van de waarde van het 
onderpand. Dit is een mooie alternatieve 
manier om de financiering toch rond te 
krijgen.”

Henk weet waar hij het over heeft. Hij liep 
tegen soortgelijke problemen aan toen hij 
zelf een bedrijfspand wilde financieren. 
Daarom besloot hij BVFinancieren.nl te 
beginnen. “Onze kracht is dat wij snel 
handelen. Bij ons geen lange aanvragen, 
maar korte lijnen. We bekijken het 
onroerend goed en handelen daarna 
gelijk. We vragen ook niet om heel erg 
uitgebreide stukken. Het onderpand 
is het belangrijkste. We merken dat 
steeds meer ondernemers kiezen voor 
een manier van financieren zoals wij 
die bieden. We hebben dan ook al veel 
ondernemers in de regio gefinancierd.”

Wie benieuwd is naar de mogelijkheden 
die BVFinancieren.nl kan bieden op 
financieel gebied, kan contact opnemen 
via het telefoonnummer 0599-650880. 
Ook kan er een kijkje worden genomen 
op de website van het bedrijf,  
www.bvfinancieren.nl Foto: Martin Zaagman

Een nieuwe goedkope schuur, garage of tuinhuis 
in uw tuin? RR Houtbouw in Vlagtwedde bouwt 
het voor u!
Door Miranda Wolters
Of het nu gaat om een houten garage voor het stallen van uw auto, een stal voor het 
paard van uw dochter, een tuinhuis, een terrasoverkapping om het hele jaar door heer-
lijk onder te kunnen zitten of juist een schuur voor extra opbergruimte, RR Houtbouw in 
Vlagtwedde kan het voor u realiseren. 

In zijn grote professionele werkplaats aan 
de Weenderstraat in Vlagtwedde produ-
ceert Rieks Rendering al sinds 2010 allerlei 
soorten schuren, garages en tuinhuisjes 
van hout. Zijn vrouw Yvonne ondersteunt 
hem bij de verkoop en administratie en 
hun doel is al vanaf het ontstaan van het 
bedrijf geweest om het plaatsen van een 
houten bouwwerk in de tuin voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar te maken. “Toen 
we in 2010 van start gingen was dat nog 
met een beperkt aantal modellen”, vertelt 
Rieks. “Gaandeweg ontstond het idee om 
de schuren als complete bouwpakketten 
te gaan produceren die gemakkelijk door 
de klant zelf gebouwd konden worden.” 
Voorwaarde was wel dat het nog steeds 
moest gaan om kwalitatief goede en de-
gelijke schuren en dat lukte, het bleek een 
geslaagd idee en de eerste schuren raakten 
dan ook al snel verkocht. 

Bouwpakketten, gemakkelijk zelf te 
monteren
“Tegenwoordig werken we nog altijd zo, 
we produceren nog steeds bouwpakketten 
alleen zijn er de laatste jaren meer model-
len bij gekomen en werden de schuren qua 
afmeting ook steeds groter. Zo produceren 
we nu ook garages en zelfs paardenstal-

len”, aldus Rieks. “Daarbij komt dat we ook 
de montage tegenwoordig wel voor onze 
rekening nemen als de klant dat wenst.” 
Alle bouwwerken worden op bestelling 
geproduceerd en het gaat dus altijd om 
maatwerk. Standaardmaten kent Rieks niet, 
moet een wand 5.67 meter lang worden 
dan kan dat gewoon en de prijs wordt 
altijd berekend op basis van vierkante 
meters. Helemaal naar wens van de klant. 
“Op onze 2 websites, nieuweschuur.nl en 
goedkopeschuur.nl vindt de klant alle info 
en via deze websites is het ook mogelijk 
een offerte aan te vragen. Als de klant 
daarbij al zijn of haar wensen doorgeeft 
dan zorgen wij voor een goede prijs. We 
vinden persoonlijk contact met de klant 
best belangrijk. Daarna volgt dan dus veelal 
direct en nauw contact om een en ander 
goed met elkaar te bespreken zodat de 
klant uiteindelijk helemaal blij en tevreden 
is met de nieuwe schuur of het tuinhuis.” 
RR Houtbouw gebruikt voor al zijn produc-
ten blank of geïmpregneerd vurenhout of 
douglashout, allemaal goedgekeurde en 
duurzame houtsoorten. 

Huur een schuur
Vanaf volgend jaar start RR Houtbouw 
met een nieuw concept, namelijk ‘huur 

een schuur’. Heeft u op dit moment niet 
voldoende financiële middelen voor de 
aanschaf van een nieuwe schuur of wilt u 
uw spaargeld juist voor andere doeleinden 
gebruiken? Huur dan een schuur! U kunt 
kiezen uit een aantal standaardmodel-
len en sluit een huurcontract voor 5 jaar 
af. De schuur wordt ook in dit geval als 
bouwpakket bij u afgeleverd en is absoluut 
gemakkelijk zelf te monteren. Na 5 jaar is 
het huurcontract jaarlijks te verlengen. “Wij 
denken hiermee in een behoefte te kunnen 
voorzien en hopen het zo voor iedereen 

mogelijk te maken om een mooie schuur in 
de tuin te kunnen plaatsen”, besluit Rieks. 
Wilt u meer weten of een offerte ontvan-
gen? Bezoek dan een van de websites van 
RR Houtbouw of bel met telefoonnummer 
0599-855488, Rieks en Yvonne helpen u 
graag! 

RR Houtbouw
Weenderstraat 114  |  Vlagtwedde
Tel: 0599 – 855488
www.nieuweschuur.nl
www.goedkopeschuur.nl
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Arno Engelkes van Onrust Nieuw-Buinen over vuurwerkverbod met jaarwisseling

‘De overheid meet met dubbele maten, dat is wat 
steekt’
door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Bij de verhuizing van zijn bedrijf Onrust naar Nieuw-Buinen in 2014 
investeerde eigenaar Arno Engelkes zo’n 70.000 euro om aan alle wetten regels voor 
vuurwerkverkoop te voldoen. Op dat moment kon hij nog niet vermoeden dat de 
verkoop van vuurwerk er een paar jaar later verboden zou worden. Voor het tweede jaar 
op rij blijven zijn vuurwerkbunkers op slot. “Dat kost uiteraard veel omzet”, zegt hij. 
“Maar wat nog het meest steekt is dat de overheid met dubbele maten meet.”

Grijpt de rijksoverheid corona aan als 
oneigenlijk motief om er een permanent, 
algeheel vuurwerkverbod door te drukken? 
“Dat weet ik uiteraard niet. Wat ik wel weet, 
is dat het een oneerlijke beslissing is”, 
zegt Engelkes. Hij doelt op de motivatie 
achter het besluit, als zou het de druk 
op de ziekenhuiszorg onnodig verhogen. 
Op 18 november schreef dagblad Trouw 
nog: ‘Ic-voorman Diederik Gommers 
liet deze week weten dat er nauwelijks 
vuurwerkslachtoffers op de intensive 
care terechtkomen. En volgens Ernst 
Kuipers (Landelijk Netwerk Acute Zorg) 
komen gewonden door vuurwerk wel 
op de spoedeisende hulp terecht, maar 
leidt dit zelden tot ziekenhuisopname. 
Daarom vinden deze twee artsen een 
vuurwerkverbod onnodig.’ Naar aanleiding 
hiervan lieten ministers Grapperhaus en De 
Jonge weten dat dit verbod er dan ook niet 
zou komen.” 

Dood vogeltje
Slechts één (!) dag later bleek dat de 
vuurwerkbranche en -liefhebbers blij waren 
gemaakt met een dood vogeltje. “Ik zeg niet 
wat goed of slecht beleid is, daar ga ik niet 
over. Maar hier spelen andere belangen, dat 
kan niet anders”, zegt Engelkes. “En laat ik 

duidelijk zijn: het coronaprobleem is zeer 
ernstig, daar moet zo snel mogelijk een 
oplossing voor komen, dat is voor mij en 
velen met mij absoluut prioriteit één. Maar 
daaraan draagt het vuurwerkverbod niet bij, 
integendeel.”

Averechts effect
In navolging van voorzitter Leo 
Groeneveld van brancheorganisatie 
Stichting Vuurwerkdealers Nederlands 
Consumentenvuurwerk (SVNC) stelt 
Engelkes dat het effect van het verbod 
eerder averechts is: “Een verbod op 
consumentenvuurwerk werkt handel 
en afsteken van illegaal vuurwerk in 
de hand.” En juist dat illegale vuurwerk 
is verantwoordelijk voor de meeste 
ongelukken, gewonden en doden. 
Want illegaal vuurwerk is gemiddeld 
aanzienlijk zwaarder en onveiliger. “Ik zeg 
oprecht en uit de grond van mijn hart: 
elk vuurwerkslachtoffer is er één teveel. 
Knalvuurwerk en pijlen zijn al verboden uit 
veiligheidsoverwegingen, dat zou al leiden 
tot naar verwachting ruim zestig procent 
minder vuurwerkletsel.” 

Prachtig siervuurwerk
“Arno is gek op siervuurwerk. En met hem 

velen. “Prachtig siervuurwerk tijdens de 
jaarwisseling is toch een geweldige traditie? 
En het is gewoon Het vuurwerk dat wij nog 
wel mochten verkopen, moet aan zeer zware 
veiligheidseisen voldoen. Bij berichtgeving 
over vuurwerkslachtoffers geven de cijfers 
een vertekend beeld. Want daarbij worden 
ook de slachtoffers van illegaal vuurwerk, 
carbidschieten en vreugdevuren tijdens 
de jaarwisseling meegenomen. Nu legaal 
vuurwerk is verboden, zal het illegale juist 
toenemen. Het was nog maar november 
en je hoorde overal al zware knallen, dat 
neemt dan ook nog eens het draagvlak voor 

siervuurwerk bij steeds meer burgers weg. 
Dat vind ik erg jammer.”

En wat zijn nou die dubbele maten waarmee 
de overheid meet? “Het wordt weer winter 
en misschien komt er wel een vorstperiode 
met natuurijs”, licht Engelkes toe. “Dan 
wordt er volop geschaatst en de ervaring 
leert dat dit gemiddeld tot zo’n 40.000 
gewonden leidt met een groot aantal 
ziekenhuisopnames. Maar dat betekent toch 
niet dat je het schaatsen op natuurijs moet 
verbieden. Waarom legaal vuurwerk dan 
wel?”

Arno Engelkes voor het restantje vuurwerk in zijn winkel dat nog wel verkocht mag worden
(Foto: Jan Johan ten Have)
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Lukas Tammenga stopt als penningmeester VV Gasselternijveen
‘Trots dat ik lid van verdienste van deze mooie 
dorpsclub mag zijn’
door Jan Johan ten Have 

GASSELTERNIJVEEN - Het penningmeesterschap van een voetbalclub is een tijdrovende 
klus. Nu hij bijna 65 is, vond Lukas Tammenga het tijd om wat meer tijd vrij te maken 
voor andere zaken. Daarom stopt hij ermee. Hij werd bij zijn vertrek uit het bestuur door 
de leden benoemd tot lid van verdienste. “Ik was verrast. Ik houd van deze club en ben 
trots dat ik me lid van verdienste mag noemen”, zegt Lukas.

De accountbeheerder van Enexis en 
eigenaar van een eigen advies- en 
trainingsbureau zet zich al vele jaren in voor 
de club, waar hij op zijn 23e kwam spelen. 
Als linkspoot bestreek hij er de linkerflank, 
enkele jaren in het eerste, later in het 
tweede en nog later bij de veteranen. Na 
zijn actieve carrière vervulde hij er diverse 
functies, als vrijwilliger en bestuurslid. 
“De voetbalclub is belangrijk voor de 
samenhang in het dorp. De vereniging 
verbindt mensen. Wil je dit in de benen 
houden, dan moet je dat als dorpsbewoners 
met elkaar doen”, zegt Tammenga. Hij 
is geen geboren Nieveenster. Lukas zag 
het levenslicht in Eext en groeide op in 
Gieterveen. 

Daar leerde hij voetballen bij de 
gelijknamige dorpsclub, waarvan de 
jeugdafdeling nu is samengevoegd met 
die van - hoe toevallig - Gasselternijveen 
en GKC uit Gasselte. Op zijn 23e verhuisde 
hij naar Gasselternijveen en maakte hij de 
overstap naar de plaatselijke trots, waar 
hij tot eind jaren tachtig zijn opwachting 
maakte binnen de lijnen. Toen een 
knieblessure hem dwong te stoppen 
met voetballen, ging hij volleyballen bij 
de club waar ook zijn vrouw en dochter 

speelden. Hij werd nog voorzitter van de 
volleybalvereniging, maar het voetballen 
bleef toch zijn sport. Dus toen de knie 
na enkele jaren wat beter voelde, 
ging hij spelen bij de veteranen van 
Gasselternijveen. 

Aan de wilgen
Drie jaar duurde dit avontuur. Toen brak hij 
zijn kuitbeen en scheurde zijn enkelbanden 
af. De kicksen konden definitief aan de 
wilgen. Hij verruilde ze voor een paar 
hardloopschoenen, schaatsen, een 
mountainbike en een racefiets en vooral 
die laatste drie gebruikt hij nog altijd 
regelmatig. 

Intussen speelde zoon Gerben al bij de 
junioren van Gasselternijveen en dus 
pakte hij het jeugdwerk op, onder meer 
als lid van het jeugdbestuur. Vanuit die 
functie nam Lukas ook plaats in Stichting 
Sportparkbeheer De Hunze, die het 
beheer van de accommodatie voor zijn 
rekening neemt. In 2005 verruilde Lukas 
het jeugdbestuur voor het hoofdbestuur, 
waarbinnen hij gedurende zeven jaar 
diverse functies bekleedde. 

In 2012 vertrok hij bij zijn geliefde club om 
regioafgevaardigde Noord van de KNVB te 
worden. “In die functie vertegenwoordigde 
ik de Noord-Drentse clubs bij de KNVB 
afdeling Noord in Heerenveen”, vertelt 
hij. In 2014 trad hij toe tot de ledenraad 
van de KNVB, maar dit avontuur duurde 
niet zo lang. Lukas: “Een jaar later was 
er sprake van bestuurlijke perikelen bij 
Gasselternijveen. Het voltallige bestuur 
stapte op en ze vroegen mij om plaats te 
nemen in het interim-bestuur. Uit clubliefde 
zei ik ‘ja’ en niet veel later kozen de leden 
mij als penningmeester en vice-voorzitter 
in het nieuwe hoofdbestuur. Toen voorzitter 
Erwin van der Vries al snel niet verder 
kon vanwege zijn dagelijks werk, werd ik 
interim-voorzitter totdat Piet Wolters in 
2018 werd aangesteld. Daarna bleef ik nog 
drie jaar penningmeester.” 
En nu is het mooi geweest? “Inderdaad. Het 
penningmeesterschap is een intensieve 

vrijwilligersbaan. Het is best veel werk 
en zonder de hulp en ondersteuning van 
mijn echtgenote Wilma en assistent Rick 
Weggemans was het mij allang teveel 
geweest. Toen ik begon lagen er wel wat 
financiële uitdagingen. Nu staat er een 
financieel gezonde vereniging. En dat is een 
mooi moment om het stokje over te  
dragen.”

Gastheer
Vertrekt hij dan helemaal bij zijn geliefde 
club? “Nee, dat zeker niet. Ik blijf me 
inzetten als gastheer van de vereniging 
op wedstrijddagen en daarnaast maak ik 
nu deel uit van de sponsorcommissie. Als 
zodanig wil ik mij meer gaan bezighouden 
met de werving van nieuwe en het binden 
van bestaande sponsors. Omdat ik actief 
blijf, was het ook wel een verrassing dat ik 
werd benoemd als lid van verdienste. Ik ben 
er bijzonder trots op.”

Lukas tammenga is benoemd tot lid van verdienste van van VV Gasselternijveen (Foto: Jan Johan ten Have)
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Altijd een goede en lekkere 
kop koffie uit uw automaat 
dankzij de kennis en kunde 
van Koffieservice Moes in 
Emmer-Compascuum

Door Miranda Wolters
Wij Nederlanders zijn de grootste koffieleuten ter wereld, gemiddeld drinken we zo’n 
3 koppen koffie per dag en 70% van de koffiedrinkers drinkt zijn of haar koffie het 
liefste gewoon thuis. Steeds meer mensen hebben een volautomatische koffiemachine 
in huis die voor ieder kopje koffie de juiste hoeveelheid bonen maalt en zo dus keer op 
keer een heerlijk kop verse koffie zet. Maar dan moet die machine natuurlijk wel goed 
werken. 

Daar zorgt Patrick Moes van Koffieservice 
Moes in Emmer-Compascuum voor. “Want 
niets is vervelender dan er ’s morgens na 
het opstaan achter komen dat je koffie-
machine niet meer werkt of hapert”, aldus 
Patrick. Voor een goed werkende koffiema-
chine is het belangrijk om deze regelmatig 
een onderhouds- of servicebeurt te geven. 
Goed onderhoud aan uw koffiemachine 
zorgt er niet alleen voor dat deze langer 
meegaat maar voorkomt daarnaast ook lek-
kage en een slechte koffiesmaak. “Tijdens 
zo’n onderhoudsbeurt haal ik de machine 
uit elkaar en kijk ik alles na. De O-ringen en 
ventielen worden gecheckt en vervangen 
en ook wordt het maalwerk nagekeken 
en opnieuw ingesteld zodat de machine 
daarna weer helemaal tiptop in orde is.” 
legt Patrick uit. 

Werkt uw koffiemachine plotseling hele-
maal niet meer dan kan deze volgens Pa-
trick in principe altijd gerepareerd worden. 
“Ik ga daarbij samen met de klant wel altijd 
even na of de kosten hiervoor in verhou-
ding zijn met de aanschafprijs en leeftijd 
van de machine”, zegt hij hierover. “Ik on-
derzoek eerst wat het probleem precies is 
en breng de klant altijd even op de hoogte 
van de te verwachten reparatiekosten 
zodat we niet voor verrassingen komen te 
staan.” Reparaties worden altijd zo snel mo-
gelijk uitgevoerd en Patrick repareert ma-

chines van alle voorkomende merken maar 
is gespecialiseerd in het onderhouden en 
repareren van de merken Jura, Nivona, Gag-
gia, Saeco, Siemens, Bosch, Rheavandors, 
Animo en nog een aantal andere. Waarbij 
het overigens niet uitmaakt of het om een 
inbouwmachine gaat of niet. Onderdelen 
van de merken Jura en Nivona zijn vrijwel 
altijd op voorraad, voor de andere merken 
moeten deze soms besteld worden. Ook 
storingen in het apparaat kan Patrick voor 
u verhelpen zodat u snel weer van uw vers 
gezette koffie kunt genieten.

U vindt Koffieservice Moes in Emmer-
Compascuum samen onder 1 dak met Leico 
Koffie. Leico koffie is gespecialiseerd in de 
verkoop van nieuwe en gebruikte koffie-
machines en u kunt er ook terecht voor de 
beste en lekkerste koffiebonen. Beide heb-
ben ze hun eigen website waarop u meer 
informatie kunt vinden. Wanneer de winkel 
gesloten is kunt u Patrick voor onderhoud 
of reparatie aan uw koffiemachine ook be-
reiken op zijn 06-nummer. U bent van harte 
welkom aan het Oosterdiep w.z. 9, de koffie 
staat natuurlijk voor u klaar!  

Koffieservice Moes 
Oosterdiep w.z. 9  |  Emmer-Compascuum
Tel: 06 – 152 87 879
www.koffieservicemoes.nl 
info@koffieservicemoes.nl

Beter ga je voor  
Quality Rijopleidingen!
Wil je geld overhouden een veilige weggebruiker worden, geen lange wachttijden en 
snel je rijbewijs in de pocket hebben? Maak dan gebruik van, deze Eindejaarsactie inclu-
sief een 1 dag cursus auto-theorie met op dezelfde dag je theorie-examen! 

We geven rijles in de provincies Gronin-
gen en Drenthe! Examenplaatsen Emmen, 
Assen en Winschoten! Maak vrijblijvend 
een afspraak voor een GRATIS proefles! 
Voor meer Info 0619950087 Bellen, appen, 
mailen of stuur een PB!

Team Quality Rijopleidingen

Actieprijs is geldig tot 31 december 2021. 
Nu aanmelden en in 2022 starten?  
Geen probleem!
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Autorijschool Koos Vlieger in Nieuw-Buinen 
verwelkomt nieuwe rijinstructeur
Per 1 december is Dennis Staal als nieuwe rijinstructeur 
bij Autorijschool Koos Vlieger begonnen. Hierdoor is 
er voorlopig even geen wachtlijst meer. En daar zijn ze 
natuurlijk heel erg blij mee.

‘’We hebben het ontzettend druk, en ik ben dan ook erg 
dankbaar voor het vertrouwen wat mensen in de rijschool 
hebben. Maar door de enorme belangstelling is er een 
lange wachttijd ontstaan om te beginnen met autorijles. 
Daarom heb ik ongeveer een jaar geleden besloten om 
op zoek te gaan naar een nieuwe rijinstructeur. Zo heb ik 
Dennis leren kennen en hebben wij besloten met elkaar 
“in zee” te gaan. Hij heeft de opleiding voor rijinstructeur 
gevolgd en bij mij de praktijk-stage gelopen. Alles heeft hij 
met succes afgerond en nu kan hij vol energie aan de slag. 
Ik kan nieuwe leerlingen vertellen dat ze een week later al 
kunnen beginnen, dat is heel erg fijn.’’ vertelt Koos.

Om de hoge kwaliteit in het lesgeven te waarborgen vindt 
Koos het belangrijk om zelf nieuwe rijinstructeurs op te 
leiden voor wat betreft het praktijkgedeelte. Officieel 
is het verplicht om 40 uren stage te lopen maar Dennis 
heeft tussen de 80 en 100 uren stage bij Koos gelopen. 
Op deze manier wordt de kwaliteit van de autorijschool 
gewaarborgd.

“Dit zie je ook terug in de hoeveelheid rijlessen die 
wij aan de leerlingen geven. Dat is vaak net wat meer 
dan bij andere rijscholen. De reden hiervoor is dat 
wij verantwoordelijke chauffeurs willen opleiden die 
vertrouwen hebben in zichzelf en veilig de weg op gaan na 
het halen van hun rijbewijs.’’

Dennis is tijdens de eerste coronagolf zijn baan in de 
evenementenbranche kwijt geraakt. Daardoor moest hij 
gaan nadenken over een andere beroepskeuze. Zo is hij 
op het idee gekomen om de opleiding tot rijinstructeur te 
gaan volgen. “Wat ik belangrijk vind in mijn werk is plezier, 
contact met mensen en een stukje vrijheid. Mijn zwager 

krijgt rijles van Koos, en zo ben ik mij gaan verdiepen 
in deze rijschool. Ik zag dat Koos een behoorlijk hoog 
slagingspercentage heeft en mooie reviews. In ons eerste 
gesprek klikte het meteen. Koos bood mij de gelegenheid 
de praktijkstage bij hem te volgen en dit heb ik  als heel 
erg fijn ervaren. Wat voor mij het belangrijkste was,  is 

het vertrouwen dat ik in Koos had. Het is fijn dat ik nu nog 
iemand op de achtergrond heb die met mij blijft meekijken 
en waar ik op terug kan vallen.” vertelt Dennis.  Door de 
komst van Dennis kunnen leerlingen na aanmelding nu 
snel beginnen met hun rijlessen. (RegioMagazine/Franka 
Hofman)
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Nog enkele modellen uit voorraad leverbaar bij De Onstwedder Tweewielerspecialist:

De exclusieve E-bikes van Huyser!  "Love your ride"

Huyser NOVARA Huyser ULTREMO 

WEES ER OP TIJD BIJ, WANT OOK VOLGEND JAAR 
BLIJFT ER SCHAARSTE ONDER DE E-BIKES.

Hier alvast een preview van modellen die wij 
verwachten voor het nieuwe seizoen '21/'22 

Huyser GEN 1

Met krachtige 80 NM Bafang
M300 middenmotor en

Shimano Nexus 7

vanaf

2.499,-€

Huyser

Met krachtige 80 NM Bafang
M300 middenmotor en

Shimano Nexus 7

Huyser GEN 2

Huyser DOMASO Huyser MALEO

Met krachtige 80 NM Bafang M420 
middenmotor en Shimano Nexus 8 - vanaf 2.699,-€

Met krachtige 80 NM Bafang M420 
middenmotor en Shimano Nexus   - vanaf 2.999,-€ Met krachtige 80 NM Bafang middenmotor

Enviolo N330 en riemaandrijving - vanaf 3.299,-€

Met krachtige 80 NM Bafang M420 midden-
motor, Enviolo N380 en riemaandrijving - vanaf 3.499,-€ met 80nm Bafang M420 middenmotor

Enviolo CT en riemaandrijving - vanaf 3.899,-€

WIJ BEREIDEN ONS VOOR
OP HET NIEUWE JAAR 2022!

De eerste 2022-modellen verwachten
wij vanaf november/december.
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2e kerstdag 26 December tussen 14.00 en 16.00 uur:
Kerst High Tea bij 
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Kom smullen in het dal van de Ruiten Aa en reserveer een 
kerst high tea bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Met een  
welkomstdrankje en warme Groninger poffert. Dat is goed 
voor de sfeer en de innerlijke mens.

Wat kun je verwachten?
Verschillende soorten (losse) thee inclusief eigen blend.  
De samenstelling van de thee is ontwikkeld door thee  
sommelier Margreet Oosterhof. Ben je geen theeleut?  
Dan serveren we een kannetje koffie. Totaal 8 huisgemaakte 
lekkernijen per persoon zowel zoet als hartig.

 Te reserveren:
– Binnen in de Gasterij 
– Of als afhaal High Tea

Kosten € 19,95 per persoon.

Tip: Leuk in combinatie met een wandelroute door het dal  
van de Ruiten Aa. Of doe de OERR speurtocht van 3,5km  
van Natuurmonumenten.
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Bij ons leer je de auto 
theorie in één dag en 
leg je dezelfde middag 
nog het CBR examen af

Door onze jaren-
lange ervaring met 
het verzorgen van 
theoriecursussen in 
meerdere steden, 
weten we de cursus 
altijd efficiënt en 
up-to-date te hou-
den.

De cursus is gericht 
op kwaliteit en effec-
tiviteit. Onze profes-
sionals stomen je 
helemaal klaar om 
dezelfde dag nog het 
theorie-examen te 
halen.

Dankzij onze 
lesmethode leer 
je de theorie op 
een verantwoorde 
manier, zodat je veel 
veilige kilometers 
kunt maken. 

Voor meer info:  
Bellen 0619950087, 
WhatsApp of een  
PB Facebook!
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Ambachtelijke kaasmakerij De Marel Esch in 
Drouwen bestaat alweer 1 jaar
Op 22 december 2020 opende de winkel 
van ambachtelijke kaasmakerij De Marel 
Esch haar deuren. Het afgelopen jaar was 
een leuk maar ook spannend jaar, vertelt 
Hilga Westerveld, de kaasmaakster. Het is 
toch even afwachten of er klanten komen, 
maar die zorgen waren overbodig. De 
klanten wisten de winkel zeker te vinden. 
Heel veel leuke en positieve reacties heb 
ik ontvangen. En inmiddels heeft ze een 
mooie kring vaste klanten opgebouwd. 
Naast rauwmelkse (boeren)kaas wordt er 
ook kaas gemaakt van gepasteuriseerde 
melk. 

Van jong tot oud en allerlei smaken 
kruidenkaas worden op ambachtelijke 
manier, met de hand gemaakt. Het is 
ontzettend leuk werk en een heel bijzonder 
proces om van een natuurproduct als 
melk een heerlijk product als kaas 
te kunnen maken. De melk komt van 
lokale melkveehouders uit Eeserveen 
en Nooitgedacht. Heel mooi dat we van 
zo dichtbij de melk kunnen halen, geeft 
Hilga aan. Een echt lokaal en ambachtelijk 
product, dus.

Om alle (trouwe) klanten te bedanken voor 
het afgelopen jaar geef ik vanaf donderdag 
16 december t/m vrijdag 24 december 10% 
korting op alle eigengemaakte kazen. Ook 
kan iedere klant op die dagen zijn kassabon 
inleveren en uit de kassabonnen zal ik op 
24 december een winnaar trekken die een 
leuk kaaspakket ontvangt ter waarde van  
€ 20,00.

De reguliere openingstijden van de winkel 
zijn: donderdag van 13:00-17:00, vrijdag 
van 09:00-17:00 en zaterdag van 09:00-
14:00 uur. 
Vanwege de feestdagen gelden gewijzigde 
openingstijden: 

do 23 december 10:00-17:00,  
vrij 24 december 09:00-17:00,  
za 25 december gesloten, 
do 30 december 13:00-17:00,  
vrij 31 december 09:00-15:00,  
za 1 januari gesloten, 

donderdag 6 t/m zaterdag 8 januari 
gesloten. 

Adres: Borgerderstraat 10, Drouwen.
Volg mij op Facebook en Instagram:  
@mareleschkaas

Een bruiloft of een feestje vieren? Ook dat kan nu 
op Vakantiepark de Sikkenberg in Onstwedde!
Vakantiepark de Sikkenberg ligt op een heerlijk rustige plek, ver-
scholen in het groen, vlak buiten het dorp Onstwedde. Slogan van 
het vakantiepark is ‘Natuurlijk genieten’ en dat heeft niet alleen te 
maken met de prachtige locatie maar ook met de christelijke identi-
teit van het vakantiepark waarbij onder andere respect en wederzijds 
begrip voor elkaar erg belangrijk zijn maar ook met het feit dat het 
park zo natuurlijk en duurzaam mogelijk geëxploiteerd wordt.

Het vakantiepark viert dit jaar 
haar 25-jarig bestaan maar we-
gens corona was het niet mogelijk 
om daar uitgebreid aandacht aan 
te besteden. “Wel hebben we 
tijdens Hemelvaart een mooie 
dankdienst gehouden en konden 
we er op die manier samen met 
onze naasten bij stilstaan”, vertelt 
Sari de Ruijter die het park van 
haar ouders overnam en het nu 
samen met haar echtgenoot runt. 

Het kampeerseizoen is inmiddels 
bijna voorbij maar dankzij een 
aantal hele mooie nazomerdagen 
kunnen we nog even van het 
buitenleven genieten. Nieuw op 
vakantiepark de Sikkenberg is dat 
het sinds kort ook mogelijk is om 
een bruiloft of ander feest op het 
vakantiepark te komen vieren. 
“Vanwege de coronamaatregelen 
mogen we binnen nog steeds 
niet heel veel mensen ontvangen 
maar buiten is er natuurlijk veel 
meer mogelijk”, aldus Sari. “We 
hebben daarom een mooie pa-
godetent op het terrein geplaatst 
met daaronder een ruime bar 

zodat het mogelijk is om grotere 
groepen mensen te ontvangen. 
In principe mogen er, volgens de 
regels, maximaal 750 mensen 
aanwezig zijn op een feest op ons 
buitenterrein. Hiervoor moeten 
alle aanwezigen dan wel voor 
toegang getest of gevaccineerd 
zijn.” Door de mooie aankleding 
van het terrein en de pagodetent 
heerst er op het terrein nu een 
gezellige festivalsfeer en er zijn 
inmiddels al wat feestjes gevierd. 
Sari: “We hebben hier inmiddels 
al een bruidspaar mogen ontvan-
gen, zij leerden elkaar hier kennen 
en wilden hun bruiloft hier heel 
graag komen vieren.” Samen met 
haar partner, de medewerkers 
én vrijwilligers regelt Sari alles 
op het park en dus ook voor een 
bruiloft of feest. Qua catering is er 
van alles mogelijk, alleen warme 
en/of koude hapjes, een buffet of 
á la carte, het kan allemaal dankzij 
de horeca die op het park aanwe-
zig is. Voor muziek en licht heeft 
Sari de samenwerking met Serious 
Music Events opgezocht, het eve-
nementenbedrijf van Rob van der 

Struik. Heeft u de komende tijd 
iets te vieren en wilt u dit graag 
in de buitenlucht, in festival-
sfeer doen? Dan kan dat dus op 
vakantiepark de Sikkenberg, Sari 
en haar team denken graag met 
u mee over uw ideeën en laten u 

de mogelijkheden zien. En is het 
weer onverhoopt toch niet zo heel 
erg aangenaam? Dan is uitwijken 
naar de grote tenthal die ook op 
het terrein staat ook nog mogelijk, 
ook helemaal coronaproof! 

Vakantiepark de Sikkenberg
Sikkenbergweg 7  |  Onstwedde
T (0599) 66 11 44
info@sikkenberg.nl
www.sikkenberg.nl
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Restaurant de Gaffel staat weer in de Lekker 500
VALTHE – Restaurant de Gaffel staat voor 
de 19de keer in de Lekker 500 die vorige 
week verschenen is. Daar zijn Roderik 
Seubers en Amanda Rixtum maar wat blij 
mee. Zij vinden het een extra erkenning 
voor hun restaurant.

Door Eline Lohman

De restaurantgids Lekker 500 komt elk 
jaar met de 500 beste restaurants van 
Nederland. Ook Restaurant de Gaffel 
maakt hier weer deel van uit, tot grote 
tevredenheid van Roderik en Amanda, 
vertellen zij. “Hartstikke fijn dat wij er weer 
in staan! Het is altijd toch spannend – je 
hoopt dat je er weer in staat, maar je weet 
het natuurlijk nooit zeker. Wij zijn er erg 
trots op dat we weer in de Lekker 500 
staan en dat we worden gezien als één van 
de 500 beste restaurants van het land. Het 
is een eer; het doet ons wel wat.”

Roderik en Amanda denken dat ze er extra 
gasten door trekken. “Je kunt het nooit 
helemaal goed peilen, maar we horen wel 
eens van gasten dat ze ons uit de Lekker 
500 hebben. Dus we geloven dat mensen 
daar soms best wel eens een restaurant op 
uitzoeken. Het heeft dus effect wanneer je 
in die restaurantgids wordt genoemd.”

Alles in het restaurant wordt zelf gemaakt 
en dat is volgens Roderik en Amanda de 
grote kracht van Restaurant de Gaffel. “Van 
bitterbal tot brood en van amusesoep tot 
sauzen. Daar onderscheiden we ons mee. 
In de tekst in de Lekker 500 zijn mooie 
woorden te lezen over ons restaurant. Zo 
wordt onze wijnkaart mooi gevonden, wordt er vermeld 
dat we heel Frans georiënteerd zijn, wat ook klopt want 

daar liggen onze persoonlijke voorkeuren, dat ons eten  
een perfecte garing heeft en het voorgerecht wordt ‘een 

voltreffer’ genoemd. Juist in deze tijd is het extra fijn om 
zo’n goede vermelding te krijgen, dus we zijn daar heel 
content mee.”

Archieffoto Week in Week uit
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Alleen het beste is goed 
genoeg voor uw hond 
of kat, koop daarom het 
beste voer bij  
Kennelservice.nl 

Door Miranda Wolters
Als dierenliefhebber is alleen het beste voer goed genoeg voor uw hond of kat. U denkt 
dan misschien dat het duurste voer de beste keuze is maar dat dit niet altijd zo hoeft te 
zijn bewijzen de honden- en kattenbrokken van Kennelservice.nl uit Musselkanaal. 

Michel Kral is eigenaar van Kennelservice.
nl en legt uit: ”Zowel onze hondenbrok als 
die voor katten is gemaakt van de beste 
natuurlijke ingrediënten en dus van A++ 
kwaliteit. Wij laten de brok produceren bij 
een fabrikant in Nederland en krijgen onze 
voorraad dus direct vanaf de fabriek bin-
nen. Er is geen tussenhandel en we maken 
geen extra transport- en opslagkosten en 
daardoor kunnen we de prijs laag houden.” 
De brokken worden in het verspreidings-
gebied rondom Musselkanaal gratis bij u 
thuis afgeleverd. Woont u verder weg dan 
worden de brokken voor € 4,- per zending 
naar u verzonden. Er is voor vrijwel ieder 
hondenras een geschikte brok verkrijgbaar, 
helemaal afgestemd op de behoefte van de 
hond. Geperst of krokant, hypo-allergeen 
en speciale brokken voor de oudere hond, 
de hond met overgewicht en natuurlijk ook 
voor de pup. Overigens levert Kennelser-
vice.nl ook vers vlees voor de hond, ook 
voor dit vlees geldt dat het kwaliteitsvlees 
is en er minimaal 5 verschillende soorten 
vlees op voorraad zijn voor de dagelijkse 
variatie . Voor een mix van 18 worsten à 
1kg betaalt u slechts € 35,-. 

Hondensport- en outdoorkleding 
Behalve leverancier van honden- en kat-
tenbrokken is Michel ook dealer van het 
Zweedse outdoorkledingmerk Pinewood. 
“Eigenlijk begonnen we met het merk 
omdat we tot ontdekking kwamen dat de 
hondensportcollectie van een geweldige 
kwaliteit bleek te zijn.” legt Michel uit. 
“De kleding is natuurlijk ontworpen om 
de extreme Scandinavische weersinvloe-
den te kunnen weerstaan maar de jassen 
beschikken daarnaast ook nog eens over 
ruime zakken waarin hondentraktaties en 

poepzakjes heel gemakkelijk opgeborgen 
kunnen worden.” Pinewood levert overigens 
veel meer dan alleen jassen, zo is er een 
ruime collectie in broeken, truien, shirts, 
vesten, schoenen en nog veel meer. De out-
doorkleding kan dus niet alleen tijdens de 
hondensport gedragen worden maar is ook 
ontzettend geschikt voor alle andere buite-
nactiviteiten zoals vissen of lange wandel-
tochten of gewoon voor in de vrije tijd.  

“Nu we al een tijd bezig zijn met het 
bedrijf is de ruimte inmiddels wat te krap 
geworden, we zijn simpelweg uit ons jasje 
gegroeid en daarom hebben we vergevor-
derde plannen om te gaan verhuizen. Ons 
eigen huis is inmiddels verkocht en we 
zullen onze klanten snel op de hoogte 
brengen van ons nieuwe adres”, vertelt 
Michel. “Zeker is wel dat we in de buurt bli-
jven en dat we meer ruimte voor de opslag 
en een uit te breiden assortiment zullen 
krijgen dus daar zijn we erg blij mee.” Meer 
informatie over de honden- en kattenbro-
kken én Pinewood outdoorkleding vindt u 
op www.kennelservice.nl. Via dezelfde site 
komt u ook terecht in de webshop waar u 
het hele assortiment brokken en vlees én 
de collectie outdoorkleding kunt vinden 
en bestellen. Wilt u graag eerst advies van 
Michel? Dat kan natuurlijk ook, u kunt daar-
voor bellen met 06 – 578 50 757 of mailen 
naar info@kennelservice.nl.  

Kennelservice.nl/KHV Petshop 
Peter Paul Rubenslaan 5 
Musselkanaal 
Tel: 06 – 578 50 757 
www.kennelservice.nl 
Email: info@kennelservice.nl 
Facebook: www.facebook.com/khvpetshop
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Nissandealer ABD kent uitstekende start  
in Stadskanaal
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Nissandealer ABD opende op 1 februari een vestiging in Stadskanaal. 
Het is na Drachten en Heerenveen de derde vestiging van de Nissantdealer in Noord-
Nederland. Vanuit Stadskanaal bedient ABD klanten in de provincies Groningen en 
Drenthe. “Ik kan niet anders dan zeggen dat wij hier een uitstekende start kenden”, 
vertelt bedrijfsleider Wessel Wedzinga in de fraaie en zeer ruime showroom van het 
dealerbedrijf aan de Koperslager 1 in Stadskanaal. 

Voor veel trouwe Nissanrijders was ABD al 
heel lang een bekende naam. Want al sinds 
1975 is het in Drachten opgerichte bedrijf 
Nissan-specialist. In 2000 opende het 
bedrijf een tweede vestiging in Heeren-
veen. ABD is trouwens niet alleen Nissan-
dealer, het bedrijf bestaat daarnaast uit 
een vijf vestigingen tellende Renault- en 
Daciadealerketen, een occasionbedrijf en 
twee autoschadeherstelbedrijven. 

Dealer of the Year
ABD legt de lat bijzonder hoog als het 
gaat om dienstverlening aan klanten. Niet 
voor niets werd het al zes keer door Nis-
san verkozen tot nationaal Dealer of the 
Year. “Nissan zocht een dealerbedrijf voor 
deze regio en ABD heeft een groei-ambitie 
Gezien de waardering die wij al lange tijd 
krijgen van Nissan voor onze werkwijze, 
vonden wij elkaar in de uitbreiding in Stad-
skanaal”, zegt Wedzinga. 

Een belangrijke kwaliteit van ABD is 
volgens de bedrijfsleider de ‘zeer hoge 
servicegraad’. En dat houdt niet op bij een 
keurig gewassen auto na elke beurt en 
gratis haal- en brengservice voor klanten. 
“Wij zetten op alle mogelijke manieren 
graag een stap extra voor onze klanten. 
Wat de vragen of wensen ook zijn, wij doen 
altijd ons uiterste best om ze in vervulling 
te laten gaan. Ook geven wij regelmatig 

wat leuks of wat lekkers weg”, vertelt hij. 
“Wij doen alles voor een rapportcijfer 10 
als beoordeling door onze klanten. Wil je 
die score halen, dan moet je ervoor zorgen 
dat alles tot in detail klopt. Daarom bieden 
wij de 'drie zekerheden op onderhoud': wij 
garanderen de laagste kosten per kilometer, 
wij repareren niets zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de klant en wij bieden 
gegarandeerd de beste service.”

Kwaliteit
De hoogwaardige kwaliteit van Nissan staat 
buiten kijf, daarom biedt het merk 3 jaar 
fabrieksgarantie op alle personenauto’s en 
zelfs vijf jaar fabrieksgarantie op alle bed-
rijfswagens. “De kwaliteit van Nissan is uit-
stekend, daarom hoeven we niet vaak een 
aanspraak te doen op de fabrieksgarantie. 
En als dat onverhoopt toch eens voorkomt, 
dan staat Nissan daarvoor.”

Ook het dealerbedrijf zet sterk in op 
kwaliteit. Als bedrijf met Noordelijke 
roots beschikt het over een gezonde dosis 
nuchterheid. “Wij zijn een no-nonsense 
organisatie”, zegt Wedzinga. “Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg. Wij zeg-
gen wat we doen en doen wat we zeggen. 
Afspraak is afspraak, daarop kunnen onze 
klanten voor de volle honderd procent 
vertrouwen. Alle reparaties voor onze 
klanten worden in onze eigen werkplaats 

uitgevoerd door onze uitstekend opgeleide 
vakmensen die altijd op de hoogte zijn van 
de nieuwste technologie.”

Nieuwe modellen
Nissan brengt het komende jaar enkele 
nieuwe modellen op de markt. Zeer veel-
belovend is de nieuwe Ariya, een hoge en 
grote elektrische auto die qua techniek 
helemaal up-to-date is. Zo mag de Ariya 

aanhangers tot 1500 kilogram trekken en is 
de actieradius naar verwachting maar liefst 
500 kilometer. Dezelfde trekkracht heeft de 
nieuwe elektrische bedrijfswagen Nissan 
Townstar, met een verwacht rijbereik van 
285 kilometer. Beide nieuwe elektrische 
modellen zijn naar verwachting vanaf me-
dio 2022 te bewonderen in de showrooms 
van ABD.

Wessel Wedzinga voor de showroom van ABD Nissan Stadskanaal (Foto: Jan Johan ten Have)
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Frits en Gina Stiekema: ’Het is goed zo, we zetten 
er een punt achter’  
door Jaap Ruiter 
Op 30 december van dit jaar sluit ‘Stiekema voor Verf & Wonen’ aan de Handelsstraat 
26 in Stadskanaal definitief de deuren. De onderneming van Frits en Gina Stiekema was 
5 generaties lang een begrip in De Kanaalstreek. Desondanks zwelgt het echtpaar niet 
in nostalgie en reageert al even nuchter als altijd: "We hoeven geen extra poespas op de 
laatste dag dat we open zijn. Het is goed zo. We zetten er een punt achter en gaan met 
pensioen." 

Een goed moment om te stoppen 
Na 43 jaar komt er een einde aan het ar-
beidzame leven van Frits en Gina Stiekema 
en gaan ze genieten van hun oude dag. 
"Maar als je in uren rekent zou ik tien 
jaar eerder al met pensioen moeten zijn 
gegaan", lacht Frits Stiekema als Regio-
Magazine op bezoek is. "Werkweken van 
60 of 70 uur waren geen uitzondering. Het 
afscheid valt ons niet heel erg zwaar omdat 
Gina en ik al veel eerder hadden beslo-
ten om er eind 2021 mee te stoppen. Dat 
vonden wij een goed moment omdat het 
dan precies 25 jaar geleden is dat we ‘Verf 
& Wonen’ zijn begonnen. Bovendien wisten 
we ook al dat er, helaas, geen opvolging zou 
zijn." 

Horen, zien en zwijgen 
Frits Stiekema is de laatste weken aan het 
opruimen want het pand moet leeg worden 
opgeleverd. "Wil je nog iets mee van het 
meubilair?" vraagt hij glimlachend om er 
daarna serieus aan toe te voegen dat hij het 
contact met zijn klanten wel zal gaan mis-
sen. "Want dat ging lang niet altijd over verf 
of behang. Regelmatig gingen de gesprek-
ken ook over het leven.

 Gina en ik hebben daar altijd een luister-
end oor voor gehad, maar we namen het 
niet mee naar huis. Onze klanten wisten 
dat ze hun persoonlijke verhalen met ons 

konden delen want voor Gina en ik was het 
altijd ‘horen, zien en zwijgen’." 

Vijf generaties lang van vader op zoon 
Frits Stiekema heeft zijn hele leven in de 
verf gezeten. Dat begon al op de schilder-
vakschool in Zwolle, waarna hij in 1978 in 
diens kwam bij zijn vader Rieks, die met 
‘Stiekema Schilderwerken’ ook al een leven 
lang ‘in de verf’ zat. "Het schildersbedrijf 
is generaties lang over gegaan op vader op 
zoon", vertelt Frits Stiekema. "Toen ik het 
bedrijf in 1984 overnam van mijn vader, 
was ik de vijfde generatie Stiekema." Op 
het hoogtepunt van het schildersbedrijf 
had Frits Stiekema 15 man personeel in 
dienst. Maar toen een heel grote klant het 
voor gezien hield, werd het schildersbedrijf 
flink ingekrompen. 

3000 kg
Om de inkomsten op peil te houden 
begonnen Frits en Gina Stiekema in 1996 
naast hun schildersbedrijf een verfspe-
ciaal- en interieurzaak: ‘Stiekema voor Verf 
& Wonen’. Daartoe werd het huidige pand 
aan de Handelsstraat 26 aangekocht waar 
ook het schildersbedrijf werd onderge-
bracht. "Maar we hebben eerst flink moeten 
verbouwen omdat er een Rabo-bank in 
gevestigd was geweest, inclusief een echte 
bankkluis die ik graag weer wilde herge-
bruiken", zegt Frits Stiekema. "Maar dan 

moest het gevaarte wel worden verplaatst. 
Ik heb toen geïnformeerd hoe zwaar die 
kluis ongeveer moest zijn en werd er mij 
verteld dat dat ongeveer 800 kg was. Maar 
toen de aannemer de kluis van zijn plek 
takelde bleek het gevaarte maar liefst 3000 
kg te wegen! Ik heb het niet aangedurfd om 
de kluis weer te herplaatsen omdat ik bang 
was dat hij door de vloer zou zakken." 

Veel blijken van waardering 
In 2018 werd het schildersbedrijf verkocht 
en hielden Frits en Gina Stiekema zich 

alleen nog bezig met de verfspeciaal- en  
interieurzaak. "En dat hebben we dus 
nog ruim drie jaar gedaan", besluit Frits 
Stiekema. "Maar het is mooi geweest en 
het is goed zo, want aan alles komt ooit 
een einde. Vanaf deze plaats wil ik al onze 
klanten echter nog wel bedanken voor het 
vertrouwen dat ze altijd in ons gesteld heb-
ben. En ook al zijn Gina en ik vrij nuchter, 
alle blijken van waardering op Facebook en 
hier in de winkel doen ons wel heel goed. 
Dat is fijn om te horen. Het is beter dat ze je 
missen dan dat ze blij zijn dat je weg bent."

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Martijn Germeraad en Klaas Muntjewerff nieuwe voorzitters VV SPW in coronatijd

‘Met enthousiasme en bezieling de binding van 
vrijwilligers en sporters met de club behouden’
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL-NOORD - Ze waren nauwelijks benoemd tot voorzitters van VV SPW of 
de coronacrisis brak uit. De duovoorzitters Klaas Muntjewerff en Martijn Germeraad van 
de voetbalvereniging uit Stadskanaal-Noord werden hierdoor - samen met alle bestu-
ursleden, vrijwilligers en leden - voor uitdagingen gesteld die zij bepaald niet hadden 
voorzien. Inmiddels ligt de sport voor de tweede keer grotendeels stil. “Door positivit-
eit en enthousiasme uit te stralen willen wij met inzet en bezieling de binding van onze 
vrijwilligers en sporters met de club behouden”, vertelt Martijn. 

Mag er niet gevoetbald worden, dan zoeken 
mensen andere sporten en bezigheden. 
Het leven krijgt een andere invulling en 
dan is het allerminst vanzelfsprekend dat 
zij na deze tijd de weg naar het voetbalveld 
weer weten te vinden. “Daarom is het voor 
de vereniging van het grootste belang 
om de binding met leden te behouden”,  
vertelt Martijn. “Want de club is niet alleen 
belangrijk omdat sporten gezond is, ook de 
sociale binding van de lokale gemeenschap 
is heel belangrijk.”

Activiteiten
Daarom deed SPW van zich spreken. Zo 
ging het Sinterklaasfeest gewoon door, zij 
het in aangepaste vorm, geheel volgens 
de richtlijnen. Het werd een drive-in-Sin-
terklaas en dat viel prima in de smaak. Dit 
voorjaar vond er een clinic voor de jeugd 
plaats. Ook was er een vossenjacht voor de 
kinderen en jeugd uit de buurt, zowel leden 
als niet-leden. “De deelnemers hadden 
een hartstikke leuke middag en het leverde 
de club nieuwe leden en vrijwilligers op”, 
vertelt Martijn. In het najaar - voordat de 
boel weer op slot ging - was er een sponsor 
Obstacle Run bij de club. Vrijwilligers bou-
wden een prachtig parcours op Sportpark 
Noord en zo’n zeventig deelnemers ragden 

door de blubber, waarmee zij voor de club 
een mooi zakcentje verdienden. 

Financiën
En dat was zeker welkom. “Want we lopen 
veel kantine-inkomsten mis door de lock-
down, terwijl veel vaste lasten wel door-
gaan”, zegt de mede-voorzitter. “Daarbij 
wil ik wel aantekenen dat de gemeente 
Stadskanaal en de KNVB de clubs wel ontz-
ien door huurpenningen en contributiegeld 
niet te innen. Dat waarderen wij zeer. Toen 
wij in 2019 met het nieuwe bestuur begon-
nen, lag er voor ons een financiële uitdag-
ing. We moesten als bestuur wel even alle 
zeilen bijzetten, maar wisten uiteindelijk 
aanspraak te maken op een financiële com-
pensatieregeling. De jaarlijkse oliebollen-
actie mag helaas weer niet doorgaan. Via 
social media en flyers hielden we daarom 
een ballenactie. Dat werd een doorslaand 
succes: deze actie leverde de club maar 
liefst 150 nieuwe trainingsballen op. Begin 
dit jaar bestond SPW 75 jaar, maar het 
jubileumfeest mocht helaas niet doorgaan. 
Wel hebben we het geplande jubileumboek 
uitgebracht en deze is werkelijk fantastisch 
verkocht. Ook een verkoopactie van oude-
wijvenkoek via dezelfde kanalen leverde 
een mooie bijdrage op voor de clubkas. 

Met al deze activiteiten hebben we een 
financieel gezonde basis gelegd voor de 
toekomst. 

Duovoorzitters
Martijn deelt zoals gezegd het voorzittersc-
hap met Klaas Muntjewerff. Dit is een bijna 
unieke constructie in voetballand. “Voor 
zover ik weet zijn wij de tweede club ooit 
die dit zo heeft geregeld”, zegt Martijn. Hij 
legt hoe dat zo kwam: “Twee jaar geleden 
stapte het zittende bestuur op en dus 
moest er een nieuw bestuur komen. Een 
groep echte SPW’ers nam hierin het voor-
touw, waaronder Klaas en ik. Beiden wilden 
we wel het voorzitterschap op ons nemen, 

maar we zijn 36 en 37, Klaas is ondernemer 
en ik ben transportmanager bij PreZero 
en beiden hebben we een gezin. Om te 
voorkomen dat het voorzitterschap een te 
grote druk op ons leven legt, besloten we 
het samen op te pakken. De KNVB keurde 
het goed dat ik mij voornamelijk richt op 
de grote lijnen, zoals financieel beleid en 
bestuurlijke contacten met de KNVB en de 
toekomstige visie terwijl Klaas zich meer 
richt op het verder uitbouwen van onze 
jeugdafdeling en algemene zaken zoals 
contacten met vrijwilligers. Een groot voor-
deel van duovoorzitterschap is dat je kunt 
sparren. En dat doen we dan ook volop, dit 
bevalt ons ontzettend goed.

Martijn Germeraad geeft samen met Klaas Muntjewerff het duo-voorzitterschap 
van VV SPW vorm (Foto: Jan Johan ten Have)
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Computershop Borger na verhuizing verder als 
Computershop Stadskanaal
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Computershop Borger heet voortaan Computershop Stadskanaal. De 
aanleiding voor de naamsverandering is een verhuizing. Na twaalf jaar gevestigd te zijn 
geweest aan Achter de Brink in Borger is de zaak sinds begin december te vinden aan de 
Beneluxlaan 19 in Stadskanaal, tegenover het busstation. “Hier ligt voor onze zaak een 
mooie nieuwe uitdaging”, vertelt Albert van Computershop Stadskanaal. 

Computershop Borger groeide uit zijn jasje. 
Het pand in Borger werd in de loop der tijd 
te klein en dus ging de eigenaar op zoek 
naar nieuwe, ruimere huisvesting. “Ondanks 
de naam van de zaak waren wij niet aan 
Borger gebonden”, vertelt Albert. “Aan de 
Beneluxlaan in Stadskanaal vonden wij 
een pand met ongeveer twee keer zoveel 
vierkante meters, onder meer in de vorm 
van een extra ruimte achter de winkel. Dat 
paste ons heel goed, want samen met mijn 
collega’s Wouter en Sander doe ik veel 
reparatie- en montagewerk. Dat moesten 
wij in Borger altijd in de winkel doen en nu 
hebben wij dus een volwaardige werkp-
laats. Daardoor ziet de winkel er veel rep-
resentatiever uit.” Het nieuwe onderkomen 
biedt nog een groot voordeel: “Stadskanaal 
heeft natuurlijk veel meer inwoners en 
bedrijfsleven. Dus hier liggen meer mogeli-
jkheden qua klantenkring.”

Reparatie
Computershop Stadskanaal is gespeciali-
seerd in de reparatie van alle merken lap-
tops, notebooks, tablets en printers. Zelfs 
voor de reparatie van Apple-computers 
draaien de mensen van Computershop 
Stadskanaal hun hand niet om: “De meeste 
reparaties voeren wij zelf uit, in onze eigen 
werkplaats. Maar er zijn reparaties die an-
dere specialisaties vragen. Voor die geval-
len beschikken wij over een sterk netwerk 
van specialisten, zodat wij in principe nooit 

‘nee’ hoeven te verkopen.”

Refurbished computers
Ook voor de aankoop van computers en 
toebehoren kunnen particulieren en bedri-
jven terecht bij Computershop Stadskanaal. 
Refurbished computers en laptops zijn de 
specialiteit van het huis. Het gaat hierbij 
dan vooral om desktops, notebooks en 
laptops van hoge kwaliteit: “Professionele 
notebooks en laptops uit de lease van 
onder meer HP en Lenovo. Dit zijn comput-
ers die nieuw vaak meer dan duizend euro 
kosten en die na een jaar of vier worden 
vervangen. De computers zijn dan afge-
schreven, maar nog vele jaren uitstekend 
bruikbaar. Het zijn computers met super-
snelle processoren, 8GB werkgeheugen en 
een snelle 240GB SSD harde schijf. Voor 
een prijs die lager ligt dan de goedkoopste 
consumentenlaptop koop je een profes-
sionele machine met veel meer capaciteit 
met niet of nauwelijks gebruikerssporen. 
En hetzelfde geldt voor desktopcomputers: 
ook die leveren wij refurbished zo goed als 
nieuw, voor een fractie van de nieuwprijs.”

Zelfbouw desktop
Ook voor nieuwe desktopcomputers kun-
nen klanten er terecht. De desktops worden 
er in de eigen werkplaats op maat ge-
bouwd. Dat heeft als voordeel dat de klant 
een computer geleverd krijgt die volledig is 
toegespitst op het beoogde gebruik. Hier-

voor gaan de mensen van Computershop 
Stadskanaal eerst met de klant in gesprek. 
“Voor prijs van een standaardcomputer 
bouwen wij een kast met kwalitatief hoog-
waardiger onderdelen en dan ook nog eens 
helemaal op maat. En om de wachttijd hoef 
je het echt niet te laten, vandaag besteld 
is morgen geleverd”, vertelt Albert. Ook 
kan de klant er terecht voor alle nieuwe 
toebehoren en randapparatuur, zoals 
beeldschermen, printers, toetsenborden, 
muizen, mediaspelers, camera’s, cartridges, 
geheugenkaarten en printerpapier. 

IT’s Amazing
Computershop Stadskanaal is aangeslo-
ten bij IT’s Amazing, een organisatie van 
zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige 
IT-professionals. 

De leden werken samen en delen kennis. 
Ook kopen zij gezamenlijk in, waardoor 
klanten profiteren van gunstige prijzen 
dankzij schaalvoordelen bij inkoop. De 
klant mag vertrouwen op vakkundig advies 
en een deskundige technische dienst.
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Handelsvereniging Ondernemend Mussel plaatst 
welkomstborden bij vier invalswegen

door Jan Johan ten Have
MUSSEL - Bij de vier grootste invalswegen in Mussel worden kort na de jaarwisseling welkomstborden geplaatst. 
Met deze grote, kleurige borden heet Handelsvereniging Ondernemend Mussel iedereen die het dorp binnenkomt 
welkom. Met dit gastvrij onthaal wil de bedrijvenvereniging zichzelf profileren en het dorp een positieve uitstraling 
geven. 

Voor een dorp van bescheiden omvang heeft Mussel een 
rijk bedrijfsleven. Voorzitter Meeme Wubs van Handels-
vereniging Ondernemend Mussel inventariseerde het 
onlangs voor de aardigheid eens. Hij ontdekte dat er ruim 
honderd bedrijven uit Mussel staan ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. En dat is best een imposant aantal 
voor een dorp met ruim twaalfhonderd inwoners. “Daar 
zijn natuurlijk ook wat holdings en slapende bedrijven 
bij, maar als je zo om je heen kijkt, dan zie je hier ook een 
groot aantal dynamische ondernemingen die voor heel wat 
reuring en werkgelegenheid zorgen”, zegt Wubs, die het 
bestuur vormt samen met secretaris Joke Hidding, pen-
ningmeester Hillie Moorlag en de algemene bestuursleden 
Johan Schuitema en Sebastiaan Scholte. 

Een kwart eeuw
Van de Musselker bedrijven zijn er zo’n 25 lid van Handels-
vereniging Ondernemend Mussel, in de volksmond kortweg 
de HOM genoemd. De HOM - die vorig jaar een kwart eeuw 
bestond - is er voor alle bedrijven, zowel horeca en mid-
denstand als bedrijven zonder toonbank of kassa. Denk 
hierbij onder meer aan dienstverlenende en technische 
bedrijven zoals bouwbedrijven, schilders, financiële dien-
stverleners, logistieke ondernemingen, zorgverleners en 
specialisten in marketing en communicatie. “Elke onder-
neming kan lid worden, de enige eis die wij stellen is dat 
er een directe band is met Mussel. Het bedrijf moet in ons 
dorp zijn gevestigd of de eigenaar of ondernemer moet in 
Mussel woonachtig zijn”, zegt de voorzitter. “In Mussel zijn 
veel familiebedrijven gevestigd, ondernemingen die vaak 

al vele tientallen jaren oud zijn. Wij vinden het belangrijk 
dat deze bedrijven behouden blijven voor ons dorp.”

Wubs vertelt dat de HOM als doel heeft om het bedrijfslev-
en te verenigen: “Waar nodig steunen wij elkaar, bijvoor-
beeld bij vervelende en onvoorziene omstandigheden. 
Toen er bijvoorbeeld een jaar of drie geleden brand uitbrak 
in supermarkt, waarbij sprake was van veel rook- en wa-
terschade, stonden verschillende bedrijven heel snel klaar 
om de familie Scholte waar mogelijk te helpen om door 
die moeilijke tijd heen te komen en zo snel mogelijk weer 
open te kunnen.” 
Een ander doel van de HOM is gezamenlijk de schoud-
ers eronder op het gebied van reclame en promotie: met 
elkaar Mussel op de kaart zetten, bijvoorbeeld in de vorm 
van de genoemde welkomstborden die binnenkort worden 
geplaatst. 

Activiteiten
De HOM organiseert op regelmatige basis activiteiten. 
Zo komt de jaarlijkse feestelijke Sinterklaasintocht voor 
rekening van de ondernemersvereniging. Ook beschikt de 
HOM over feestverlichting, die van de laatste zaterdag voor 
Sint Maarten tot aan het eind van december de straten van 
Mussel sfeervol verlicht. “De feestverlichting is inmiddels 
bijna een kwart eeuw oud en langzaam maar zeker aan 
vervanging toe. Eén van onze plannen is om de verlicht-
ing de komende jaren te vervangen. We kijken hiervoor al 
rustig aan om ons heen om te zien wat we mooi vinden en 
hoe we het zouden willen”, vertelt Wubs. 

Ook organiseert de HOM normaal gesproken regelmatig 
bedrijfsbezoeken. Zo bezochten de leden onder meer 
zandwinning Kremer in Sellingerbeetse, Avebe in Ter Apel-
kanaal en de Meyer Werft in Papenburg. Daarnaast gaan 
de leden bij elkaar langs om elkaars bedrijven te bekijken. 
“Zo leren wij elkaar goed kennen. Het is belangrijk om 
van elkaar te weten wat je doet en wat je voor elkaar kunt 
betekenen”, licht Wubs toe. “Wij vinden het van groot 
belang dat de Musselker bedrijven onderling zo veel 
mogelijk zaken met elkaar doen, dat willen we stimuleren.” 
Een manier om de handel voor de leden te versterken en 
stimuleren is de HOM-waardebon, een nieuw initiatief van 
de ondernemersvereniging. Deze waardebon is in coupures 
van 5, 10 en 25 euro verkrijgbaar bij S-Markt Scholte en 
in te leveren bij alle aangesloten leden. De namen van de 
leden staan op een flyer, die iedereen bij aanschaf van de 
HOM-waardebon krijgt. 

Plaatselijk Belang Mussel
De HOM onderhoudt een sterke band met Plaatselijk 
Belang Mussel. Zo vindt er momenteel jaarlijks een geza-
menlijke vergadering plaats, een aantal dat Wubs in de 
toekomst graag uitgebreid ziet worden. Aan bod komen 
dan zaken waarin alle gelederen samen optrekken om naar 
buiten toe een sterk front te vormen. Als voorbeeld noemt 
de voorzitter de inzet voor een GSM-mast in het dorp om 
de matige dekking van het mobiele netwerk te verbeteren. 
De toezegging ligt er dat deze mast op 1 juli 2022 opera-
tioneel is. Ook trekken de beide organisaties samen op in 
de strijd voor meer nieuwbouwmogelijkheden in het dorp: 
“Wij weten dat veel jongeren uit Mussel hier graag willen 
blijven. Er zijn echter geen nieuwbouwkavels beschikbaar, 
dat zien wij graag veranderen.”
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Met ‘Boerderij Hooghei’ in Onstwedde wordt al tien 
jaar meer betekenis gegeven aan de maatschappij 
door Jaap Ruiter 
Tien jaar geleden keken Marieke en Hidde Wolfs elkaar eens serieus aan en stelden 
elkaar de vraag: ‘is dit wat wij willen?’ Marieke studeerde destijds aan de Pabo en Hidde 
bracht meubels rond en legde tapijt. “Nee, dat was niet wat wij wilden”, zegt Marieke. 
“Zeker niet nadat wij het familiebedrijf konden overnemen, waar we nog steeds heel 
trots op zijn, en dat ons de mogelijkheid gaf om iets anders te doen. Dat was tien jaar 
geleden het begin van zorgboerderij ‘Boerderij Hooghei’, een plek waar landbouw, 
natuurbegrazing en zorg gecombineerd wordt.”  

Corona 
Vanwege Corona is het nog steeds niet 
mogelijk om het tienjarige jubileum van 
zorgboerderij ‘Boerderij Hooghei’ te vieren, 
maar zijn alle deelnemers inmiddels wel 
voorzien van nieuwe kleding met een 
prachtig nieuw logo. Marieke maakt er niet 
een heel groot punt van dat de viering van 
het tienjarige jubileum uitgesteld wordt. 
“Dat is vervelend, maar het is niet anders. 
Wat overigens wel leuk is om te vertellen, 
dat onze eerste deelnemer nog steeds bij 
ons is!”  

Dankbaar werk 
Jubileum of niet, Zorgboerderij ‘Boerderij 
Hooghei’ zit inmiddels in de harten van 
Marieke en Hidde. En inmiddels weten 
hun drie zoontjes ook niet anders dat de 
deelnemers onderdeel uitmaken van het 
‘grote gezin’, zoals Marieke het vaak noemt. 
“Onze deelnemers vormen een zeer diverse 
groep. Momenteel is de jongste 18 en de 
oudste 40 jaar, maar dat is puur toeval, 
want we selecteren niet op leeftijd of 
beperking. Het gaat er om dat een nieuwe 
deelnemer in de groep past en dat hij of zij 
onze christelijke waarden respecteert. En 
daarbij is niets verplicht wat betreft het gel-
oof. Wel geven we bijvoorbeeld iedereen 
de kans om voor het eten te bidden, maar 
dat is ieders vrije keuze. Wel is het geloof 

voor Hidde en mij een belangrijke drijfveer 
in het leven en een van de redenen om 
een zorgboerderij te beginnen om op deze 
manier meer betekenis aan de maatschap-
pij te geven dan alleen het verbouwen 
van gewassen en verzorgen van vee. Wij 
combineren landbouw, natuurbegraving en 
zorg. Dat is heel dankbaar werk.” 

Huiselijke, persoonlijke en kleinschalige 
omgeving 
Marieke en Hidde hanteren een duidelijke 
en redelijke strakke planning in de dagbest-
eding maar altijd met voldoende ruimte 
voor eigen inbreng. “Als een deelnemer 
een leuk idee heeft wordt daar altijd naar 
gekeken”, vertelt Marieke. 

“Want wij zullen het ontwikkelen van talent 
altijd ondersteunen omdat het een van 
onze belangrijkste kernwaardes verteg-
enwoordigt: een betere versie van je zelf 
worden waar ook de thuissituatie van de 
deelnemer en de maatschappij beter van 
worden. Daarom proberen wij met onze 
deelnemers te streven naar zelfstandigheid 
en sociale betrokkenheid, waarbij respect 
en waardering voor zowel mens als dier 
centraal staan. Dit willen Hidde en ik graag 
bereiken door het aanbieden van een 
huiselijke, persoonlijke en kleinschalige 
omgeving.”  

Tienjarig jubileum en nieuw logo 
‘Boerderij Hooghei’ verzorgt in eigen 
beheer koeien, schapen, geiten en enig 
pluimvee, bedrijft akkerbouw en houdt zich 
daarnaast in opdracht van Staatsbosbeheer, 
gemeente en Natuurmomenten bezig met 
natuurbegrazing. Daarom kunnen deelne-
mers van de zorgboerderij kiezen uit een 
groot aanbod van bezigheden. “Maar naast 
deze typische boerderij-werkzaamheden is 
er ook ruimte voor creativiteit als knut-
selen, tuinieren of hout kloven”, voegt 
Marieke er aan toe. “Maar gaan we er ook 
vaak gewoon lekker op uit om te winkelen, 
wandelen of te fitnessen.” 

www.boerderijhooghei.nl 
Zorgboerderij ‘Boerderij Hooghei’, aang-
esloten bij Bezinn (Boer En Zorg in Noord 
Nederland) en voorzien van een keurmerk, 
biedt tevens ruimte aan leerlingen van de 
Ubbo Emmius, afdeling Praktijkonderwijs, 
en is gevestigd aan de Barkhoornweg 9 in 
Onstwedde. Er is de mogelijkheid om nog 
een aantal deelnemers te plaatsen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599-331174 of een kijkje nemen op 
Facebook, Instagram of op de website 
www.boerderijhooghei.nl
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Eigenaar Erik Kort van Spar Kort Blijham
‘Een supermoderne winkel met een compleet
assortiment en een zeer sterke versafdeling’

door Jan Johan ten Have
BLIJHAM - Sinds zij zes jaar geleden de Spar in Blijham overnamen, is er veel veranderd 
in de winkel. De 57-jarige Erik Kort en zijn vrouw Marian hebben sinds de overname 
heel veel geïnvesteerd in de winkel. Het resultaat is een supermoderne winkel met een 
compleet assortiment en een zeer sterke versafdeling. “Hiermee is onze winkel klaar 
voor de toekomst”, zegt Erik. 

Bij de overname was voor de familie Kort 
direct duidelijk dat er flink geïnvesteerd 
zou moeten worden. Zo werden er direct na 
de overname nieuwe koelingen geplaatst. 
Twee jaar later volgde de eerste grote ver-
bouwing. De winkel werd gemoderniseerd 
en er kwam een nieuwe machinekamer 
voor de grote koelingen.

Spar 3.0
Afgelopen november vond de tweede grote 
verbouwing plaats. “Hiermee hebben wij 
onze winkel doorontwikkeld aan de hand 
van de nieuwe Spar 3.0-formule”, vertelt 
Erik. “Het idee is dat de winkel is ingedeeld 
in de ‘momenten van de dag’ zoals het ont-
bijt, de lunch, het diner, tussendoortjes en 
borreltijd. Er ligt een zeer sterke focus op 
vers. Zo is er een nieuw versplein te vinden 
met onder meer belegde broodje, pizza’s en 
maaltijdsalades. De afdelingen met brood, 
aardappelen, groenten en fruit werden 
voorzien van de nieuwste inrichting. Ook is 
het plafond verwijderd,  duurzame verli-
chting geplaatst en werd de winkelvloer 
vervangen om zo een industriële look te 
creëren. “De winkel is nu supermodern en 
klaar voor de toekomst, hier zijn wij super-
trots op”, zegt Erik. 

Blijham
De ondernemers voelen zich vanaf dag 
één thuis in Blijham. Zij willen met hun 
supermarkt middenin het dorpsleven staan. 
“Deze winkel is niet alleen van ons, maar 

van het hele dorp en de regio”, vertelt Erik. 
“Onze sterke punten zijn het gemak van 
dichtbij en de sfeer in de winkel. Mensen 
moeten hier graag willen komen. Heel veel 
mensen uit Blijham zijn blij dat er nog een 
supermarkt in het dorp is. Met de invester-
ing die wij hebben gedaan, is het voort-
bestaan voor de lange termijn verzekerd”, 
licht de de eigenaar toe. ‘“En vergis je niet, 
onze winkel wordt ook heel veel bezocht 
door mensen van buiten het dorp. Fo-
rensen bijvoorbeeld, die onderweg naar 
huis of werk snel even stoppen. En mensen 
uit omliggende dorpen en buurtschap-
pen. Onze prima bereikbaarheid en ruime 
parkeergelegenheid voor de deur spelen 
daarbij zeker een rol.”

Meeden
Erik Kort is een geboren en getogen Oost-
Groninger, zoon van een kruideniersech-
tpaar.  Zijn vader begon ooit als filiaalchef 
van Simon de Wit, de voorloper van Albert 
Heijn, in Amsterdam. Moeder Thea kwam 
ook uit het Noorden. zij verlangde terug 
naar haar geboortegrond, dus nam echtpaar 
Kort een kruidenierswinkel in Meeden 
over. Hier groeide Erik op. Dat hij in de 
voetsporen van zijn ouders zou treden, was 
al snel duidelijk. Na zijn opleiding aan de 
detailhandelsschool en met de ervaring in 
de winkel van zijn ouders op zak, nam hij al 
op zijn 22e een supermarkt over: de Meer-
markt in Zuidlaren. “Pa was een geweldige 
leermeester en de Meermarkt een prachtige 

formule”, vertelt hij. “Mijn broer Jack nam 
de winkel van mijn ouders in Meeden over 
en pa zou mij helpen bij het opbouwen van 
de zaak. Het liep helaas anders. Hij kreeg 
een zwaar auto-ongeluk, waardoor hij lang 
uit de running was. Marian en ik wisten 
desondanks een succes van de winkel te 
maken, waarbij wij ons onderscheidden in 
het bedienen van onze klanten. Hoewel 
we het erg naar onze zin hadden, zochten 
we halverwege de jaren ‘90 een nieuwe 
uitdaging. Dat had vooral te maken met de 
toenemende concurrentie in Zuidlaren.”

Wagenborgen
In de Meermarkt in Wagenborgen vonden 
zij die nieuwe uitdaging. Ze bouwden met 

hart en ziel de winkel op, maar in 2000 
sloeg het noodlot toe: de winkel werd 
door brand verwoest. Het was uithuilen en 
opnieuw beginnen. Er werd een nieuwe 
winkel gebouwd, eerst wederom een 
Meermarkt en bij het verdwijnen van deze 
formule in 2008 ging de winkel verder als 
Spar.

“In 2014 bekroop ons het gevoel dat de 
uitdaging er een beetje uit was. Dit legde ik 
voor binnen de Spar-organisatie. We kregen 
daarop de vraag of we misschien de Spar 
in Blijham wilden overnemen. We zagen de 
uitdaging wel zitten en namen het aanbod 
aan. En daarvan hebben we tot op de dag 
van vandaag geen seconde spijt gehad.”

Supermarkteigenaar Erik Kort van Spar Blijham bij het nieuwe versplein 
(Foto: Jan Johan ten Have)
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Martijn de Boer van ski-, snowboard- en outdoorspecialist Petstra Coevorden 

‘Met goed materiaal leg je de basis voor een 
fantastische wintersportvakantie’

door Jan Johan ten Have
COEVORDEN - Hij hoopt rond de jaarwisseling weer lekker op de lange latten te staan. 
Eigenaar Martijn de Boer van ski-, snowboard- en outdoorspecialist Petstra Coevor-
den is zelf een verwoed skiër. Als geen ander kent hij daardoor het belang van goede 
materialen. Hij weet dat vooral skischoenen de wintersportvakantie kunnen maken of 
breken: “Met goed schoeisel kun je pijnvrij skiën met pijnlijke drukpunten op de voeten 
of knie- en enkelblessures is de lol er snel vanaf. En dat wil je toch niet?”

Zonder de juiste schoenen en zolen kun-
nen je voeten pijn gaan doen. Ook kan je 
houding tijdens het skiën niet goed zijn, 
waardoor knieën en enkels overbelast 
raken. Pijn tijdens het skiën is een groot 
probleem voor veel wintersporters en dat is 
in veel gevallen betrekkelijk eenvoudig te 
voorkomen”, vertelt de ski- en snowboard-
specialist. 

Skischoenen
Petstra beschikt over een 3D-voetscanner, 
waarmee de voeten tot in detail in beeld 
worden gebracht. Ook vindt er een gesprek 
plaats met de klant en worden lichaam-
slengte en -gewicht in de beoordeling 
meegenomen. Martijn: “We kijken naar de 
3D-scan van je voeten en horen wat voor 

type skiër je bent. Ben je zeer sportief en 
daal je graag de zwarte piste af, dan is je 
zogeheten ‘flexindex’ hoog. Ski je meer 
recreatief en hou je van comfort dan is 
deze laag. 

Ook wat langere en zwaardere skiërs heb-
ben een hogere flexindex dan mensen die 
kleiner en lichter zijn. Zo komen we tot een 
totaalplaatje voor de beste schoen voor 
elke skiër”, vertelt hij. Petstra’s assortiment 
skischoenen bestaat uit de topmerken 
Head, Lange, Nordica, Fisher en Roxa.

Zolen
 “Tijdens wandelen of hardlopen gebruik 
je voeten dynamisch. Tijdens het skiën of 
snowboarden zijn de voeten statisch, dat 
is een totaal andere belasting. Je voeten 
zijn tijdens het skiën eigenlijk in rust, juist 
daarom is een zool met de juiste steun zo 
belangrijk om zere voeten te voorkomen”, 
zegt Martijn. 

Petstra maakt in eigen werkplaats skizolen 
op maat, die helemaal zijn gevormd naar de 
voeten van de klant. De klant neemt plaats 
in de speciale stoel, waarna er door middel 
van vacuümtechniek een onbelaste voet-
afdruk wordt gemaakt. Met deze mal vormt 
de specialist van Petstra de voorverwarmde 
zool in het model van de onbelaste voet. 
Zo houdt de voet tijdens het skiën exact 
de vorm van de voet in rust, wat pijnlijke 
drukpunten voorkomt.

Veiligheid en bescherming
Goede bescherming en de juiste veilig-
heidsaccessoires dragen ook in belangrijke 

mate bij aan een geslaagde wintersport. 
Kwaliteitshelmen zijn er van vele merken, 
bij Petstra onder meer Bollé, Giro, Mango, 
Sinner en Head. Martijn: “Bij helmen is 
pasvorm cruciaal. Elk hoofd is verschillend, 
daarom bieden wij zeer brede keuze. Een 
helm met optimale pasvorm is een veilige 
helm.” Overige beschermingsaccessoires 
zijn rugprotectie, polsprotectie, bumper-
pants en natuurlijk warme handschoenen.

Ook kleding beschermt door ervoor te zor-
gen dat je tijdens het skiën niet verkleumt 
of juist veel te warm wordt. “Daarom advi-
seren wij iedereen om laagjes te dragen. 
Zo kun je de kledij snel aanpassen aan de 
omstandigheden. Begin wel altijd met een 
goed thermoshirt, bijvoorbeeld van Craft 
of Falke en draag over je lagen kleding een 
wind- en waterdichte shelljas”, adviseert 
hij. En dan zijn er natuurlijk nog de ski’s 
of snowboots. Bij aanschaf adviseert de 
specialist van Petstra over de juiste lange 
latten die passen bij je skistijl, ervaring en 
wensen: piste-georiënteerd, all-mountain 
of off-piste ski’s zijn verkrijgbaar in allerlei 
gradaties, van comfortabel tot sportief. 

Voor het slijpen, waxen en repareren van 
ski’s beschikt Petstra over alle benodigde 
machines en materialen: “Wij hebben alles 
in huis voor optimaal ski-onderhoud. Met 
optimaal materiaal en het juiste advies van 
mensen met verstand van zaken maak je de 
juiste keuzes. Daarmee leg je de basis voor 
een fantastische wintersportvakantie!”

Martijn de Boer bij de voetanalyse-apparatuur voor de optimale skischoenen en -zolen
(Foto: Jan Johan ten Have)
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