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Wolfs 

Lakenvelders: 

voor een eerlijk 

stukje vlees

Zie onze advertentie
op pagina 7.

Better Energie helpt je bij de beste energiedeals!
Lees er alles over op pagina 3!

Klussenbedrijf Niemeijer
De specialist in verbouwingen
binnenshuis!
Hoewel Klussenbedrijf Nie-
meijer pas sinds 2020 actief 
is, gaat het crescendo met de 
onderneming van ondernemer 
Gert-Jan Niemeijer. Hoewel 
Klussenbedrijf Niemeijer geen 
klus uit de weg gaat, wil het zich 
in de nabije toekomst vooral 
focussen op binnenwerk. ‘We 
kunnen complete verbouwingen 
binnenshuis uitvoeren. Ook als 
je een nieuwe badkamer wilt of 
de zolder wilt verbouwen ben je 
bij ons aan het juiste adres. Dat 
wil overigens niet zeggen dat 
we andere klussen uit de weg 
gaan hoor’, vertelt Gert-Jan.

Kwaliteit en netheid
Klussenbedrijf Niemeijer staat 
voor kwaliteit en netheid. Die 
aanpak werp vruchten af. ‘Vanaf 
het begin is het druk geweest. 
Omdat het in een bepaalde 
periode best lastig is om goede 
mensen te vinden, hebben we 
zelfs een offertestop in moeten 
voeren. Dat is nu echter niet 
meer het geval. Ik heb mijn team 
aan kunnen vullen met een 
aantal goede mensen waardoor 
we weer op volle oorlogssterkte 
zijn en elke klus aankunnen.’

Stapje voor stapje
Niemeijer heeft nog plannen 
genoeg voor de toekomst. Een 
bedrijf met acht medewerkers 
is zijn droom. ‘De kwaliteit moet 
echter altijd gewaarborgd blij-

ven. Daarom kies ik nadrukkelijk 
voor stabiele groei. Stapje voor 
stapje dus. Ik moet overigens 
zeggen dat het ondernemer-
schap me prima bevalt. Er komt 
veel bij kijken maar ik heb er 

nog geen moment spijt van 
gehad dat ik voor mezelf begon-
nen ben’, zegt Niemeijer.

Lees verder op pagina 5.
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Better Energie: ‘telkens weer de beste energiedeal’
Meer dan ooit is energie iets dat ons allemaal bezighoudt. 
We willen allemaal de beste deal en vooral niet terecht 
komen in het duurdere, variabele tarief. Dit geldt voor 
particulieren, maar zeker ook voor ZZP’ers, MKB’ers en 
voor grootzakelijke aansluitingen. Wil je nou altijd de 
beste energiedeal, dan is het zeer verstandig om snel 
contact op te nemen met Bert Vloo van Better Energie. Hij 
geeft je al vanaf 2013 het beste energievoorstel.

Gesprek van de dag
‘Het liefst kom ik op locatie. Zo’n eerste afspraak is altijd 
gratis. Ik deel dan informatie en mensen kunnen me alles 
vragen. Vervolgens kijk ik naar wat de mogelijkheden op 
dat moment precies zijn. Wat de beste deal is, kan per 
week verschillen. Gaan we vervolgens zaken doen, dan 
stuur ik geen factuur achteraf’, vertelt Vloo, die als geen 
ander weet dat de energie en vooral de energieprijzen 
hét gesprek van de dag is. Niet zelden wordt Vloo door 
bedrijven gevraagd om een goede energiedeal te sluiten, 
bijvoorbeeld als ze een nieuw pand betrekken. ‘De markt 
is natuurlijk onrustig. Zeker bedrijven zijn wat angstig voor 
de prijzen en de gevolgen die dat heeft voor hun onder-
neming. Ik probeer in elk geval de rust terug te brengen. 
Verder kan ik de klant behalve over de beste energiedeal 
ook prima voorlichten en helpen bij het verduurzamen van 
het bedrijf’, zegt Vloo.

Langlopende contracten
Wat momenteel aan de orde is, zijn bedrijven die langlo-
pende contracten aanbieden. ‘Het heeft er dan alle schijn 
van dat je goedkoper uit bent. Vergeet echter niet dat je 
nog steeds zo’n twee euro of meer per kuub gas betaalt en 
dat vaak voor vier of vijf jaar lang. Niemand kan voorspel-
len wat de markt gaat doen. Het kan dus zomaar zijn dat 
je vier jaar lang teveel gaat betalen. Ik begrijp wel dat 
mensen er gevoelig voor zijn hoor. Maar je komt er, net als 
bij bijvoorbeeld een telefoonabonnement, tussentijds niet 
meer vanaf. Ik raad mijn klanten op dit moment af om lang-
lopende contracten aan te gaan. Na de winter verwacht ik 
een heel andere tendens in de energiemarkt. Energie tegen 
groothandelsprijzen zijn nu erg actueel en zijn sinds korte 

tijd ook beschikbaar voor MKB, ZZP en particulieren. Je 
betaalt dan de prijs van de dag. Het is veel verstandiger om 
contact met mij op te nemen om naar alle mogelijkheden 
te kijken en vervolgens de beste energiedeal te sluiten.’

‘Grote jongens’
Nog een misverstand; het is niet per definitie altijd beter 
om zaken te doen met de zogenaamde ‘grote jongens’. 
Want die kunnen, zo denkt men, toch niet omvallen. Niets 
is echter minder waar. ‘Dan heb je ook nog een categorie 
bedrijven die speculeren met hun energiebedrijf. Ook een 
gevaarlijke tendens. En dan heb ik het nog maar niet over 
de misleidende reclames en aanbiedingen die je tegen-
woordig krijgt.’

Verzekeringsagent voor energie
Vloo omschrijft zichzelf als een verzekeringsagent voor 
energie. ‘Het is verstandig om een goede keuze te maken 
en je tot een specialist te wenden. Vroeger stapte je over 
naar een nieuwe leverancier en bespaarde je bij wijze van 
spreken twee tientjes. Met de huidige prijzen echter, gaat 
het om heel veel geld en soms zelfs over het voortbestaan 
van een bedrijf. Natuurlijk merk ik dat het drukker wordt. Ik 
raad iedereen aan om eerst contact met mij op te nemen. 
Samen kunnen we vervolgens kijken wat de beste optie is.’

Better Energie is gevestigd in Stadskanaal. Je kunt  
Bert Vloo telefonisch bereiken via 0599 - 61 26 18 of 
06-37 42 06 53. Zie ook de website www.betterenergie.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Vervolg van de voorpagina
Klussenbedrijf Niemeijer
‘We willen ons vooral gaan richten op binnenwerk’
Gert-Jan Niemeijer besloot het in juli 2020 over een ander 
boeg te gooien. Hij begon voor zichzelf en richtte Klus-
senbedrijf Niemeijer op. Van die stap heeft hij nog geen 
seconde spijt gehad. ‘Het is eigenlijk vanaf het eerste 
moment druk geweest’, zegt Gert-Jan. ‘Ook het onderne-
merschap bevalt me echt prima. Ik heb nu zelf het contact 
met de klant, doe de aansturing en regel de planning. En 
dat bevalt mij tot nu toe ontzettend goed. Hoewel we na-
tuurlijk gene klus uit de weg gaan, is het wel de bedoeling 
dat we ons meer en meer gaan richten op binnenwerk. Je 
kunt dan denken aan complete verbouwingen, badkamers 
en zolders.’

Altijd goed werk
Je kunt bij Klussenbedrijf Niemeijer voor heel veel klussen 
aankloppen. ‘Wat ons met name onderscheidt, is dat we 
altijd netjes werken, we de klant altijd uitleg geven over 
wat we doen en gewoon goed werk leveren. Deze aanpak 
werpt zijn vruchten af en zeker door mond-tot-mond-recla-
me hebben we het vanaf het begin heel erg druk gehad’, 
zegt Niemeijer. Klussenbedrijf Niemeijer kan je een breed 
dienstenpakket aanbieden. Zo is het ondertussen toch wel 
hét adres voor verbouwingen binnenshuis en het realise-
ren van kleine aanbouwen. Daarnaast geldt Klussenbedrijf 
Niemeijer ook nog steeds als specialist op het gebied van 
dakwerken, opnieuw in de breedste zin van het woord. De 
focus zal de komende periode echter wat meer op binnen-
werk gaan liggen.‘Dat neemt echter niet weg dat we ook op 
het dak nog steeds prima uit de voeten kunnen.’

Doorgroeien
Klussenbedrijf Niemeijer heeft zeker de ambitie om nog 
verder door te groeien. ‘Nu al werken we standaard met 
vijf mensen. Mijn droom is om door te groeien naar zeven 
of acht mensen. Dan krijg ik namelijk de gelegenheid om 
me nog meer te focussen op het maken van offertes en 
klantencontact. Doorgroeien is zeker een optie. Wat me 

verder kan helpen is goed personeel. Net als voor andere 
ondernemers geldt echter dat het vinden van goed perso-
neel nog niet zo eenvoudig is. Gelukkig heb ik onlangs mijn 
team wel verder uit kunnen breiden’, beseft Niemeijer.

Stabiliteit
Zeker ook omdat de grotere bedrijven eigenlijk alleen de 
grote klussen aannemen, is er nog veel terrein te winnen 
voor Klussenbedrijf Niemeijer. ‘Toch besef ik me dat ik ook 
niet te snel moet willen. We moeten niet met teveel dingen 
tegelijk bezig zijn. Ik ga voor stabiele groei en zie de toe-

komst van mijn bedrijf dan ook met zeer veel vertrouwen 
tegemoet. Zeker nu het team weer op volle oorlogssterkte 
is kunnen we alle klussen weer aannemen en daar ben ik 
natuurlijk zeer content mee’

Klussenbedrijf Niemeijer is gevestigd aan de  
Burgemeester van Sevenhovenstraat 20 in Stadskanaal.  
Je kunt het bedrijf telefonisch bereiken via 
06 - 27 82 32 23. Zie ook de website 
www.klussenbedrijfniemeijer.nl . 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Wolfs Lakenvelders: voor een eerlijk stukje vlees
Wolfs Lakenvelders is een biologisch akkerbouwbedrijf 
dat deze werkzaamheden combineert met een Lakenvel-
der veestapel van twintig koeien. ‘Bij ons kun je terecht 
voor een eerlijk stukje vlees. Verder onderscheiden 
we ons door de verkoop van boekweit dat afkomstig is 
van ons eigen land. Kies je voor ons, dan kies je voor 
een eerlijk product uit de omgeving’, legt Janitha Wolfs 
enthousiast uit. Samen met haar man Albert runt ze Wolfs 
Lakenvelders, en dat al vanaf 2012.

Prachtig koeienras
In Ter Wupping zette Wolfs Lakenvelders een stuk akker-
bouwland om in natuur. Daarbij werd wel bedongen dat 
er koeien mochten grazen. Dat werden Lakenvelders, een 
werkelijk prachtig koeienras. ‘Behalve daar loopt een deel 
van onze veestapel ook bij de Burcht in Wedde’, vertelt 
Janitha. ‘De koeien zijn grasgevoerd en leveren uiteinde-
lijk - na drie jaar- voortreffelijk en puur vlees. De structuur 
van het vlees is anders en fijner vooral. Koeien die gras-
gevoerd zijn, hebben toch altijd al een bijzondere smaak. 
Wat ook een verschil is, is dat onze koeien traag gegroeid 
zijn. Daardoor ontstaat een andere structuur en vetcombi-
natie. Koop je bij ons vlees, dan weet je zeker dat je altijd 
vlees van één en dezelfde koe krijgt. Het Lakenvelder ras is 
overigens een zeldzaam ras, Er zijn nog ongeveer vierdui-
zend dieren in ons land en dus worden ze met uitsterven 
bedreigd. Door het te eten houd je het ras dus in stand.’

Groei op zich is geen doel
Vlees van Wolfs Lakenvelders is niet alleen smaakvoller en 
eerlijker, het is ook beslist niet duurder dan ander vlees. 
‘Op dit moment hebben we twintig koeien lopen. Wat 
betreft onze grond hebben we nog ruimte voor meer. Groei 
is niet een doel op zich. Bovendien moet je dan ook wat 
geluk hebben. Zo hebben we de laatste twee jaar alleen 
maar mannetjeskoeien gekregen. Dan schiet groei natuur-
lijk niet echt op’, lacht Janitha.

Boekweit
Sinds enige tijd kun je bij Wolfs Lakenvelders ook boek-
weit kopen. ‘Daar zijn we net mee begonnen en daar is 

best veel belangstelling voor’, vertelt Janitha. ‘De boekweit 
verbouwen we helemaal zelf overigens.  Boekweit is een 
ouderwets gewas met een nootachtige smaak. Wij verko-
pen hele boekweitkorrels, boekweitmeel en boekweitvlok-
ken. Boekweit is van nature glutenvrij en vol van vezels.’

Karakter
Ondertussen zijn ook de twee dochters van Janitha en 
Albert meer en meer betrokken bij het bedrijf. ‘Zij hebben 
bijvoorbeeld beiden al een eigen koe. De Lakenveder is 
een rustige koe, die wel dichter bij de natuur staat dan de 
melkkoe. Een Lakenvelder is wel een koe met karakter.  

Er zit wel ‘een kop op’, al zijn ze aan de andere kant ook 
weer heel erg gemakkelijk’, zegt Janitha. Wie boekweit of 
vlees wil kopen van Wolfs Lakenvelders, kan via de web-
site contact opnemen. ‘We zijn nog niet zover dat we ons 
winkeltje standaard op een bepaalde dag open hebben. 
Misschien dat dit in de toekomst nog wel gaat gebeuren.’

Wolfs Lakenvelders is gevestigd aan de 2e Barlagerweg 21 
in Onstwedde. Je kunt het bedrijf telefonisch bereiken via 
06 - 13 69 08 35. Mailen kan ook:
wolfslakenvelders@gmail.com. Zie ook de website 
www.wolfslakenvelders.nl
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Grooten Többen Interieur gaat verhuizen
Nog heel even en Grooten Többen 
Interieur in Stadskanaal gaat 
verhuizen. De vertrouwde plek in 
hartje Stadskanaal wordt ingeru-
ild voor een ruimer onderkomen 
aan de Handelsstraat 26 in Stad-
skanaal. ‘Vanwege de verhuizing 
zijn we tussen Kerst en Oud en 
Nieuw en de eerste week van 
januari gesloten. Daarna kunnen 
mensen ons op onze prachtige 
nieuwe locatie bezoeken’, legt 
Edwin Többen uit.

Complete inrichting
De reden dat het alom bekende 
bedrijf gaat verhuizen is helder. 
‘Ons huidige onderkomen is te 
klein. Op de nieuwe locatie is vo-
lop parkeerruimte, kan de expedi-
tie beter geregeld worden en heb-
ben we een groter magazijn’, zegt 
Többen. Zoals bekend kun je bij 
Grooten Többen Interieur terecht 
voor een complete inrichting. Dus 
voor gordijnen en raamdecoratie, 
voor horren en voor vloeren ben je 
er aan het best denkbare adres. 

‘Jong en oud weet ons te vinden. 
We kunnen iedereen bedienen 
en ontzorgen. Als het om vloeren 
gaat kun je bij ons terecht voor 
de meest trendy vloeren en voor 
bijvoorbeeld een visgraat vloer, 
uiteraard compleet afgewerkt. Ook 
voor het leukste en beste tapijt 
ben je hier op de juiste plaats. Wij 
leveren altijd kwaliteit en bieden 
simpelweg alles op het gebied van 
inrichten’, zegt Többen.

Kwaliteit en vertrouwen
Kwaliteit en vertrouwen, dat is in 
de kern waar alles om draait bij de 
onderneming in Stadskanaal. ‘We 
krijgen hier wel eens mensen die 
ons de sleutel geven en zelf op 
vakantie gaan. Mogen wij de boel 
compleet inrichten. Mensen weten 

dat ze altijd bij ons binnen kunnen 
lopen bij vragen. En is iets niet in 
orde, dan staan wij daarvoor en 
lossen we het op. Vooraf betalen? 
Dat is bij ons niet aan de orde. 
Pas als alles klaar en naar wens is, 
krijgen klanten een factuur en niet 
eerder.’

Ervaren specialisten
Grooten Többen Interieur kan een 
beroep doen op een eigen team 
van vakmensen. ‘En verder heb-
ben we een netwerk van externe 
partijen die we in kunnen huren. 
Ik ben er zelf echter altijd bij. Ik 
neem de klus aan, en ik zorg dat 
alles naar wens gerealiseerd wordt. 

Kies je ervoor om ons jouw woning 
in te laten richten, dan kies je voor 
kwaliteit. Bovendien hebben we 
natuurlijk in de loop der jaren een 
goede naam opgebouwd en weet 
je dat je bij ons altijd te maken 
krijgt met ervaren specialisten.’ 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Grote order duurzame wasmachinehoezen bij 
de Boer Vrachtbescherming in Stadskanaal
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - De Boer Vrachtbescherming in Stadskanaal heeft een grote order voor 
gevoerde wasmachinehoezen binnen weten te slepen bij niemand minder dan elektro-
nicagigant Coolblue. Na een onderhandelingstraject van zo’n drie jaar kreeg de Boer 
opdracht voor levering van duurzame beschermhoezen voor transport van wasma-
chines voor de belgische markt. “Dit is de eerste pilot. Bij succes volgt een tweede 
proefproject in Duitsland. Als ook die slaagt gaan wij vervolgens alle hoezen voor de 
belangrijkste afzetmarkt van Coolblue leveren: Nederland. En dan praat je over duizen-
den exemplaren”, vertelt directeur-eigenaar Henk van Gelderen van de Boer Vrachtbe-
scherming.

De grootste webwinkel van Nederland in 
elektronica verpakt wasmachines mo-
menteel voor transport in (plastic) speci-
ale hoezen van noppenfolie. Hiervoor is 
Coolblue al jaren klant bij de Boer Vracht-
bescherming. De afnemer wil echter toe 
naar een duurzamer alternatief voor dit 
wegwerpmateriaal. De Boer Vrachtbescher-
ming biedt nu als oplossing herbruikbare 
stoffen beschermhoezen die kwalitatief tot 
de beste in de markt behoren. 

Voordelen beschermhoezen
“De beschermhoezen hebben veel voor-
delen. Zo kost het in- en uitpakken van 
witgoed veel tijd. Een beschermhoes er 
omheen doen gaat veel sneller dus de klant 
kan hiermee fors besparen op manuren”, 
zegt van Gelderen. “Dankzij de herbruikba-
re hoezen reduceert de klant bovendien de 
afvalstroom aanzienlijk. Het is dus een zeer 
duurzame oplossing. Daarnaast bescher-
men de hoezen beter dan de folie waarmee 
de kans op transportschade (en dus kosten) 
kleiner wordt. We leveren de hoezen met 
opdruk van het logo: dit zorgt voor een 
representatieve, professionele uitstraling 

bij het uitleveren aan de klant.” De Boer 
Vrachtbescherming laat de beschermhoe-
zen in het buitenland op maat produceren. 
De polyester hoezen met fleece-voering  
zijn uitermate geschikt voor het transport 
van alle grotere, kwetsbare producten. 
Branches waarvoor de hoezen bij uitstek 
geschikt zijn, zijn naast witgoedleveran-
ciers onder meer verhuizers, standbouwers, 
machinebouwers, de elektronicabranche en 
de meubelbranche. “Ook voor kleine maat-
werkoplossingen kan men bij ons terecht”, 
meldt van Gelderen.

Over de Boer Vrachtbescherming
De Boer Vrachtbescherming doet veel 
meer dan alleen beschermhoezen leveren. 
Het Kanaalster bedrijf verkoopt lokaal, 
regionaal maar ook internationaal verhuis-
dekens, verpakkingsmaterialen en trans-
portbeschermingsmiddelen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan omsnoeringsmateriaal, 
tape en tapedispensers, alle soorten folie, 
zakken, pallets, dozen en opvulmaterialen, 
kartonnen vellen, webshopverpakkingen, 
stuwkussens, sjorbanden, bedrukte tape en 
dozen. 

“Een andere referentie is Beter Bed. Dit 
bedrijf koopt al jaren alle LDPE (plastic) 
matrashoezen bij ons. Van de grootste 
leverancier van elektrische fietsen zijn wij 
inmiddels ook hofleverancier. Wij leveren 
op bestelling en daarnaast kunnen klanten 
uit de regio hun verpakkingsmaterialen hier 
op locatie afhalen”, zegt Van Gelderen.
Het bedrijf is inmiddels meer dan hon-
derd jaar oud en levert voornamelijk 
aan zakelijke klanten. Het werd in 1915 
opgericht als leverancier van fournituren 
en verhuisdekens. Deze laatste vormen nog 
altijd – samen met transporthoezen - de 
specialisatie van het bedrijf. Als marktleider 
distribueert De Boer de pakdekens voor-
namelijk via wederverkopers in binnen- en 
buitenland. 

De omzet in verhuisdekens groeide dit jaar 
sterk dankzij een belangrijke expansie in 
Scandinavië: ook in Zweden en Noorwe-
gen is De Boer Vrachtbescherming nu een 
verhuisdeken-leverancier van formaat. 
“Hoezen en alle overige verpakkingsmate-
rialen leveren wij grotendeels rechtstreeks 
aan de eindgebruikers. Goede service en 
meedenken met de klant is waar het om 
draait. Dit jaar wordt fantastisch afgesloten 
– mede dankzij de geweldige inzet van de 
medewerkers - en ook over 2023 zijn wij 
optimistisch gestemd”, sluit de gedreven 
ondernemer tevreden af.

Kijk voor meer informatie op 
www.vrachtbescherming.nl
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Knallend�het�jaar�uit�met
de�Virena�eindejaarsshow

Van�19�t/m�30�december�organiseert�Virena�
Autogroep�op�alle�locaties�een�eindejaarsshow.

Kom�gezellig�langs�in�een�van�onze�showrooms�en�
profiteer�van�leuke�acties.

Laat�u�een�offerte�maken?
Dan�ontvangt�u�een�lekkere�warme�muts.

Bij�aankoop�van�een�occasion�krijgt�u�in�de�actie�
periode�een�Tankpas�ter�waarde�van�€250,-

Wij�hebben�maar�liefst�250�occasions�op�voorraad!

Virena�Autogroep�wenst�u�hele�fijne�kerstdagen�en�
een�gelukkig�nieuwjaar.�

Assen Emmen Stadskanaal Ten�Boer Winschoten

Foto Foto Foto Foto Foto

De�Kia�Dealer�voor�de�regio
Groningen�en�Drenthe



GREEP�UIT�
ONZE�OCCASIONS

Voor�meer�van�onze�occasions�kunt�u�terecht�op:
www.virena-autogroep.nl
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Praktijk Eden Vriescheloo biedt lichaamsgerichte 
(psycho)therapie voor vrouwen
Vrouwen die op een gezonde manier willen omgaan met stress, emoties en negatieve 
gedachten over zichzelf, kunnen vanaf nu terecht bij Praktijk Eden. Lichaamsgerichte 
therapeut Nettie Scholtens-Bootsman (1969) richt zich met de individuele therapie 
‘Begin met jezelf’ specifiek op vrouwen die meer verbinding met zichzelf en anderen 
willen ervaren.

Nettie helpt vrouwen die vastlopen in hun 
werk of relatie, of die zich onzeker, angstig 
of prikkelbaar voelen. Innerlijk kind werk, 
ademhalingsoefeningen, bio-energetica, 

meditatie, traumawerk en familieopstellin-
gen geven meer inzicht in de diepere lagen 
en patronen die je leiden. 

Tijdens de sessies begeleidt Nettie vrou-
wen om meer regie, energie en verbinding 
te ervaren. Ze voelen daardoor meer rust 
en begrijpen hun gedrag beter.

Nettie studeerde in 2004 af als Primal 
Rebirth Therapeut bij het Opleidingsinsti-
tuut Aumm. Naast haar baan als leerkracht 
volgde ze diverse vervolgopleidingen en 
specialisaties zoals Familie opstellingen, 

Co-Dependency (relatie therapie), Trauma-
opleiding, Kindercoaching en NLP.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact
Kijk voor meer informatie: 
www.praktijk-eden.nl 
E-mail: Nettie@beginmetjezelf.nl
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deltanetwerk.nl

Meld je
aan vóór
15 maart 

2023!

Gigasnel 
glasvezel
nu ook in Musselkanaal
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‘Ook wij zetten in op verduurzaming’
Caravan Centrum Emmen: hét adres voor nieuwe 
en gebruikte caravans
 
Caravan Centrum Emmen kan met recht een familiebedrijf genoemd worden. Tegen-
woordig runnen Jaroen en Roan Ensing het bedrijf, nadat hun vader - ‘met een oud 
gebouwtje en wat handel’- de onderneming in 1983 al begon. Van een oud gebouwtje 
is anno 2022 al lang geen sprake meer. Caravan Centrum Emmen is een prachtig bedrijf 
waar je terecht kunt voor zowel nieuwe en gebruikte caravans van de beste merken. 
‘Behalve dat verzorgen we ook het onderhoud en schadeherstel van caravans. Daardoor 
wordt ons seizoen steeds langer’, vertelt Jaroen in de prachtige showroom in Emmen.
 
Caravans van de beste merken
Wandel rond met Jaroen Ensing in de 
showroom en je weet meteen alles van 
caravans van merken als Fendt, het Engelse 
en onderscheidende Sprite, Hobby en ook 
Sterckeman. Ensing kan je echt alles vertel-
len over elke caravan en precies dat maakt 
ook het verschil. Voorlichting en service 
worden hier met een grote hoofdletter 
geschreven. ‘Wij hebben hier een perfecte 
caravan voor elke doelgroep. Hobby is 
de meest verkochte caravan maar met 
bijvoorbeeld een merk als Sprite bieden we 
ook caravans met een heel andere inde-
ling. We hebben caravans voor de kleine 
en de grote beurs en bieden daarnaast veel 
producten die een verblijf in en rond de ca-
ravan nog plezieriger maken’, weet Ensing.
 
‘Huisje op wielen’
Eén ding is zeker. De caravan heeft zich zo 
stormachtig ontwikkeld, dat tegenwoordig 
echt sprake is van een ‘huisje op wielen’. 
‘Zeker door corona zijn weer veel meer 
mensen gaan kamperen. De interesse in 
de caravan is als gevolg daarvan sterk 
toegenomen. We zien hier veel nieuwe en 

jongere klanten. We hebben voor iedereen 
een geschikte caravan staan en zijn steeds 
op zoek naar geschikte occasions om in te 
kopen. We willen ook die voorraad gewoon 
steeds op peil hebben’, zegt Ensing. En in 
die missie slagen ze bij Caravan Centrum 
Emmen getuige de ruime keuze met vlag en 
wimpel.
 
Stapje extra
‘We hebben hier echt alles. Van de meest 
luxe caravan tot de wat lichtere caravan en 
alles wat daar tussenin zit. Ook voor een 
leuk instapmodel ben je bij ons aan het 
beste adres. Wij proberen hier ook altijd 
met de klant mee te denken. Is iemand op 
zoek naar een gebruikte caravan van een 
bepaald merk en hebben wij die op dat mo-
ment niet staan, dan gaan we voor de klant 
op zoek. Wij zijn hier echt bereid om een 
stapje extra te zetten voor de klant.‘
 
Verduurzaming
De gebroeders Ensing en het team heb-
ben zeker wel ambities. ‘In eerste instantie 
liggen de ambities op het verduurzamen 
van ons pand. Zo zijn we nu bijvoorbeeld 

bezig met de realisatie van zonne-energie. 
Verder hebben we onze hal al prima geïso-
leerd en proberen we ook nadrukkelijk om 
verantwoord met elektriciteit om te gaan. 
Wat zeker ook een uitdaging is op dit zijn 
de levertijden van bijvoorbeeld de voor-
tenten. Dat is nu écht een uitdaging. Maar 
ook in dat kader proberen we het voor onze 

klanten zo goed en snel mogelijk in orde te 
maken’, besluit Jaroen Ensing.

Caravan Centrum Emmen is gevestigd aan 
de Navigatiestraat 7-8 in Emmen en is tele-
fonisch bereikbaar via 0591 - 62 85 30.  
Zie ook de website www.cc-emmen.nl.  
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Manning Dakbedekking kijkt terug op een mooie 
jubileumviering
Twintig jaar: zo lang bestond Manning Dakbedekking uit 
Stadskanaal in april van dit jaar. Marcel en Jacqueline 
Manning hebben nog warme herinneringen aan het vieren 
van dit jubileum.

Door Eline Lohman

1 april van dit jaar was het zover: Manning Dakbedekking 
bestond twintig jaar. Reden voor een feestje, vonden Marcel 
en Jacqueline. “We hebben het gevierd met een feest op 
eigen terrein, in een mooi aangeklede feesttent. Familie, 
personeel en relaties waren aanwezig. Het was enorm 
gezellig! We hebben genoten van lekker eten, drankjes en 
er was mooi muziek bij. We vonden het belangrijk om stil te 
staan bij ons jubileum, want twintig jaar is niet niks.”

Het begon destijds allemaal met Marcel, die als zzp’er voor 
zichzelf begon in de onderaanneming. Langzamerhand 
huurde hij wat uitzendkrachten in, later kwam er personeel 
in dienst en inmiddels heeft Manning Dakbedekking 28 
medewerkers. Er wordt in alle drie de noordelijke provin-
cies gewerkt, met geregeld ook uitstapjes naar andere 
provincies. “ We hebben een aantal jongens die al heel lang 
bij ons werken. Eentje zelfs meer dan zeventien jaar! We 
hebben al die jaren een vrij vast team gehad. Wij denken 
dat dit wel iets zegt over ons bedrijf. Of er veel veranderd 
is door de jaren heen? Niet echt op het gebied van de 
dakbedekking, maar wel qua regelgeving op het dak. Er zijn 
steeds meer regels waaraan je je moet houden; zo wordt er 
sterk gehamerd op veiligheid. Begrijpelijk en daarom zijn 
wij hier ook volop mee bezig.”

Manning Dakbedekking houdt zich bezig met het verwerken 
van bitumineuze en kunststof dakbedekking op platte da-
ken en met het aanbrengen van veiligheid op daken. “Onze 
kracht is dat wij flexibel zijn. We kunnen snel schakelen. 
Als iemand bijvoorbeeld een lekkage heeft, dan kunnen we 
snel een servicemonteur inzetten. Vaak komt deze mon-
teur dezelfde dag nog langs om de lekkage op te lossen. 
Het gaat goed met ons bedrijf, we hebben nog voldoende 
werkvoorraad. Wij gaan dus op deze voet verder, het liefst 

met deze club medewerkers. We hebben niet de intentie 
om nog groter te groeien, omdat we voor goede service en 
kwaliteit willen blijven gaan.”

Buiten de zaken om zet het bedrijf zich ook maatschappeli-
jk in. Zo is Manning Dakbedekking sponsor van de Bruintje 
Beer Tocht in Musselkanaal – de woonplaats van Marcel en 

Jacqueline – en van de korfbalvereniging in Oude Pekela. 
Verder is het bedrijf sponsor van Kids United. “Wij vinden 
het mooi om een steentje bij te dragen aan de maatschap-
pij. Onder meer om een dorp als Musselkanaal levendig 
te houden en zodat sportverenigingen meer kunnen doen 
voor hun  leden en in het bijzonder voor de jeugd.”
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Feestelijke en smakelijke gerechten op tafel 
dankzij Uw Slager Hemmen in Onstwedde
Door Miranda Wolters
Deze tijd van het jaar is traditiegetrouw 
dé tijd waarin we veel tijd met familie 
en vrienden doorbrengen en daarbij veel 
aandacht schenken aan lekker eten en 
drinken. Een klassiek kerstmenu bevat 
altijd een goed vlees- of gevogeltegerecht 
en wie kan u daar nu beter bij helpen en 
adviseren dan Uw Slager? 

Uw Slager Hemmen in Onstwedde heeft 
speciaal voor de feestdagen de zoge-
naamde ‘Decemberspecials’ samengesteld. 
Van een heerlijk frisse salade in een glaasje 
tot een lekkere vitello tonato, een complete 
gourmet- of steengrillschotel of verschillen-
de soorten rollades, stuk voor stuk typische 
kerstgerechten die u in no time op tafel zet 
dankzij het voorbereidende werk van Uw 
Slager. En wilt u iets anders op tafel zetten 
zoals een groot braadstuk of een goede 
biefstuk of weet u niet precies welk vlees 
u het beste voor een bepaald gerecht kunt 
gebruiken dan is Uw Slager er natuurlijk 
om u daarbij van dienst te zijn. Overigens 
horen de hapjesschalen, borrelboxen en 
tapasschalen natuurlijk ook nog thuis in de 
categorie ‘Decemberspecials” en deze zijn 
ideaal om te serveren tijdens oudejaarsa-
vond. 

Uw Slager 
“Voor ons is dit een enorm drukke maar 
ook super gezellige periode in de winkel”, 
vertelt Mark Visser, eigenaar van Uw Slager 
Hemmen in Onstwedde. “En bovendien 
kijken we samen terug op een fijn jaar. Een 
jaar waarin er voor ons ook weer iets ve-
randerde want we zijn sinds 1 mei namelijk 
aangesloten bij Uw Slager. Daarbij hoorde 

ook een kleine naamsverandering en zodo-
ende heten we dus nu Uw Slager Hemmen. 
Uw Slager is een winkelformule voor zelf-
standige slagers in Nederland en onder-
steunt ambachtelijke slagers op allerlei 
fronten, van foldermateriaal en content voor 
social media tot de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Iedere Uw Slager is uniek en 
heeft zijn eigen identiteit, we bepalen dus 
uiteindelijk zelf het assortiment dat de klant 
in onze vitrines vindt. Deze samenwerking 
met andere ambachtelijke slagers zorgt 
ervoor dat we kunnen putten uit een grote 

bron van informatie en creativiteit om onze 
producten te verfijnen, vernieuwen en nog 
lekkerder te maken”, legt hij uit.  

Een andere kleine verandering die ook 
doorgevoerd werd is dat de middagsluit-
ing verdwenen is. Mark: “Voorheen waren 
we tussen de middag altijd gesloten maar 
we vinden dat eigenlijk niet meer van deze 
tijd en daarom hebben we ervoor gekozen 
om de middagsluiting af te schaffen.” Dat 
betekent dat Uw Slager Hemmen nu van 

dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
18.00 uur geopend is en op zaterdag van 
8.00 uur tot 16.00 uur. Het team van Uw 
Slager Hemmen wenst u alvast hele fijne 
feestdagen en ziet u ook in 2023 graag 
terug in de winkel aan de Dorpsstraat in 
Onstwedde! 

Uw Slager Hemmen 
Dorpsstraat 38  |  9591AV Onstwedde 
Tel: 0599 – 33 19 14   |  slagerijhemmen.nl 
info@slagerijhemmen.nl
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Nieuw bestuur ijsvereniging Hamar 
IJsvereniging Hamar is sinds de oprichting 
in 1957 een begrip als een van de mooiste 
natuurijsbanen in het Noorden. Wegens 
vertrek van het bestuur dreigde echter het 
einde van de ijsvereniging. Zover heeft het 
gelukkig niet hoeven komen en sinds kort 
kent de verenging een nieuw en enthousi-
ast bestuur.  

Ondanks dat het geen vanzelfsprekendheid 
is dat er ieder jaar geschaatst kan worden, 
heeft Hamar een belangrijke sportieve en 
maatschappelijke functie in de Parkwijk 
aldus vertrekkend voorzitter Jos Bruining. 
We zijn dan ook blij dat het nieuwe bestuur 
dit stokje over wil nemen. De winters zijn 
misschien niet meer zo streng, maar er 
komt vast en zeker weer vorst en dan kan 
er volop worden geschaatst op de ijsbaan. 
Dan willen we natuurlijk ook wedstrijden 
en andere evenementen organiseren vertelt 
Sharon Mulder van het nieuwe bestuur. We 
willen ons echter niet alleen richten op 
steeds zeldzamer ijs in de winter, maar ook 
op activiteiten die zonder ijs georganiseerd 
kunnen worden. We hebben hier inmiddels 
al met verschillende instanties contact over. 

Bestuursleden Hans Koster en Gerko Drenth 
zijn vol lof over hoe het vorige bestuur 
de situatie heeft achtergelaten. Ondanks 
moeilijke jaren waarin er niet geschaatst 
kon worden, Corona en stijgende kosten is 
het huishoudboekje van Hamar uitstekend 
op orde en ook is alle apparatuur en het 
gebouw goed onderhouden. Desalniettemin 
zal er – mede vanwege stijgende energie-
prijzen – wel gekeken worden naar uitbre-
iding van inkomsten. Hierbij vinden we het 
overigens heel belangrijk dat de vereniging 
breed toegankelijk is en ook blijft en willen 
we absoluut voorkomen dat de contributie 
of toegangsprijzen gaan stijgen. Daarnaast 

willen we het aantrekkelijk maken voor 
leden om lid te zijn van Hamar door activ-
iteiten te organiseren als er geen ijs ligt. 
Zo kunnen leden van Hamar op bepaalde 
dagen gratis gebruik maken van ijsbaan 
Kardinge in Groningen. 

Het nieuwe bestuur heeft volop ideeën hoe 
de ijsvereniging kan bijdragen aan sportieve 
ontwikkeling van de Parkwijk, ook als er 
geen natuurijs ligt. Als lid van het nieuwe 
bestuur is Jaap Mulder dan ook blij verrast 
door de vele buurtbewoners en vrijwil-
ligers die Hamar een warm hart toedragen. 

Ik stond er versteld van hoeveel mensen 
aangeboden hebben iets te willen doen 
voor de ijsvereniging. Met zoveel betrokken-
heid en enthousiasme is er dan ook volop 
vertrouwen dat Hamar nog heel lang een 
begrip zal blijven in het Noorden, ook als er 
geen ijs ligt!
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Hekwerken, onderdelen voor meubelen en campers, 
Koops Metaal in Nieuw-Buinen maakt het allemaal
Door Miranda Wolters
Dat metaalbewerking een ruim begrip is en de werkzaam-
heden in het vak van metaalbewerker heel veel van elkaar 
kunnen verschillen blijkt wel als je Gerrie Koops van 
Koops Metaal in Nieuw-Buinen spreekt. Staat hij het ene 
moment de velgen van een auto te ‘richten’, het volgende 
moment is hij bezig met de productie van metalen meu-
belonderdelen voor een meubelmakerij. 

“Volgend jaar in april is het precies 20 jaar geleden dat ik 
begon met Koops Metaal”, vertelt Gerrie als we hem vragen 
naar het ontstaan van zijn bedrijf. “In de jaren daarvoor 
werkte ik al in dienst van een metaalbedrijf en besloot ik 
onder mijn eigen naam verder te gaan. Tot die tijd was ik 
vooral bezig met allerlei werkzaamheden die te maken had-
den met landbouwmachines maar daar kwamen vanaf dat 
moment steeds meer andere opdrachten bij. Zo maakte ik 
steeds meer hekwerk en deed ik ook veel constructiewerk.” 
Tegenwoordig ligt de focus van Koops Metaal nog altijd 
op het produceren van (sier) hekwerken, worden er veel 
metalen onderdelen voor industriële meubelen voor een 
meubelfabriek gemaakt en is Koops Metaal ook specialist in 
het ‘richten’ van aluminium velgen. “Dat richten van velgen 
houdt in dat we velgen waarmee bijvoorbeeld een stoe-
prand geraakt is weer recht trekken als deze daardoor krom 
geworden zijn”, legt Gerrie uit. “Aluminium is een redelijk 
kwetsbaar metaal en een stoeprand is snel geraakt dus dit 
komt best vaak voor.”

De meeste opdrachten die Koops Metaal uitvoert komen 
van bedrijven maar particulieren weten het bedrijf op het 
industrieterrein van Nieuw-Buinen ook steeds beter te vin-
den. “Dat geldt bijvoorbeeld voor het laten maken van sier-
hekwerk. We hier best wel wat voorbeelden die we kunnen 
laten zien maar mensen komen vaak ook zelf met ideeën 
die we dan voor ze uitwerken”, aldus Gerrie. “Soms komt er 
ook weleens iemand met een fiets die dwars door midden 
is of waarvan het frame een barst heeft en dan repareren 
we dat. Wat we ook veel doen is het maken van onderdelen 
voor campers, voor onze ‘buurman’ maken we bijvoorbeeld 

de constructie van een zit-slaapbank voor in een camper, 
deze bank schuif je in een paar seconden gemakkelijk uit 
tot een comfortabel bed.”

Bij metaalbewerking horen natuurlijk veel laswerkzaam-
heden en voor wat betreft lassen bestaan er verschillende 
lastechnieken. “Welke lastechniek we toepassen heeft 
vooral te maken met het soort materiaal dat aan elkaar 
verbonden moet worden”, legt Gerrie uit. “Wij maken onder 
andere gebruik van het Mig en Mag en Tig lassen. Mig en 
Mag lassen passen we toe op staal en Tig lassen is vooral 

geschikt voor het lassen van aluminium en rvs.” Gerrie voert 
alle werkzaamheden in de werkplaats aan de Industrieweg 
zelf uit, daarbij geholpen door zijn vaste medewerker. “Sa-
men runnen we het bedrijf en zijn we iedere dag met veel 
plezier bezig met alle verschillende opdrachten. Het leven 
van een metaalbewerker is wat dat betreft absoluut niet 
saai”, zegt hij tot besluit. 

Koops Metaal 
Industrieweg 15 Hal 2  |  Nieuw-Buinen
Tel: 06 - 50 95 47 03  |  www.koopsmetaal.nl
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Grooten Többen Interieur gaat verhuizen
Nog heel even en Grooten Többen 
Interieur in Stadskanaal gaat 
verhuizen. De vertrouwde plek in 
hartje Stadskanaal wordt ingeru-
ild voor een ruimer onderkomen 
aan de Handelsstraat 26 in Stad-
skanaal. ‘Vanwege de verhuizing 
zijn we tussen Kerst en Oud en 
Nieuw en de eerste week van 
januari gesloten. Daarna kunnen 
mensen ons op onze prachtige 
nieuwe locatie bezoeken’, legt 
Edwin Többen uit.

Complete inrichting
De reden dat het alom bekende 
bedrijf gaat verhuizen is helder. 
‘Ons huidige onderkomen is te 
klein. Op de nieuwe locatie is vo-
lop parkeerruimte, kan de expedi-
tie beter geregeld worden en heb-
ben we een groter magazijn’, zegt 
Többen. Zoals bekend kun je bij 
Grooten Többen Interieur terecht 
voor een complete inrichting. Dus 
voor gordijnen en raamdecoratie, 
voor horren en voor vloeren ben je 
er aan het best denkbare adres. 

‘Jong en oud weet ons te vinden. 
We kunnen iedereen bedienen 
en ontzorgen. Als het om vloeren 
gaat kun je bij ons terecht voor 
de meest trendy vloeren en voor 
bijvoorbeeld een visgraat vloer, 
uiteraard compleet afgewerkt. Ook 
voor het leukste en beste tapijt 
ben je hier op de juiste plaats. Wij 
leveren altijd kwaliteit en bieden 
simpelweg alles op het gebied van 
inrichten’, zegt Többen.

Kwaliteit en vertrouwen
Kwaliteit en vertrouwen, dat is in 
de kern waar alles om draait bij de 
onderneming in Stadskanaal. ‘We 
krijgen hier wel eens mensen die 
ons de sleutel geven en zelf op 
vakantie gaan. Mogen wij de boel 
compleet inrichten. Mensen weten 

dat ze altijd bij ons binnen kunnen 
lopen bij vragen. En is iets niet in 
orde, dan staan wij daarvoor en 
lossen we het op. Vooraf betalen? 
Dat is bij ons niet aan de orde. 
Pas als alles klaar en naar wens is, 
krijgen klanten een factuur en niet 
eerder.’

Ervaren specialisten
Grooten Többen Interieur kan een 
beroep doen op een eigen team 
van vakmensen. ‘En verder heb-
ben we een netwerk van externe 
partijen die we in kunnen huren. 
Ik ben er zelf echter altijd bij. Ik 
neem de klus aan, en ik zorg dat 
alles naar wens gerealiseerd wordt. 

Kies je ervoor om ons jouw woning 
in te laten richten, dan kies je voor 
kwaliteit. Bovendien hebben we 
natuurlijk in de loop der jaren een 
goede naam opgebouwd en weet 
je dat je bij ons altijd te maken 
krijgt met ervaren specialisten.’ 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling
‘Volgend jaar vieren we ons 10-jarig jubileum met 
speciale activiteiten en acties’
door Jan Johan ten Have
SMEERLING - Gasterij Natuurlijk Smeerling bestaat in 2023 
tien jaar. Dat gaan exploitant Margriet Nieuwenhuis en 
haar team vieren met met diverse speciale activiteiten en 
acties. “We willen er een feestelijk jaar van maken, samen 
met verschillende partners, zoals Natuurmonumenten en 
stichting Wandelen in Westerwolde”, vertelt Margriet. 

Onder meer studenten en leerlingen van verschillende 
onderwijsinstellingen worden betrokken bij de festiviteit-
en. “Zo werken we samen met grafische studenten aan de 
ontwikkeling van een speciale jubileum-placemat, die op al 
onze tafels komt te liggen. De highlights van de afgelopen 
tien jaar verwerken we in een soort ganzenbordspel, dat 
onze gasten tijdens hun verblijf kunnen spelen”, vertelt 
Margriet. 

Ook is het de bedoeling dat er jubileumwandelingen ko-
men, in samenwerking met stichting Wandelen in Wester-
wolde. “Wij sponsoren twee wandelroutes van Wandelen 
in Westerwolde omdat wij het werk van de vrijwilligers van 
deze stichting fantastisch vinden en graag willen onder-
steunen. Wij denken aan de opzet van een arrangement 
in combinatie met die wandelingen. Over opzet van de 
overige activiteiten zijn we nog druk aan het brainstormen. 
Het creatieve proces is in volle gang. Want dat is wat wij 
graag doen, een beetje out-of-the-box denken.”

Het is de bedoeling dat komend jaar ook de Roege Wilt 
Wandeling doorgaat. Dit wandelevenement kon de afgelo-
pen drie keer niet plaatsvinden vanwege coronabeperkin-
gen. “Deze wandeling met sketches en vertellingen onder-
weg is elk jaar vroegtijdig volgeboekt. Daarom zijn we blij 
dat we deze dit jaar weer kunnen houden”, zegt Margriet. 
“Ook vindt op 21 juni weer de fair van Westerwolde Rijgt 
plaats bij de Gasterij.”

Hectisch jaar
De uitbaatster blikt ook nog even terug op het afgelopen 
jaar: “Het was enorm hectisch. Met Pasen hadden we 
nog te maken met coronabeperkingen. Een buffet mocht 
nog niet en dus serveerden we de brunch aan tafeltjes, 
die op gepaste afstand van elkaar stonden. Ondanks de 
beperkingen was de Paasbrunch een knallend succes. Het 
bleek de voorbode van een krankzinnig drukke zomer. We 
moesten zelfs op bepaalde momenten bezoekersstops 
inlassen omdat het gewoon te druk werd.” Ook het nieuwe 
Smeerlings Beauty Verwenarrangement - bestaande uit 
een huisgemaakte zoete lekkernijen proeverij met een 
potje koffie of thee bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, een 
korte wandeling en een behandeling in Schoonheidssalon 

Smeerling - is een succes. De hectiek van het afgelopen 
jaar werd versterkt door enkele minder mooie gebeurtenis-
sen. Zo ontstond er behoorlijk wat schade door een nog 
altijd raadselachtige stroomstoring en werd de Gasterij 
slachtoffer van een brutale inbraak. “Die hakte er behoo-
rlijk in, bij onze zeer betrokken medewerkers. Niet alleen 
vanwege de schade, maar vooral ook vanwege het gevoel 
van onveiligheid”, zegt ze. 

Margriet denkt er niet graag aan terug. Liever blikt ze 
vooruit naar een feestelijk jubileumjaar: “We gaan er met 
elkaar een hartstikke mooi jaar van maken. We hebben er 
zin in.”

Exploitant Margriet Nieuwenhuis bij Gasterij Natuurlijk Smeerling (foto Jan Johan ten Have)
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Sebastiaan en Christella Scholte ondernemen vol 
enthousiasme in Mussel
De unieke formule van S-markt Scholte in Mussel, met de S van service
door Jan Johan ten Have
MUSSEL - Waar menig dorpswinkel uit het straatbeeld is 
verdwenen en inwoners van veel kleinere gemeenschap-
pen zelfs voor de dagelijkse boodschappen ver moeten ri-
jden, heeft Mussel een bloeiende supermarkt. Om S-markt 
Scholte in het 1200 zielen tellende dorp bestaansrecht 
te geven, houden ondernemers Sebastiaan en Christella 
Scholte er een zeer doelgerichte filosofie op na. Die wijkt 
af van de grote formules en is misschien wel juist daarom 
succesvol in Mussel.

Mensen uit Mussel en omstreken komen niet alleen voor 
de dagelijkse boodschappen naar S-markt Scholte. Even 
pinnen, een pakketje halen of brengen, een vers belegd 
broodje kopen of complete barbecue bestellen, het kan 
er allemaal. “Toen wij de winkel overnamen, wisten we 
ook dat veel supermarkten in kleine dorpen het moeilijk 
hebben. We wilden de winkel graag levensvatbaar houden 
en hebben er goed over nagedacht hoe dat mogelijk zou 
zijn. Het antwoord ligt in een breed aanbod van kwalit-
eitsproducten en diensten en veel service bieden”, vertelt 
Sebastiaan. 

Service
Wat is dan precies, die service? Kort gezegd komt het erop 
neer dat de klant er koning is. Sebastiaan en Christella 
verkopen veel, maar niet graag ‘nee’. “Onze kracht zit in de 
breedte van ons aanbod. Wat de klant ook wenst, wij doen 
er alles aan om aan die wens te voldoen. Een hapjesschaal 
bestellen voor een feestje? Geen probleem. Een barbecue 
houden? S-markt Scholte biedt de Dikdakken-barbecue. 
“Uitstekende kwaliteit vlees, salades en stokbrood, in-
clusief barbecue en desgewenst gekoelde dranken in een 
koelwagen. We leveren het allemaal. Als de klant het wil, 
leveren we zelfs personeel dat het vlees bakt, bijvoorbeeld 
bij een bedrijfsfeest. Eén telefoontje en het is geregeld, 
hoeveel gasten er ook komen”, vertelt Sebastiaan. 

“Dit is een geslaagd concept, waarvoor zich steeds meer 
klanten van ver buiten Mussel melden.”

Medewerkers
Eén van de pijlers onder de zaak is het uitstekende team 
medewerkers. De rolverdeling is er eenvoudig en duidelijk: 
iedereen doet er alles. De medewerkers hebben vrijheid en 
verantwoordelijkheid om mee te denken en beslissingen te 
nemen om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

“We zijn een kleinschalige winkel die veel maatwerk biedt. 
Dat vraagt wat van ons team, maar biedt onze medewerk-
ers ook wat: gevarieerd werk met leuke klantcontacten.”

Draagvlak
Sebastiaan benadrukt het belang van draagvlak binnen het 
dorp: “Er is veel bedrijvigheid in Mussel. We hebben met 
de HOM een sterke ondernemersvereniging met leden die 
elkaar de handel gunnen. De leefbaarheid in ons dorp is 
van groot belang. Mede daarom zijn wij één van de hoofd-
sponsors van voetbalvereniging Mussel”. Zo wil Scholte 
er op vele manieren zijn voor de mensen uit Mussel en 
omgeving die ervoor kiezen om hun inkopen bij de S-markt 
te doen: “Je kunt het niet alleen, je hebt elkaar nodig.”

Sebastiaan en Christella Scholte van S-markt Scholte
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Boerderij Hooghei in Onstwedde
Een goed gevoel van een grote glimlach
‘Als mensen aan het einde van de dag met een grote 
glimlach naar huis gaan, dan geeft ons dat elke dag weer 
een goed gevoel.’ Aan het woord is Marieke Wolfs van 
Boerderij Hooghei. Boerderij Hooghei is een kleinschalige 
zorgboerderij. ‘ Wij bieden dagbesteding en dat al vanaf 
2011. Onze boerderij is multifunctioneel met akkerbouw 
en natuurbegrazing. En dat is prima te combineren met de 
zorg die we hier aanbieden aan mensen vanaf de leeftijd 
van achttien jaar.’

Zeer dankbaar beroep
‘Mijn man Hidde en ik hebben een fantastisch en zeer 
dankbaar beroep. De mensen die hier van hun dagbest-
eding genieten, hebben vaak ‘andere gaven’. Ze kunnen 
gewoon heel erg veel en soms zijn kleine dingen al zo mooi 
om mee te maken. Voorbeeld? Er kwam hier een jongen die 
zijn veters niet kon strikken. Wij hebben hem dat met heel 
erg veel geduld binnen een paar weken geleerd. Hij heeft 
het er nog elke dag over. Dat is zo fantastisch mooi’, zegt 
Marieke. Mensen zijn soms twee dagen en soms meerdere 
dagen per week op de boerderij te vinden. De groep wordt 
begeleid door Hidde en Marieke. ‘ Het is belangrijk dat er 
een klik is. Wij zoeken naar passende werkzaamheden, 
helemaal toegespitst op het individu. Wat kan iemand en 
wat lukt wel of niet?’

Kwaliteit en goede zorg
Kwaliteit en goede zorg bieden, dat is waar Marieke en Hid-
de voor staan. ‘We zijn aangesloten bij BEZINN, dat staat 
voor Boer En Zorg In Noord Nederland en bij de Federatie 
Landbouw en Zorg. Wij hebben het keurmerk ‘Kwaliteit laat 
je zien’ en zijn momenteel druk bezig met de kernwaarden 
die daar bij horen en uniek zijn voor de landbouwzorg. Het 
kwaliteitskader bestaat uit kernwaarden als ‘ik word gezien 
en gehoord’,’ ik hoor erbij en ik doe mee’, ‘het is op de 
boerderij net als in het gewone leven’, ‘ik krijg de kans om 
te leren’, ‘ik kan kiezen uit nuttig werk’, ‘ik beweeg veel op 
de boerderij’, ‘er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’ , ‘het 
ritme op de boerderij geeft mij houvast’ en ‘we eten sa-

men gezond.’ Weet je wat leuk is. Ik heb onze cliënten ook 
deelgenoot gemaakt van deze kernwaarden en zij vroeger 
zich meteen af wat er nou anders aan was, omdat dit bij 
ons allemaal al gewoon zo is. Een mooier compliment kun 
je natuurlijk niet krijgen’, laat Marieke weten.

Kleinschalig en korte lijnen
‘We zijn heel erg trots op ons bedrijf en om die reden laten 
we nu eens van ons horen Het is zeker geen schreeuw om 
nieuwe cliënten. Vol zitten we nooit en als mensen zich 
aanmelden dan laat ik ze altijd gewoon een dag komen. 

Om te zien en te ontdekken of er een klik is. Onze cliënten 
komen bijvoorbeeld via gemeenten en woonvormen. Er zijn 
echter ook mensen bij die willen re-integreren of vereenza-
men. Onze kracht? Dat is denk ik het buitenleven, de dieren 
en de rust. Het is het kleinschalig en het zijn de korte lijnen 
die we hebben met ouders.’

Boerderij Hooghei is gevestigd aan de Barkhoornweg 9 
in Onstwedde en is telefonisch bereikbaar via 
0599 - 33 11 74 en 06 - 29 12 30 40. Zie ook de website 
www.boerderijhooghei.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Bestuurslid Bert-Jan de Groot over zeer geslaagde 
Vlagtwedder Landbouwbeurs 2022
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de Landbouwbeurs-familie'
door Jan Johan ten Have
VLAGTWEDDE - "Het was een fantastische beurs. Echt 
alles klopte." Dat zegt bestuurslid Bert-Jan de Groot over 
de Vlagtwedder Landbouwbeurs, die dit jaar plaatsvond 
van 17 tot en met 19 juni. De beurs trok meer dan 12.500 
bezoekers, de vrijwilligers zetten vol enthousiasme de 
schouders eronder en BBB-boegbeeld Caroline van der 
Plas kwam de beurs openen.

De Vlagtwedder Landbouwbeurs vond een jaar later plaats 
dan gebruikelijk. Het extra jaar wachten vanwege corona 
leek de medewerkers, standhouders en bezoekers alleen 
maar enthousiaster te hebben gemaakt voor de beurs. 
“De beurs zag er piekfijn uit, de sfeer was geweldig en de 
vrijwilligers staken er ziel en zaligheid in”, zegt De Groot. 
“Ook het reuzenrad ‘van Derk Jurrie van der Wal’ was een 
groot succes.”

Caroline van der Plas
BBB-boegbeeld en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas 
kwam naar Vlagtwedde om de beurs te openen. De Groot 
blikt terug: “Dat was echt geweldig. Caroline deed veel 
meer dan alleen een geweldig openingswoord spreken. Na 
de officiële aftrap liep ze hier wel een uur of drie rond. Ze 
nam echt de tijd voor ons en ging oprecht geïnteresseerd 
met mensen in gesprek. Er speelt natuurlijk nogal wat in 
de landbouw en zij liet zien en voelen dat dit haar daad-
werkelijk aan het hart gaat. Caroline toonde enorm veel 
kennis van zaken, zij heeft feitenkennis en weet waarover 
ze praat. Bovendien is ze benaderbaar en open.”

De Groot vertelt dat de BBB-politica al heeft toegezegd dat 
ze bij de volgende editie van de Vlagtwedder Landbouw-
beurs weer van de partij zal zijn: “Dan zal ze ons vertellen 
wat er is bereikt en kunnen we uiteraard opnieuw met 
haar in gesprek. Dit is een politica die met de voeten in de 
maatschappij staat.”

Vrijwilligers
De Groot staat ook even uitgebreid stil bij het belang van 
vrijwilligers voor de beurs. “Alle medewerkers van de beurs 
- inclusief de bestuursleden - zijn voor de volle honderd 
procent vrijwilligers”, vertelt hij. “Het is heel simpel: zonder 
vrijwilligers is er geen Vlagtwedder Landbouwbeurs. En het 
mooie is dat de groep vrijwilligers voelt als één grote fami-
lie. Zij zijn het kloppend hart van deze Landbouwbeurs-
familie.” De vrijwilligers nemen er letterlijk alle werkzaam-
heden voor hun rekening: van de eerste paal die er een 
paar weken voor de beurs de grond in gaat tot het laatste 

koffiebekertje dat in de dagen na de beurs wordt opgeraapt 
en weggegooid.”

Het is volgens De Groot ‘een uit de hand gelopen hobby’: 
“Tientallen vrijwilligers zijn er dagenlang fulltime mee 
bezig. Daarom koesteren wij deze mensen. Een standhoud-
er die één van onze vrijwilligers schoffeerde, kreeg een 
rood kruis. Die mag nooit weer komen. En onlangs hielden 
wij een vrijwilligersfeest met Ik Hou Van Holland in brasse-
rie en partyboerderij Weddermeerhoeve. Man, dat was een 
feest, geweldig. Op naar 2024!”

Bestuurslid Bert-Jan de Groot van de Vlagtwedder Landbouwbeurs (Foto: Jan Johan ten Have)
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‘Liefde voor zingen zit in mijn bloed’
 
Zangeres Josien Bakker (18) uit Vlagtwedde timmert 
muzikaal gezien lekker aan de weg. Ze is volop bezig met 
het schrijven van haar eigen nummers en treedt met Kerst 
meerdere keren op in de regio. Hier kijkt Josien erg naar 
uit.
 
Door Eline Lohman
 
De passie voor zingen zat er al vroeg in bij Josien. Op haar 
tweede vond ze zingen al leuk, zo staat in het oppasboekje 
waar ze laatst doorheen bladerde. Op haar zesde ver-
jaardag kreeg ze voor het eerst een gitaar. Toen zij negen 
was, nam ze een proefles voor zang bij de muziekschool, 
waarna later duoles volgde met een vriendin. “De liefde 
voor muziek en zingen zit denk ik in mijn bloed – muzi-
kaliteit zit in de familie en daar heb ik altijd wel wat van 
meegekregen. Ik heb momenteel een tussenjaar. Ik heb 
me een paar maanden geleden uitgeschreven voor de 
opleiding Logopedie en ben nu aan het kijken welke richt-
ing ik op wil met mijn muziek. Ik wil er sowieso in verder. 
Ik hoop volgend jaar september te kunnen beginnen op de 
Popacademie in Enschede. Ik moet nog toelatingsexamen 
hiervoor doen, spannend! Mocht ik toegelaten worden, dan 
wil ik of de richting zang kiezen, of singer-songwriter.” Om 
daar alvast goed op voorbereid te zijn, is Josien al druk aan 
het oefenen met haar zangdocent. 
 
Nu de Kerstperiode weer is aangebroken, zijn ook de 
voorbereidingen weer volop aan de gang. “Ik heb al vier 
optredens staan en wie weet worden dit er nog meer. Ik 
vind het speciaal om tijdens de Kerstperiode te zingen, 
omdat er dan extra sfeer is en je mensen gemakkelijker 
meekrijgt met een nummer. Ik vind kerstliedjes leuk, maar 
niet de nummers die al tig keer op de radio zijn gedraaid. 
Daarom kies ik voor kerstnummers die niet zo vaak worden 
gedraaid en iets bijzonders hebben, zoals van de band 
Pentatonix, die heel mooi a-capella zingt. Tussen Kerst en 
Oud en Nieuw hoor ik hoe hoog twee van mijn nummers 
geëindigd zijn in de Grunneger 1000, waar mensen tot 
begin december op konden stemmen. Spannend! Vorig jaar 
stond ik op plaats 82, vond ik best knap.”
 
Josien – die in 2020 zowel de publieks- als de juryprijs 

won tijdens het Grunneger Laidjesfestival - zingt over het 
algemeen in het Gronings, maar ook Engels en Nederlands. 
Tijdens optreden brengt ze onder andere zelfgeschreven 
nummers ten gehore. “Ik heb tot nu toe vijf nummers zelf 
geschreven. Daar ben ik ook momenteel druk mee bezig. 
Ik zou de liedjes omschrijven als soft-pop, gemengd met 
een beetje country. Ik schrijf op dit moment vooral in het 

Engels en Nederlands, om mijn publiek wat te verbreden. 
Ik vind het fijn om nu veel in de regio op te treden, maar 
wie weet is op langere termijn mijn ambitie wel om verder 
het land in te gaan met mijn muziek. Met daarbij het plan 
dat ik in dit tussenjaar mijn zelfgeschreven nummers uit ga 
brengen op een EP.”
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Restaurant de Gaffel staat voor 20ste keer in 
Lekker 500 

Een mooie mijlpaal voor de Gaffel in Valthe: het restau-
rant staat voor de 20ste keer in restaurantgids Lekker 
500. De gids komt elk jaar met de 500 beste restaurants 
van Nederland en al sinds de start van de Gaffel staat het 
restaurant er onafgebroken in.

Door Eline Lohman

Roderik Seubers en Amanda Rixtum vinden het weer een  
eer om vermeld te staan in de gids. “In 2003 zijn we begon-
nen met ons restaurant en sindsdien hebben we er elk jaar 
in gestaan. Dat vinden wij zelf nog altijd heel bijzonder, 
omdat je wel elk jaar weer moet presteren om in de gids 
terecht te komen. We zitten in het zuidoosten van Drenthe 
en merken dat er weinig andere restaurants uit de omgev-
ing in staan. Dat maakt de vermelding extra bijzonder. Er 
hebben door de jaren heen wel meer restaurants uit de 
regio in gestaan, maar die hebben er of één of een paar 
keer in gestaan of bestaan al niet meer. Dat wij wederom 
vermeld worden, vinden wij een eer. Het geeft ons veel 
voldoening.”

De vermelding brengt extra belangstelling voor de Gaffel 
met zich mee, merken Roderik en Amanda. “Mensen die de 
gids lezen, nemen deze bijvoorbeeld mee wanneer ze een 
dagje naar onze provincie gaan. Ze willen een hapje eten, 
zien ons  staan in de gids en komen dan langs. Zeker in de 
zomer hebben we er veel baat bij dat we in de Lekker 500 
staan.”

Het is Roderik en Amanda nog nooit gelukt om op te 
merken wie  toch die recensenten van de Lekker 500 zijn. 
“De recensenten komen anoniem eten; wij weten niet wie 
die zijn en wanneer ze langskomen om bij ons te eten. 
We kunnen wel aan de gerechten terugzien wanneer ze 
ongeveer langs zijn gekomen, omdat we elke maand een 
ander menu hebben. We zijn wel altijd nieuwsgierig wan-
neer iemand bijvoorbeeld in een notitieblok zit te schri-
jven, want het zou kunnen dat die gast dan een recensent 
van de Lekker 500 is. Hoewel we er echt niet anders door 

gaan koken; omdat we altijd goed letten op onze kwaliteit, 
maakt het ook eigenlijk niet uit dat we niet weten wie die 
recensenten zijn. Wij staan bekend om onze kwaliteit, dus 
ons eten is altijd goed en daarmee zijn we stabiel met onze 
smaken.” Roderik is ‘ouderwets Frans geschoold’, zoals hij 
het zegt, in combinatie met moderne technieken. ,,We heb-

ben onze eigen groentetuin en boomgaard. Er groeit veel 
in de omgeving en dat gebruiken we dan ook. We maken 
bijvoorbeeld  onze eigen jus en bonbons en ons brood is 
zelfgebakken. Niets komt uit een pakje en zo kun je je eigen 
smaak in de gerechten kwijt.”
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al 20 jaar goede ideeën!
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‘Wij gaan genieten van ons pensioen’ 
HKB Hoving Kunststofbouw in Gieten stopt

HKB Hoving Kunststofbouw in Gieten stopt. Het pand en de woning zijn verkocht en Gerrit-Jan en Hennie Hoving gaan 
straks genieten van hun welverdiende pensioen. ‘Het is prima zo. We hebben het bedrijf 27 jaar gehad en hebben 
straks meer tijd voor andere dingen’, legt Hennie uit.

Van Stadskanaal naar Gieten
HKB Hoving Kunststofbouw begon in 1995 in Stadskanaal. 
Twee jaar later verhuisde de onderneming naar Gieten, 
daar waar het tot aan de laatste dag gevestigd bleef. Bij de 
onderneming stond een goed contact met de klant altijd 
op de eerste plaats, net als het leveren van kwaliteitspro-
ducten en het bieden van een uitstekende service. Bij HKB 
Hoving Kunststofbouw was afspraak altijd afspraak en 
kreeg je advies op maat. De offertes waren betrouwbaar en 
de planning degelijk. Bovendien kon je er vanop aan dat er 
altijd snel geleverd kon worden. Het zijn zaken die straks 
echt gemist zullen worden in Gieten en wijde omgeving.

‘We hoeven ons niet te vervelen’
Bang voor een zwart gat zijn Gerrit-Jan en Hennie aller-
minst. ‘We gaan verhuizen en laten een nieuw huis bou-
wen. Daar kijken we echt naar uit. We hebben straks wat 
meer tijd voor andere dingen, kunnen er wat vaker met de 
camper op uit. Bovendien krijgen we straks een grote tuin. 
We hoeven ons dus zeker niet te vervelen straks.’

Regie
Gerrit-Jan en Hennie hebben genoten van het onderne-
merschap. ‘Het was een kwestie van hard werken. Toch 
hebben we zelf altijd de regie gevoerd. We woonden

weliswaar bij het bedrijf, maar letten er op dat we niet dag 
en nacht aan het werk waren. Kwestie van de klanten goed 
opvoeden. Gerrit-Jan is 27 jaar om 06.45 uur begonnen 
en deed om 17.00 uur de deur dicht. Dat ging altijd prima, 
waardoor we altijd tijd overhielden om andere leuke din-
gen te doen.’

Loyale klanten
Natuurlijk beseffen Gerrit-Jan en Hennie dat het bedrijf 
geen succes had kunnen worden zonder de grote groep 
loyale klanten. ‘Langs deze weg willen we de klanten waar-
mee we zaken gedaan hebben dan ook hartelijk bedanken 
voor het vertrouwen dat ze altijd in ons gehad hebben’, 
besluiten Hennie en Gerrit-Jan. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)



RegioMagazine Onderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!



RegioMagazineOnderstaande ondernemers wensen u 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!




	RM_2022_December STK
	KS RM STK

