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Voor al uw 
bouwwerkzaamheden. 
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Laat uw schoorsteen 
vakkundig vegen door 
klus & schoorsteen-

veegbedrijf jd!! 
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voor alle informatie!!!
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aanbiedingen op pagina 22!

U KOMT TOCH OOK?
11, 12 en 13 oktober

De Grote RegioBeurs 2013 
Meer dan 100 Topzaken onder één dak!

PageCentrum Stadskanaal
www.deregiobeurs.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 2

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

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

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

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

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

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

TDS BV uit Nieuw-Buinen heeft een oplossing
voor elk probleem met camper en caravan.

Zie onze advertentie op pagina 7.

100 Jaar Knipsalon Knibbe in Stadskanaal!! 
Zie onze advertentie op pagina 5.

40 Jaar J. Stout
Uitvaartverzorging Stadskanaal! 
Zie onze advertentie op pagina 21
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'Liftservice Noord' in Stadskanaal is met 
veel kennis en ervaring 24/7 beschikbaar
door Jaap Ruiter 
In 2005 begonnen als eenmansbedrijf is 
Liftservice Noord in Stadskanaal anno 2017 
een grote speler in de regio als het gaat 
om liften. Eigenaar Yke-Jan van der Heide 
heeft zijn Liftservice Noord in al die jaren 
zien uitgroeien tot een pure specialist in 
alle soorten liften met aparte onderhoud-, 
reparatie en montageploegen. "We hebben 
nu alles in eigen beheer met een magazijn 
en 24/7 storingsdienst." 

Geen twijfel 
Wat veel mensen niet weten is dat een lift 
een redelijk ingewikkeld systeem is met veel 
techniek aan boord. "Daar gaat veel studie 
en tijd aan vooraf voordat je daar alles van 
af weet", verklaart Yke-Jan van der Heide, 
die vanwege zijn grote kennis, ruime erva-
ring en flexibiliteit altijd al een veelgevraagd 
liftmonteur was toen hij nog een een-
mansbedrijf was. Aan zijn kwaliteiten werd 
nimmer getwijfeld, maar destijds wel aan 
de geringe omvang van zijn bedrijf, waar-
door bedrijven, winkels, instellingen, hotels, 
banken en woningbouwverenigingen niet 
permanent met hem in zee durfden te gaan 
en telkens kozen voor een ander, omvangrij-
ker liftbedrijf met meer personeel waardoor 
continuïteit was gewaarborgd. "Maar als er 
acute problemen waren werd ik altijd wel 
gebeld. Want vergeet niet dat als een lift 
het niet meer doet er direct grote paniek 

ontstaat. En dan kun je niet wachten op een 
liftmonteur uit het westen van het land." 

Prijstechnisch aantrekkelijker 
Maar met de forse uitbreiding van perso-
neel, werkzaamheden en apparatuur zijn de 
mogelijkheden van Liftservice Noord geop-
timaliseerd en kan elke lift worden geleverd 
en geplaatst, inclusief onderhoud, reparatie 
en een 24/7 storingsdienst waardoor conti-
nuïteit gewaarborgd is. "Als eenmansbedrijf 
was ik veel te kwetsbaar. Maar dat is nu 
anders. Wat niet anders is, is dat ik prijstech-
nisch nog steeds veel goedkoper ben dan 
de concurrentie met als grote voordeel dat 

ik ook nog eens dicht in de buurt zit en veel 
flexibeler ben en bij calamiteiten zeer snel 
ter plaatse kan zijn." 

www.liftservice-noord.nl
'Liftservice Noord' is gevestigd aan de Oos-
terstraat 78A in Stadskanaal en is het adres 
voor advisering, levering, plaatsing, onder-
houd, reparatie en vervanging van alle liften 
en liftsystemen. Voor meer informatie of 
advisering kunt u bellen naar 0599-795 357 
of kijken op www.liftservice-noord.nl. Voor 
storingen buiten kantooruren kunt u bellen 
met de servicedienst: 06 13 901 259.
Zie ook onze advertentie op pagina 36.
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Auto Potgieter in Stadskanaal: Zien is geloven!
door Jaap Ruiter 
Auto Potgieter in Stadskanaal staat naast betrouwbaar en degelijk onderhoud en re-
paratie bekend als een innovatief autobedrijf voor alle automerken. Daarom heeft het 
bedrijf van William Potgieter onlangs het EVHC-systeem geïntroduceerd. "De monteurs 
kunnen met het EVHC-systeem tijdens het invullen van de elektronische controlelijst 
met een tablet direct een foto of video toevoegen en hiermee de onderhoudsstaat van 
de auto inzichtelijk en duidelijk in beeld brengen voor de klant." 

EHVC: Zien is geloven 
Het grote voordeel van het 
EVHC-systeem is dat video-
beelden en foto’s van de 
auto veel makkelijker naar 
de klant zijn te vertalen dan 
een gesprek via de telefoon 
of aan de balie. "De klant 
krijgt met beeldmateriaal 
veel beter inzicht waarom 
een onderdeel gerepareerd 
of vervangen moet worden", 
zegt William Potgieter. 
"Want zien is geloven. Op 
het moment dat de klant 
de beelden gezien heeft, is 
het voor hem of haar ook 
duidelijk wat de staat van 
de auto is en wordt er ook 
veel sneller toestemming 
gegeven om het werk uit 
te voeren. De klant hoeft 
overigens helemaal niet 
langs te komen, we kun-
nen het beeldmateriaal met 
begeleidende teksten naar 
elke computer, tablet of 
smartphone sturen."  

Bosch Car Service 
In de moderne werkplaats 

van Auto Potgieter worden 
alle merken auto’s volgens 
dealer-voorschriften on-
derhouden, gerepareerd en 
gekeurd tegen een door-
gaans goedkoper tarief dan 
gebruikelijk. "De werkplaats 
is aangesloten bij Bosch 
Car Service en uitgerust 
met zeer moderne testap-
paratuur waardoor we zelfs 
de meest complexe auto’s 
uit kunnen lezen", vertelt 
William Potgieter. "Verder 
reviseren wij als een van de 
weinigen complete ver-
snellingsbakken en maken 
gebruik van een speciale 
machine voor het doorspoe-
len van automaten waardoor 
voor een relatief lage prijs al 
80 procent van de proble-
men worden opgelost." 
Omdat veel autobezitters 
last hebben van de steen-
marter, wordt er voor slechts 
49 euro een klein appa-
raatje ingebouwd waardoor 
de steenmarter op een 
diervriendelijke maar zeer 
doeltreffende wijze wordt 

verjaagd. 

Auto Onderhoud Plan 
Daarnaast biedt Auto 
Potgieter het steeds po-
pulairder wordende Auto 
Onderhoud Plan, een uniek 
concept waarvoor u een vast 
bedrag per maand betaalt 
en gegarandeerd bent van 
optimaal en regelmatig on-
derhoud waardoor de kans 
op financiële tegenslagen 
tot een minimum beperkt 
wordt. Daarmee bespaart 
u ruim 300 euro per jaar! 
Autorijden wordt daardoor 
weer overzichtelijk en 
betaalbaar, is de mening van 
William Potgieter: "Het Auto 
Onderhoud Plan bestaat uit 
Groot en klein onderhoud 
volgens fabrieksopgave, 
APK inclusief roetmeting of 
4-gastest, Zomer- of winter-
check, Vervanging van ka-
potte exterieur-verlichting, 
Tussentijds bijvullen van 
vloeistoffen, Haal- en breng-
service, Vervangend vervoer 
en Pechhulp in heel Europa. 

Het Auto Onderhoud Plan 
is een geldbesparend en 
zeer compleet pakket tegen 
aantrekkelijk tarief." 

Huisarts en burgemeester 
deelden auto 
Wat veel mensen niet weten 
is dat Auto Potgieter al aan 
de vijfde generatie Potgieter 
bezig is. Ooit begonnen als 
smederij werd in verloop 
van tijd uitgebreid met de 
verkoop en onderhoud van 
fietsen. Daarna volgde het 
onderhoud van de eerste 

auto in de Kanaalstreek, die 
destijds zowel door de bur-
gemeester als de huisarts 
werd gedeeld. Ook bouwde 
Auto Potgieter in die tijd 
T-Ford-motoren in vracht-
schepen, zodat deze niet 
langer hoefden te worden 
voortgetrokken door vrouw 
en kinderen van de vracht-
schipper. Vervolgens werd 
de toenmalige brandweer-
auto op het terrein gestald 
en deden DAF en Volvo hun 
intrede bij Auto Potgieter, 

in de regio nog steeds de 
Volvo-specialist bij uitstek. 

www.autopotgieter.nl 
Auto Potgieter, op 16, 17 en 
18 februari ook aanwezig op 
de Occasion-show in het Pa-
gecentrum, is gevestigd aan 
de Ceresstraat 11 in Stads-
kanaal. Telefoon: 0599-613  
405. U kunt ook een kijkje 
nemen op de  websites 
www.autopotgieter.nl of 
www.autoonderhoudplan.nl
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Verloskundigenpraktijk Flow uit Stadskanaal:

Van de eerste prille kinderwens tot en met de
bevalling en aansluitende kraamperiode
door Jaap Ruiter 
Verloskundigenpraktijk Flow uit Stadskanaal biedt optimale en 
complete verloskundige zorg: van de eerste prille kinderwens tot en 
met de bevalling en aansluitende kraamperiode. "Daarnaast geven we 
diverse cursussen en is de partner natuurlijk altijd welkom om mee te 
komen", zegt Maaike Bos, samen met Jolanda Prins verantwoordelijk 
voor de geboorte van Flow in 2010.   

Maaike, Jolanda en Marleen zijn 
zelf ook moeder 
Verloskundigenpraktijk Flow heeft 
zijn uitstekende naam in de regio 
vooral te danken aan de hoge 
graad van deskundigheid, jaren-
lange ervaring, betrokkenheid, 
persoonlijk contact, laagdrempe-
ligheid en korte lijnen waardoor 
er snel en flexibel geschakeld kan 
worden. Bovendien heeft Flow een 
uitstekende samenwerking met 
de gynaecologen van het Refaja 
Ziekenhuis. Behalve Maaike en 
Jolanda draagt Marleen Huiting-
Ras sinds twee jaar ook haar 
steentje bij aan het succes van 
Flow. "Bijkomend voordeel is dat 
we alle drie zelf moeder zijn" vult 
Jolanda aan. "We praten dus ook 
uit eigen ervaring. Dat wordt erg 
gewaardeerd." 

Kinderwens-spreekuur 
Maaike en Jolanda zijn trots op het 
feit dat moeders van het eerste 
uur allemaal weer terugkomen bij 

Flow, ook als er alleen nog maar 
een (voorzichtige) zwangerschaps-
wens is. "Want ook vrouwen die 
nog niet zwanger zijn kunnen 
bij ons terecht op het speciale 
kinderwens-spreekuur met vragen 
of het inwinnen van advies", 
vertelt Maaike. "Vooral als je een 
beetje onzeker bent is het fijn om 
met een ervaren en professioneel 
iemand te kunnen overleggen. Ui-
teraard is de partner welkom, want 
een kindje krijg je samen." 

Vooral geen haastwerk 
Omdat er bij Flow veel waarde 
wordt gehecht aan persoonlijke 
aandacht en goede begeleiding 
worden spreekuren ruim inge-
pland. "Wij vinden dat vanzelf-
sprekend als je goede verloskun-
dige zorg wilt bieden", legt Jolanda 
uit. "Daar past geen haastwerk 
bij. En als iemand de behoefte 
heeft om iets vaker te komen dan 
maken wij daar extra tijd voor vrij. 

Ook in de avonduren als dat beter 
uitkomt. Daarnaast hebben we 
bewust gekozen om zonder prak-
tijkassistente te werken waardoor 
alle telefoontjes zo veel mogelijk 
door ons zelf worden beantwoord. 
Dat voorkomt dat je twee keer je 
verhaal moet vertellen omdat je  
 

direct contact hebt met je eigen 
verloskundige." 

www.verloskundigenflow.nl 
Verloskundigenpraktijk Flow, 
aangesloten bij het Kwaliteitsre-
gister en ook het adres voor 20 
weken-echo’s en leuke pret-echo’s 
in zowel 3D als 4D, is gevestigd 

aan de Hoofdstraat 9 in Stadska-
naal. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0599-65 22 47 of een 
kijkje nemen op www.verloskundi-
genflow.nl. U heeft trouwens geen 
verwijzing nodig van de huisarts 
om een afspraak te maken bij 
Maaike, Jolanda of Marleen.

Van den Berg Hoortoestellen Borger bestaat tien jaar
Cittaslow supporter voor jubilerende Van den Berg

door Martin Zaagman
Van den Berg Hoortoestellen uit Borger mag zich sinds 
dinsdag 16 januari Cittaslow supporter noemen. Dit 
gebeurde op de dag dat de hoortoestellen specialist tien 
jaar bestond. Burgemeester Jan Seton van de gemeente 
Borger-Odoorn kwam op deze feestelijke dag langs om de 
oorkonde en de vlag die hoort bij het supportschap uit te 
reiken aan Feike van den Berg en zijn echtgenote Anne-
Marie.

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten 
die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekpro-
ducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie 
en behoud van identiteit tot de top behoren. Borger-
Odoorn is sinds 2010 Cittaslow gemeente en is daar trots 
op. In de gemeente Borger-Odoorn zijn tachtig bedrijven en 
organisaties die zich Cittaslow supporter mogen noemen.

Cittaslow supporters zijn ondernemers en organisaties 
die zich onderscheiden van anderen in hun branche. Zij 
ondersteunen de waarden van Cittaslow in hun eigen 
gemeente. Bij de uitvoering van al hun werkzaamheden is 
actief zichtbaar dat zij deze waarden als vanzelfsprekend 

onderschrijven en toepassen. Denk hierbij aan maatschap-
pelijk verbeterend ondernemen, innovatie in duurzame 
technieken, maatschappelijk betrokken in de gemeenschap 
en betrekken van mensen met een sociale 
achterstand.

Feike van den Berg had niet verwacht dat hij 
voor het Cittaslow keurmerk in aanmerking zou 
komen. Feike van den Berg: “Cittaslow kende ik 
al maar dacht daar als ondernemer niet voor in 
aanmerking te komen tot ik in gesprek kwam 
met de gemeente. Deze vertelden mij dat mijn 
bedrijf wat betreft gastvrijheid en maatschap-
pelijk verbeterd ondernemen volledig Cittaslow 
is. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ik vorig 
jaar honderd gebruikte hoortoestellen heb 
gedoneerd aan de Starkey Hearing Foundation. 
Dankzij deze donatie kunnen meer dan honderd 
minder bedeelde hulpbehoevende slechthoren-
den aanspraak maken op de juiste gratis hoor-
zorg. Daarnaast verkoop ik alleen maar kwikvrije 
batterijen en oplaadbare hoorsystemen.

Naast de uitreiking van het Cittaslow keurmerk 
werd er met bestaande en nieuwe klanten 
uitgebreid stilgestaan bij het tienjarig jubileum. 
De feestelijke dag is door meer dan tweehon-
derd mensen bezocht. Dit kwam niet in de 
laatste plaats door de batterijen actie. Al voor 
de winkel open ging om negen uur stonden 
er om tien voor negen al dertien mensen in 
de winkel. Dit was volgens Feike van den Berg 
een geweldige start van een fantastische dag. 
Feike van den Berg: “In de afgelopen tien jaar 
is er in de hoor-zorg veel veranderd. Er valt nog 
steeds een eerlijke boterham te verdienen. Wat 
ik wil is mijn klanten op een eerlijke manier 
een goed hoortoestel verkopen die past bij de 
specifieke wensen van de klant. Daarnaast is 
de relatie met de klant en het luisteren naar de 

klant belangrijk en als we dat als Van den Berg Hoortoestel-
len de komende jaren blijven doen dan zie ik de toekomst 
rooskleurig tegemoet”. 
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Autocleaning Van der Werff uit Stadskanaal 
breidt werkplaats en behandelingen uit 

door Jaap Ruiter

Onlangs heeft Autocleaning Van der Werff aan de Veen-

straat 11 in Stadskanaal een nieuwe loods in gebruik 

genomen. “We moesten de werkplaats wel uitbreiden”, 

verklaart Patrick van der Werff, samen met vader Sjirk 

eigenaar van het goedlopende bedrijf dat alle voertuigen 

weer terug brengt in showroom-staat. “Het werk neemt 

alleen maar toe en met deze extra ruimte kunnen we 

nu ook campers, vrachtwagens en tractoren goed onder 

handen nemen.” 

Glascoating 

Verder biedt de uitbreiding van de werkplaats ook ruimte 

voor nieuwe ontwikkelingen waaronder glascoating, een 

permanente protector met 10 jaar bescherming. Vol-

gens Patrick van der Werff is glascoating een superieure 

behandelmethode voor voertuigen waar je als eigenaar 

heel zuinig op bent. “Het is uitermate goed bestand tegen 

corrosie, slijtage en weersinvloeden. Ik heb glascoating 

eerst toegepast op mijn eigen auto. Die is wit van kleur en 

dus heel geschikt voor een test. En inderdaad, het is bijna 

ongelooflijk hoe schoon de auto nu blijft. Het vuil wil bijna 

niet hechten. Na een regenbui is de auto weer helemaal 

schoon. Maar ik moet er wel bij zeggen dat glascoating 

geen goedkope behandeling is. Wij zijn daar een hele dag 

mee bezig, maar dan heb je ook wat!” 

Diverse andere behandeling 

Behalve glascoating biedt Autocleaning Van der Werff 

diverse andere behandelingen. Van een eenvoudige 

wasbeurt tot de meest exclusieve behandelingen die je je 

maar kunt wensen. “Bijvoorbeeld lak polijsten, krasjes ver-

wijderen en op glans brengen, perfecte reiniging van de 

ramen aan zowel de binnen- als de buitenkant en kunnen 

we kunststof-delen weer op kleur brengen”, somt Patrick 

van der Werff op. “Uiteraard worden hierbij ook de velgen 

en de banden niet vergeten. Verder kan men kiezen voor 

een wax-treatment of een duurzame lakverzegeling met 

garantie. Ook de binnenkant van een voertuig kan perfect 

worden gereinigd, waarbij nare luchtjes definitief tot het 

verleden behoren met de speciale behandeling met ozon.” 

Verwijderen van chemische verontreinigingen 

Reparaties van kleine lakschades en steenslag zonder dat 

de auto overgespoten hoeft te worden hoort eveneens 

tot de mogelijkheden van Autocleaning Van der Werff. 

“Verder verwijderen wij moeiteloos spuitnevelschade, 

verfspatten, teeraanslag, vliegroest en andere chemische 

verontreinigingen”, voegt Patrick van der Werff er aan 

toe. “En zijn wij ook nog eens specialist in het polijsten 

van koplampen waardoor dofheid, krasjes en vergeling 

verdwijnen en de koplampen weer een helder en fris 

aangezicht krijgen met een optimale lichtopbrengst als 

resultaat.”  

www.autocleaningvanderwerff.nl 

Autocleaning Van der Werff, nu ook voor een superieure 

behandeling met glascoating en een al even superieure 

prijs-kwaliteitverhouding, is gevestigd aan de Veenstraat 

14 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-611 459. U kunt ook 

kijken op www.autocleaningvanderwerff.nl
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door Jaap Ruiter
De tijd lijkt te hebben stilgestaan in de nostalgische Knipsalon Knibbe, de Kapperszaak bij de Buinersluis aan de 
Hoofdstraat 87 in Stadskanaal, die dit jaar maar liefst 100 jaar bestaat! Eenmaal binnen, wachtend op je beurt aan de 
grote stamtafel met een kleed uit grootmoeders tijd en omringd door oud meubilair van hout, decoraties en foto’s, 
die een prettig gevoel van weemoed teweeg brengen, verwacht je elk moment dat veldwachter Bromsnor gewichtig 
de Knipsalon binnenstapt om zich eerst te laten knippen voordat hij de achtervolging van die dekselse Swiebertje 
voortzet. 

Even de tijd nemen…
Over reacties heeft Kirsten 
Groenewold-Knibbe van 
Knipsalon De Knibbe niet te 
klagen. Elke nieuwe klant is 
aangenaam verrast en onder 
de indruk van het interieur 
uit lang vervlogen tijd dat 
rust, kalmte en ‘even de 
tijd nemen’ uitademt. Een 
krantje lezen, de prachtige 
historische fotoboeken van 
de Kanaalstreek bekijken of 
gewoon een alledaags praat-
je over het weer of de actu-
aliteit bespreken zonder dat 
er iemand voortdurend naar 
de binnenkant van zijn hand 
zit te kijken als er weer een 
geluidje klinkt om aandacht 
te vragen voor het zoveelste 
onnozele berichtje. "Maar 
een smartphone is niet ver-
boden hoor", lacht Kirsten. 
"Maar omdat mijn klanten 
het mobieltje in de jaszak la-
ten, wordt hier gewoon ‘face 
to face’ bijgepraat onder het 
genot van een kopje koffie. 
En dat wordt als een verade-
ming beleefd in deze drukke 

en hectische tijd waarin het 
lijkt alsof we niet met elkaar 
maar langs elkaar leven."

Kapper Ronde
Bij Knipsalon Knibbe wordt 
nu alleen maar geknipt. 
"Daarom noem ik het ook 
een Knipsalon in plaats 
van een kapsalon", vertelt 
Kirsten, die de zaak in 1991 
overnam van kapper Ronde. 
"Mijn voorganger kapper 
H.G. Ronde heeft hier 55 
jaar in de zaak gestaan. 
De scheepvaart door het 
Stadskanaal vierde zijn 
hoogtijdagen en daarna gaf 
Philips de nodige klandizie. 
Zo ging het knippen en 
scheren generaties lang van 
vader op zoon. De grondleg-
ger van de kapsalon is in 
1918 begonnen als kap-
per door met de fiets langs 
boeren en buitenlui te gaan 
om aan huis te knippen en 
te scheren. De kapperszaak 
was in het begin gevestigd 
aan de Hoofdkade, maar in 
1932 zijn ze verhuisd naar 

het huidige pand. Geweldig, 
toch? Wat een prachtige 
verhalen! En zeker weten, 
dat vader en zoon Ronde 
trots zijn als ze hoorden dat 
hun Kapperszaak nog steeds 
bestaat!"

Authentieke sfeer behou-
den 
De unieke Knipsalon van Kir-
sten is tot stand gekomen, 
omdat ze na overname Ron-
de had beloofd de authen-
tieke sfeer te behouden en 
niet te verbouwen tot een 
moderne kapsalon. "Ik ben 
dus op dezelfde voet door-
gegaan als kapper Ronde, 
maar dat liep op een gege-
ven moment zo goed dat ik 
ook niet meer wilde moder-
niseren en juist er alles aan 
heb gedaan om de sfeer van 
vroeger te behouden. Zo zijn 
het behangetje, de vloer en 
de grote potkachel in de stijl 
van toen. Marktplaats, de 
Kringloop en mijn klanten 
bezorgen mij regelmatig 
accessoires die ik weer leuk 

kan etaleren in mijn Knipsa-
lon en winkeltje."  

Nog steeds niet duur 
Knippen bij Knipsalon 
Knibbe is nog steeds betaal-
baar. Voor 15,50 euro wordt 
u keurig geknipt en 65-plus-
sers betalen slechts 13,50 
euro. En vergeet u niet te 
vragen naar de klantenkaart, 
want dan krijgt u bij elke 
vijfde knipbeurt 5 euro 
korting. "Wat wel gebleven 
is dat je geen afspraak hoeft 
te maken", voegt Kirsten er 
aan toe. "Je kunt zo binnen-
lopen. En wachten vindt het 
merendeel van mijn klanten 
helemaal niet erg omdat het 
binnen ook gewoon gezel-
lig is. Maar voor klanten die 
echt op tijd staan knip ik 
elke zaterdagmorgen en op 
de eerste dinsdagavond van 
de maand op afspraak."  

www.knipsalonknibbe.nl 
Vanwege het 100-jarig jubi-
leum staan er allerlei fees-
telijkheden en acties op het 

programma waaronder een 
verloting met als hoofdprijs 
een jaar lang gratis knippen. 
Via Facebook ‘Knipsalon 
Knibbe’ en Instagram ‘Knib-
betje’ wordt u daarvan op 
de hoogte gehouden door 
Knipsalon Knibbe, geves-

tigd aan de Hoofdstraat 87 
in Stadskanaal. Telefoon: 
0599-612 097 of 06 37 35 
35 83. E-mail: 
info@knipsalonknibbe.nl. 

U kunt ook een kijkje nemen 
op www.knipsalonknibbe.nl

Terug in de tijd met de nostalgische Knipsalon Knibbe in 
Stadskanaal, die dit jaar het 100-jarige jubileum viert! 
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TDS BV uit Nieuw-Buinen heeft een oplossing 
voor elk probleem met camper en caravan 
door Jaap Ruiter 
Voor wat betreft zijn specialisaties op het gebied van 
campers en caravans zou het beter zijn dat de uitvalsbasis 
van Bert Wolf centraal in het midden van het land gelegen 
zou zijn, want de ervaren en deskundige 'allesweter' en 
'alleskunner' uit Stadskanaal bestrijkt met zijn mobiele 
service-dienst heel Nederland en wordt vaak te hulp ge-
roepen bij acute problemen die zo snel mogelijk moeten 
worden opgelost. "Als de koelkast, boiler, kachel, airco 
of andere apparatuur of voorziening voor gas, water en 
elektriciteit uitvalt in een camper of caravan kan dat geen 
dagen wachten", zegt Bert Wolf van TDS BV. 

Dometic, Truma en  
Thetford 
Andersom komen klanten 
ook graag bij Bert Wolf als er 
problemen zijn aan camper 
of caravan. Zo is de ervaren 
Stadskanaalster onder-
meer gespecialiseerd in 
het repareren van Dometic 
koelkasten. "Een nieuwe 
kost al gauw meer dan 2000 
euro, terwijl ik ze als enige 
in Nederland reviseer voor 
minder dan de helft. Dan is 
afstand ook geen probleem 
voor eigenaren van caravans 
of campers." Daarnaast is 
Bert Wolf als een van de 
weinige service monteurs 
van Truma het adres voor 
boilers en kachels. En ook 
Thetford, toonaangevend 
op het gebied van toiletten, 
kent geen geheimen voor 
hem. 

Repareren in plaats van 
vervangen 
Dat TDS BV landelijk bekend 
is bij eigenaren van campers 
en caravans is gelegen in 
het feit dat Bert Wolf bij uit-
val of problemen niet klak-
keloos apparatuur vervangt, 
maar eerst eens kijkt of het 
defect ook gerepareerd kan 
worden. "Veel bedrijven wil-
len daar niet mee zitten en 
gaan direct over tot vervan-
ging van apparatuur, terwijl 
dat vaak niet nodig is en ook 
nog eens veel duurder is. 
Pas als iets echt niet meer te 
repareren is, of dat de repa-
ratiekosten te hoog worden, 
stel ik vervanging voor." 

Televisie kijken via Joyne
Omdat televisie kijken in 
camper en caravan ook 
steeds populairder en 

belangrijker wordt is Bert 
Wolf tevens exclusief dealer 
van Joyne, een nieuwe 
Nederlandse aanbieder van 
digitale radio en televisie 
via de satelliet. Al voor 13 
euro per maand heeft u een 
basispakket voor de mooiste 
televisie- en radiozenders 
van uitstekende kwaliteit. 

Bovendien betaalt u alleen 
bij gebruik en kunt daarom 
kiezen voor abonnementen 

van 1, 3, 6 of 12 maanden. 
"Joyne is in heel Europa 
te ontvangen", voegt Bert 
Wolf er aan toe. "En je kunt 
het abonnement ook thuis 
gebruiken en daarom over-
wegen om helemaal over 
te stappen op Joyne, zowel 
thuis als op reis!" 

Beveiligen van camper en 
caravan 
Ook voor beveiliging van 
uw kostbare camper of 
caravan bent u bij TDS BV 

aan het juiste adres. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk 
om uw camper mechanisch 
te beveiligen met de Bear-
Lock, waardoor het onmoge-
lijk wordt om weg te rijden. 
"Aangezien ik niet alleen 
dealer ben van de Bear-
Lock, maar tevens van de 
‘Van-Lock’ kunnen onderne-
mers op een doeltreffende 
manier hun bedrijfswagens 
beveiligen tegen diefstal 
van hun kostbare apparatuur 

en gereedschappen", besluit 
Bert Wolf het interview. 

www.tdsbv.nu 
TDS BV, voor de oplossing 
van al uw problemen aan 
camper of caravan, is geves-
tigd aan de Drentse Poort 
14 B-C in Nieuw-Buinen. 
Telefoon: 06 16 02 55 66. 
Voor meer informatie kunt 
u ook een kijkje nemen op 
www.tdsbv.nu. 
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Manning Dakbedekking betrekt groter pand in 
Stadskanaal en heeft nu alles onder 1 dak! 
door Jaap Ruiter 
Vorig jaar bestond ‘Manning Dakbedekking’ uit Stadskanaal precies 15 jaar. Aangezien dat niet op passende wijze kon 
worden gevierd, wordt het jubileum dit jaar wel uitgebreid gevierd met personeel en aanhang. "En dat combineren 
wij met de opening van ons gloednieuwe pand aan de Gedempte Vleddermond 25 in Stadskanaal", voegt eigenaar 
Marcel Manning er aan toe. "Een nieuw pand was hard nodig want we waren volledig uit ons jasje gegroeid. Met dit 
nieuwe en moderne onderkomen hebben we alles onder 1 dak." 

Compleet en allround dak-
dekkersbedrijf 
Manning Dakbedekking is 
een middelgroot dakdek-
kersbedrijf met in totaal 17 

gemotiveerde en deskundig 
medewerkers die in drukke 
tijden worden aangevuld 
met externe vakmensen. Het 

dakdekkersbedrijf van Mar-
cel Manning is actief op vele 
platte daken in de regio, 
maar ook daar buiten. "We 

zijn gespecialiseerd in het 
leggen, renoveren en on-
derhouden van bitumineuze 
en kunststof daken. Van het 

oplossen van een lekkage 
tot een volledig nieuw dak, 
waarbij wij ook timmer-
werken voor onze rekening 
nemen als dat zo uitkomt. 
We zijn een compleet en 
allround dakdekkersbedrijf 
dat alles in eigen beheer 
uitvoert. Wij werken voor 
particulieren, gemeentes, 
aannemers, overheden en 
beheerders van vastgoed." 

Prachtig vak 
Marcel Manning had niet ge-
dacht dat ‘Manning Dakbe-
dekking’ uit zou groeien tot 
het huidige vooraanstaande 
dakdekkersbedrijf toen hij 
in 2002 voor zichzelf begon 
met zijn eenmansbedrijf. 
"Daarvoor was ik in loon-
dienst en heb alle facetten 
van het dakdekkersbedrijf 
doorlopen: van leerling 
dakdekker tot voorman 
dakdekker en daarna werk-
voorbereiding en inkoop. 
Dakdekken moet je vooral 
in de praktijk leren, maar je 
moet er wel talent voor heb-
ben. In drukke tijden help 
ik nog wel eens een handje 
mee. Het is en blijft een 
prachtig vak." 

Persoonlijk contact 
Marcel Manning begon in 
2002 aan huis, in 2016 ver-

huisde hij naar een groter 
pand aan de Marktstraat. "Ik 
deed eerst alles zelf, want ik 
geef niet graag iets uit han-
den, maar dat was op een 
gegeven moment niet meer 
vol te houden. Momenteel 
werk ik met een uitvoerder 
en bedrijfsleider. Mijn werk 
bestaat voornamelijk nog uit 
dezelfde werkzaamheden 
als voorheen. Echter is er 
door de inzet van de juiste 
mensen op de juiste plaats 
meer tijd en aandacht voor 
het bezoeken van onze klan-
ten. Ik sta dus nog regelma-
tig op een dak. Dat vind ik 
fijn, net als het persoonlijke 
contact dat ik heb met mijn 
klanten." 

manning-dakbedekking.nl 
‘Manning Dakbedekking’ is 
de specialist in renovatie, 
nieuwbouw en totaaloplos-
singen van platte daken en 
geeft 10 jaar verzekerde 
garantie op werkzaamheden. 
‘Manning Dakbedekking’ is 
sinds dit jaar gevestigd in 
het nieuwe en fraaie be-
drijfspand aan de Gedempte 
Vleddermond 25 in Stads-
kanaal. Telefoon: 0599-
622003. 
Voor meer informatie kunt u 
ook kijken op 
manning-dakbedekking.nl
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Laat u vanaf vrijdag 2 maart Knip’n & Scheer’n in Stadskanaal!
door Jaap Ruiter 
Kim Heikens staat te popelen en heeft er zin in om van haar nieuwe kapsalon Knip’n & Scheer’n aan de 
Handelsstraat 44A in Stadskanaal een succes te maken. "Het wordt een kapsalon voor iedereen", vertelt 
ze enthousiast. "Voor dames, heren en kinderen en echte mannen omdat Knip’n & Scheer’n ook een bar-
bershop is. Op 2 maart a.s. gaan we open!" 

Welkom 
Knip’n & Scheer’n wordt een 
moderne en fraai gestyleerde kap-
salon met de nieuwste trends en 
technieken voor alle haarbehan-
delingen, inclusief een populaire 
barbershop waar mannen middels 
traditionele verzorgingsrituelen 
worden geknipt en geschoren. 
Ondanks de veelzijdigheid en 
sfeervolle entourage zal er binnen 
Knip’n & Scheer’n een doe-maar-
gewoon sfeer heersen. "De uitstra-
ling zal vooral huiselijk zijn, want 
dat past het beste bij mij", zegt 
Kim, die zich momenteel vooral 
bezig houdt met de ingrijpende 
verbouwing aan de Handelsstraat 

44A, in hetzelfde pand waar ooit 
de bekende discotheek Frascati 
roemruchte tijden beleefde en 
waar voorheen Janine’s Hairfa-
shion was gevestigd. "Iedereen 
is van harte welkom. En ik hoop 
dat alle voormalige klanten van 
Janine ook weer terug komen na 
opening." 

Meerdere merken 
Kim zit al een half leven in het 
kappersvak. Ze is creatief en 
beschikt over veel ervaring en 
is goed op de hoogte van alle 
nieuwe haartechnieken, ontwik-
kelingen en trends wat betreft 
kleuren, knippen en scheren (met 

klassiek scheermes). "Ik ga met 
Knip'n & Scheer'n producten van 
meerdere goede, speciale en 
exclusieve merken voeren”, legt 
Kim uit. "Want kwaliteit vind ik erg 
belangrijk. Kwaliteit is in mijn ogen 
een combinatie van de juiste pro-
ducten, vaardigheden en kennis."   

Clown 
Knip’n & Scheer’n krijgt ook de 
beschikking over een bar waar 
vele lekkere smaken koffie worden 
geserveerd en is er voor de jeugd 
een flesje frisdrank. "Een kopje 
koffie of een flesje frisdrank zijn 
bij de prijs inbegrepen", ver-
telt Kim. "Desondanks zijn mijn 
tarieven heel redelijk te noemen. 
Knippen is vanaf 17,50 euro en op 
woensdagmiddag knip ik kinderen 
tot en met 12 jaar voor slechts 10 
euro. De woensdagmiddagen wor-
den sowieso een beetje speciaal 
omdat ze vooral in het teken van 
kinderen staan. Zo zal er vaak ge-
schminkt en gekleurd kunnen wor-
den en komt er zo nu en dan ook 
een leuke clown langs. Kortom, ik 
verwacht dat Knip’n & Scheer’n 
een superleuke en vooral gezellige 
kapsalon wordt waar iedereen zich 
welkom en thuis voelt!" 

www.knipnenscheern.nl 
Knip’n & Scheer’n is gevestigd aan 

de Handelsstraat 44A in Stads-
kanaal, waar ooit de bekende 
discotheek Frascati was gevestigd, 
en gaat 2 maart a.s. open. De ope-
ningstijden zijn als volgt: maandag, 
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 
14.00 uur, woensdag van 9.00 tot 
21.00 uur en zaterdag van 8.30 tot 
12.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 0599-213 412 of 06 285 
73 180. U kunt ook mailen: info@
knipnenscheern.nl of een kijkje 
nemen op www.knipnenscheern.
nl. Kim is met Knip’n & Scheer’n 
ook te volgen op Facebook (www.
facebook.com/knipnenscheern).
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Er zit weer muziek in tankshop De Pomp in 
Musselkanaal

,,Hee, leuk dat jullie weer open zijn.’’ Het zijn woorden 
die Joanet en Jan van tankshop De Pomp aan de School-
straat in Musselkanaal dagelijks te horen krijgen. Ruim 
een jaar stond de voormalige tankshop van Oliehandel 
Overberg leeg. Het echtpaar woont er tegenover en zag 
met lede ogen aan dat bezoekers aan de gesloten deur 
rammelden. 

,,Als overbuur wil je niet zien dat zo’n mooi pand wordt 
dichtgeplakt met oude kranten. Voor je het weet is het een 
caravanstalling waar geen enkel leven vanuit gaat,’’, zegt 
Joanet. ,,Ik heb gewoon gevraagd of de shop te huur was. 
De winkel was beschikbaar. We zijn er meteen in gespron-
gen.’’

Dat is te zien. Niets herinnert meer aan het jaar stilstand. 
Joanet: ,,Er lag speelgoed in vergeelde verpakkingen. Dat 
kun je niet meer met goed fatsoen verkopen.’’ Buurtvereni-

ging ‘t Vouten Endje en een liefdadigheidsinstelling kregen 
de oude koopwaar. Beide organisaties hebben er veel 
kinderen blij mee gemaakt. De voorkant van de shop is nu 
een lunchroom waar je lekker zit. Je kunt er ondermeer een 
‘Goeie Gehaktbal met Superjus’ eten. Of een uit Duitsland 
geïmporteerde ‘Currywurst im Warmen Currysoße’. Joanet 
maakt de Superjus en de currysaus zelf. Volgens een recept 
dat ze nooit gaat verklappen. “Het is lastig om voor elkaar 
te krijgen omdat deze voorziening hier nooit is geweest 
maar we willen graag de tankers, truckers en monteurs 
voorzien van goed eten en een lekker drankje. Kwestie 
van enthousiasme, persoonlijke aandacht en ook de lange 
adem.”

De shop werd gemist in Musselkanaal. Joanet: ,,Wil je in 
de zomer een ijsje kopen? Dan moet je zo’n vier kilometer 
richting centrum Musselkanaal of dezelfde afstand naar 
een snackbar richting Stadskanaal. En nog eens weer vier 
kilometer terug. We zijn een buurtvoorziening. Boodschap-

pen vergeten? Bij De Pomp kun je koffiepads, koffiefilters 
en toiletpapier halen. Onverwacht visite? We hebben grote 
zakken chips, hapjes en goeie metworst. Kortgeleden heb-
ben we een metworstproeverij gehouden. Een succes. We 
weten nu welke metworsten we gaan verkopen in De Pomp. 
Uit eigen streek uiteraard!’’

Jan: ,,Een tankshop is geen tankshop als je er geen fijne 
metworst of kop koffie kunt kopen. We hebben alle popu-
laire koffies. Goed geserveerd. In kopjes van porselein op 
een mooie zitplek. Geen plastic bekertjes in De Pomp. En 
wie een kop koffie wil meenemen voor onderweg, alles is 
natuurlijk ook to go.’’

Veel zaken zijn al voor elkaar. Maar tankshop De Pomp is 
nog in opbouw. Jan: “We proberen de tankvoorziening voor 
de boten aan het kanaal te herstellen. Dat is belangrijk 
voor de vaarrecreatie en het dorp.’’ Joanet: ,,En we zijn in 
gesprek met een bedrijf dat gereedschappen verkoopt en 
verhuurt. Dat kan gaan om een aggregaat, een frees, een 
dompelpomp of een kettingzaag. Die spullen komen hier te 
staan voor prijzen die men gewend is. Het voordeel is dat 
mensen er minder ver voor hoeven rijden.’’ Jan: ,,We blijven 
natuurlijk autobenodigdheden, olies en smeermiddelen 
verkopen. De Pomp blijft een tankshop. De familiegeschie-
denis van 120 jaar gooi je niet zomaar weg.

Tankshop De Pomp
Schoolstraat 145
9581GH Musselkanaal
06 43 99 56 91 / 06 15 64 51 14
tankshopdepomp@gmail.com
facebook.com/tankshopdepomp

Tientallen jaren was het in Musselkanaal het vertrouw-
de adres om versnaperingen, frisdrank, rookwaren en 
vooral brandstof en smeermiddelen te halen: Overberg 
aan de Schoolstraat in Musselkanaal. De oliehandel 
van Overberg bestaat niet meer. Na een geschiedenis 
van 120 jaar. 

De brandstofpompen staan er nog wel, nu onder de 
vlag van Avia. De carwash is ook weer heropend. 
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar 
WashXpress, waar de auto desgewenst door de mede-
werkers wordt voorgewassen. Joanet en Jan hebben de 
tankshop opnieuw ingericht en heropend. 
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door Jaap Ruiter 
Lunchcafé Mokka’s aan de Beneluxlaan 1 in Stadskanaal is geen doorsnee eet- en 
drinkgelegenheid om snel even iets naar binnen te werken, want onder leiding van 
Moniek Laarman wordt in Lunchcafé Mokka’s alleen het beste van het beste geserveerd. 
Met aandacht en passie. En dat is ook de reden dat de grote klantenkring bewust naar 
Lunchcafé Mokka’s gaat omdat men weet dat alles vers en zelfgemaakt is met gebruik 
van alleen de beste ingrediënten. En dat proef je! 

Kwaliteit 
Of het nu om een heerlijk 
geurig kopje koffie met zelf-
gemaakt gebak gaat, of een 
vers gebakken en belegd 
broodje, stokbroodje uit de 
oven, tosti, salade, uitsmijter 
of een kom huisgemaakte 
soep betreft. Het is alle-
maal kwaliteit wat de klok 
slaat bij Lunchcafé Mokka’s. 
Omdat Moniek dat vanaf het 
begin al nastreeft heeft ze 
het zichzelf niet gemakkelijk 

gemaakt. "Mijn klanten ver-
wachten nu ook niet anders 
meer", lacht ze. "Maar dat 
is niet erg, ik ben toch geen 
type dat genoegen neemt 
met middelmaat. Bij mij kan 
het altijd beter. Ja, ondanks 
dat ik redelijk nuchter in 
het leven sta neig ik soms 
wel een beetje naar perfec-
tionisme. Ha ha. Gelukkig 
wordt dat erg gewaardeerd 
door mijn klanten." 

Vegetariërs, diëten en al-
lergieën 
Bij Lunchcafé Mokka’s wordt 
ook rekening gehouden 
met vegetariërs, diëten en 
allergieën. "En sta ik open 
voor suggesties", voegt 
Moniek er aan toe. "Ik ben 
altijd bezig met nieuwe 
recepten of bedenk zelf iets. 
Soms is het niks, maar soms 
ontdek ik toch weer een 
culinair juweeltje waarmee 
ik mijn klanten weet te ver-

rassen. Ja, ik sta graag in de 
keuken. En helemaal als ik 
weet dat mijn klanten het 
lekker vinden." Moniek en 
haar medewerkers zorgen 
er tevens voor dat ‘Mokka’s’ 
er netjes, gezellig maar 
tevens onberispelijk schoon 
uitziet. "Dat heeft met goed 
gastheerschap te maken. 
Verder wil ik dat iedereen 
comfortabel kan zitten bij 
schoongemaakte tafeltjes. 
Ons doel is altijd: optimaal 
genieten in een sfeervolle 
omgeving."   

Diverse klantenkring 
Ook de jeugd weet Lunch-
café Mokka’s steeds beter te 
vinden. "Dat komt voorna-
melijk door de vele bijzon-
dere koffie’s", weet Moniek. 
"Daar zijn ze dol op. En als 
ze eenmaal binnen zijn 

proeven ze ook het verschil 
tussen een saucijzenbroodje 
van de supermarkt en 
een saucijzenbroodje van 
‘Mokka’s’. Wat dat betreft 
hebben we een heel diverse 
klantenkring. "Zakenmensen, 
winkelend publiek, jeugd, 
mensen die met pauze gaan 
en groepjes die gezellig een 
dagje uit zijn." 

Catering bij bedrijven en 
thuis 
Daarnaast heeft Lunchcafé 
Mokka’s een grote klanten-
kring die nooit in de zaak 
komt. "Dat zijn de medewer-
kers van diverse bedrijven 
hier in de omgeving waar 
we op locatie bezorgen. En 
niet alleen voor de lunch, 
maar ook voor een recep-
tie, feestje, rondleiding of 
vergadering. Ja, dat is soms 

hollen of stilstaan tussen 
de middag. Ook doen we 
catering aan huis als er een 
feestje wordt gegeven en 
men zelf geen zin heeft om 
dagenlang in de keuken te 
staan." 

www.mokkas.nl en 
Facebook 
Lunchcafé Mokka’s, ook 
voor een overheerlijke en 
zelf bereide high tea met 
tal van zelfgemaakte zoete 
lekkernijen, is gevestigd aan 
de Beneluxlaan 1 in Stadska-
naal. U kunt er voor de deur 
parkeren en ’s zomers ge-
bruik maken van het fraaie 
terras. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0599-
750 887. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.mok-
kas.nl of de Facebookpagina 
bezoeken.

Hartelijk welkom bij Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal!   
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Revoort Slopen & Saneren is nu de naam!  
door Jaap Ruiter 
Op 1 januari van dit jaar is BZN Sloopwerken en 
Asbestsanering uit 2e Exloërmond verder gegaan 
onder de nieuwe naam Revoort Slopen & Saneren. 
"Een nieuwe naam die wij met trots gaan dragen en 
een naam die recht doet aan het bedrijf dat er nu 
staat", aldus bedrijfsleider Germen Hooiveld. 

Digitale en hoogwaardige technische hulpmiddelen 
Stilstand is achteruitgang, en zeker in de wereld 
van slopen en asbestsanering. De tijd dat slopers 
in de weer waren met alleen een kraan, voorhamer, 
kruiwagen en schep ligt ver achter ons. De wereld van 
slopen en asbestsanering is tot grote hoogte geïn-
noveerd waarbij kennis en wetenschap ondersteund 
door digitale en hoogwaardige technische hulpmid-
delen onmisbaar zijn. "En vergeet de strenge wet- en 
regelgeving niet, vooral op het gebied van de asbest-
sanering", vult Germen Hooiveld aan. "Alle werkzaam-
heden moeten controleerbaar zijn en weergegeven 
worden in protocollen en rapporten. Bovendien 
vereist elke klus een gedegen en nauwkeurig plan 
van aanpak waarin je precies moet uitleggen wat je 
gaat doen en waarom. Elke stap in het proces moet 
worden beschreven. Dat is in ons geval heel uitge-
breid omdat we alle werkzaamheden van A tot Z voor 
onze rekening nemen." 

Vernieuwing en vooruitgang 
"Om aan alle strenge eisen te kunnen blijven vol-
doen investeren we continu in middelen, materialen, 
kennis, ervaring en voortdurende innovatie", vervolgt 
Germen Hooiveld. "We moeten ons steeds opnieuw 

bewijzen en voortdurend bezig zijn om het nog beter 
te doen dan we al deden. We kijken altijd naar ‘hoe 
kan het nog beter, nog efficiënter en duurzamer? En 
zelfs dat is niet genoeg. Het is tegenwoordig noodza-
kelijk om alle kennis en mogelijkheden die je in huis 
hebt ook uit te stralen naar opdrachtgevers. Daarom 
hebben we gekozen voor een meer professionele 
uitstraling, met een herkenbaar logo, aansprekende 
bedrijfskleuren en een nieuwe naam, Revoort! Die 
naam bevat alles waarvoor wij staan: met passie 
ruimte maken voor vernieuwing (re) en vooruitgang 
(voort)!"   

Slopen en asbestsanering zijn hi-tech
Het was Dolf van der Laan die ooit uit het familiebed-
rijf met zijn neven stapte en voor zichzelf begon. BZN 
oogstte al heel snel veel waardering en stond bekend 
als professioneel, betrouwbaar en netjes. De instell-
ing bij de medewerkers was ‘niet zeuren maar poet-
sen’: de mouwen omhoog, in de handen spugen en 
aan de slag! "Die mentaliteit hadden we, hebben wij 
nog steeds en zullen we ook houden met Revoort", 
zegt Germen Hooiveld. "Want de gedrevenheid en de 
betrokkenheid van onze medewerkers zijn ongekend. 
Wij zijn daar erg trots op, want het is het fundament 
van ons bedrijf. Revoort is een gezond en gepas-
sioneerd bedrijf en staat garant voor een hele solide 
bedrijfsvoering. De komende jaren ligt er nog heel 
veel werk te wachten. Maar wel werk dat alleen door 
pure professionals kan worden uitgevoerd, omdat 
vanuit de overheid de wetten, eisen en voorschriften 
steeds strenger worden. Slopen en vooral asbest-
sanering zijn hi-tech." 

www.revoort.nl 
Revoort Slopen & Saneren is nog steeds gevestigd 
op het bekende adres aan de Noorderkijl 10 in 2e 
Exloërmond. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599 - 671 598. U kunt ook een kijkje nemen op de 
gloednieuwe website www.revoort.nl
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J. Stout Uitvaartverzorging uit Stadskanaal: 
Al 40 jaar een gepast afscheid in vertrouwde handen
door Jaap Ruiter 
De uitvaart… Je denkt er 
liever niet aan. En een 
overlijden van een dierbaar 
iemand komt ook nooit op 
een goed moment, maar als 
het dan uiteindelijk toch 
zo ver is dan is het een ge-
ruststelling als het laatste 
afscheid respectvol, netjes, 
stijlvol, betrokken en goed 
georganiseerd verloopt. 
Met aandacht voor persoon-
lijke details, zodat iedereen 
in de gelegenheid wordt 
gesteld om gepast afscheid 
te kunnen nemen. 

Persoonlijke uitvaart 
Zo biedt ‘J. Stout Uitvaart-
verzorging’ uit Stadskanaal 
al 40 jaar professionele 
ondersteuning om samen 
met de nabestaanden een 
persoonlijk afscheid vorm 
te geven, passend bij de le-
vensstijl van de overledene, 
de wensen van nabestaan-
den en het beschikbare 
budget. "Daarom bestaan er 
bij ons geen standaard uit-
vaarten", vertelt Jan-Willem 
Stout, mede-eigenaar van 
het familiebedrijf. "Wij zijn 
al tientallen jaren specialist 
in persoonlijke en unieke 
uitvaarten waarbij de wens 

van de familie altijd leidend 
is. Als de nabestaanden 
nog niet precies weten hoe 
de uitvaart er uit gaat zien, 
denken wij ook graag mee 
over een mooi en passend 
afscheid, dat de overledene 
recht doet. Als uitvaart-
leider zie ik dagelijks dat 
de manier van afscheid 
nemen essentieel is voor 
nabestaanden om verder te 
kunnen." 

Complete dienstverlening 
Het was vader Jan Stout die 
in 1978 met veel passie zijn 
uitvaartverzorging begon. 
"Dat was destijds een hele 
uitdaging en hard werken", 
aldus de oprichter, die trots 
is dat het bedrijf na 40 jaar 
vakmanschap alles in eigen 
hand heeft. Van een toon-
zaal en een drukkerij tot een 
volledige uitvaartverzorging 
met zorgteam en uitvaart-
leiders. "Deze complete 
dienstverlening op het ge-
bied van de uitvaart is altijd 
onze kracht geweest", legt 
Jan-Willem Stout uit. "We 
zijn een hecht familiebedrijf 
waarin meerdere generaties 
actief zijn. Ja, wat dat betreft 
zou je kunnen zeggen dat 
het in onze genen zit. Mis-
schien een beetje raar om 
te zeggen, maar ik vind dat 

ik het mooiste beroep van 
de wereld heb. In de uitvaart 
kan ik mijn en onze passie 
kwijt om daadwerkelijk iets 
voor een ander te kunnen 
betekenen." 

Innovaties 
In de afgelopen 40 jaar 
heeft het Stadskanaalster 
uitvaartbedrijf allerlei trends 
mee gemaakt. "Want ook 

de uitvaart gaat met zijn 
tijd mee en staat niet stil", 
verklaart Jan-Willem Stout. 
"Zo zijn de nieuwste in-
novaties in onze branche de 
natuurbegrafenis, de groene 
uitvaart en online condole-
ances." 

Tot slot benadrukt de 
ervaren uitvaartleider dat 
er een nauwe en harmoni-

euze samenwerking is met 
de uitvaartverenigingen in 
de regio. "Op die manier 
kunnen we samen een grote 
groep mensen van dienst 
zijn." 

stoutuitvaartverzorging.nl 
‘J. Stout Uitvaartverzorging’ 
is dit jubileumjaar ingegaan 
met een gloednieuw logo. 
Met dit ‘nieuwe jasje’ is het 

bedrijf klaar voor de ko-
mende 40 jaar. ‘J. Stout Uit-
vaartverzorging’, het adres 
voor een gepast afscheid 
in vertrouwde handen, is 
gevestigd aan Steenhouwer 
15 in Stadskanaal. Telefoon: 
0599-612482.  
 
Voor meer informatie kunt u 
ook kijken op  
stoutuitvaartverzorging.nl
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Davids Pawn Store in Stadskanaal: voor als je 
even krap zit, goederen hebt in te brengen of op 
zoek bent naar iets alledaags of bijzonders! 
door Jaap Ruiter 
Het verpanden (in onderpand geven) van spullen in ruil voor een bepaald bedrag als je 
even krap zit is al heel oud, maar desalniettemin redelijk onbekend in de regio. "Vroe-
ger werd er veel meer verpand en daar hebben pandjeshuizen hun naam ook aan te 
danken", vertelt Harold Davids, die begin 2016 met een ouderwets pandjeshuis aan ’t 
Vooraf 8E, het straatje tussen de brandweerkazerne aan de Veenstraat en House & Style 
aan de Oosterstraat in Stadskanaal is begonnen. "Omdat in die tijd een Amerikaanse 
reality-serie over een pandjeshuis heel populair was heb ik het een engelse benaming 
gegeven: Davids Pawn Store." 

Verkoop met recht van 
terugkoop 
Verpanden van eigendom-
men is verkopen met recht 
van terugkoop. Stel dat u 
tijdelijk krap bij kas zit en 
op hele korte termijn geld 
nodig hebt. Dan kunt u bij 
‘Davids Pawn Store’ iets 
van waarde inbrengen, 

bijvoorbeeld een compu-
ter, apparatuur, auto of 
sieraden, en dat later weer 
terug kopen als u weer 
ruimer bij kas zit. Stel dat 
u in dit geval een gouden 
armband inbrengt en deze 
wil verpanden, dan wordt 
ter plekke beoordeeld wat 
de huidige waarde is bij 

verkoop. Dat bedrag krijgt 
u contant in handen en 
als tegenprestatie blijft 
uw gouden armband (het 
verpande goed) bij ‘Davids 
Pawn Store’ in bewaring. U 
betaalt minimaal 2 maan-
den rente (4,5 procent per 
maand op dit moment) en 
heeft het recht om binnen 

deze termijn uw gouden 
armband weer terug te ko-
pen voor hetzelfde bedrag 
dat u heeft ontvangen, plus 
de rente. U kunt ook een 
langere termijn afspreken. 
Als het u niet lukt om bin-
nen de afgesproken termijn 
uw gouden armband weer 
terug te kopen, vervalt het 
eigendomsrecht aan ‘Davids 
Pawn Store’. "En dat wordt 
keurig in een juridisch 
waterdicht contract vast-
gelegd", vult Harold Davids 
aan. 

Een niet te omschrijven 
assortiment 
De verpande goederen die 
niet terug worden gekocht 
komen daarna in de ver-
koop, aangevuld met goe-
deren (nieuw of gebruikt) 
die worden aangeboden en 
wat Harold Davids zelf in-
koopt. "Ik heb veel contac-
ten en krijg soms van alles 
aangeboden: van een partij 
splinternieuw witgoed met 
hier en daar een krasje en 
gereedschappen en profes-
sionele machines tot en met 
kleding, fietsen, speelgoed 
en tuindecoraties uit fail-
lisementen. Daarom is het 
ook zo moeilijk om het as-
sortiment van ‘Davids Pawn 
Store’ te omschrijven. Ik zou 
zeggen: kom gewoon eens 
langs als je iets nodig hebt, 

voordat je naar de winkel 
gaat. Grote kans dat je het 
hier vindt en uiteraard voor 
een fractie van de prijs die 
je elders betaalt." 

www.davidspawnstore.nl 
‘Davids Pawn Store’ is het 
adres voor verkopen of 
verpanden van spullen als 
u tijdelijk even krap bij kas 
zit, maar biedt u tevens 
een voortdurend wisselend 
assortiment voor dagelijks 
gebruik, vervoer, hobby, 
sieraden, speciale interes-
ses, tuin of inrichting. U 
kunt er sinds kort zelfs 
pellets voor de popu-
laire pelletkachel kopen. 
Uitstekende kwaliteit maar 
voor een prijs die bij een 
pandjeshuis past! Daarnaast 
is het ook gewoon leuk om 
even binnen te lopen bij 
‘Davids Pawn Store’, ook als 
u niets nodig heeft. 

‘Davids Pawn Store’ is 
gevestigd aan ’t Vooraf 
8E, het straatje tussen de 
brandweerkazerne aan de 
Veenstraat en House & 
Style aan de Oosterstraat, 
in Stadskanaal. Voor meer 
informatie kunt u bellen 
naar 0599-652 310 of 
kijken op de vernieuwde en 
uitgebreide website 
www.davidspawnstore.nl
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‘Huiting Timmerwerken’ uit Onstwedde en ‘Potze Klus & Montage- 
techniek’ uit Alteveer werken perfect samen  

door Jaap Ruiter 
Gert Huiting van ‘Huiting Timmerwerken’ uit Onstwedde en Henk Jan Potze van ‘Potze Klus & Montagetechniek’ uit 
Alteveer werken tot wederzijdse tevredenheid al twee jaar intensief met elkaar samen. "Wij vullen elkaar perfect 
aan", verklaart Gert Huiting. "Kort samengevat kun je zeggen dat Henk Jan het installatiewerk voor zijn rekening 
neemt en ik het timmer- en metselwerk. Maar daarnaast beschikt Henk Jan over twee rechterhanden en kan ook uit-
stekend overweg met hamer en troffel, terwijl ik zo langzamerhand ook goed thuis ben in de installatietechniek." 

Geen klus te groot 
De twee vakmannen troffen 
elkaar twee jaar geleden 
heel toevallig bij dezelfde 
klus. "Wij waren allebei 
ingehuurd door de eige-
naar", legt Henk Jan Potze 
uit. "En die eerste kennis-
making is prima bevallen. 
Wij hebben heel prettig 
met elkaar samengewerkt, 
alsof we dat al jaren deden. 
Na afloop keken we elkaar 
eens aan en dachten allebei 
hetzelfde: ‘waarom doen we 
dit niet vaker?’ Het resultaat 
van deze samenwerking 
is dat het tweetal nu ook 
hele grote klussen voor 
zijn rekening neemt, zowel 
zakelijk al particulier. "Bou-
wen, verbouwen of een 
uitbouw. Het kan allemaal. 
Geen probleem." 

Huiting Timmerwerken 
‘Huiting Timmerwerken’ is 
gespecialiseerd in nieuw-
bouw, verbouw, renovatie 
en restauratie. Eigenaar 
Gert Huiting is met zijn 14 
jaar ervaring en uitstekende 
opleiding inmiddels een 
allround vakman op het 
gebied van timmer- en 
metselwerken en heeft 
de beschikking over een 
eigen zeer goed uitgeruste 
werkplaats waar hij in eigen 
beheer kozijnen en deuren 
en ander houtwerk vervaar-
digt. "Ik maak alles liever 
zelf, dan weet ik zeker dat 
het goed is", verklaart Gert 
Huiting. "Wat dat betreft 
ben ik een echte Pietje 
Precies." 

Potze Klus & Montagetech-
niek  
‘Potze Klus & Monta-
getechniek’ is met name 
gespecialiseerd in instal-

latiewerkzaamheden op het 
gebied van water, gas en 
elektriciteit. "Daarnaast ben 
ik heel flexibel", aldus Henk 
Jan Potze, die uitermate 
goed gekwalificeerd is en 
al bijna 10 jaar werkzaam 
is in de installatietechniek. 
"Daarnaast zijn zowel Gert 
als ik ook zeer bedreven in 
sanitaire werkzaamheden. 
Zo hebben wij al diverse 
badkamers, inclusief tegel-
werk, voor onze rekening 
genomen. Ja, omdat we 
elkaar zo goed aanvullen 
zijn we heel veelzijdig en 
kunnen in principe elke klus 
voor onze rekening nemen." 

Uitgebreide klantenkring 
Gert Huiting en Henk Jan 
Potze hebben inmiddels 
een uitgebreide klanten-
kring opgebouwd, zowel 
samen als apart, en worden 
ook altijd weer gevraagd 
bij een volgende klus. 
"Voor ons een teken dat 
onze klanten tevreden over 
ons zijn", besluit eerst-
genoemde het interview. 
"Bovendien wordt het erg 
gewaardeerd dat we altijd 
onze afspraken nakomen en 
netjes, logisch en efficiënt 
te werk gaan waardoor de 
overlast tot een minimum 
wordt beperkt." 

huitingtimmerwerken.nl 
‘Potze Klus & Montagetech-
niek’ is gevestigd aan de 
Beumeesweg 8 in Alteveer. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06 2011 6253. 
‘Huiting Timmerwerken’ is 
gevestigd aan de Kampweg 
5 in Onstwedde. Voor meer 
informatie kunt u bellen 
naar 06 239 48 777 of een 
kijkje nemen op  
huitingtimmerwerken.nl



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



27Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Er gaat niets boven brood, koek en banket uit 
de eigen ambachtelijke bakkerij van  
‘Bos De Echte Bakker’ in Ter Apel
door Jaap Ruiter
Onlangs heeft ‘Bos De Echte Bakker’ aan de Viaductstraat 
7 in Ter Apel de nieuwe huisstijl afgerond. De zaak, 
inclusief personeel, is van top tot teen en van voor naar 
achter uitgerust in de bekende stijl van ‘De Echte Bakker’, 
een landelijke keten waarbij alleen de allerbeste bakkers 
zijn aangesloten en zich daarmee onderscheiden van een 
warme bakker. 

Onderscheidend 
‘Bos De Echte Bakker’ 
bewijst al vier (!) generaties 
lang dat er altijd vraag is 
naar ambachtelijk bak-
kersbrood. "Juist vanwege 
het ambachtelijke zijn wij 
aangesloten bij het gilde 
van ‘De Echte Bakker’", zegt 
Anneke Bos, samen met 
echtgenoot Johan Scholtens 
eigenaar van ‘Bos De Echte 
Bakker’. "Als ‘Echte Bakker’ 
moet je je onderschei-
den en een aantoonbaar 
beter product maken dan de 
gemiddelde brood- en ban-
ketbakker. Daarom worden 
wij ongeveer 8 keer per jaar 
onderworpen aan strenge en 
onaangekondigde keuringen 
op het gebied van assorti-
ment, ingrediënten, kwali-
teit en uitstraling. Je moet 
je steeds weer opnieuw 
bewijzen."   

Tevreden klantenkring 
‘Bos De Echte Bakker’ is een 
hecht familiebedrijf waar op 
drukke dagen 16 mensen 
werkzaam zijn! Als am-
bachtelijk bakker bakt ‘Bos 
De Echte Bakker’ uiteraard 
alles zelf. "Brood, koek en 
banket", vat Johan Schol-
tens het assortiment samen. 
"We hebben alles in eigen 
beheer en onder één dak: 
bakkerij, bewerking, inpak-
ken, verkoop en bezorging." 
‘Bos De Echte Bakker’ heeft 
al jaren een grote en vaste 
klantenkring. "En vooral 
een tevreden klantenkring", 
vult Anneke Bos aan. "Daar 
zijn wij erg trots op. Ook 
al weten we dat we door 
vakmanschap, ervaring, 
passie en gedrevenheid en 
met gebruik van de beste 
ingrediënten uitstekende 
producten maken, dan toch 

is het altijd weer fijn als 
je welgemeende compli-
menten krijgt van klanten. 
Want daar doe je het harde 
werken 7 dagen per week in 
principe voor."  

Vierde generatie Bos 
Anneke Bos en Johan Schol-
tens namen de bakkerij in 
1996 over van de ouders 
van Anneke: het bekende 
bakkerspaar Annie en Appie 
Bos. Anneke is nu de vierde 
generatie Bos, maar de 

eerste ‘vrouwelijke tak’. "De 
eerste 3 generaties waren 
allemaal mannen en ook 
zelf bakker", vertelt Anneke. 
"Mijn vader dacht dat het 
na hem afgelopen zou zijn 
met de familieopvolging. 
Maar gelukkig kregen Johan 
en ik een relatie. Johan is 
vanaf zijn twaalfde al kind 
aan huis bij ons en leerde 
het vak van mijn vader." Na 
overname werd de bakkerij 
grondig gerenoveerd wat 
onlangs is afgerond met de 

invoering op alle fronten 
van de huisstijl van ‘De 
Echte Bakker’.  

Brood van de echte bakker 
is veel lekkerder 
Anneke en Johan bestrijden 
dat een echte bakker duur 
zou zijn. "We kunnen niet 
concurreren met een brood 
van 1 euro, maar wel als het 
om smaak gaat! Een brood 
van de echte bakker is nou 
eenmaal veel lekkerder. En 
dat heeft alles te maken met 

de kwaliteit en de aandacht 
die er aan besteed wordt. 
Als je de prijs en de kwaliteit 
met elkaar vergelijkt zijn 
onze producten zeer zeker 
niet duur." 

‘Bos De Echte Bakker’ met 
brood, koek en banket uit 
de eigen ambachtelijke 
bakkerij is gevestigd aan de 
Viaductstraat 7 in Ter Apel. 
Telefoon: 0599-581283. 
‘Bos De Echte Bakker’ is ook 
op Facebook te volgen.
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vanHoorn Installaties uit Vlagtwedde: 
Omdat service telt

door Jaap Ruiter 
In september van dit jaar bestaat ‘vanHoorn Installaties’ uit Vlagtwedde precies 10 
jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een aantrekkelijke verloting met als eerste prijs 
een gloednieuwe cv-ketel van het merk Remeha. "Inclusief installatie", voegt Monique 
Swarts er aan toe. "Deze hoofdprijs kan alleen worden gewonnen door mensen die 
thuis een cv-ketel hebben die 8 jaar of ouder is, want anders heeft een nieuwe cv-ketel 
natuurlijk geen zin. Of men kan het aankoopbedrag terug winnen als er onlangs een 
nieuwe Remeha cv-ketel door ons is geplaatst. Voor de rest kan iedereen mee doen voor 
de overige 9 prijzen: 5 waardebonnen van 100 euro en 4 waardebonnen van 75 euro. 
Iedereen die mee wil doen kan zich in de winkel melden. De actie loopt tot 15 septem-
ber. Dan wordt de trekking verricht door een notaris." 

Goedkoper dan de lande-
lijke bouwmarkt 
De winkel voor aankoop 
van installatiemateriaal 
(gas, water, elektriciteit en 
cv-materiaal) en advies 
bestaat nog niet zo lang. "In 
2016 zijn we open gegaan", 
zegt Monique Swarts. Zij 
is in het installatiebedrijf 
van haar partner Benny van 
Hoorn verantwoordelijk 
voor de marketing en de 
verkoop. "Direct vanaf het 
begin liep de winkel heel 
goed. Steeds meer men-
sen komen er achter dat 
wij goedkoper zijn dan de 
landelijke bouwmarkten 
en dat wij bovendien per 
stuk en bijvoorbeeld geen 
zakje met 5 knelkoppelin-
gen verkopen terwijl je er 
maar 1 of 2 nodig bent. En 
alhoewel de winkel niet zo 
groot is, hebben wij wel veel 

op voorraad. En wat wij niet 
in huis hebben is binnen 1 
of 2 dagen binnen." 

Schot in de roos 
Sinds de opening van de 
winkel is het klantenbestand 
van ‘vanHoorn Installaties’ 
enorm uitgebreid. "Zo’n 
winkel is veel laagdrempeli-
ger als je een vraag hebt op 
het gebied van gas, water, 
elektriciteit, cv, onderhoud 
van cv of vloerverwarming", 
weet Monique inmiddels uit 
ervaring. "Je kunt zo even 
binnenlopen voor een vraag 
of advies. En van daaruit 
wordt er ook vaak een 
afspraak gemaakt voor in-
spectie, montage, reparatie, 
onderhoud of vervanging. 
Ja, de winkel is een schot in 
de roos gebleken. Dat heeft 
veel extra werk opgeleverd. 
Inmiddels zijn we met zijn 

zessen en kunnen nu ook 
grote projecten voor onze 
rekening nemen. Omdat 
goede installateurs schaars 
zijn, leiden wij zelf een paar 
talentvolle jongens op. We 
zijn een erkend leerbedrijf. 
Maar groter willen we ook 
niet worden, hoor, want dat 
zou ten koste gaan van de 
flexibiliteit en het persoon-
lijke contact met onze klan-
ten. Dat willen wij niet. Wij 
willen dicht bij onze klanten 
blijven staan en snel kunnen 
schakelen als dat nodig is."   

NoCalc
Veel mensen hebben last 
van kalkaanslag en corrosie 
maar vinden de huidige wa-
terontharders te duur. ‘van-
Hoorn Installaties’ heeft een 
veel goedkopere oplossing: 
NoCalc. "Dit systeem haalt 
niet de kalk en het mag-

nesium uit het water maar 
voorkomt dat kalkdeeltjes 
zich kunnen hechten waar-
door je wel de voordelen 
van kalk en magnesium in 
het water blijft houden maar 
verlost bent van de nadelen! 
Bovendien is NoCalc met 
een aanschafprijs van 200 
euro ook veel goedkoper 
en verdient zich binnen een 
jaar al terug door daling van 
kosten voor energie, onder-
houd en reinigingsmiddelen. 
In de winkel hebben we een 

proefopstelling van NoCalc 
zodat iedereen precies kan 
zien hoe het werkt." 

vanhoorninstallaties.nl 
‘vanHoorn Installaties’ viert 
niet alleen in september 
het 10-jarige jubileum met 
een prachtige verloting, 
maar houdt in de maand 
augustus tijdens de Week 
der Besten in samenwerking 
met Radio Westerwolde ook 
nog speciale acties: zo wordt 
er een spel gespeeld voor 

het goede doel en kunnen 
deelnemers een Remeha cv-
ketel of andere geweldige 
prijzen winnen. ‘vanHoorn 
Installaties’, waar u vanaf 
5,95 euro per maand al een 
onderhoudscontract heeft 
voor cv-ketels en geisers, is 
gevestigd aan de Wilhelmi-
nastraat 7 in Vlagtwedde. 
Telefoon: 0599-850 257. 
Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.vanhoornin-
stallaties.nl of gewoon even 
langskomen in de winkel. 



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



31Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Bij Salon De Vijverstraat in Ter Apel voel je je lekker!  
door Jaap Ruiter 
Je weet niet wat je ziet als je voor het eerst 'Salon de Vijverstraat’ 
aan de Vijverstraat 51 in Ter Apel binnenloopt. Het veelzijdige, zeer 
ruime en smaakvolle beautycentrum van Ramona Entjes-Lubbers met 
nagelstyling, kapsalon, voeten spa, schoonheidssalon en een praktijk 
houdende cosmetische arts is van een ongekende allure, die je eerder 
in een van de grote steden dan in een dorp verwacht aan te treffen.   

Laaiend enthousiaste reacties 
Ramona speelde al eerder met de 
gedachte om een salon met diver-
se behandelingen te beginnen. Ze 
gelooft in een ‘alles-in-1-concept’. 
"Slechts 1 afspraak voor meerdere 
behandelingen. Dat biedt klanten 
veel gemak en bespaart tijd omdat 
alle beauty-behandelingen onder 
1 dak plaats vinden. Op deze ma-
nier hoef je geen aparte afspraken 
te maken voor de kapper, na-
gelstyliste, schoonheidsspecialiste, 
voeten spa of cosmetische arts." 
De benaming ‘onder 1 dak’ doet 
de prachtige salon echter geen 
recht, want 'Salon De Vijverstraat’ 
is volledig verbouwd, gloednieuw, 
zeer ruim van opzet, smaakvol 
en sfeervol ingericht en ook nog 
eens volstrekt uniek in de regio. 
De reacties tijdens de opening op 
zaterdag 20 januari j.l. waren dan 
ook louter positief. "Iedereen was 
laaiend enthousiast", blikt Ramona 
met veel voldoening terug. 

‘Met dank aan mijn vader’ 
De totstandkoming van Salon De 
Vijverstraat in zijn huidige opzet 
begon toen op een gegeven 

moment het enorme pand boven 
de toenmalige nagelstudio van 
Ramona te koop was. "Ik heb met-
een toegehapt, want deze moge-
lijkheid bood mij de gelegenheid 
om eindelijk mijn grote wens in 
vervulling te laten gaan: een salon 
met meervoudige behandelingen. 
Maar wat heeft de verbouwing ons 
een bloed, zweet en tranen gekost. 
Ik heb er mijn hele ziel en zalig-
heid in gestopt. Aan het pand was 
sinds 1958 niets meer gedaan! 
Gelukkig heb ik een heel creatieve 
vader wat betreft bouwtechni-
sche aspecten. Dat combineerde 
perfect met mijn eigen creativi-
teit op het gebied van inrichting 
en aankleding. Ik heb mij door 
niemand laten beïnvloeden en ben 
helemaal op mijn eigen smaak en 
intuïtie afgegaan. Ja, ik ben nog 
steeds heel trots op het resultaat! 
Met dank aan mijn lieve vader, 
natuurlijk!" 

Aangenaam 
Salon De Vijverstraat is een 
aangename open salon met direct 
bij binnenkomst een balie voor 
ontvangst en het maken van een 

afspraak en ruime zitgelegenheid 
waar u even kunt wachten. Aan de 
rechterkant is de kapsalon gesitu-
eerd en aan de linkerkant worden 
nagels gestyled. Achterin vindt u 
de luxe voeten spa. In een naast 
gelegen ruimte is Harriét Boelen 
gevestigd met haar schoonheids-
salon ‘Alba Beauty’ en heeft de 
cosmetische arts een praktijk in 
de voormalige nagelstudio van 
Ramona, met eigen ingang. "Bij de 
behandelingen van de cosmeti-
sche arts ben ik altijd aanwezig", 
zegt Ramona. "Om eventueel te 
assisteren en als gastvrouw. Dat is 

wel zo prettig voor mijn klanten."  

www.salondevijverstraat.nl 
Bij Salon De Vijverstraat staat een 
eerlijk advies met een doeltreffen-
de behandeling met de beste pro-
ducten altijd voor op. Daarnaast 
kunt u in deze maand februari 
profiteren van aantrekkelijke ope-
ningsacties: slechts 10 euro voor 
een knipbeurt in de kapsalon en 
voor slechts 25 euro een volledige 
behandeling in de voeten spa! 

Salon De Vijverstraat, voor zijde-
zachte handen, perfect gelakte 

nagels, een verzorgd kapsel, een 
heerlijke spa pedicure voor je 
voeten, een behandeling van de 
schoonheidheidsspecialiste of 
cosmetische arts, is gevestigd 
aan de Vijverstraat 51 in Ter Apel. 
Salon De Vijverstraat is er voor 
dames en heren. En u kunt er voor 
de deur parkeren. 

Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 06 154 33 507 of een 
kijkje nemen op 
www.salondevijverstraat.nl

Foto: © John ten Hoff



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

Zanger uit Stadskanaal organiseert het perfecte feestje voor jouw/jullie moment

René Becker zorgt voor Onvergetelijke Momenten!

De dagen, weken en misschien jaren vliegen aan ons voorbij. En zo ook de mooiste momenten uit ons leven. En wat 
is er nu mooier dan met een grote glimlach te kunnen terugkijken op dié momenten die voor iemand zo veel hebben 
betekend. René Becker uit Stadskanaal biedt de helpende hand om juist die momenten onvergetelijk te laten worden 
en met zijn nieuw bedrijf Onvergetelijk.nu organiseert hij ieder onvergetelijk moment van A tot Z. 

Door Anke Pepping

Anders dan anders
Iets organiseren is misschien niet zo moeilijk. Maar het or-
ganiseren van het perfecte moment of feest is niet voor ie-
dereen weggelegd. René Becker, de goedlachse en sportie-
ve zanger van Noord-Nederland, gaat geen uitdaging uit de 
weg als het gaat om het organiseren van mooie momenten. 
Een ‘pietje precies‘ die alles tot in de puntjes organiseert. 
Of het nu gaat om zijn werk als zanger of accountmanager 
bij Heineken. René is de nuchtere Groninger met als motto: 
je krijgt wat je geeft. 

Met zwemkleding en  
broodtrommel in de bagage  

vetrokken de 40 vrienden naar  
een onbekende bestemming

Genieten van momenten
Het leven gaat al zo snel, genieten we wel van alle momen-
ten die we meemaken? René denkt terug aan een aantal 
van die momenten in zijn eigen leven. De manier waarop 
hij zijn vrouw ten huwelijk vroeg is er één van. Hij werd 
dat jaar 40 en nodigde 40 van zijn beste vrienden uit om 
samen met hem een mooie dag te gaan beleven. Zo moes-

ten ze allen een zwembroek/zwempak en broodtrommel 
meenemen. Waarom? Dat werd later pas duidelijk. De be-
stelde taxibusjes vertrokken naar het Ermerstrand waar snel 
duidelijk werd waar de zwemkleding voor nodig was: water-
skiën. Het tapasbuffet na afloop zorgde voor goed gevulde 
magen. En bij het nagenieten van de dag bij een knetterend 
haardvuur, verschenen uit het niets twee trompettisten 
in smoking en black tie. Verbaasde gezichten alom, maar 
René knielde origineel en vroeg zijn vriendin ten huwelijk.  
Kortom: hét onvergetelijke moment, waar hij, en zijn vrouw 
met een grote glimlach op terug kunnen blijven kijken!

René ik heb een probleem zei de

opdrachtgever: ik heb nog geen lever-

ancier voor licht en geluid bij mijn 

feest waar jij optreedt:  

ik regel het, zei René. En het werd een 

tópfeest met onvergetelijke  

momenten voor de opdrachtgever.  

Voor iedereen
Wat is een onvergetelijk moment? Dat  is voor iedereen 
weer verschillend. Maar voor iedereen is een moment te 
creëren. René beschikt over een groot netwerk die hij mede 

dankzij zijn zang- (en maatschappelijke) carrière nu ook 
op een andere manier kan inzetten. Zijn eigen ervaringen 
en die van zijn ‘eerste’ klant hebben ervoor gezorgd dat hij 
meer wilde doen met zijn organisatietalent. Die eerste klant 
kwam bij René met een spoedklus: de man had een feest 
georganiseerd maar hoorde niets meer van het bedrijf dat 
het licht en geluid zou regelen. René zou er optreden en 
hoorde van de dreigende problemen rond het feest. René 
zou René niet zijn en sprong er vol in. Hij heeft de hele 
organisatie uit handen genomen na eerst een luisterend 
oor te hebben geboden. Een onvergetelijk moment bij de 
opdrachtgever. Achteraf gaf deze een mooi compliment: 
“Geweldig, hier moet jij iets mee gaan doen!”. 
En zo is het eigenlijk gegaan dat René de stap heeft gezet 
om met zijn bedrijf ‘Onvergetelijk.nu‘ voor onvergetelijke 
momenten te gaan zorgen. Voor zowel zakelijke als particu-
liere opdrachten ben je bij René aan het juiste adres.

In zijn kantoor aan
huis bespreekt René
de wensen door met
de klant en creëert

op basis van de input
het onvergetelijke

moment

Lil’ Kleine in Fox voor 400 uitzinnige kinderen
De zanger is ook van kinds af aan betrokken bij Sportclub 
Stadskanaal en is fanatiek hardloper. Bewegen is belangrijk 
voor iedereen, maar ook zeker voor kinderen. En hoe leuk 
was het dat hij vorig jaar voor ruim 400 kinderen heeft 
geregeld dat tieneridool Lil’ Kleine op een middag een op-
treden kwam verzorgen. Maar die kinderen hebben wel een 
tegenprestatie geleverd, alvorens ze met een flinke korting 
naar het speciale optreden konden. 

Ze hebben namelijk ‘Als een Komeet’ (titel één van zijn 
liedjes) gelopen om die korting te bemachtigen. Het mes 
snijdt aan twee kanten: de jeugd laten bewegen, hun held 
Lil’ Kleine gaf een super concert, lokale ondernemers 
zorgden voor verantwoorde versnaperingen en de kids en 
ouders genoten van het moment. En René geniet van het 
hele proces rond het evenement en uiteraard kreeg ook hij 
kippenvel van die 400 uitzinnig gillende kinderen bij het 
optreden. 

In de pijplijn
Volgend jaar viert René zijn 15-jarig jubileum als zanger/ 
artiest en dat laat hij niet zo maar voorbijgaan. Hij gaat 
zorgen voor een onvergetelijk moment voor iedereen. De 
eerste plannen heeft hij in zijn hoofd en het belooft een 
geweldig feest te gaan worden. 

Maar tot die tijd en ook zeker na die tijd, blijft hij doorgaan 
met het regisseren van onvergetelijke momenten. “Ik krijg 
er heel veel energie en voldoening van en heb vaak vooraf-
gaande aan dit moment ontzettend veel plezier. Ongeacht 
het budget, gun ik iedereen een onvergetelijk moment”.

“Voor de organisatie van ieder feest van A tot Z”
René Becker  |  M 06-122 28 737  |  E info@renebecker.nl  |  www.onvergetelijk.nu
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ABC Hekwerk uit Stadskanaal biedt als enige in 
Nederland de veelzijdige Digitale Poortwachter  
door Jaap Ruiter 
Bij ABC Hekwerk Noord Oost uit Stadskanaal staan de innovatieve ont-
wikkelingen niet stil. Als enige in Nederland biedt de onderneming 
van Klaas Muntjewerff en José Groenhof bedrijven de mogelijkheid 
om op afstand toegangspoorten te controleren en te beheren. "Wij 
noemen dat de Active Guard, oftewel de Digitale Poortwachter", legt 
Klaas Muntjewerff uit. "Deze veelzijdige toepassing geeft inzicht en 
sturing aan elk toegangssysteem."  

24/7 monitoring 
"Omdat we met de Digitale Poort-
wachter elke toegang 24/7 moni-
toren weten wij vaak eerder dan 
de eigenaar dat er een storing is. 
Bijvoorbeeld doordat een vracht-
wagen de poort per ongeluk heeft 
geraakt en de toegang vervolgens 
defect is. Wij informeren dan di-
rect de eigenaar en stellen samen 
een actieplan op om het euvel zo 
snel mogelijk te verhelpen, want 
de Digitale Poortwachter regis-
treert niet alleen een storing, maar 
laat ook direct weten wat er aan de 
hand is en via camerabeelden zien 
hoe het gebeurd is. Dat voorkomt 
dat we eerst een monteur moeten 
sturen om te onderzoeken wat het 
probleem is. De Digitale Poort-
wachter is veel efficiënter, veiliger 
en op lange termijn kostenbespa-
rend, omdat het zelfs noodzakelijk 
onderhoud registreert, waardoor 
je daar altijd op tijd mee bent en 
erger voorkomt."  

Klantgericht 
ABC Hekwerk Noord Oost is gespe-

cialiseerd in hekwerk, toegangsbe-
heer en buitenbeveiliging en heeft 
een uitgebreid assortiment aan 
mogelijkheden. De uitstekende 
24/7 service en uitmuntend on-
derhoud met een eigen montage-
ploeg en elektromonteurs zijn van-
zelfsprekend. "Bovendien zijn wij 
ook in staat om een totaalpakket 
te bieden", vertelt Klaas Muntje-
werff. "Dus niet alleen plaatsing 
en montage van hekwerk, maar 
inclusief bestrating, tuinwerk en 
grondverzet. Daardoor kunnen we 
nog klantgerichter te werk gaan." 

Voorkeuren en wensen 
Omdat bewegen en buiten spelen 
steeds belangrijker worden is ABC 
Hekwerk ook het aangewezen 
adres voor de bekende voetbal-
kooien, de zogenaamde ‘pan-
naveldjes’. "Deze voetbalkooien 
worden inclusief bestrating in alle 
denkbare afmetingen geleverd en 
geplaatst", zegt Klaas Muntjewerff. 
"Dat geldt trouwens voor ons 
complete assortiment. Wij kun-
nen heel eenvoudig afwijken van 

standaard-afmetingen en leveren 
en plaatsen alles op maat op basis 
van voorkeuren en wensen. ABC 
Hekwerk Noord Oost Groningen 
is een heel flexibele partner om 
mee samen te werken. Voor elke 
situatie hebben wij een passende 
oplossing in huis." 

Digitale Poortwachter 
Wat tot slot nog goed is om te we-
ten is dat voor ABC Hekwerk Noord 
Oost geen klus te groot of te klein 
is. Omvangrijke en complexe pro-
jecten als de Emmer Dierentuin, de 

penitentiaire inrichting Ter Apel of 
de terreinen van Campina in Mep-
pel, Bedum en Beilen worden net 
zo gemakkelijk en flexibel afge-
wisseld met plaatsing van relatief 
eenvoudig hekwerk bij particu-
lieren. "Wij zijn nergens te groot 
of te klein voor", besluit Klaas 
Muntjewerff het interview. "Van 
een simpele erfafscheiding tot 
een complete beveiliging, inclu-
sief slagbomen, betaalautomaten, 
alarmering, camerasystemen en 
elektronische schuifpoorten al dan 
niet uitgerust met de veelzijdige 

mogelijkheden van de innovatieve 
Digitale Poortwachter." 

www.abchekwerk.nl 
Kwaliteit op het gebied van mate-
rialen, advies, levering, plaatsing, 
montage, service, onderhoud en 
24/7 bereikbaarheid staat altijd 
voorop bij ABC Hekwerk Noord 
Oost Groningen, gevestigd aan de 
Unikenstraat 32 in Stadskanaal. Te-
lefoon: 0599-612 282 of mobiel: 
06 5376 5748. Voor meer infor-
matie kunt u ook kijken op 
www.abchekwerk.nl
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Internationaal Accordeonfestival in Stadskanaal
 
Zondag 11 maart vindt de zesde editie plaats van het Internationaal Accordeonfestival 
in Theater Geert Teis te Stadskanaal. De organisatoren Jac & Jeanne Puts hebben, nu 
met ondersteuning van de bestuursleden Gertie Bruin en Henk Puister van de nieuwe 
Stichting Internationaal Accordeonfestival, weer gerenommeerde accordeonisten uit 
binnen- en buitenland gecontracteerd zoals Dorin Grama (Moldavië) en de pas 19 jarige 
Valerio Russo (Italië - Foto) en uit Nederland komen Greetje de Oude en Wouter de 
Polkaman. 

Ook in het programma Linda’s Jazz, een trio 
bestaande uit Linda Molenkamp (zang), Vincent 
Grit (piano), en Bert van Erk (contrabas). Er is ook 
aandacht voor jong Nederlands talent. Vele stijlen 
passeren de revue zoals o.a. tango, musette, klas-
siek, jazz, balkan, volksmuziek, Zuid-Amerikaans, 
maar ook eigen composities. Als u van accordeon-
muziek houdt dan is dit een niet te missen evene-
ment. De ritmische begeleiding komt van Bert van 

Erk (con-
trabas) en 
Rene van 
Astenrode 
(drums en 
vibra-
foon). 

In de 
foyer zijn er diverse accordeonstands en is er een 
presentatie van Hohner accordeons. Het theater 
opent de deuren om 12.00 uur en het festival be-
gint om 13.00 uur en wordt om 17.15 uur afgeslo-
ten. Er zijn twee pauzes. 

Kaarten 14 euro in de voorverkoop en 15 euro aan 
de kassa zondag 11 maart. De voorverkoop loopt 
tot uiterlijk 6 maart. Voor meer informatie en het 
bestellen van kaarten kan men contact opnemen 
via 0599-333291, info@accordeonfestival.nl of 
www.accordeonfestival.nl

Adverteren in
RegioMagazine?

Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09, 
Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36,

of Louw Roukema: 0599 - 61 33 36
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Admifa Accountants en Adviseurs in Stadskanaal 
combineert het beste van twee werelden…
door Jaap Ruiter 
Admifa Accountants en Adviseurs aan de Electronicaweg 23 in Stadskanaal combineert 
de voordelen van een klein financieel advieskantoor met de toegevoegde waarde van 
een groot accountantskantoor. "Admifa is het beste van deze twee werelden", aldus 
Bert Schulte, eigenaar van Admifa. "Dus laagdrempelig, flexibel, snel beschikbaar en 
persoonlijk contact gecombineerd met een hoge graad van deskundigheid en ervaring." 

Voorkomen is beter dan 
genezen 
Bert Schulte is een gedre-
ven, goed opgeleide en 
ervaren accountant en is 
trots op zijn personeel dat 
dezelfde passie voor het 
accountantsvak heeft als 
hij zelf. "En daarbij ook het 
nodige specialisme in huis 
heeft om onze klanten opti-
maal te kunnen ondersteu-
nen", voegt hij er aan toe. 
"Bij Admifa gaan we echt 
voor onze klanten. Dat is 
ons gezamenlijke doel. Wij 
bieden vertrouwen, service, 
denken mee waar we kun-
nen, zijn snel beschikbaar 
en stellen ons pro-actief 
op. Daarom hebben wij 
ook veel liever dat de klant 
een keer te veel belt dan 
te weinig. Met vragen moet 
je als ondernemer niet te 
lang rondlopen en als er iets 
mis dreigt te gaan willen 
we dat zo snel mogelijk 
weten. Voorkomen is beter 
dan genezen. En nee, dat 
kost niets extra’s. Wij zijn 
geen accountantskantoor 

van ‘uurtje factuurtje’. Zo 
werken wij niet en zo willen 
wij ook niet zijn. Persoonlijk 
contact houdt voor ons in 
dat wij altijd de mens achter 
de ondernemer zien. Wij 
willen weten wat er speelt, 
wat de zorgen zijn en waar 
het nog beter kan. Dat wordt 
gewoon besproken aan de 
keukentafel of hier op kan-
toor met een kop koffie, in 
het Nederlands of het in het 
Gronings."  

Kennis en vertrouwen 
Admifa, waar kennis en 
vertrouwen de peilers 
onder het laagdrempelige 
accountantskantoor zijn, is 
met name gespecialiseerd 
in het MKB en de agrari-
sche sector, maar is ook het 
adres voor starters. "Want 
er komt nogal wat kijken bij 
het starten van een eigen 
bedrijf", weet Bert Schulte 
uit ervaring. "Het onderne-
mingsplan, financieringsaan-
vragen, de fiscus, noem maar 
op. Juist in de beginfase is 
het belangrijk om de zaken 

overzichtelijk en grondig 
aan te pakken. Dan kun je 
als beginnende onderne-
mer wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Daarnaast 
zijn wij met Admifa ook het 
adres voor een particuliere 
inkomstenbelasting. Grote 
bedrijven, kleine zelfstan-
digen, agrariërs en particu-
lieren zijn allemaal welkom 
en worden allemaal met 
dezelfde deskundigheid en 
betrokkenheid geholpen. 
Daar maken we geen enkel 
onderscheid tussen." 

Toetsing op kwaliteit
Ondanks de toegankelijk-
heid en een instelling van 
‘doe maar gewoon dan doe 
je al gek genoeg’ wordt 
Admifa gecontroleerd door 
toezichthoudende instan-
ties. "Dat heeft te maken 
met het feit dat we een 
accountantskantoor zijn en 
geen financieel advieskan-
toor of administratiekan-
toor", vertelt Bert Schulte. 
"De benaming accountants-
kantoor is voor onze klanten 

een absolute waarborg 
voor kwaliteit, maar deze 
kwaliteit moeten wij steeds 
weer opnieuw bewijzen als 
de controleurs van het NBA 
(Nederlandse Beroepsorga-
nisatie voor Accountants) 
langs komen. En die zijn niet 
makkelijk.  

Alles wordt doorgelicht 
om de kwaliteit te borgen. 
Voldoe je daar niet aan dan 
gaat er een streep door je 
lidmaatschap." 

www.admifa.nl 
Admifa Accountants en Advi-
seurs is gevestigd aan de 

Electronicaweg 23 in Stads-
kanaal. Voor meer informatie 
of een afspraak maken, op 
kantoor of bij u thuis, kunt u 
bellen naar 0599-653 811. 
U kunt ook een kijkje nemen 
op www.admifa.nl
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Hypotheek Centrum Stadskanaal en  
Regio Makelaar Stadskanaal zijn verhuisd naar 
de Oude Markt 26 in Stadskanaal
door Jaap Ruiter 
Hypotheek Centrum Stadskanaal en Regio 
Makelaar Stadskanaal zijn onlangs ver-
huisd naar een nieuw pand aan de Oude 
Markt 26 in Stadskanaal. Deze verhuizing 
maakt het mogelijk dat hun samenwer-
kingsverband nog beter gestalte krijgt en 
steviger gefundeerd wordt. "We hebben 
nu een pand helemaal voor onszelf", legt 
Gert de Roo van Regio Makelaar Stads-
kanaal uit. "Op het oude adres was het 
pand veel groter en waren meer bedrijven 
gevestigd, maar hier aan de Oude Markt 26 
hebben we nu een pand voor ons samen, 
waardoor de lijnen nog korter zijn en we 
nog sneller kunnen schakelen." 

‘We gaan ver voor onze klanten’ 
Beide ondernemers zijn erg in hun sas met 
het nieuwe onderkomen. "Dit is een mooi 
pand op een fraaie locatie", zegt Henk 
Spreen van Hypotheek Centrum Stadska-
naal. "En helemaal als je weet dat de Oude 
Markt binnenkort op de schop gaat en een 
van de mooiste plekken in het centrum 
van Stadskanaal wordt, waar we veel meer 
lopend publiek zullen trekken. Bovendien 
kan er nog steeds uitstekend worden gepar-
keerd voor de deur." Hypotheek Centrum 
Stadskanaal en Regio Makelaar Stadskanaal 
delen dezelfde visie en ambitie als het om 
klanten gaat. "Een hypotheekcentrum en 
een makelaardij passen sowieso al heel 
goed bij elkaar, maar Gert en ik hebben 

dezelfde instelling door in het persoonlijk 
contact heel ver te willen gaan voor onze 
klanten. Wij zullen niet snel zeggen, ‘o sorry, 
maar dat hoort niet bij onze taken’. Dat ‘out 
of the box’- en oplossingsgericht denken is 
ook onze kracht en het verbindende funda-
ment van onze samenwerking." 

Regio Makelaar Stadskanaal 
Zoals inmiddels duidelijk is gaat makelaar 
Gert de Roo in zijn werk verder dan alleen 
verkoop en aankoop. "Persoonlijk contact 
houdt ook een persoonlijk en op maat 
gesneden advies in. Elke koper of verko-
per is uniek. Voor mij is er geen ‘standaard 
aanpak’. Dat verschilt van huis tot huis en 
van persoon tot persoon. Ik bepaal bij elke 
verkoop de beste strategie. Dat betekent in 
de praktijk de woning zo goed mogelijk te 
presenteren maar ook tevens open, duide-
lijk en eerlijk te zijn. Dat schept vertrouwen, 
de basis voor een goede verkoop. Wat 
betreft aankoopbegeleiding vind ik het van 
wezenlijk belang dat ik de persoonlijke 
wensen en de toekomstige situatie van mijn 
klant als uitgangspunt neem. Daarbij ben 
ik vrijwel altijd bereikbaar. Ik begrijp heel 
goed dat een koper of verkoper ook vragen 
heeft buiten kantooruren!" 

Hypotheek Centrum Stadskanaal 
Eigenaar Henk Spreen van Hypotheek Cen-
trum Stadskanaal geeft al bijna 20 jaar een 
volstrekt en onafhankelijk advies op het 
gebied van hypotheken, verzekeringen en 
financieringen. "In het persoonlijke contact 

met mijn klanten ben ik niet gebonden 
aan een bank of verzekeringsmaatschappij 
waardoor ik altijd de voordeligste hypo-
theek kan afsluiten. Dat geldt ook voor ver-
zekeringen. Voor de klant stel ik altijd het 
beste en voor hem of haar op dat moment 
het meest gunstige financiële totaalpak-
ket samen." Henk Spreen voegt er aan toe 
dat klanten veel geld kunnen besparen als 
ze hun financierings- en verzekeringspak-
ket eens kritisch na laten kijken door een 
deskundig iemand. "Ook op de hypotheek is 

veel geld te besparen, ondanks de ver-
scherpte voorwaarden." 

www.regiomakelaar.eu en 
www.hypotheekcentrumstadskanaal.nl 
Hypotheek Centrum Stadskanaal (0599-
650880/06 249 302 23) en Regio Makelaar 
Stadskanaal 0599-652299 / 06 526 574 
54) zijn nu gevestigd aan de Oude Markt 26 
in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.regiomakelaar.eu en 
www.hypotheekcentrumstadskanaal.nl.
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Het 10-jarig bestaan van ‘De Gelegenheid’ in  
Musselkanaal wordt komend april uitgebreid gevierd! 

door Jaap Ruiter 
Eén ding staat in elk geval al 
vast komend april: het 10-jarige 
bestaan van café restaurant ‘De 
Gelegenheid’ in Musselkanaal 
gaat van 1 tot en met 30 april niet 
onopgemerkt voorbij! "De hele 
maand april zijn er optredens, 
disco’s, acties, quizzen en andere 

gezellige bijeenkomsten", zegt 
Peter Rolfes, die in 2008 het 
voormalige Hotel Platen overnam 
en veranderde in ‘De Gelegen-
heid’, inmiddels een begrip in 
Musselkanaal en omstreken 
omdat ‘De Gelegenheid’ voor elk 
feestelijk of gezellig samenzijn 
een mogelijkheid biedt! 

Veelzijdig 
‘De Gelegenheid’ is een veelzij-
dige horecagelegenheid met café, 
restaurant, brasserie en zalencen-
trum, waar iedereen welkom is en 
waar het voor stellen, bekenden, 
vrienden, groepen en familie 
gezellig toeven is. "In de sfeervolle 
brasserie kan men ongedwongen 
van een lunch of diner genie-

ten", vertelt Peter Rolfes. "En als 
men daarna nog even wil blijven 
hangen is dat geen probleem want 
’s avonds wordt de brasserie een 
gezellig feestcafé waar iedereen 
welkom is om een borrel te komen 
drinken en zijn er vanzelfsprekend 
heerlijke borrelhapjes te bestel-
len." 

Feesten en partijen 
‘De Gelegenheid’ is tevens een 
ideale locatie voor een vrijge-
zellenfeest, verjaardagspartij, 
jubileum, bedrijfsfeest, zakelijke 
bijeenkomst, workshop, thema-
feest, receptie of bruiloft. "Voor 
hele grote groepen hebben we 
de beschikking over een grote 
zaal", legt Peter Rolfes uit. "Maar 
met een kleine ingreep kunnen 
we de zaal ook verkleinen tot een 
gezellige ruimte voor bijvoorbeeld 
50 personen. We bieden diverse 
arrangementen maar het is ook 
mogelijk om zelf een arrangement 
samen te stellen op basis van per-
soonlijke wensen of voorkeuren. 
Daarin zijn we heel flexibel, net als 
op culinair gebied: hapjesbuffet, 
broodmaaltijd, koud en/of warm 
buffet of diner. En het maakt niet 
uit hoeveel gasten er komen. Wij 
passen ons wel aan." 

Catering 
‘De Gelegenheid’ biedt voorts 
catering op locatie en plateservice, 

met als extra mogelijkheid dat 
maaltijden in overleg thuis of op 
kantoor worden bezorgd. "Uiter-
aard kunnen maaltijden ook afge-
haald worden", voegt Peter Rolfes 
er aan toe. "Dat is ideaal voor al-
leenstaanden of mensen die even 
geen zin in koken hebben." 

www.de-gelegenheid.nl 
Wat betreft de feestelijke acti-
viteiten die van 1 tot en met 30 
april worden gehouden, licht Peter 
Rolfes alvast een klein tipje van 
de sluier op: "Op 1 april is er disco 
voor de jeugd vanaf 16 jaar met de 
bekende feestband ‘One Two Trio’ 
en kan de iets oudere jeugd vanaf 
25 jaar op 14 april uit hun dak 
gaan met muziek uit de 90’s. En 
verder is iedereen op 13 april van 
harte welkom voor de pub-quiz. 
De rest van het april-programma 
komt binnenkort op de website te 
staan." 

U leest het, er is altijd wel aanlei-
ding en reden om ‘De Gelegen-
heid’ te bezoeken om gezellig 
een borrel te komen drinken, een 
lekker hapje te eten of in gezel-
schap iets te vieren. Verder is er 
elke maand live muziek of een DJ. 
’De Gelegenheid’ is gevestigd aan 
de Kruisstraat 1 in Musselkanaal. 
Telefoon: 0599-412 595. U kunt 
ook een kijkje nemen op 
www.de-gelegenheid.nl
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ER ZIT ONTZETTEND VEEL REK IN WESTERWOLDE: ELFTALLEIDER 
LEO TEUBEN POSITIEF GESTEMD OVER TOEKOMST 
Westerwolde verbaast eigenlijk vriend en vijand. De 
ploeg staat na een moeizaam jaar in de zondag vierde 
klasse C in het lopende seizoen op een tweede plaats 
achter koploper FVV. Opvallend volgens trainer Loek 
Swarts die aangaf dat het nog even tijd nodig had dat de 
jonge spelers zich wisten aan te passen, maar tot nu toe 
ging dat aanpassen sneller dan gedacht. De Vlagtwedders 
doen het boven verwachting goed, vindt ook elftalleider 
Leo Teuben die jarenlang in het eerste speelde en ver-
heugd is over de toekomst van zijn club en er dit seizoen 
nog wel wat van verwacht.

,,Ik had niet verwacht dat we in de winterstop op de twee-
de plaats zouden staan”, vertelt Teuben. ,,Als er vijf man 
vertrekken dan ga je denken dat je een ontzettend moeilijk 
seizoen gaat krijgen. Het tegendeel is waar: spelers zijn 
goed gemotiveerd om er een mooi seizoen van te maken. 
Het is ook goed voor de club. We zijn volop in beweging 
en zullen eigenlijk een goed jeugdplan moeten maken met 
goede jeugdtrainers. Er zit heel veel rek in de club. Dat zie 
je dit seizoen al met die jonge spelers die zich zo gemak-
kelijk in- en aanpassen. En kijk maar naar de trainingsop-
komst. Die is gewoon erg goed: massaal gewoon. Ook bij 
het tweede.”

Hoewel niemand er aan het 
begin van het seizoen aan 
dacht werd her en der al 
stiekem de kreet ‘nacompe-
titie’ geroepen. De meeste 
Vlagtwedders willen er nog 
niet aan, want bescheiden-
heid siert de inwoner van 
het dorp, maar waarom zou 
het niet kunnen? Voor trai-
ner Loek Swarts zou het een 
fantastisch afscheid zijn. Hij 
verkast naar ASVB. ,,Het zou 
voor Loek prachtig zijn om 
met een periode afscheid 
te nemen, maar het moet 
allemaal nog gebeuren. Bo-
vendien zijn de verschillen 
niet zo groot. FVV staat ruim 
voor en zal wel kampioen 
worden. Daaronder wordt 

het spannend: wij, Bellingwol-
de en nog wat ploegen doen 
mee. Ons doel is en blijft een 
stabiele vierdeklasser te zijn.” 

Talenten zijn er zat bij de 
Vlagtwedders : de jonge 
Henri Boekelo en Mark 
Geukes doen het prima en de 
broertjes René en Kevin van 
der Laan ook. Tel daarbij de 
ervaring van de gebroeders 
Riks, René Peereboom en Rik 
te Velde op en je hebt een 
goede basis voor een prima 
toekomst. ,,Het lijkt wel of 
die jonge spelers al jaren in 
het eerste spelen, maar het is hun debuutseizoen”, zegt 
Teuben.

Het zal straks na de winterstop een periode van veel 
leuke en belangrijke wedstrijden voor Westerwolde gaan 
worden. Zoveel is voor Teuben wel duidelijk. Derby’s, het 
topduel tegen FVV en de kraker tegen Bellingwolde. ,,En 
dan al die mooie derby’s. Ja, het is een prachtige competi-
tie. We gaan ervoor. Nu staan we er goed voor en ik denk 
dat we bij de eerste vier kunnen blijven.”

Tot slot heeft Leo Teuben nog een mooie boodschap: 
,,Iedereen die een verenigingshart heeft doet al wat voor 
de club. Sommigen hebben meerdere petten op. Even voor 
de mensen die aan zijlijn staan of de stap niet durven te 
maken: gewoon doen, het is leuk en je krijgt er ontzettend 
veel vriendschap voor terug.” (Foto: Gert Meulman)

VEELERVEEN MOET WEG UIT DE 
ONDERSTE REGIONEN: JONGE 
AANVOERDER DAAN KOOLHOF AMBITIEUS
De laatste jaren vergaat het zondag vijfdeklasser Veelerveen 
niet al te best. De club wil wel, maar moet roeien met de rie-
men die het heeft en dat blijkt best lastig. Vaste krachten ver-
huisden naar bijvoorbeeld Westerwolde of stopten. Dat hakte 
erin, maar in Veelerveen is nog altijd jeugd dat wil en kan 
voetballen en dat moet ook de toekomst van de geel-zwarten 
zijn. Daan Koolhof is er zo een. De inwoner van Vlagtwedde 
is nog maar zeventien en is een van de vele jonge spelers van 
het eerste elftal dat op de laatste plaats van de vijfde klasse 
E staat.

Als het aan Koolhof ligt gaat dat rap veranderen. Daarvoor is Veelerveen volgens hem 
goed genoeg. ,,Iedereen gaat bij ons voor elkaar door het vuur. Saamhorigheid staat bij de 

club hoog in het vaandel en de sfeer is er altijd goed. Ook nu 
we laatste staan. We moesten tijdens de eerste seizoenshelft 
flink wennen aan de speelstijl. De jongens pakten het echter 
goed op en het voetbal is ook best goed. Opmerkelijk dat we 
zo weinig tegengoals hebben als je naar onze positie op de 
ranglijst kijkt. Dat is dan wél weer goed. Daarentegen scoren 
we veel te weinig en daarom staan we ook zo laag. Dat kan en 
moet absoluut beter. Het vizier moet duidelijk scherper. Als 
het scoren beter wordt dan moeten we met de middenmoot 
kunnen meedraaien.” Koolhof speelt alweer ruim twee jaar 
in het eerste. Hij was amper vijftien toen ie debuteerde. ,,Een 
mooi moment. Ik was net een week vijftien en bij een 1-1 
stand benutte ik in de negentigste minuut een penalty. Dit sei-
zoen ben ik ook aanvoerder. Dat vind ik toch wel erg mooi.” De 
youngster is middenvelder en voert die functie naar behoren 
uit door dominant aanwezig te zijn, zowel in verdedigend als 
aanvallend opzicht. ,,Ons spel is aanvallend ‘met de punt naar 
voren’. We willen het spel graag maken. Nu de goals dus nog.”

Groot doel is om uit de onderste regionen te geraken. Daan 
Koolhof ziet mogelijkheden genoeg en zag in de voorbereiding 
dat zijn ploeg het tegen de reserves van Veendam 1894 goed 
deed. Uiteraard weer met veel jeugd. ,,Dat is onze toekomst. 
Daar moeten we het van hebben. Ook in de tweede seizoens-
helft zullen er weer jeugdspelers gaan aansluiten en dat zal de 
komende jaren ook zo zijn. Hopelijk dan niet onderin de vijfde 
klasse, maar eerlijk gezegd ga ik ervan uit dat we er dan beter 
voor staan. Aan de trainingsopkomst ligt het niet. De jongens 
willen allemaal wel en laat ik zeggen dat negentig procent 
komt opdagen. Op zich is dat helemaal niet slecht. Nu de resul-
taten nog en Veelerveen staat er weer mooi op.”
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MUSSELKANAAL MOET WEG OMHOOG VOL ZIEN TE HOUDEN:  
ASSISTENT-TRAINER WESSEL WOORTMAN GELOOFT IN  
HANDHAVING EN MOOIE TOEKOMST GROENHEMDEN
Musselkanaal redde vorig seizoen nog net het vege lijf in 
de zondag derde klasse door in een tweestrijd met HOC 
af te rekenen. Het was een must en het doel handhaving 
te bewerkstelligen was in ieder geval gelukt. Eigenlijk 
was het doel voorafgaand aan de vorige competitie heel 
anders en vooral hoger gesteld. Door veel personele pro-
blemen ging het niet zoals gehoopt en dus een verloren 
seizoen. De huidige competitie verloopt ook nog niet al 
te best al ging het de laatste weken tot aan de winterstop 
weer naar behoren: na een beroerde start werd van twee 
laagvliegers overtuigend gewonnen en ook in de oefen-
campagne lieten de Musselkanaalsters zien dat de ploeg 
veel te laag staat. 

Gelukkig voor de ploeg is dat sterkhouders na blessures 
weer terugkeerden. Een van hen is Robin Gerlach, een van 
de absolute smaakmakers bij de groenhemden. Assistent-
trainer Wessel Woortman kan van zijn kwaliteiten genie-
ten. Zelf was ie ook jarenlang smaakmaker bij de club en 
was hij met de grootste regelmaat uitblinker op een voor 
hem veel te laag niveau. Woortman is dit seizoen assistent-
trainer naast hoofdtrainer Albert Kamps die overkwam 
van Valther Boys. Woortman is een absolute technicus en 
op tactisch gebied kan hij zeker veel toevoegen aan niet 
alleen het vlaggenschip van de vereniging. Hij traint ook 
JO19-1, een team dat op hoog niveau uitkomt en toekom-
stige eerste elftalspelers in de gelederen heeft. Bovendien 
is hij bezig met de trainerscursus UEFA B.

Het voornaamste doel van Musselkanaal is dit seizoen 
handhaving. Volgens Wessel 
Woortman moet dat kun-
nen en is de weg omhoog 
al ingezet. ,,Dat moeten we 
zien vol te houden. Soms 
hadden we wat pech, maar 
de grootste reden voor het 
uitblijven van punten is het 
feit dat de jongens aan een 
andere speelwijze moesten 
wennen. We moeten nu zor-
gen constanter te worden en 
proberen ‘de nul’ te houden. 
We trainen er hard op. Op de 
trainingen komen trouwens 
veel spelers af. Dat gaat 
gewoon prima. Het is een 
kwestie van tijd dat we meer 
punten pakken en dus op de 
ranglijst stijgen. We moe-
ten ook volgend jaar derde 
klasse kunnen spelen.”

Daarmee is meteen bij de doelstelling voor de nabije 
toekomst beland: structureel derde klasse spelen. Of er 
niet meer in zit als naar de kwaliteit van de oudste Mus-
selkanaalster jeugd wordt gekeken? ,,Misschien wel, maar 
we moeten eerst maar eens zorgen dat we een stabiele 
derdeklasser worden. De tweede klasse is nu (nog) te 
ver weg. Maar het zou wél mooi zijn natuurlijk. Er is meer 
goede jeugd trouwens, hoor. De jeugd van Musselkanaal is 
op de goede weg. 

Ook de trainers zijn prima: van de jongste tot en met de 
oudste jeugd: bij de JO17 is Hendrik Melgers trainer, bij 
JO15 Robin Gerlach en bij JO13 Niek Tieben en Gerwin 
Schmitz. De bezetting is dik in orde. In de toekomst kunnen 
een groot aantal spelers bij het eerste aansluiten. Daarvan 
ben ik overtuigd.”
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RICHARD STREUDING DEBUTEERT PRIMA MET ONSTWEDDER BOYS: 
MIDDENMOOT MOET MOGELIJK ZIJN
Enkele seizoenen geleden promoveerde Onstwedder 
Boys naar de zaterdag derde klasse, maar was het verblijf 
in die klasse van korte duur. Toen was handhaving echter 
wel mogelijk, maar gooiden te veel blessures roet in het 
eten. Vorig seizoen promoveerden de Boys wederom 
nadat de ploeg als vierde in de vierde klasse eindigde. Er 
gold net als tijdens het meest recente verblijf in de derde 
klasse wederom maar één doel, namelijk handhaving. 
In die missie lijkt de ploeg te kunnen slagen, want de 
oranjehemden staan op een prima zevende plaats, hoger 
dan ploegen die de voorbije seizoenen zelfs in de tweede 
klasse speelden. Onstwedder Boys stond de gehele eer-
ste seizoenshelft bij de top acht en zelfs al even zesde. 
Enige vorm van constantheid is er dus wel en dus moet de 
ploeg in staat zijn ook in 2018/19 weer derde klasse te 
kunnen spelen.

Zoals altijd bestaat de ploeg van de Onstwedders uit een 
hechte eenheid van ‘echte Onstwedders’ en wordt er zeer 
degelijk gespeeld. Vorig seizoen ontbrak een echte top-
spits, maar die is er nu wél: Gerko Scheper. Hij keerde terug 
van de jeugd van FC Groningen. Voor Onstwedder Boys 
een meer dan welkome versterking. Scheper is een echte 
goaltjesdief en kan op een veel hoger niveau uitkomen, 
maar kiest voor de club waar het voor hem allemaal begon. 
Het is ook des Onstwedder Boys: niet gauw uit eigen dorp 
vertrekken of er moet wel een heel speciale reden zijn. 
Het siert de spelers en club dat het er zo toegaat. Scheper 
scoorde al acht keer en fungeert prima samen met die 
andere speler die al vaak scoorde, Harm Visser. Hij maakte 

er al zeven. Achterin zit het 
wel snor en het middenveld 
werkt heel hard om maar 
zo weinig mogelijk weg te 
geven. 

Richard Streuding is dit sei-
zoen voor het eerst hoofd-
trainer en kwam via het 
tweede bij het eerste toen 
Fokke de Jonge naar Sel-
lingen verkaste om die club 
te gaan trainen. Streuding is 
nog maar 36 en kent de club 
natuurlijk maar al te goed. 
Hij weet ook wat er nodig is 
om in de derde klasse te blij-
ven. ,,We spelen heel com-
pact en proberen zo weinig 
mogelijk weg te geven en 
proberen onze aanvallers 
in stelling te brengen. Dat 
pakt dit seizoen goed uit 
want Harm en Gerko scoren 
vaak. Ik moet overigens een 
compliment naar mijn team 
maken, want het team staat 
er elke week en verzaakt 
nooit.” Over de trainingsopkomst is de oefenmeester ook 
erg tevreden en als hij naar de tweede competitiehelft kijkt 
dan kan hij zeggen dat het streven het consolideren van 
een middenmootpositie is. ,,Ik denk dat dat wel mogelijk is 

al zijn de verschillen klein.” Om een voorbeeld te geven: 
de Boys staan maar drie punten voor op de ploeg die op 
een ‘gevaarlijke’ plaats staat. Omhoogkijken wil en moeten 
de Onstwedders volgens Streuding niet, want handhaving 
is het meest belangrijk al zit er volgens hem meer in.

Adverteren in RegioMagazine?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09, Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

of Louw Roukema: 0599 - 61 33 36
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SPW GOED BEZIG: TOP ZES MOET VOLGENS JELMER VALK
MOGELIJK ZIJN

ZATERDAGTEAM FC TER APEL’96 GAAT VOOR TOP VIER- 
KLASSERING: STEPHAN EGBERS HOOPVOL GESTEMD

Het vergaat zondag vierdeklasser SPW uit Stadskanaal 
eigenlijk wel prima. De club promoveerde vorig seizoen 
na een afwezigheid van bijna twintig jaar weer naar de 
vierde klasse. Kampioenwaardig was de ploeg in het 

voorbije seizoen; geen wedstrijd verloren, veel punten 
en erg veel goals. Er was echter een ploeg die het nóg 
beter deed, het Nieuwe Pekelder PJC. Dat SPW voor die 
ploeg niet onder hoeft te doen bewijst de ploeg in de 
lopende competitie wel. Beide ploegen staan keurig in de 
middenmoot met twaalf punten. SPW had om dat punten-
aantal te bereiken een wedstrijd minder nodig. 

Het begon allemaal voortreffelijk met de blauwhemden, 
want aan het begin van de competitie won de ploeg twee 
keer op rij en was het in het daaropvolgende treffen met 
de fiere koploper, FVV, niet veel minder dan die ploeg: een 
teken dat SPW wel eens voor een erg goed seizoen kon 
gaan zorgen. De ploeg is daar dan ook mee bezig, echter 
na een pikstart zakte de ploeg iets weg, maar is de midden-
moot prima te noemen. Het verschil met de nummer vier is 
maar één punt bijvoorbeeld. ,,Ik vond ons in de wedstrijd 
tegen FVV zelfs beter”, zei Jelmer Valk, aanvaller van de 
Stadskanaalsters. Hij schopte er dit seizoen toch alweer vijf 
in. Vorig seizoen maakte hij er negentien dus een goal ma-
ken kan hij wel. Tegen FVV hadden de Foxholsters aanvan-
kelijk geen grip op de behendige aanvaller en het zegt dus 
wel iets over zijn kwaliteiten. ,,Het ging daarna allemaal 
iets minder goed en vooral de 7-0 nederlaag tegen Heili-

gerlee was een dieptepunt. Gelukkig konden we de laatste 
wedstrijden voor de winterstop de rug rechten en sloten 
we winnend af tegen Pekelder Boys. De mindere periode 
ligt aan het mentale; voetballend kunnen we in deze klasse 
prima mee. Het is ook altijd aftasten in een nieuwe klasse.”

Valk heeft een punt, maar SPW liet zien menig tegenstan-
der angst in te kunnen boezemen. Ook tegen de betere 
ploegen was dat zo. Vooral tegen de ploegen die ‘voetbal-
len’. SPW heeft het in de regel lastiger tegen teams die 
zich ingraven. Debet aan het niet hebben bereikt van een 
hogere klassering was ook het grote aantal blessuregeval-
len. ,,Ik hoop dat die straks zo veel mogelijk uitblijven en 
dat we meer punten halen. Een top zes-klassering is na 
een lange periode in de vijfde klasse denk ik een prima 
prestatie.”

Over zijn eigen doelen kan Jelmer Valk zeggen dat hij nog 
wel wat vaker wil scoren. ,,Ik wil er elke wedstrijd wel één 
maken. Dat is een mooi doel.” Valk is na een periode bij 
Gasselternijveen trouwens op zijn plek in Stadskanaal en 
geniet er elke wedstrijd en training weer. ,,Het is een mooie 
club. Ze zitten echt in een stijgende lijn en ook is men 
goed met de jeugd bezig al is er altijd ruimte voor verbe-
tering.”

Elke zaterdag spelen de zaterdagvoetballers 
van FC Ter Apel’96 hun wedstrijden in de vierde 
klasse L. In die klasse zijn de grensdorpbewo-
ners stevige middenmoter en is een klassering in 
de absolute top nog steeds mogelijk. Het gat met 
de nummer twee, HZVV 5, is immers maar drie 
punten. Een knappe prestatie van de Ter Apelers 
die nieuw zijn in deze klasse. De ploeg werd vo-
rig seizoen immers kampioen in de vijfde klasse 
en houdt tot nog toe onder meer de reserves van 
Borger en ACV 4 achter zich. 

Stephan Egbers is een van de spelers van het 
team en geniet elke week van de wedstrijden 
op zaterdag. Zijn ploeg moest even wennen aan 
het hogere niveau, maar paste zich snel aan. ,,De 
eerste wedstrijden in de vierde klasse merkte 
je dat we moesten wennen aan het niveau. Met 
een paar al dan niet frisse krachten begonnen 
we het seizoen wisselvallig, maar naarmate het 
seizoen vorderde kwamen we beter in ons spel en 
daarom staan we ook op een solide vijfde plaats 
met twee wedstrijden minder gespeeld dan de 
meeste ploegen. Dat we beter in ons spel kwamen 
is te danken aan ons positiespel. We komen onze 
afspraken na en tikten meestal aardig.”

De openingswedstrijd was er een om in te lijsten. 
Tevredenheid volop bij de Ter Apeler ploeg die 
met 2-1 won. Maar zo waren er meer mooie aldus 
Egbers. ,,LTC en wij waren die wedstrijd gelijk-
waardig en als je dan in een spannende pot drie 

punten over de streep trekt begin je het seizoen 
wel erg lekker. Maar ook de 6-0 tegen Sweel was 
een mooie wedstrijd. Het is natuurlijk altijd fijn als 
het lekker loopt. Met het verlies tegen SVBO wer-
den we wel weer even met onze neus op de feiten 
gedrukt. Die wedstrijd hebben we gewoon niet 
genoeg geleverd, maar thuis nemen we revanche.”

Aan de trainingsopkomst ligt het allemaal niet. 
Bij de rood-zwarten is het dik voor elkaar wat dat 
betreft. ,,Dat had ik eerst niet verwacht. De instel-
ling is perfect en werkt positief door op anderen. 
We trainen echt heel hard.” Egbers is zelf iemand 
die de duels niet schuwt en waarschuwt zijn 
tegenstanders bij deze alvast maar even. ,,Ik wil in 
de tweede seizoenshelft vaker de bal veroveren 
door middel van slidings. Tegenwoordig spelen 
veel clubs op kunstgras en zijn spelers te bang om 
een sliding te maken. Je moet gewoon gaan. Wat 
dat betreft ben ik promotor van slidings. Maar dat 
komt ook door het gebrek aan snelheid. 

Kwaliteit om hoog in deze klasse te eindigen is 
er volgens Stephan Egbers wel degelijk: scorend 
vermogen en een solide basis. ,,We kunnen ons 
vertrouwen putten uit het scorend vermogen 
van onze spits, Jeroen Trechsel. Als verdediger is 
het fijn om te weten dat wanneer je een balletje 
inspeelt, er ook iets mee gedaan wordt. Hij heeft 
ook een goede vrije trap in de benen, al kan ik zelf 
ook wel een balletje richting de kruising sturen. 
Daarnaast hebben we een rotsvaste verdediging 
die in elke formatie even sterk is.”
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SELLINGEN ZATERDAG 2: VRIENDENTEAM GAAT VOOR PLEK IN
MIDDENMOOT RESERVE ZESDE KLASSE
Sinds jaar en dag is het zaterdagteam van Sellingen 
actief in de reserveklassen van het zaterdagvoetbal. Al 
die jaren gaat het team de competities in als ‘Sellingen 
zaterdag 2’. Dat is ooit zo ingevoerd en altijd zo geble-
ven. Ze laten het maar zo, want herkenbaar. Het is een 
(h)echt vriendenteam van voornamelijk rasechte Sel-
lingers aangevuld met enkele vrienden uit de omgeving. 
Thomas van Hateren is er een van. Hij woont weliswaar 
in Vlagtwedde, maar dat vinden ze in Sellingen niet erg 
al zijn wedstrijden tegen Westerwolde altijd krakers pur 
sang. Van Hateren speelt al vanaf zijn zesde bij de geel-
zwarten en zal er niet gauw meer vertrekken.

Daarvoor vindt hij het allemaal veel te mooi. Hij doorliep er 
alle jeugdelftallen en koos toen ie de seniorengerechtigde 
leeftijd bereikte voor de Sellinger zaterdagtak. ,,In deze 
periode ben ik met mijn teams meerdere keren kampi-
oen geworden. Ik ben ook nog trainer van een jeugdelftal 
geweest. Het is gewoon een prettige voetbalclub. Niet de 
grootste, maar daardoor ken je wél veel mensen binnen 
de club. Dat maakt de omgang al een stuk prettiger. We 

spelen ook op een mooie accommodatie. Toch mooier dan 
bij clubs in de omgeving. Zeker qua niveau.”

Het niveau van Sellingen zaterdag 2 is weliswaar niet zo 
hoog, maar dat deert Van Hateren niet. Sterker: hij geniet 
er elke keer weer. Van de trainingen en de wedstrijden. 
Heerlijk op zaterdagmiddag. Op zondag lekker vrij en dan 
weer aan de studie. Voor Thomas van Hateren kan het niet 
beter. Hij weet zich speler van een elftal in een erg leuke 
competitie. ,,Wat heel gebruikelijk is op het niveau waarop 
wij voetballen is dat er per wedstrijd een grote afwisseling 
zit in aanwezige spelers en het niveau van tegenstanders. 
Hierdoor komt het vaak voor dat de wedstrijd gewonnen 
wordt met 5-3 en de volgende week er kansloos verloren 
wordt met 6-2. Dit geeft echter ook gelijk de charme van 
de klasse waarin wij spelen weer; veel verschillende teams 
per seizoen en grote verschillen in leeftijd. Hierdoor is er 
elk weekend weer kans op een overwinning en is geen en-
kele wedstrijd saai. Op dit moment staan we op de achtste 
positie met negen punten uit zeven wedstrijden. De kans 
om hoger te eindigen is zeker nog aanwezig aangezien de 
vijfde positie in het klassement nog binnen de vier punten 
is.”

Thomas van Hateren 
ziet uit naar al die 
mooie wedstrij-
den in de tweede 
seizoenshelft. Niet 
alleen veel derby’s, 
maar ook wedstrij-
den waarin het er 
echt om gaat. ,,Tegen 
Mussel wonnen we 
met ruime cijfers. Het 
was een erg mooie 
wedstrijd. Tegen 
Westerlee ging een 
stuk minder. Bato 
won alles en zal wel 
kampioen worden. 
Ik hoop dat we in de 
tweede seizoenshelft 
nog wat plaatsen kunnen stijgen, maar dat we vooral met 
plezier voetballen en nog qua spel kunnen verbeteren dat 
natuurlijk altijd mooi is.”

RIK BOS TERUG BIJ SELLINGEN 1: MIDDENMOOT HAALBAAR
Sinds jaar en dag is het zaterdagteam van Sellingen actief in de reserveklassen van het 
zaterdagvoetbal. Al die jaren gaat het team de competities in als ‘Sellingen zaterdag 2’. 
Dat is ooit zo ingevoerd en altijd zo gebleven. Ze laten het maar zo, want herkenbaar. 
Het is een (h)echt vriendenteam van voornamelijk rasechte Sellingers aangevuld met 
enkele vrienden uit de omgeving. Thomas van Hateren is er een van. Hij woont welis-
waar in Vlagtwedde, maar dat vinden ze in Sellingen niet erg al zijn wedstrijden tegen 
Westerwolde altijd krakers pur sang. Van Hateren speelt al vanaf zijn zesde bij de geel-
zwarten en zal er niet gauw meer vertrekken.

Daarvoor vindt hij het allemaal veel te mooi. Hij doorliep er alle jeugdelftallen en koos 
toen ie de seniorengerechtigde leeftijd bereikte voor de Sellinger zaterdagtak. ,,In deze 
periode ben ik met mijn teams meerdere keren kampioen geworden. Ik ben ook nog 

trainer van een jeugdelftal geweest. Het 
is gewoon een prettige voetbalclub. Niet 
de grootste, maar daardoor ken je wél veel 
mensen binnen de club. Dat maakt de om-
gang al een stuk prettiger. We spelen ook 
op een mooie accommodatie. Toch mooier 
dan bij clubs in de omgeving. Zeker qua 
niveau.”

Het niveau van Sellingen zaterdag 2 is 
weliswaar niet zo hoog, maar dat deert Van 
Hateren niet. Sterker: hij geniet er elke keer 
weer. Van de trainingen en de wedstrijden. 
Heerlijk op zaterdagmiddag. Op zondag 
lekker vrij en dan weer aan de studie. Voor 
Thomas van Hateren kan het niet beter. Hij 
weet zich speler van een elftal in een erg 
leuke competitie. ,,Wat heel gebruikelijk 
is op het niveau waarop wij voetballen is 
dat er per wedstrijd een grote afwisseling 
zit in aanwezige spelers en het niveau van 
tegenstanders. Hierdoor komt het vaak 
voor dat de wedstrijd gewonnen wordt met 5-3 en de volgende week er kansloos verloren 
wordt met 6-2. Dit geeft echter ook gelijk de charme van de klasse waarin wij spelen weer; 
veel verschillende teams per seizoen en grote verschillen in leeftijd. Hierdoor is er elk 
weekend weer kans op een overwinning en is geen enkele wedstrijd saai. Op dit moment 
staan we op de achtste positie met negen punten uit zeven wedstrijden. De kans om 
hoger te eindigen is zeker nog aanwezig aangezien de vijfde positie in het klassement nog 
binnen de vier punten is.”

Thomas van Hateren ziet uit naar al die mooie wedstrijden in de tweede seizoenshelft. 
Niet alleen veel derby’s, maar ook wedstrijden waarin het er echt om gaat. ,,Tegen Mussel 
wonnen we met ruime cijfers. Het was een erg mooie wedstrijd. Tegen Westerlee ging een 
stuk minder. Bato won alles en zal wel kampioen worden. Ik hoop dat we in de tweede 
seizoenshelft nog wat plaatsen kunnen stijgen, maar dat we vooral met plezier voetballen 
en nog qua spel kunnen verbeteren dat natuurlijk altijd mooi is.”
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SV MUSSEL MOET ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR DE VIERDE 
KLASSE VINDT ROBERT BOELS
SV Mussel in de vijfde klasse, het was vorig seizoen even wennen, want niet het niveau 
waar de club thuishoort. De rood-blauwe formatie liet dat ook wel zien, want na een 
stroeve start kwam de diesel langzaam op gang en bleef ie maar aan de loop met als 
resultaat dat de ploeg mee mocht doen aan de nacompetitie en met anderhalve been in 
de vierde klasse stond. Toch ging het mis tegen de fysiek sterke Nieuw-Weerdinger for-
matie NWVV. Dat hadden de Musselkers zelf niet verwacht, want voetballend zag het er 
goed uit. Er bleek meer nodig te zijn voor een rentree in de vierde klasse, het beoogde 
doel van de club die dit seizoen door ex-profvoetballer Jan Veenhof wordt getraind. 

Dit seizoen gaat het net als het begin van de vorige competitie niet naar wens op het 
mooie sportpark De Slenk. De SV Mussel-supporters willen en eisen meer van de spelers. 
Ze zien wel dat het erin zit, maar de punten willen nog niet komen. Robert Boels is een 
nog jonge voorstopper van het eerste team en is op de hoogte van die eisen en weet ook 
dat er meer in zit. Hij zal er samen met zijn teamgenoten alles aan doen nog een paar 
plekken te stijgen. Nu geldt een bescheiden klassering in de middenmoot voor Veenhof 
en de zijnen. Om te kunnen promoveren moet dus worden gestegen en volgens Boels 

een mogelijkheid. ,,Plek vijf is zeker haalbaar. Het 
liefst hoger natuurlijk, maar we moeten eerst maar 
zorgen dat we vaker winnen. We krijgen nog veel te 
veel goals tegen. Dat moet eruit en we moeten vooral 
slimmer zijn in de achterste linie. Voorin is het ook 
niet altijd geweldig: we creëeren te weinig kansen en 
dat moet zeker anders, want die kansen moeten ook 
nog eens worden benut.”

Hij kan voorbeelden genoeg bedenken van wedstrij-
den waarin er meer in zat. ,,WVV thuis bijvoorbeeld. 
We waren beter, maar kregen in de laatste minuut een 
penalty tegen waardoor zij alsnog een punt kregen.” 
Tijdens de tweede seizoenshelft zullen de Mussel-
kers het in Winschoten moeten rechtzetten. De ploeg 
wacht nog zware tegenstanders: koploper SC Angel-
slo, maar ook het hooggeklasseerde Nieuw-Balinge 
en de gemeentelijke derby tegen SETA is altijd lastig. 
,,Dat zijn de mooiste wedstrijden: straks thuis tegen 
SETA. Tegen Nieuw-Balinge hebben we nog wat recht 
te zetten.”

Doel is en blijft het bereiken van de nacompetitie 
voor promotie: zwaar, maar te realiseren als het aan 
Robert Boels ligt. ,,Alles moet dan wél kloppen en 
er mag niets misgaan. We horen gewoonweg in de 
vierde klasse thuis. Ik hoop dat ik vaste basisspeler 
word trouwens.” SV Mussel gaat de toekomst net als 
voorheen met eigen jeugd in aangevuld met enkele 
krachten van buitenaf. ,,Met onze nieuwe trainer heb-
ben we het jeugdbeleidsplan aangescherpt en ook 
hebben we een jeugdcoördinator aangesteld die onze 
trainers begeleidt.”
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FC TER APEL’96 GAAT ZWARE TWEEDE SEIZOENSHELFT TEGEMOET. 
TRAINER HENRI GOEREE GAAT ERVAN UIT DAT GRENSDORPBEWONERS 
ZICH HANDHAVEN
Wie de stand in Zondag 3C bekijkt komt tot de conclusie 
dat FC Ter Apel’96 er helemaal niet zo gek voor staat. 
Sterker: de ploeg is gewoon een stevige middenmoter en 
heeft acht punten voorsprong op de ploegen die op de 
zogenaamde ‘gevaarlijke’ plekken staan. Degradatie is 
iets wat niemand wil en zeker FC Ter Apel’96 niet, maar 
toch zal de ploeg volgens trainer Henri Goeree moeten 
waken. 

,,We kunnen eigenlijk niet eens van een eerste seizoens-
helft spreken, want we moeten nog zestien wedstrijden 
van de 26 spelen. Nu tien gespeeld en middenmoter. Wat 
me opviel is dat we erg wisselvallig zijn. We hebben een 
heel jonge groep waarbij het dus logisch is dat je heel 
goede wedstrijden speelt en ook wat mindere. Het gaat 
met pieken en dalen, inherent aan deze jonge ploeg”, vindt 
Goeree. 

Hoe dan ook heeft de ploeg vijftien punten gehaald en 
dat is zeker niet gering en daar is de 46-jarige dan ook erg 

tevreden over. Hij geniet ook bij de club die hij al enkele 
seizoenen traint. 
,, Ik ben op dit moment trainer van FC Ter Apel ‘96 en zoals 
het bij alle clubs is zijn er bij de FC best wel een paar za-
ken die verbeterd kunnen worden. Wat ik fantastisch vind 
aan de club FC Ter Apel ’96 is dat de faciliteiten zo super 
zijn. Verder loopt er ongekend veel talent dat hopelijk in 
de toekomst tot volledige wasdom komt.” Over de trai-
ningsopkomst is de inwoner van Sellingen eveneens erg 
tevreden.

Als naar het vervolg van dit seizoen wordt gekeken dan 
is Goeree de laatste die naar boven zal kijken. Hij wil het 
wel, maar toont zich realistisch en heeft met de Ter Apelers 
maar één doel voor ogen en dat is handhaving. ,,Voor 
komend seizoen zou ik zeer tevreden zijn met handhaving. 
FC Ter Apel’96 zou in de toekomst naar mijn mening een 
tweedeklasser kunnen worden. Er is echter meer nodig dan 
een aantal goede spelers om dit te bereiken. Of dit in de 
toekomst bewaarheid gaat worden?? Ik hoop het.” 

Goede jeugd is er al en het beleid ervoor is ook prima. ,,Ik 
heb in mijn basiselftal twee jongens van net zeventien 
jaar. Beiden spelen al anderhalf jaar vast in het eerste. 
Wat mij betreft zijn ze al doorgebroken en is nu de tijd 
aangekomen dat ze zich door kunnen ontwikkelen. Vooral 
op mentaal en tactisch gebied vind ik dat belangrijk, want 
voetballen kunnen ze wel. Het laatste geldt trouwens voor 
meer spelers binnen de club FC Ter Apel’96. De kunst is 
dat deze spelertjes zich ook volledig kunnen ontwikkelen. 
Dat is lastig en dat vergt discipline. Ook een goed beleid 
binnen de club kan daarin helpen. Welke kant willen we 
op, wat accepteren we wel of niet, hoe benaderen we het 
voetbal, laten we spelers onder meer of minder weerstand 
spelen?”

Aan de mentaliteit ligt het allemaal niet. Goeree is een 
trainer die de mentaliteit van spelers hoog in het vaandel 
heeft staan. Het gaat naar mijn mening wel eens ten koste 
van het tactische/technische gedeelte. ,,Als een ploeg 
mentaal goed in elkaar steekt kunnen we ook de andere 
facetten van het voetbal gemakkelijker en beter trainen.”

SETA DOET NIET ONDER VOOR MIDDENMOTERS: RICK VELDMAN GOKT 
OP PLEK BIJ EERSTE ZES
Heel eventjes was SETA ‘the best of the rest’ in de zater-
dag vijfde klasse E in het lopende seizoen. Plek vier was 
het deel van de club die aan kwaliteit heeft gewonnen. 
De ploeg won drie keer, waaronder van laagvlieger VEV, 
maar raakte die punten kwijt omdat de club uit Klazie-
naveen-Noord uit de competitie stapte. Jammer voor de 
Musselkanaalsters, want de ploeg zakte daardoor, maar 
heeft nog altijd aansluiting met de heel brede midden-
moot. Het doel is daar dit seizoen ook te eindigen.

Rick Veldman gelooft erin dat SETA dat lukt. De verdediger 
is vaste kracht in het eerste en doet dat meestal rechts in 
de verdediging. Hij is er helemaal op zijn plek en geniet 
van de gezellige sfeer. Het feit dat de club weer punten 
pakt is wat hem betreft zeker een verdienste van trainer 
Willy Kral die er ook speler is. ,,Toch was het allemaal wat 
wisselvallig; we wisselden goede met slechte wedstrijden 
af. We hebben ook nog minder wedstrijden gespeeld dan 
de meeste ploegen en dus is er echt wel wat mogelijk. We 
geven soms nog te veel en te gemakkelijk iets weg. Dat 
kost te veel punten. We zijn een jong team en dat zie je 
dus terug in het veld. Het mag ook allemaal wel wat harder. 
Ik zie dat er wél meer voetbal dan vorig jaar in zit. We 
moeten nog iets scherper voor de goal worden en achterin 

de concentratie volhouden. Dan moeten de punten wel 
komen.”

Veldman kan voorbeelden genoeg noemen van wedstrij-
den waarin het anders had gemoeten en gekund. Maar er 
waren ook wedstrijden waarin positieve dingen waren te 
melden. Die tegen VVAK bijvoorbeeld. ,,We stonden met 
4-2 voor. Vervolgens wordt het in de laatste minuten 4-4. 
In de absolute slotfase knokten we ons nog naar 5-4. Te-
genvaller was de wedstrijd tegen Mussel. We waren niet op 
volle oorlogssterkte (blessure Westerhof en schorsing Kral) 
en zeker niet minder, maar misten toch de ervaring in het 
veld voor een goed resultaat.”

Hoewel smaakmaker Abbas Torfi in de winterstop naar 
Zwolle vertrok blijft er genoeg over om met SETA een 
goede toekomst in te gaan. Doel is wat Veldman betreft 
een keer voor een periode te gaan strijden. Of dat dit 
seizoen al lukt? Het blijft nu de vraag. Hoe dan ook is de 
ploeg er klaar voor om weer aan de bak te gaan. De selec-
tie ging gezellig naar Winterberg in Duitsland, oefende wat 
en met spelers als Willy Kral en Joeri Westerhof is er veel 
ervaring. Rick Veldman is verder erg te spreken over Dylan 
de Wit die veel scoort en Dani Kruize. ,,Dani kan echt goed 
voetballen. Hij is een dragende speler voor SETA.” 

Het is duidelijk: 
SETA is niet meer 
de ploeg die aan 
de onderkant 
van de vijfde 
klasse hoeft te 
spelen en dat is 
een verdienste 
van de club: het 
bestuur is goed 
bezig, er zijn 
sponsoren, de 
trainingsopkomst 
is goed en er is 
ook weer een 
jeugdteam. ,,Ja, 
dat is erg mooi. 
Er is nu een 
JO7-team. SETA 
doet er zoveel 
mogelijk aan en 
geeft de jeugd 
de extra aandacht die ze bij andere verenigingen missen.” 
Wie weet spelen de talentjes van nu over een x aantal 
jaren wel in het eerste van de blauw-witte formatie.

JVV IS EEN BEETJE VAN JOHAN SCHOENMAKER EN ANDERSOM
Op het moment dat JVV weer terugkeerde in de vijfde 
klasse van het amateurvoetbal was Johan Schoenmaker 
er al twee jaar trainer. Hij is een manusje van alles en 
zorgde er met zijn enthousiasme voor dat de club weer 
opleefde. Hoewel hij altijd bescheiden blijft en het 
liever over ‘we’ dan ‘Johan’ heeft kan met recht worden 
gezegd dat er bij de Jipsingboertangers weer een heel 
aardig eerste elftal staat. Tijdens het eerste seizoen 
onder zijn bewind in de vijfde klasse, twee seizoenen 
geleden, werd slechts één punt gehaald. Vorig jaar ging 
het al stukken beter met veertien. Anno 2018 zit de club 
op ongeveer dezelfde lijn met vier uit acht.

Schoenmaker is op zich dan ook tevreden, maar is van 
mening dat er in de eerste seizoenshelft meer inzat. ,,We 
scoren te weinig en daarom verliezen we vaak op het 
nippertje. Het zijn maar kleine nederlagen op die van uit 
tegen EEC na. Ik kijk echter met plezier naar elke wed-
strijd hoe de jongens toch steeds beter gaan voetballen. 
Het is een hechte groep jongens die ook buiten het veld 
heel goede vrienden zijn. De wedstrijd uit tegen EEC 
was de minste. Niet dat nou de inzet minder was, maar ik 
miste de gehele voorhoede en dan moet je schuiven met 
jongens en dat pakte dus slecht uit al stonden we met zijn 
allen achter deze opstelling.”

De oefenmeester heeft hart voor de club: gaat ermee naar 
bed, staat ermee op en wil niets liever dan dat er in de 
standaard-klassen kan blijven worden gevoetbald. Twee 
elftallen heeft de club en de inwoner van Ter Apel zou er 
graag meer zien. Spelers voor JVV 1 zijn er op zich, maar 
bij het minste of geringste loopt hij al tegen problemen 
aan: blessures, schorsingen, etc. ,,Hoort bij een kleine 
club natuurlijk, maar als ik iets meer keus uit spelers had 
dan was het al een stuk gemakkelijker.” JVV bestaat nu 
uit veel spelers uit Ter Apel en ook een groot aantal uit 
Jipsingboertange. De perfecte mix zo blijkt. 

JVV heeft nog twaalf wedstrijden te gaan in de competitie 
en omdat het vooral onderin erg dicht bij elkaar zit moet 
de club nog wel wat kunnen stijgen. ,,Ik denk dat plek zes 
mogelijk moet zijn. Waarom niet? Het doel is om vooral 
positief met JVV door te gaan. Ben er nu vijf jaar en zie 
de club alleen maar groeien. Daar doet iedereen in mee 
en daar heb ik grote waardering voor. Ik zal natuurlijk 
niet altijd trainer blijven, maar zal wél doorgaan op een 
ander vlak om deze mooie vereniging te behouden voor 
de mensen in Jipsingboertange. Ik vind JVV een superge-
zellige club; iedereen wordt gewaardeerd en de omgang 
met iedereen is perfect, van bestuur, spelers, begeleiding, 
toeschouwers en vrijwilligers tot sponsoren.” 
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NIEMAND IN ALTEVEER HOEFT IN PANIEK TE RAKEN VOLGENS
RAMON JANSEN
Als het aan Ramon Jansen, speler van Alteveer, ligt dan 
hoeft Alteveer zich dit seizoen geen zorgen te maken. 
Zijn ploeg staat er weliswaar niet goed voor in de zondag 
vierde klasse C, want bevindt zich aan de onderkant van 
de ranglijst met zeven punten uit acht wedstrijden, maar 
heeft nog veel kansen er iets van te maken. Niet alleen 
zijn de verschillen met de andere ploegen gering, er zijn 
ook nog zestien wedstrijden te spelen.

Jansen speelt voor het tweede seizoen bij de Alteveersters 
en wist dat het ook dit seizoen weer een zware competitie 
zou gaan worden. Vorig seizoen als elfde geëindigd en het 
vege lijf via de nacompetitie weten te redden en nu op 
dezelfde positie geklasseerd. Alteveer is een knokploeg 
die tot het gaatje gaat en nooit opgeeft. Jansen past bij 
het team, want is een speler die nooit verzaakt. Het type 
‘stofzuiger’ dat niet te beroerd is het vuile werk op te 
knappen en een hard duel schuwt hij niet. Hij is dan ook 
op zijn plaats bij de geel-zwarten. ,,Ik vind het spelen voor 
Alteveer tot nu toe erg goed bevallen. Het is een enorm ge-
zellige groep, en de mensen zijn erg behulpzaam. De hele 
vereniging is één grote familie. Het voelt dan ook alsof ik 
er al mijn hele leven speel. Door ons spel pakken we vaak 
kaarten. Dat is trouwens wel jammer, maar hoort er een 
beetje bij al is het lastig op te vangen.”

Hoewel Ramon Jansen wist dat het competitieverloop 
weer zwaar zou worden had hij er in de oefenperiode ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen best veel vertrouwen 
in: veel nieuwe spelers erbij immers en een serie goede 
oefenwedstrijden achter de rug. ,,Vervolgens liep het niet. 
Ik hoop dat dat na de winterstop verandert. Ik verheug me 
trouwens op de derby’s. Vooral die tegen Pekelder Boys en 
PJC zijn mooie. We wonnen in de eerste seizoenshelft van 
Pekelder Boys. Het was nog een belangrijke overwinning 
ook. Als we trouwens iets willen dan moet de trainingsop-
komst wél omhoog. Geef toe, er is geen enkele trainer die 
graag met zes spelers een training afwerkt.”

Alteveer moet het ermee doen en moet hopen dat het 
aantal spelers op de trainingen toe zal nemen. Het zal 
zeker kunnen bijdragen om te slagen in dat ene grote doel 
dat de club zich dit seizoen heeft gesteld: handhaving. Hoe 
is niet zo van belang, als het maar gebeurt. Jansen gaat 
ervan uit dat het lukt. ,,We hoeven niet in paniek te raken. 
Dat zijn we hier in Alteveer ook gewend. Iedereen heeft 
het volste vertrouwen in een goede afloop en handhaving 
aan het eind van het seizoen. Iedereen die de club een 
warm hart toedraagt doet hier zijn uiterste best voor. Voor 
de rest vind ik het voor de jongens die vorig jaar nog in het 
tweede elftal speelden een compliment waard dat ze nu 
een basis- plek hebben veroverd in het eerste elftal. Dit 

bewijst des te meer dat iedereen zijn stinkende best doet 
om Alteveer in een goed daglicht te zetten.”

ASVB MOET TITEL PAKKEN: ERWIN AUKES WIL OMHOOG 
MET DE CLUB 
In Blijham willen ze dolgraag weer in de tweede klasse 
voetballen en dan het liefst voor lange tijd en niet zoals 
kortgeleden een jaar om er meteen weer uit te vliegen. 
Dat hoeft ook niet als naar de kwaliteit van de huidige 
selectie wordt gekeken: de Blijhamsters staan nog altijd 
aan de leiding in de zondag derde klasse B, maar zagen 
de voorsprong op achtervolger Annen in de laatste wed-
strijd voor de winterstop tegen Veendam 1894 tot drie 
punten gehalveerd. Een tegenvaller, zo zag men het bij 
ASVB, want wat had het mooi kunnen zijn om met ’30 uit 
10’ de winterstop in te gaan.

Het werd ’27 uit 10’: nog altijd prima en volkomen terecht 
dat de ploeg herfstkampioen werd. Die titel telt echter niet. 
Het gaat er immers om wie er eind mei bovenaan staat. 
Als het aan middenvelder Erwin Aukes ligt is dat zijn club, 
ASVB. Aukes is een technisch begaafde speler met veel 
overzicht en kan veel voorwaartsen beter laten spelen. Hij 
kan echter ook in het hart van de verdediging spelen en 
liet al zien dat uitstekend te kunnen. ‘De Witte Muizen’ ga-
ven nauwelijks iets weg en kregen er nog maar acht tegen. 
Het scoren komt van de voeten van Thom van der Veen en 
Michael Sypre. Ze scoorden respectievelijk tien en negen 
goals: een teken dat het team goed in elkaar steekt, want 
spitsen die scoren en de rest van het team verdeelt de 
goals beperkt tot een maximum van twee per speler. Een 
lastige ploeg om te verslaan ook, zo bleek.

Aukes is van mening dat zijn ploeg terecht bovenaan staat 
en gaat er ook vanuit dat de formatie van scheidend trainer 

Richard Nuus de titel gaat 
pakken. ,,Anders is het 
seizoen niet geslaagd. We 
hebben kwaliteit genoeg 
om kampioen te worden. 
Dat lieten we voor de 
winterstop wel al zien. Al-
les ging goed. We wonnen 
met 1-0 van de nummer 
twee, Annen. Daar moeten 
we straks nog een keer 
tegen. Belangrijk om dat 
duel te winnen. Over de 
wedstrijd tegen Veendam 
1894 moeten we het maar 
niet zo veel meer hebben. 
Meer dan de helft van het 
elftal was er niet en we 
zullen ons straks tegen 
die ploeg gaan revanche-
ren.”

ASVB moet dus normaal 
gesproken de tweede 
klasse kunnen halen als 
het aan Aukes ligt. Doel 
is dan om in die klasse te blijven en dat structureel. ,,Het 
mooiste zou zijn dan af en toe voor een periode mee te 
gaan doen. De eerste klasse is veel te hoog gegrepen. 
Vroeger speelde ASVB op dat niveau, maar zie het nog niet 
gauw gebeuren.” Aukes geniet evenwel van de club ASVB 

waar hij zich als Winschoter thuisvoelt. ,,De trainingsop-
komst is goed, de sfeer ook en het loopt natuurlijk ook 
lekker. Twee keer net niet gepromoveerd, maar nu moet 
het maar eens lukken. We zaten er dicht bij en nu ook weer 
immers. Er staat een goede groep van spelers die al een 
tijdje samenspeelt. Hoop echt dat het lukt.”
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SJS WEER GOED BEZIG: PLEK VIER HAALBAAR VINDT TALENT
KELVIN OOSTING

Zaterdag vierdeklasser SJS is na een moeizaam seizoen 
waarin de onderkant van de middenmoot niet kon wor-
den ontstegen weer goed bezig. Het hele seizoen al bi-
vakkeert de ploeg in de bovenste regionen van Zaterdag 
4D en is het begrip ‘derde klassevoetbal’ veelvuldig ge-
noemd. Of SJS daar al aan toe is is de vraag, maar ze staan 
er wel en met hen meer ploegen. Het is druk in de top van 
de ranglijst en dus is het nog lang niet zeker wie er straks 
aan de nacompetitie voor promotie mee zal doen. 

Dat SJS daar een van wil zijn is wat de club betreft vrij 
logisch. Misschien ook wel verdiend na een prima eerste 
seizoenshelft waarin nog wél wisselvalligheid gold. Voor 
topscorer Jan Springer gold dat niet. De goalgetter scoorde 
bij de vleet en is hard op weg om er minimaal 25 te gaan 
maken dit seizoen. Maar zo zijn er meer goede spelers in 
de Stadskanaalster ploeg. Kelvin Oosting bijvoorbeeld, 
21 jaar en een product van de jeugdopleiding. Oosting is 
tevreden bij de club waar hij al een jaar of vijftien speelt 
en verheugt zich zeker op het vervolg van de competitie 
waarvan hij verwacht dat de blauw-witten de nacompetitie 

moeten kunnen halen. ,,Het begon voor ons eigenlijk best 
wel goed: we gingen redelijk overtuigend door in de beker 
en mensen bij de club dachten gelijk aan promotie in het 
nieuwe seizoen dat nog niet eens was begonnen. De eerste 
seizoenshelft was ook een periode met ups en downs, 
want we hebben heel goede wedstrijden gespeeld, maar 
ook dat we met zijn allen vol door het ijs zijn gezakt. Ik 
denk echter dat we als ploeg zijnde een redelijke seizoens-
helft achter de rug hebben.”

Wil SJS slagen in het doel dat het bereiken van het toetje 
van het seizoen dat nacompetitie heet, dan zal de ploeg 
ervoor moeten zorgen stabieler te worden aldus Oosting 
die denkt dat dat nog enige tijd nodig heeft. ,,Gewoon ons 
best blijven doen. Dat geldt ook voor het te gemakkelijk 
tegen krijgen van goals. Dat moet eruit. Verdedigend moe-
ten we dan ook sterker worden, maar eigenlijk ook als team 
als geheel. Voetballend zit het wel goed. Denk dat we een 
van de beste voetballende ploegen in deze klasse hebben. 
Daar ligt ook onze kracht.”

De toekomst van SJS moet wat Oosting betreft ten minste 
in de derde klasse liggen. De club wil dat het liefst 
met eigen jeugd doen. In het verleden was er altijd 
prima jeugd en ook nu is dat het geval. Kelvin 
Oosting heeft er veel geleerd en doet dat nu in 
het eerste van de oudere spelers. ,,Ik probeer veel 
van mijn teamgenoten te leren, want zij lopen al 
wat langer mee bij het eerste elftal. Ook probeer ik 
elke training gewoon beter te worden. En dat lukt 
ook wel want van de trainer die we hebben leer ik 
best wel veel. SJS krijgt er gelukkig steeds meer 
jeugd bij. Matthies Feiken en Tom Boels zijn grote 
talenten.” (Foto: Brigitte de Wijk)
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WEDDE KAN DIT SEIZOEN DE STAP NAAR DE VIERDE KLASSE WEL 
EENS MAKEN. JEROEN HULS VOELT DRIVE OM TE PROMOVEREN
BINNEN SELECTIE
Al vier seizoenen op rij zat Wedde er vlak bij: promotie 
naar de zondag vierde klasse. De ploeg werd zelfs een 
keer eerste. Dat was twee seizoenen geleden. De pech 
voor de Weddenaren was toen het feit dat WEO evenveel 
punten behaalde en er een beslissingswedstrijd op het 
veld van BNC in Finsterwolde volgde. Wedde trok toen na 
strafschoppen aan het kortste eind en dichterbij promo-
tie was Wedde eigenlijk nooit. Vorig seizoen werd als 
vierde afgesloten en in de huidige competitie gaat het 
ook weer prima met een tweede plaats achter Bareveld.

De voorsprong van de koploper is dan wel vrij royaal, toch 
is het te overzien en gaat Wedde nog altijd voor de hoog-
ste klassering. Jeroen Huls is allang blij met promotie en 
als dat via een tweede plaats en dus de nacompetitie moet 
dan maalt hij daar niet om. De pas negentienjarige heeft 
het vizier dit seizoen iets minder scherp staan dan tijdens 
het vorige, maar ook dat is niet heel erg wat hem betreft, 
want het gaat maar om één doel en dat is promotie. Op de 
vraag of Bareveld niet te sterk is antwoordt hij niet meteen 
als in ‘dat is zo’, maar herinnert meteen aan de verloren 
wedstrijd tegen de Drenten. ,,Het is zuur dat we tegen hen 
verloren, want we begonnen heel goed aan de competi-

tie. We gingen keihard tegen Bareveld onderuit. Daarna 
herpakten we ons vrij goed en staan we stevig tweede. Het 
moet al heel raar lopen willen we geen nacompetitie halen. 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat dat lukt. We trainen 
met wel twintig mensen. Dat kunnen niet veel vijfdeklas-
sers zeggen.”

Tegen WEO haalde Wedde in ieder geval zijn gram door 
met 5-1 te winnen. ,,Daar kijk ik met veel plezier op terug. 
Dit deed iedereen goed en vond ik heel mooi om te zien. 
Tegen Bareveld ging het finaal mis: 6-1 verlies en door 
een blessure was ik er niet bij. Een grote teleurstelling 
derhalve.” Tegen de koploper wil Wedde natuurlijk meteen 
vlammen. Mogelijk speelt dan het grote talent, Rik Mo-
lanus, wel mee. Huls is lyrisch over hem en met hem de 
trouwe supportersschare van de groenhemden. ,,Hij heeft 
dit seizoen zijn debuut mogen maken en iedereen is best 
van Rik onder de indruk ook door de manier waarop hij 
traint met de senioren. Je ziet eigenlijk niet dat hij nog A’er 
is en de supporters zeggen dan ook ‘hij kin zo mit joe mit 
doun’. Mooi toch?”

Mocht Wedde de sprong naar de vierde klasse maken dan 
is het doel in die klasse te blijven en dan voor langere tijd. 
Huls wil met Wedde dan ook een stabiele vierdeklasser 

worden. Hij realiseert zich evenwel dat doelen altijd kun-
nen veranderen, maar geeft aan dat hij ‘er op dit moment 
zo in staat’. De spits van Wedde hoopt dat Jan Behling 
spoedig weer kan aansluiten. De man die lang aanvoerder 
van het eerste was kampt al voor het tweede opeenvol-
gende seizoen met een blessure. ,,We missen hem allemaal 
ontzettend in het veld.” (Foto: Gert Meulman)

SC STADSKANAAL LEKKER OP DREEF ALS PROMOVENDUS.  
TOP VIJF IS EN BLIJFT HET DOEL VINDT JEFFREY BAKKER

Zo lekker als het 
met SC Stadskanaal 
gaat zo lekker gaat 
het met Jeffrey 
Bakker. De spits 
van de blauwhem-
den schoot er dit 
seizoen namelijk al 
acht in. Zijn ploeg 
staat op de tweede 
plaats en dat had-
den er niet zo gek 
veel verwacht toen 
het seizoen een 
aanvang nam. SC 
Stadskanaal promo-

veerde immers vanuit de derde klasse en paste zich heel 
gemakkelijk aan, want het begin van de competitie ging 
al voortreffelijk. Uit elf wedstrijden pakten de Stadska-
naalsters 22 punten en werd maar drie keer verloren. 

Jeffrey Bakker is een echte Stadskanaalster en is dit 
seizoen topscorer van het eerste elftal. Hij komt dan ook 
volledig tot zijn recht in het team van trainer Rick Slor, een 
elftal dat bestaat uit spelers die al jaren samenspelen en 
elkaar door en door kennen. De voorbije seizoenen sloten 
steeds jeugdspelers aan en werpt de prima jeugdopleiding 
zijn vruchten af. Het was het grote doel van de club: met 
eigen jeugd in de tweede klasse spelen. Misschien nog wel 
een klasse hoger. Jeffrey Bakker is daar echter nog niet 
mee bezig. ,,Het gaat natuurlijk hartstikke goed als promo-
vendus. We laten dit seizoen zien dat we ook wedstrijden 
op karakter naar onze hand kunnen zetten. Verder vind 
ik dat we voetballend kunnen verbeteren in deze klasse. 
Al met al zie ik de tweede seizoenshelft met vertrouwen 
tegemoet.”

Tegen een van de betere ploegen in de tweede klasse L, 
Germanicus, liet SC Stadskanaal zien bij de betere ploegen 
te horen. Bakker over dat duel. ,,We hebben die wedstrijd 
tot de negentigste minuut lang voor elke meter gevochten 
om zo de drie punten in eigen huis te houden. Verder was 
het natuurlijk leuk dat jezelf de winnende goal hebt ge-

maakt. Op de wedstrijd tegen Valthermond kijken we met 
wat minder plezier terug. We hebben de wedstrijd daar in 
de eerste twintig minuten weggeven en zo dus verloren. 
Het is ook altijd zuur om van een streekgenoot te verlie-
zen.” Valthermond is koploper met evenveel punten als de 
Stadskanaalsters, maar speelde een wedstrijd minder. Het 
was derhalve een zure nederlaag en dus had SC Stadska-
naal zelfs herfstkampioen kunnen zijn. Het telt allemaal 
niet, maar het zegt wel degelijk iets over het beleid dat 
jaren geleden door de club is ingezet en de progressie die 
is geboekt. 

Tegen Valthermond wil SC Stadskanaal in de tweede 
seizoenshelft dus nog wat rechtzetten. Die wedstrijd zal er 
dus echt om gaan spannen. Maar dat zal straks voor elke 
wedstrijd gaan gelden; alles zit dicht bij elkaar en het kan 
dus nog alle kanten op. Bakker zet in op plek vijf voor zijn 
club. Dan is hij dik tevreden. VKW ziet hij als grootste titel-
kandidaat. ,,Van daaruit moeten we proberen een stabiele 
tweedeklasser te worden. Ik wil zelf een belangrijke speler 
voor ons eerste elftal worden.” (Foto: Stoffer Bakker)

BELLINGWOLDE WIL HET KOPLOPER FVV LASTIG GAAN MAKEN. 
JEFFRY VAN DER VEEN ZIN IN TWEEDE SEIZOENSHELFT
Bellingwolde degradeerde twee seizoe-
nen geleden naar de vierde klasse. Een 
beetje ongelukkig was het, want in de 
strijd tegen degradatie was het spanning 
ten top en scheelde het een punt of de 
ploeg was wél veilig geweest. Hoe dan 
ook moesten de Bellingwolders het een 
stapje lager proberen. Een aantal spelers 
die jaren in het eerste speelden verkaste 
naar elders of stopte en dus moest de 
rood-witte brigade met heel jonge spelers 
en een aantal ervaren krachten opnieuw 
beginnen. Het ging met een tweede plaats 
prima in het seizoen 2016/17, maar pro-
motie kon niet worden bewerkstelligd. 

Dit seizoen moet het anders en de grens-
dorpbewoners zijn op de goede weg. Plek 
drie achter FVV en Westerwolde is prima 
en nodig om weer op hoger niveau mee 
te gaan doen. Er zit veel rek in de jonge 
selectie die volgens Van der Veen nog iets 
te wisselvallig speelt en presteert. ,,We 

begonnen vrij moeizaam, maar daarna ging 
het beter. De trainer koos namelijk voor 
iets meer defensieve zekerheid. Dat pakte 
trouwens goed uit, want de punten kwa-
men wel. Mooi om te zien is dat de ploeg 
veel werklust heeft en absoluut niet bang 
is een paar extra meters te maken.” 

Na twee nederlagen betekende de wed-
strijd tegen Alteveer de ommekeer. Er 
werd in de uitwedstrijd tegen die club vrij 
eenvoudig gewonnen en daarna verloren 
de Bellingwolders geen wedstrijd meer. 
,,Jammer dat de start zo moeizaam was. Nu 
is het gat met de koploper al zeven punten. 
Gelukkig spelen we nog twee keer tegen 
FVV en gaan we proberen het verschil te 
verkleinen. We moeten sowieso tweede 
kunnen worden. Maar we gaan het zeker 
spannend maken.”

Of de stap omhoog al dan niet gemaakt zal 
worden is eerst afwachten. Duidelijk is dat 
de ploeg weer omhoog wil, want een sta-
biele derdeklasser zijn is wat Bellingwolde 

wil. De ploeg speelde er enkele jaren en 
heeft de mogelijkheden als het aan Van 
der Veen ligt. ,,We gaan nu eerst met een 
fitte selectie de tweede seizoenshelft in en 
gaan zien hoe het gaat lopen. De strijd om 
plek twee wordt spannend met wij, Wester-
wolde, MOVV en Heiligerlee. 

Van der Veen scoorde tot nu toe vier keer: 
een redelijk aantal, maar hij wil meer en 
is dan ook van plan zorgvuldiger met de 
kansen om te springen. ,,Ik ben zelf een 
aanvaller die altijd het maximale er uit wil 
halen en vaak op het randje speelt. Voor 
mij is het belangrijk om iets zorgvuldiger 
met mijn  kansen om te gaan om zo vaker 
tot scoren te komen.” Jesse en Lesly Korte 
maakte beiden vijf treffers en zijn net als 
Jeffry van der Veen belangrijke spelers 
voor de club. Maar zo zijn er volgens hem 
meer: ,,Allemaal jonge jongens met poten-
tie. De oudste speler is nog maar 27. Dat 
zegt wel wat. We kunnen jaren met deze 
groep vooruit. Het liefst in de derde klasse. 
Dat zou mooi zijn.”




