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

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

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

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

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

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

in Ter Apelkanaal!

Zie onze advertentie op de achterpagina.

Allround Bestrating Noord uit Stadskanaal
doet meer dan alleen bestrating.

 Lees er alles over op pagina 3!

Sporten doe je bij Sport & Welzijn-
academy Knaap in Ter Apel! 

Lees er alles over op pagina 5!

Als je snel geholpen wilt worden, dan 
is Liftservice Noord de ideale partner

“De jaren vliegen voorbij,” zegt Yke-Jan van 
der Heide als hij terugdenkt wanneer Lift-
service Noord begonnen is. “We hebben ons 
12,5-jarig jubileum al gehad, dus het zal 2005 
geweest zijn dat we begonnen. De tijd gaat 
snel als je het naar je zin hebt, zeggen ze dan. 
Nou ja, het is dus echt zo!” Liftservice Noord is 
anno 2019 een grote naam in de liftenbranche. 
Een echte specialist in alle soorten liften met 
aparte onderhoud-, reparatie- en montage-
ploegen. “Het grote voordeel bij ons is dat ons 
uurtarief veel lager is dan de merk gebonden 
dealers. Bovendien werken we in de nabije 
omgeving. Dat scheelt enorm in de voorrijd-
kosten.”

Liftservice Noord is begonnen als eenmansbe-
drijf. Inmiddels zijn er continu 4 mensen aan het 
werk, Nathalie verzorgt de administratie. Zowel 
particulier als bedrijven zijn van harte welkom, 
maar Liftservice Noord is ook veel aan het werk 
voor Verenigingen van Eigenaren. Het gaat goed, 
het bedrijf zit nog altijd in de lift, om het maar 
eens makkelijk te zeggen. Yke-Jan: “Een groot 
deel van de jaren dat we nu bestaan, zijn natuur-
lijk crisisjaren geweest in Nederland. Dat heeft 
voor ons absoluut geen invloed gehad, gelukkig. 
Liften en het onderhoud daarvan, dat blijft. 

We hebben ons weten te onderscheiden op de 
markt en dat zien we steeds meer terug in de 
groeiende vraag naar onze diensten. Dat we in 

Noord-Nederland zitten, dat helpt ook mee. Voor de grote jongens is het Noorden 
in wezen maar een extra gebied, die concentreren zich op de Randstad. Als je dan 
afhankelijk bent van snelle service bij een storing, dan wil je niet wachten totdat 
iemand uit Rotterdam een keer komt aanrijden, dan wil je snel geholpen worden. 
We willen korte lijntjes. Sterker nog, ik wil bij elk project betrokken zijn, zodat ik 
precies weet wat er gaande is. Ik doe altijd zelf een eindcontrole, daarmee kan ik 
met een gerust hart de volle verantwoordelijkheid op me nemen.”

Lees meer op pagina 19!

Op 12 februari gaat
Elektro van der Zwaag 

WEER OPEN
in Musselkanaal!

Zie onze advertentie
op pagina 7!
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Gratis hoortoestel
De laatste jaren worden we op radio, TV en in de krant be-
stookt met advertenties van bedrijven die gratis hoortoes-
tellen beloven. Een gratis hoortoestel, het klinkt misschien 
leuk, maar uw oren verdienen zoveel meer! Gratis zegt im-
mers niets over kwaliteit, aandacht en maatwerk! Daarvoor 
gaat u naar Van den Berg Hoortoestellen.

De audiciens van Van 
den Berg Hoortoestellen 
brengen, met uiterste 
precisie, uw gehoorver-
lies in kaart. En tijdens 
een uitgebreid kennis-
makingsgesprek wordt 
geïnventariseerd in 
welke specifieke situa-
ties u hinder ondervindt 
van uw hoorproblemen.

Maar dan zijn we er 
nog niet: het door uzelf 
gekozen toestel kan in 
de eigen leefomgev-
ing uitgebreid worden 
getest. En tijdens de 
periodieke controles 
stemmen wij uw hoor-
toestel precies af op uw 
persoonlijke situatie, tot u 100% tevreden bent. En, Van den 
Berg garandeert  u, met het Zorgeloos Horen Plan Excellent, 
vijf jaar fabrieksgarantie, vijf jaar gratis onderhoud én vijf 
jaar gratis nazorg.

Uw oren verdienen zoveel meer dan een gratis 
hoortoestel, uw oren verdienen Van den Berg!

Feike van den Berg, audicien

Uw hoortoestellen een tweede ronde, 
weggooien is zonde!

Sinds 2016 doneert Van den Berg Hoortoestellen jaarlijks 
ruim honderd oude hoortoestellen aan de Starkey Hear-
ing Foundation, een stichting die wereldwijd al meer dan 
1,9 miljoen hoortoestellen heeft geschonken aan minder 
bedeelde hulpbehoevende slechthorenden.

Doel
Wereldwijd zijn ruim 360 miljoen mensen slechthorend, 
slechts drie procent van deze slechthorenden is in staat om 
aanspraak te maken op goede audiologische zorg. De Star-
key Hearing Foundation heeft als doel om deze grote groep 

slechthorenden, gratis, te voorzien 
van de juiste hoorzorg en 

goede hoortoestellen. Inmid-
dels is de Starkey Hearing 

Foundation in meer dan 100 landen actief in o.a. Afrika, 
Europa, Amerika en Centraal Azië.

De Starkey Hearing Foundation zamelt álle merken oude 
hoortoestellen in, zelfs hoortoestellen van dertig jaar en 
ouder. De toestellen worden gecontroleerd, waar nodig ge-
repareerd en vervolgens weer aangepast. Behalve hoortoes-
tellen opnieuw in de roulatie brengen, leidt de stichting ook 
personeel op voor nazorg, begeleiding en onderhoud.

Maatschappelijk betrokken
Van den Berg Hoortoestellen is maatschappelijk betrokken 
en is dan ook trotse partner van de Starkey Hearing Founda-
tion. Sinds de oprichting in 1984 heeft deze stichting wereld-
wijd meer dan twee miljoen hoortoestellen geschonken aan 
hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks doneert de 
stichting maar liefst 100.000 hoortoestellen.

Bij inlevering van uw oude hoortoestel(len) ontvangt u, een 
door de Starkey Hearing 
Foundation getekend, 
bewijs van deelname. En, 
vier keer per jaar zetten 
we één deelnemer in het 
zonnetje. Dit kwartaal 
maakt u kans op een 
overheerlijke slagroom-
taart.

Geef ook uw oude hoortoestel(len) een tweede ronde, úw 
bijdrage maakt het verschil en helpt mee om de wereld beter 
te laten verstaan. Namens de Starkey Hearing Foundation én 
Van den Berg Hoortoestellen Borger; alvast hartelijk bedankt!

Torenlaan 12C  |  Borger  |  T. 0599 – 235 444  |  www.vandenberg-hoortoestellen.nl

HOE IS UW GEHOOR?   KOM EENS LANGS EN DOE EEN HOORTEST!
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Allround Bestrating Noord is wat het ook echt is: allround
Allround Bestrating Noord 
is meer dan het bestraten 
van uw oprit of terras. Wie 
allround zegt te zijn, die 
werkt dus aan de meest 
uiteenlopende projecten. 
Denk aan sierbestrating van 
uw tuinprojecten, opstapjes 
en trappen, oprit vernieu-
wing, terrassen, tuinpaden, 
rioleringen, keramische 
tegels en gebakken be-
strating. Wie spreekt over 
allround, die zegt Allround 
Bestrating Stadskanaal.

Arie van Roessel, eigenaar 
van Allround Bestrating 
Noord: “Ik houd van uitda-
gingen, het kan mij niet in-
gewikkeld genoeg zijn. Van 
een tuin een groot geheel 
maken, iets creëren uit niets, 
dat vind ik mooi. Als je na 
het project trots kunt zijn op 
wat je hebt gemaakt, ja dat 
is genieten hoor.” 

Arie is breed inzetbaar 
en heeft veel kennis en 
ervaring op het gebied van 
bestrating en rioleringen. 
Hij werkt voornamelijk 
voor particulieren maar ook 
voor aannemers. Ook is er 
veel contact met Ventas 
Voordeel, samen sta je 
immers sterker. Arie gaat 
voordat een offerte wordt 
uitgebracht eerst bij het 
project langs. Waar nodig 
wordt advies gegeven over 
bijvoorbeeld de te gebrui-
ken materialen, maar als 
men hulp nodig heeft bij het 
volledige ontwerp van een 
tuin, dat is dat ook goed mo-
gelijk. De meeste projecten 
worden met drie man sterk 
aangegaan, zodat er goed 
doorgewerkt kan worden. U wilt immers niet langer dan 
strikt noodzakelijk is in een tuinmetamorfose zitten. 

“Omdat wij zijn aangesloten als dealer bij diverse groothan-
dels kunnen we vrijwel alle stenen en tegels leveren, denk 
bijvoorbeeld maar aan sierbestrating, (keramiek) terraste-
gels, natuurstenen en natuurlijk gebakken stenen. Naast het 
straatwerk is het dus ook nog mogelijk dat wij de stenen 
verzorgen, weer een zorg minder.

Aanleg van een strak gazon
Dat we allround zijn, blijkt ook wel uit het feit dat we naast 
bestrating en riolering ook zeer bedreven zijn in het plaat-
sen van schuttingen, tuinhuisjes en blokhutten.  

Het leggen van gras of kunstgras is ook aan ons wel toe-
vertrouwd. Niets mooier dan een grasmat die er strak inligt. 
Door onze ervaring trekken we de ondergrond zo strak 
mogelijk - houden uiteraard rekening met de afvoer van 
regenwater, zodat men zonder zorgen kan genieten van 
het gazon. Tuinrenovatie en onderhoud behoort ook tot de 
mogelijkheden. Je zou wel kunnen stellen dat we nergens 
onze hand voor omdraaien.” 

Allround Bestrating Noord is zoals de naam al doet ver-
moeden werkzaam in zo ongeveer heel Noord-Nederland. 
“Als men uit Brabant belt, zou ik het ook wel doen, maar ja, 
dan moet ik de vervoerskosten wel doorberekenen. In de 

omgeving van Stadskanaal is dus toch het prettigst, dan is 
iedereen voordeliger uit.”

Betrouwbaarheid, kwaliteit en een eerlijke prijs staan bij 
Allround Bestrating Noord dan ook voorop. Elke klant mag 
verwachten dat er naar hen geluisterd wordt, dat het juiste 
advies wordt gegeven en dat gedaan wordt wat er vooraf is 
afgesproken. Mocht u nadien toch niet helemaal tevreden 
zijn over de geleverde arbeid, dan wordt dit zonder pro-
blemen rechtgezet. “Het klinkt allemaal heel logisch, maar 
tegenwoordig is de juiste service helemaal geen vanzelf-
sprekendheid meer. Bij ons wel. Wat wij leveren, moet goed 
zijn. Een andere optie is er niet.”
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Sport & Welzijn Academy Knaap is in feite één 
grote familie

“Laatst kwam er een wat oudere vrouw naar me toe. 
Ze zei: ik had verwacht dat je anders was. Ik was toch 
wel wat bang voor je, maar in het echt ben je echt 
een hele leuke en aardige jongen.” Michael Knaap 
heeft het er maar mee te doen. Als eigenaar van 
Sport & Welzijn Academy Knaap spreekt hij vaak met 
mensen die de eerste keer wat schuchter het pand 
binnenstappen. Maar als men eenmaal binnen is, 
dan zijn alle vooroordelen verdwenen. Team Knaap, 
zoals de sportschool in de volksmond ook wel wordt 
genoemd, is één grote familie. Jong, oud, fit of juist 
helemaal niet, iedereen wordt geaccepteerd zoals 
die is. Zoals het in een echte familie gebruikelijk is.

Het is vrijdagochtend wanneer we met Michael spre-
ken. Verderop in de zaal klinkt een gezellige drukte 
van allerlei mensen die zich een slag in de rondte 
werken. In de kantine komen enkele ouderen bij 
elkaar om nog even een bakkie te doen. Zojuist zijn 
ze bezig geweest met gym, speciaal voor 55+-ers. Bij 
Knaap hoef je niet alleen maar gespierd en afgetraind 
te zijn met minstens een zwarte band om de heupen. 
Uiteraard worden er ook vechtsporten beoefend, 
maar het aanbod is zeer divers. Core training, crossfit, 
pilates, kickboksen, spinning, zumba, poweryoga, voor 
iedereen is er wel iets geschikts te vinden.

“Ik snap op zich wel dat er een drempel is voor 
iemand die niet gewend is in een sportschool te 
komen.” vertelt Michael. “Het beeld is in de loop der 
jaren ontstaan dat je alleen iets voorstelt wanneer 
je minstens 80 kilogram kunt bankdrukken, ik noem 
maar iets geks. Dat is natuurlijk onzin, want 90% 
van onze abonnees komt daar helemaal niet voor, ze 
kunnen het waarschijnlijk ook helemaal niet, haha. De 
meeste die bij ons trainen, komen omdat ze fit wil-
len worden, of blijven. Onze kickbokstrainingen zijn 
enorm populair, maar er zijn maar weinigen die ook 
echt wedstrijden meemaken. Door de intensiviteit is 
het namelijk wel een hele goede conditietraining.”

Extra ruimte gecreëerd
Doordat met name het kickboksen zo populair is 
geworden, is bij het fraaie pand inmiddels 300 m² 
extra ruimte aangebouwd.  In het pand is ook nog de 
kapsalon van zijn vrouw aanwezig, een fysiotherapeut 
en binnenkort wordt er door Floortje een tattoo-stu-
dio geopend. “Ja, leuk toch? Het zorgt voor wat extra 
reuring, daar houd ik wel van.”

Sociale functie
Michael is veel bezig met jeugd in Ter Apel en omge-
ving. Pubers die zich vervelen en op straat rondhan-
gen, scholen die niet weten wat ze met sommige klas-
sen aan moeten omdat op een of andere manier de 
hiërarchie mist, dat trekt hem aan. Jongens of meisjes 
die een stuk zelfvertrouwen missen, voor Michael en 
het team zijn het uitdagingen hiermee bezig te gaan. 

“Ja, zeker. We hadden ooit eens een groepje jongens 
dat in het centrum van Ter Apel niets anders deed dan 
een beetje herrie trappen. Een lokale agent nam con-
tact met ons op om te kijken wat wij ermee konden. 
Een soort bezigheidstherapie, dat zou het worden. We 
werden enthousiast om mee te werken en na enkele 
weken bleken de jongens dat ook te zijn! Enkele van 
hun lopen hier nog steeds en ik heb echt de veran-
dering gemerkt in hun houding. Mooi om te zien en 
we zijn dankbaar dat we zo ons plekje in Ter Apel ook 
kunnen invullen. Bovendien werken we bij de acti-
veringscentrum de Brink met jongeren aan agressie/
frustratie-therapie.
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Elektro van der Zwaag opent na brand weer de deuren
In september van het vorige jaar werd Musselkanaal op-
geschrikt door een grote brand. Veel ondernemers zagen 
hun winkelpand in vlammen opgaan en moesten lijdzaam 
toezien hoe er uiteindelijk een groot gapend gat achter-
bleef in het centrum van het dorp. Ook de winkel Elektro 
van der Zwaag ging in vlammen op. Maar voor eigenaar 
Tom van der Zwaag is aan de maanden van stilte een eind 
gekomen, 12 februari is Elektro van der Zwaag weer vol-
ledig in bedrijf.

“21 september brandde een groot deel van het centrum 
af,” vertelt Tom, “waaronder dus ook ons winkelpand. Je 
schrikt natuurlijk enorm, het heeft niet alleen voor ons, 
maar voor alle betrokken ondernemers en heel Mussel-
kanaal een grote impact gehad. Maar goed, daarna wil je 
snel weer verder, niets doen is geen optie. Helaas krijg je 
eerst met instanties en verzekeringen te maken. Dat gaat 
allemaal niet zo snel en dat frustreert behoorlijk wanneer 
je snel verder wilt gaan. 

Dat de brand geen slachtoffers heeft geëist is een geluk bij 
een ongeluk, maar behalve de materiele schade is er ook 
veel immaterieel verloren gegaan. “Het pand is niet meer. 
Erg jammer, want je hebt er veel herinneringen aan. Het 
is je grote passie en dat zie je in één avond verdwijnen. Ik 
ben er negen jaar werkzaam geweest, voordat ik vorig jaar 
als zelfstandig ondernemer ben gestart.”

Een nieuwe start in een ander pand
Een nieuw jaar en een tijd van vooruitkijken is aangebro-
ken. “12 februari zullen we onze deuren weer openen.” 
zegt Tom enthousiast. “We zijn uiteraard verhuisd, maar 
gelukkig hebben we weer een plek gevonden in het cen-
trum van Musselkanaal. Aan het Willem Diemerplein, vlak 
achter de Heggerank, stond al een tijdje een pand leeg en 
die bleek perfect voor ons. Aan winkelruimte hebben we 
niet hoeven in te leveren, maar wat een enorme verbete-
ring bleek te zijn; er kwam meer ruimte vrij voor repara-
tiewerkzaamheden. Dus als we weer open zijn, dan is de 
service nog beter dan voorheen. We hebben nu meer plek 
om reparaties uit te voeren, dat scheelt enorm in de wacht-

tijd. Er hoeven minder onderdelen opgestuurd te worden, 
een reparatie is op deze manier veel sneller klaar. 

We zijn de hele tijd dicht geweest. Vanuit huis hebben 
we wel klanten geholpen, maar dat is geen ideale situatie 
om de juiste service te leveren. Ik ben echt blij dat we 12 
februari weer volledig operationeel zijn.”

Dankbaar voor het vertrouwen
“Bij onze heropening staat voor iedereen die langskomt 
een hapje en een drankje klaar. We zijn erg dankbaar voor 
iedereen die het afgelopen half jaar ons een hart onder 
de riem heeft gestoken middels een berichtje of een 
belletje. Het heeft ons erg goed gedaan dat men zo heeft 

meegeleefd. Dan merk je pas hoe betrokken men in Mus-
selkanaal en omgeving kan zijn. Onze klanten hebben ons 
het vertrouwen gegeven dat het weer goed zou komen. En 
gelukkig komt het weer goed. 12 februari is iedereen weer 
welkom. We gaan ons weer net zo inzetten als we altijd 
gedaan hebben. We gaan tot het uiterste voor onze klanten 
en om te vieren dat we weer open zijn, zullen we een paar 
leuke acties houden.”

Elektro van der Zwaag opent op 12 februari de deuren van 
Willem Diemerplein 3, 9581DG te Musselkanaal. Het te-
lefoonnummer waarop ze te bereiken zijn is onveranderd 
gebleven: 0599-416454. Een email sturen kan naar info@
elektrovanderzwaag.nl
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Complete verloskundige zorg bij Flow Stadskanaal
“Een bijkomend voordeel is dat we alle drie zelf 
moeder zijn”
Verloskundigenpraktijk Flow uit Stadskanaal geeft optimale en volledige verloskun-
dige 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, die samen met Jolanda Prins in 2010 Flow 
oprichtte. 

Verloskundigenpraktijk Flow heeft in de 
loop der jaren een uitstekende naam in de 
regio weten op te bouwen. Dit is vooral te 
danken aan de hoge graad van deskundig-
heid en jarenlange ervaring, maar vooral de 

hoge mate van betrokkenheid, persoonlijk 
contact, laagdrempeligheid en korte lijnen 
waardoor er snel en flexibel geschakeld kan 
worden. Naast Maaike en Jolanda is Marleen 
Huiting werkzaam bij Flow.  

Ook zij is volledig gediplomeerd en kan 
bovendien uitvoerig advies geven over 
borstvoeding.  "Bijkomend voordeel is dat 
we alle drie zelf moeder zijn," legt Jolanda 
uit. "We praten dus ook uit eigen ervaring, 
dat wordt erg gewaardeerd." 

Onzekerheid wegnemen
Maaike en Jolanda zijn trots op het feit 
dat moeders na de eerste bevalling weer 
terugkomen bij Flow, ook als er alleen 

nog maar een (voorzich-
tige) zwangerschapswens is. 
"Want ook vrouwen die nog 
niet zwanger zijn kunnen bij 
ons terecht op het speci-
ale kinderwens-spreekuur 
met vragen of het inwinnen 
van advies", vertelt Maaike. 
"Vooral als je een beetje on-
zeker bent is het fijn om met 
een ervaren en professioneel 
iemand te kunnen overleg-
gen. Uiteraard is de partner 
welkom, want een kindje krijg 
je samen." 

Omdat er bij Flow veel 
waarde wordt gehecht aan 
persoonlijke aandacht en 
goede begeleiding worden 
spreekuren ruim ingepland. 
"Wij vinden dat vanzelfspre-
kend 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 praktijkassistente te werken waar-
door 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."

Anticonceptie
Wanneer de kinderwens eenmaal vervuld 
is, of in elk geval voor een bepaalde tijd, 
dan kun je ervoor kiezen om een spiraal te 
plaatsen. Een spiraalplaatsing is niet zomaar 
gedaan, dus is het belangrijk dat het op de 
juiste manier gebeurd door iemand die er 
ervaring mee heeft. Een spiraal plaatsen kan 
al vanaf 12 weken na de bevalling. Bij Flow 
ben je ook daarvoor aan het juiste adres. 
Maaike helpt je graag en geeft uitvoerig 
uitleg over de werking van een spiraaltje. 
Kies je liever voor een hormoonstaafje? Ook 
dat kan bij Flow, ook hierbij geeft Maaike 
uitvoerig advies.

Verloskundigenpraktijk Flow, aangesloten 
bij het Kwaliteitsregister 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 Stadskanaal. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0599-65 22 
47 of een kijkje nemen op www.verloskun-
digenflow.nl. U heeft trouwens geen verwij-
zing nodig van de huisarts om een afspraak 
te maken bij Maaike, Jolanda of Marleen.
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“Het staat en valt bij de juiste 
  isolatie van een woning”
Duurzaam bouwen en wonen, die kant willen we allemaal 
wel op. Maar hoe doe je het verantwoord en welke manie-
ren zijn er eigenlijk allemaal? HVK Technisch Advies- en 
Installatiebureau in Stadskanaal weet wat belangrijk is. 
Welke mogelijkheden er zijn en ook welke verhalen meer 
gebakken lucht zijn dan dat u er echt wat aan heeft. Tijd 
voor advies van eigenaar Albert van der Wal.

 “Het isoleren van een woning is en blijft het allerbelang-
rijkste als je de energiekosten naar beneden wilt brengen. 
Wij installeren onder andere hybride warmtepompen van 
Daikin. Dat is echt goede kwaliteit, maar als een woning niet 
goed is geïsoleerd, dan heeft zo’n warmtepomp ook weinig 
nut. Door het warmteverlies kan een pomp het niet bolwer-
ken en gebruik je alsnog meer dan je lief is de cv-ketel. Dat 
is zonde van de investering. Overigens, wie nu een warm-
tepompboiler  van Daikin aanschaft, die betaalt ongeveer 
€2000,-, maar kan tot €1200,- weer terugkrijgen als subsi-
die. Dit is vrijgesteld door de overheid en zolang het nog 
duurt, is het zeker de moeite waard hiervan te profiteren.

In Nederland hebben we onszelf verplicht gesteld te vol-
doen aan het klimaatakkoord dat is opgesteld. Dat is prima, 
maar persoonlijk denk ik dat het lastig wordt om dit in 2030 
echt voor elkaar te hebben. Je merkt het nu aan de ener-
gietransitie van zonnepanelen, het huidige netwerk kan de 
vrijgekomen energie helemaal niet kwijt. Zo zijn er tal van 
voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat er nog veel te 
winnen valt. Bij HVK doen we er in elk geval alles aan om 
woningen zo goed mogelijk duurzaam te maken. Warm-
tepompen, zonnepanelen, zonneboilers, we installeren 
het graag en kunnen er ook deskundig advies over geven. 
Verduurzamen gaat ons aan het hart, daar houden we ook 

rekening mee als we bijvoorbeeld een nieuwe bestelbus 
aanschaffen.”

Installatietechniek op z’n breedst
HVK Installatie is op meerdere vlakken bij de (ver)bouw van 
een woning inzetbaar. Van riolering tot aan zonnepanelen, 
badkamers, elektra en de aanleg van ledverlichting, het 
wordt door HVK Installatie vakkundig afgeleverd. 

“We kunnen ook thermografische foto’s maken van een 
woning,” vertelt Albert enthousiast. “Met thermografische 
fotografie kom je snel te weten waar een woning warmte 
verliest en dus niet goed geïsoleerd is. Zo belde laatst een 
klant van ons die een Daikin warmtepomp had aangeschaft, 
dat de hele woning warm werd, behalve de gang. Dat is op 
zich vreemd, maar niet toen we de thermografische foto’s 
zagen, want toen bleek dat aan de bovenkant van een aan-
wezig kozijn alle warmte zo naar buiten vloog. Dat hebben 
we gelukkig goed kunnen verhelpen, waardoor onze klant 
nu volop kan genieten van zijn duurzame investering. 

Albert van der Wal nam in 2015 HVK Installatie over. Hij 
merkte dat bij de klanten behoefte was aan onderhouds-
contracten, dus dat hoort nu nog steeds tot de mogelijkhe-
den. De vestiging aan de Electronicaweg heeft bovendien 
een afhaalbalie voor de doe-het-zelver. “Allemaal klanten-
binding, service dat wij vanzelfsprekend vinden. Het werk 
dat we leveren willen we standaard perfect hebben, maar 
daarnaast mag men zien dat we nog meer te bieden heb-
ben.”

HVK Technisch Advies- en Installatiebureau
Electronicaweg 25 | 9503GA Stadskanaal
0599-650226 | Info@hvkstadskanaal.nl
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Op eigen benen staan bevalt Henk van der Wal goed
Enkele jaren terug begon het te kriebelen bij Henk van der 
Wal. Henk was net de veertig jaar gepasseerd en merkte 
dat het nu of nooit was om een eigen onderneming te be-
ginnen. Eigen beslissingen nemen, eigen verantwoorde-
lijkheden dragen en extra trots zijn op dat wat je neerzet. 
“Of het bevalt? Goed, heel erg goed zelfs.” De vakman uit 
Vlagtwedde straalt van oor tot oor. Zijn klusbedrijf blijkt 
een schot in de roos.

Klusbedrijf Henk van der Wal is op allerlei vlakken in en 
rond het huis inzetbaar. Het metselwerk van bijvoorbeeld 
binnen- en buitenmuren, maar ook tuinmuren of wat te 
denken van scheidingswanden, is één van de veelvoorko-
mende werkzaamheden. “Ik ben ooit begonnen als met-
selaar,” vertelt Henk. “In de loop der jaren kwam ik bij een 
aannemersbedrijf te werken, waardoor mijn techniek en 
ervaring ook breder werd ontwikkeld. Daarom kan ik dus de 
meest uiteenlopende klussen aannemen. Timmerwerk, het 
betegelen van badkamers, schilderwerk, je kunt het zo gek 
niet bedenken. Eigenlijk zet ik alleen geen complete wonin-
gen. Installatietechniek laat ik over aan Huizing Installatie-
techniek. Dat is een betrouwbare partner gebleken, ik weet 
wat ik van hen kan verwachten.”

Henk is normaal gesproken alleen aanwezig bij de klus. U 
weet dus wie u over de vloer krijgt. De lijntjes zijn boven-
dien op deze manier zo kort mogelijk, sneller kunt u niet 
geholpen worden. “Wat afgesproken wordt, is dus ook echt 
met mij afgesproken. Dat voorkomt verwarring. Ik wil dat 
wordt nagekomen wat er is afgesproken, zo simpel is het. 

“Lever je vakwerk, dan wordt daar over gepraat”
Momenteel is Henk bezig met enkele grotere projecten. 
Deze projecten worden gedaan  in samenwerking met  
samenwerkingspartners op de specialistische gebieden. 
Allemaal in de buurt, voor Henk ook wel zo prettig. “Ja, toch 
wel. Ik heb er heus geen problemen mee om naar Noord-
Groningen te rijden, om maar eens wat te noemen, maar 
waarom zou je het ver moeten zoeken? Ook in Stadskanaal 
en Westerwolde zijn er projecten genoeg, ik hoef me de 
komende tijd echt niet te vervelen.” 

Henk is voorlopig niet van plan terug te keren naar een 
werkgever. “Nee, zeker niet. Ik had echt wel een goede 
werkgever destijds, daar lag het niet aan, maar de vrijheid 
in het werk, dat is me toch wel heilig. De groei van het 
klusbedrijf zit er gelukkig goed in. Het blijft altijd wel span-
nend om iets voor jezelf neer te zetten. Je begint met niets, 
gelukkig kreeg ik al snel enkele klussen. Dan is het belang-
rijk om je naam goed neer te zetten. Lever je vakwerk, dan 
wordt daar over gepraat, dan gaat het lopen. Ik ben trots op 
wat ik aflever, maar het is toch ook wel een extra stimulans 

dat anderen het ook waarderen wat je doet. Ik heb liefde 
voor het vak en op deze manier blijft het alleen maar leuker 
worden.” 

Klusbedrijf Henk van der Wal is gevestigd aan de 
Beatrixstraat 12 in Vlagtwedde. Henk is te bereiken op 06-
11408136 of per mail via info@klusbedrijfhenkvanderwal.
nl. Op zijn website www.klusbedrijfhenkvanderwal.nl  via 
Facebook kunt u alvast een eerste indruk krijgen van het 
kundige werk dat Henk levert.
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HF Customs laat uw Heilige Koe weer stralen!
HF Customs uit Ter Apel is sinds 2015 zeer bedreven in het tinten van ramen, carwrap-
ping, carcleaning, belettering en striping van auto’s, spotrepair en allerlei kleine on-
derhoudswerkzaamheden. Want je heilige koe, die moet behalve goed en comfortabel 
rijden er natuurlijk ook mooi uitzien. HF Customs helpt je hierbij. Door jarenlange erva-
ring weet men precies wat er mogelijk is, zonder dat je daar zelf al bij stil hebt gestaan.

Het kan zeer frustrerend zijn als je net uit 
de supermarkt loopt en je ziet plotseling 
een deukje of krasje in de lak. Bijna nie-
mand laat een telefoonnummer achter, dus 
draai je zelf op voor de kosten wanneer je 
de deuk of kras weg wilt laten werken. Het 
volledig laten overspuiten is vaak een dure 
aangelegenheid, maar ook helemaal niet 
nodig. Middels spotrepair wordt de plek 
zelf aangepakt en niet een groot gedeelte 
daaromheen. Simpelweg de juiste kleur-
code opzoeken is niet voldoende, want in 
de loop der tijd verkleurt elke lak. Daarom 
kijkt men bij HF Customs nauwkeurig welke 
kleuring gebruikt moet worden. Elke kleur 
kan nog weer op verschillende manieren 
worden aangebracht, zodat het perfecte 

resultaat kan worden behaald. Het resultaat 
is natuurlijk dat je niets terugziet van de 
schade. Ideaal, zonder al te veel kosten. 

Het grootste gedeelte van de inmiddels 
ruime klantenkring heeft zijn of haar ruiten 
laten tinten door HF Customs. Het blinderen 
van ruiten lijkt niet alleen heel mooi, het 
houdt bovendien het zonlicht buiten, het 
interieur heeft minder last van verkleuring 
en je geniet zelf van meer privacy. Bij HF 
Customs adviseren ze je graag over wat de 
mogelijkheden zijn. Het volledig blinde-
ren van (voor)ruiten is in Nederland niet 
toegestaan, maar er blijven genoeg moge-
lijkheden over om je auto toch een mooiere 
uitstraling te geven. Bij HF Customs wordt 
gewerkt met het merk Sungard. Dit merk is 
bewezen topkwaliteit, zonder dat het veel 
geld hoeft te kosten.

Carwrapping: veel goedkoper dan spuiten
Tegenwoordig is carwrapping een popu-
laire aangelegenheid geworden. Uiteraard 
biedt HF Customs deze mogelijkheid ook. 
Carwrapping is letterlijk gezien het volledig 
inpakken van je auto met een folie. Deze 
folie zorgt voor een goede bescherming van 
de lak, de lak verkleurt bijna niet meer. Stel 
dat je de auto ooit weer gaat verkopen, dan 
zal iedereen zeggen dat de lak er nog zo 
goed uitziet. De folie voorkomt bovendien 
de vele kleine krasjes, waar je normaal ge-

sproken echt niet onderuit komt. Een groot 
voordeel is natuuurlijk het kostenplaatje. 
Carwrapping is veel goedkoper dan spuiten. 
De folie is in nagenoeg elke kleur leverbaar 
en bovendien moeiteloos te bestickeren. 
Mocht je toch kleine krasjes in de wrapping 
te zien krijgen, dan kun je deze eenvoudig 
zelf verwijderen. Het enige dat je nodig 
hebt is een föhn. Is die niet aanwezig in 
huis, dan werkt de volle zon ook. Door de 
warmte verdwijnen de kleine krasjes als, 
nou ja, sneeuw voor de zon. 

Polijsten
HF Customs is gespecialiseerd in het 
schoonmaken, kleien en polijsten van 

personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. Door 
een auto te laten polijsten behoudt de lak 
de glans en de oorspronkelijke kleur. Re-
gelmatig polijsten voorkomt roestvorming. 
Denk niet dat polijsten overbodige luxe is, 
want elke keer dat een auto buiten is, wordt 
het aangetast door allerlei zaken. Boomsap, 
vogelpoep of wegvuil, als je het te lang laat 
zitten, dan is de mooie lak zo weg.

HF Customs is te vinden op Mercuriusweg 
1J in Ter Apel. Van maandag tot en met 
zaterdag staat men voor je klaar en voor het 
maken van een afspraak bel je gewoon met 
06-45898780. Of neem eens een kijkje op 
hfcustoms.nl
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Prijswinnaars Kerstpuzzel
RegioMagazine bekend
In de Kerstspecial van het RegioMagazine december stond 
een Kerstpuzzel. Men kon hiermee, wanneer ze deze goed 
ingevuld opstuurden, kans maken op een mooie prijs. De 
oplossing van de Kerstpuzzel luidde als volgt: Alle mede-
werkers van deze krant wensen u gezellige kerstdagen en 
een succesvol, gezond en sprankelend nieuwjaar.

Uit de vele inzendingen zijn de volgende mensen in de 
prijzen gevallen:
3e prijs: H. ten Kleij uit Onstwedde
2e prijs: A. Rademaker uit Sellingen
1e prijs: S. Snitjer uit Stadskanaal

 De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gehad en wij 
wensen iedereen veel plezier met hun gewonnen prijs.
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Liftservice Noord
“Zo stevig als ze vroeger waren, dat is helaas niet meer.”

(vervolg van voorpagina)
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 ervaring en 
flexibiliteit altijd al een veelgevraagd liftmonteur was toen hij nog een eenmansbedrijf 
was. Uiteraard deelt hij zijn kennis met zijn medewerkers, iedereen is op de hoogte van 
elk type lift en alle voorkomende elektronica dat daarbij gemoeid is. Toch is goed ge-
schoold technisch personeel maar weinig te vinden. De ervaren mensen zijn de afgelopen 
of met pensioen gegaan, of ze zijn een andere weg ingeslagen. Dat merkt ook Yke-Jan, 
maar hij weigert om daar al te lang bij stil te staan. Ook jonge mensen moeten ergens 
beginnen en bij Liftservice Noord wordt die kans geboden. 

“De liften die tegenwoordig gemaakt worden, zijn een stuk gecompliceerder dan vroeger. 
Dat vraagt om het continu bijscholen van de kennis. Daar zorgen we voor, want niets ver-
velender dan een storingsmonteur die het ook even niet meer weet. Die liften van vroeger 
waren wel simpeler, tegen een stootje konden ze wel. Zo stevig als ze vroeger waren, dat 
is helaas niet meer.

Toch blijf ik erbij dat de veiligheid boven alles gaat. Ik weet dat bij de landelijke organisa-
ties bepaalde tijden worden vastgesteld voor het doen van een onderhoudsbeurt. Die zijn 
alleen veel te scherp neergezet, waardoor een monteur in alle haast of fouten gaat maken, 
of er moet een nieuwe afspraak gepland worden, om de beurt af te maken. Volgens mij 
zit niemand daarop te wachten. Daarom zetten wij geen maximale tijd op een beurt. We 
controleren elke lift uitvoerig, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.” 

Prijstechnisch veel goedkoper
Met de uitbreiding van personeel, werkzaamheden en apparatuur zijn de mogelijkheden 
van Liftservice Noord geoptimaliseerd en kan elke lift worden geleverd en geplaats; inclu-
sief onderhoud, reparatie en een 24 uurs storingsdienst. "Als eenmansbedrijf was ik veel 
te kwetsbaar. Maar dat is nu anders. Wat niet anders is, is dat we prijstechnisch nog steeds 
veel goedkoper zijn dan de concurrentie.   

Liftservice Noord is gevestigd aan de Oosterstraat 78A in Stadskanaal en is hét adres 
voor advisering, levering, plaatsing, onderhoud, 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.
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Lokken Groenvoorziening in 
Gasselternijveenschemond heeft 
het wagenpark uitgebreid
 
Onlangs heeft Lokken Groenvoorziening in Gasselternijveenschemond 6 Ford Couriers bij Autobedrijf Misker Stadska-
naal in bedrijf genomen. Dit is voor Lokken Groenvoorziening een uitbreiding van hun reeds bestaande wagenpark. 

Erik Lokken over de nieuwe aanwinsten “De nieuwe auto’s zijn zuinig, wendbaar en plezierig om mee te rijden. De nieu-
we Transit Courier verenigt een uitstekende rijdynamiek met een indrukwekkend lage CO2 uitstoot en bijzonder zuinig 
brandstofverbruik.” (Foto: Hans Banus)
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Lekker Hollands Eten Enzo uit Exloo nu al een succes
Lekker Hollands Eten Enzo uit Exloo zorgt ervoor dat 
mensen een warme maaltijd van puur verse, Hollandse 
producten thuisbezorgd krijgen. Eigenaar Harry Warmer-
dam is in november 2018 begonnen met deze dienst en 
nu al merkt hij dat het een succes is.

Door Eline Lohman

EXLOO - Herkent u dat: u heeft trek in lekker Hollands eten 
maar geen tijd, of puf, meer om te koken? Dan kan Lekker 
Hollands Eten Enzo uitkomst bieden, vertelt Harry. “Als je 
belt, dan bestel je het eten waar je trek in hebt en verder 
hoef je alleen een bord en bestek klaar te leggen en binnen 
twee uur – of op een bepaalde afgesproken tijd – bezorgen 
we een warme maaltijd, warm bij u thuis of op het werk. 
Mensen krijgen het eten niet op plastic ziekenhuisborden; 
ze kunnen gewoon een eigen bord en bestek gebruiken. Zo 
houden mensen een gevoel van ‘eigen’, en laten we eerlijk 
zijn, op je eigen bord smaakt het eten toch veel lekkerder. 
Een abonnement is niet nodig – je kunt gewoon kiezen uit 
groenten, aardappels en vlees, of uit een aantal maande-
lijks wisselende menu’s wanneer je niet kunt kiezen. Ook 
is het mogelijk om zelf de menu’s aan te passen naar eigen 
smaak. Als er bijvoorbeeld een rollade wordt aangeboden, 
maar je hebt liever een speklapje, dan kun je een speklapje 
krijgen. En heb je sowieso zin in iets dat niet op de lijst 
staat, dan kan ik ervoor zorgen dat je krijgt wat je wilt. Kun 
je nog steeds niet kiezen? Laat je dan gewoon verassen, 
iedere dag zetten we iets anders op tafel. We gebruiken 
zoveel mogelijk lokale streekproducten en dat proef je.”

Het idee ontstond tijdens de verbouwing van zijn huis. “Ik 
wilde eten bestellen, maar kwam erachter dat je alleen piz-
za kunt bestellen. Maar ik wilde Hollands eten. Natuurlijk 
kun je naar een restaurant gaan, maar dat doe je ook weer 
niet elke dag. Ik dacht: ‘dat moet anders kunnen’.” Dus 
begon Harry zijn Lekker Hollands Eten Enzo. “Dat laatste 
woord slaat op het feit dat je ook wel eens iets anders wilt 
eten dan Hollands. Dus bieden we ook keuze uit gerechten 
als pasta en chili con carne.”

Ook al is Harry nog maar net bezig, het concept slaat aan. 
“De eerste vaste klanten heb ik al. Ik heb elke dag bestel-
lingen; de mensen blijven terugkomen en dat is een goed 
teken. Met kerst had iemand zelfs een compleet menu 
besteld! Dat vind ik best bijzonder, want die persoon had 
nooit eerder bij mij besteld. Dat geeft toch een gevoel van 
vertrouwen.”

Harry weet waar hij het over heeft, want hij is al jaren kok 
en kent de branche dus goed. “Wat ik nu heel prettig vind 
van Lekker Hollands Eten Enzo is dat ik echt met de men-
sen in contact kom over het eten. Ik breng de maaltijden 
zoveel mogelijk zelf en bel ook na een paar dagen na met 
de vraag wat mensen ervan vonden. Tot nu toe vinden de 
mensen het zeer smaakvol en verassend, daar doen we het 
uiteindelijk voor!”

Lekker Hollands Eten Enzo  |  088-6446644
www.lekkerhollandsetenenzo.nl
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het Naoberhuis: Uitbreiding in 
Musselkanaal per 1 januari 2019

Beschermd wonen
Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de be-
woners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of 
op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Logeeropvang
Logeeropvang is een tijdelijke opvang  aan jeugdigen of tijdens een deel van de vakantie. 
Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid 
verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en 
de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn 
zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Crisisopvang
Crisisopvang is voor jongens en meiden van 12 tot 18 jaar (tot 23 jaar bij verlengde 
jeugdzorg) en hun gezin in crisissituaties. Bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. 
Veelal is sprake van een combinatie van problemen in het psychosociaal functioneren van 
de jongere, in gezin en opvoeding en in de interactie tussen jongere en omgeving (zoals 
problemen op school, met leeftijdgenoten en in de vrije tijd).

Visie
“Voor ons is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen,” vertelt Talita Baalman. Met haar 
zoon en diens vriendin vertelt ze uitgebreid over de passie die ze samen delen: jong en 
oud een plek bieden die het dagelijks leven meerwaarde geeft. 

Ons bedrijf is ontstaan door de zorg aan onze moeder en later schoonmoeder,  Destijds 
doordat ze in kwamen te wonen voor intensieve zorg, deden we dit natuurlijk uit liefde 
voor de familie. Maar, mede door  jarenlange ervaring in de zorg, met gehandicapte 
kinderen, is dat uitgegroeid tot waar we nu zijn. Ieder individu is uniek, iedereen is even 
waardevol. Alleen hebben sommigen extra zorg nodig en waar ze bij andere instanties 
stuklopen omdat er geen pasklaar antwoord te vinden is, daar kunnen ze altijd bij ons 
terecht. Iedereen verdient een kans op een goed leven.” 

De beide locaties lopen min of meer door elkaar heen, er is geen vastomlijnde splitsing. 
Wel is het zo dat in 1e Exloërmond voor zowel jong als oud bedoeld is, in Musselkanaal al-
leen voor jongeren. Ook het personeel is op beide locaties inzetbaar en bekend met zowel 
jong als oud. 

“Bovendien is al ons personeel gediplomeerd en blijven ze cursussen doen om bij te blij-
ven. De kwaliteit van zorg moet optimaal zijn. Je werkt met mensen, dat kun je niet afdoen 
met marginale inspanning. Maar als je hart er ligt, dan groeit het vanzelf. Plus hard werken 
uiteraard.”  

Musselkanaal sinds dit jaar in bedrijf
De locatie in Musselkanaal is nog niet zo lang geopend. De bedoeling was om medio 
2018 open te zijn, maar een paar dingetjes liepen wat vertraging op. Desalniettemin is het 
karakteristieke pand nu vol in gebruik. Voor is plaats gemaakt voor een beschermd wonen-
omgeving, verder naar achteren is de dagbesteding. “Op dit moment zijn hier 6 kinderen 
die beschermd wonen. Dat is van tijdelijke aard en per individu verschillend. Eventueel is 
er doorstroming naar begeleid wonen. Ook de beperkingen van de jongeren zijn verschil-
lend, maar kinderen met autisme zijn er bijna altijd wel. Er blijft contact met het thuisfront, 
maar als relaties dermate verstoord zijn dat het beter dit tot een minimum te beperken, 
dan gebeurt dat. Ons oogpunt is altijd: Wat is het beste voor het kind? Die zorg is primair 
voor ons. Structuur bieden kan vaak al zoveel verbetering opleveren. Hulp hoeft hele-
maal niet moeilijk te zijn, met de eerste basishulp kom je al een heel eind.  Onze beide 
vestigingen schikken over de ISO 9001 – 2015 kwaliteit standaard.   Daarnaast zijn onze 
processen op grond van de nieuwe privacywetgeving (AVG) geverifieerd door de Dekra en 
voldoen aan de wettelijke eisen.”

Vestiging 1e Exloërmond   Vestiging Musselkanaal
Eerste Exloërmond 133   Schoolstraat 110
9573PH Eerste Exloërmond  9581GE Musselkanaal

Telefoon: 0599-638867 of mobiel nummer:  06 - 45618031.
E-mail: info@hetnaoberhuis.nl. Website: www.hetnaoberhuis.nl

Het Naoberhuis, 
met een vestiging 
in 1e Exloërmond 
en Musselkanaal, 

biedt vanaf 1 januari 
2019 voor jeugd 

en jongvolwassenen 
Beschermd wonen en 

logeeropvang (ook crisis).  
Tevens is er dagopvang voor 

mensen van alle leeftijden, 
die te maken hebben met een 

geestelijke beperking. 
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Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen
De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is een feit. Op 20 december is door 
betrokken ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke orga-
nisaties de koers tot inrichting en invulling van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-
Groningen vastgesteld. Naar verwachting zal de Gebiedscoöperatie op 1 februari 2019 
volledig operationeel zijn. 

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en 
ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöpe-
ratie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn 
geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan het vermeerderen en delen van de 
beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbron-
nen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de 
hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke 
onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen 

met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en 
inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstuk-
ken van de regio. De vastgestelde innovatieagenda gaat 
over de volgende thema’s: Gebiedsontwikkeling, Techniek 
en maakindustrie, Ondernemerschap, Bio based economy, 
Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg.

In bijgaand overzicht zijn de betrokken ondernemersvereni-
gingen, de onderwijsinstellingen en overheden opgenomen.

Kwartiermaker
Gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeenten 
(Veendam, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en 
‘Menterwolde’) is Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöpera-
tie Westerkwartier) als kwartiermaker de afgelopen peri-
ode bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak zou 
bestaan voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie. Nu 
de oprichting een feit is komt het eind van zijn bemoeienis 
in zicht. 

Voor inlichtingen en vragen kunt terecht bij Hans Bergsma 
(h.bergsma@GCWK.nl of tel. 06-20134622). Voor het laatste 
nieuws, zie de website www.gc-zog.nl
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Geen vlek is te gek voor Vloervernieuwing.nl  
Elke vloeroppervlakte in een woning of kantoorruimte 
is in meer of mindere mate onderhevig aan slijtage. Spe-
lende kinderen, maar ook het rollen van een bureaustoel, 
het zorgt voor vlekken, krassen of deuken in de vloer. Dat 
is niet erg, je voorkomt het toch niet, maar het is wel be-
langrijk om er de juiste zorg aan te geven. Vloervernieu-
wing.nl uit Stadskanaal neemt u die zorg uit handen. Zij 
zorgen dat elke vloer onderhouden wordt, gerenoveerd 
of gereinigd. Zelfs het aanleggen van een nieuwe parket- 
of pvc-vloer behoort tot de mogelijkheden.  

Aart de Boer, mede-eigenaar van Vloervernieuwing.nl is 
duidelijk over de normen van zijn bedrijf. “We vertellen 
geen onzin, we maken geen loze beloften. Als iets écht niet 
wil, dan moeten we dat kunnen vertellen. Maar goed, we 
kunnen wel veel, dus zo vaak komt het ook niet voor. Het 
onderhouden van vloeren doen we graag, maar we weten 
ook dat men zelf ook veel kan doen. Bij ons is topkwaliteit 
onderhoudsmateriaal te verkrijgen, we weten ook wat waar 
geschikt voor is, dus adviseren we zeker als het kan.” 

GOP de Boer, waar Vloervernieuwing.nl onderdeel van 
uitmaakt, is ruim 25 jaar geleden door de ouders van Aart 
opgericht. Als vanzelf bevond Aart zich op een gegeven 
moment in de wereld van de vloeren, dus hij weet waar 
hij over praat. “Onze expertise, ik doe het echt niet alleen, 

is in de wijde omgeving bekend. Niet voor niets dat onze 
klantenkring behalve groot, ook trouw is. Onze onder-
houdsbeurten laten resultaat zien en de vloerrenovaties 
maken nog altijd weer het nodige enthousiasme los. Niet 
voor niets zeggen we: geen vlek is ons te gek.”  

Korte lijnen voor optimale efficiëntie 
Vloervernieuwing.nl werkt aan alle denkbare vloertypen. 
Behalve onderhoud verzorgt men ook inspecties en vocht-
metingen. Advies over het verlengen van de levensduur 
van de vloer is standaard. Buiten kantooruren beschikt 
men nog over een 24-uurs servicedienst. Ideaal voor het 
verhelpen van eventuele waterschades, klachten of andere 

calamiteiten, die snel verholpen moeten worden.   
De lijnen zijn kort, zodat het overleg en advies niet over 
allerlei schijven hoeft te gaan. Snelheid en efficiëntie dek-
ken de kosten, alleen maar voordelen dus. Dit geeft het 
bedrijf ook de nodige flexibiliteit om direct op onverwachte 
situaties te kunnen inspelen. Vloervernieuwing.nl is een 
organisatie, die er op is gericht oplossingen te creëren voor 
alle mogelijk uitdagingen omtrent vloeronderhoud. 

Wie bij Vloervernieuwing.nl een onderhoudsbeurt voor 
de vloer afneemt, profiteert nog tot en met maart van een 
gratis onderhoudspakket. Ideaal om in huis te hebben. 
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Verbouwing op komst bij Keurslagerij Cor Klein
Al 95 jaar, zo lang is Keurslagerij Cor Klein een begrip in 
Stadskanaal. De liefde voor het ambacht, de familiare 
sfeer en bovenal het maken en verkopen van topkwali-
teit -tegen een betaalbare prijs, zijn de sleutels van deze 
lange periode. Maar leven in het verleden zou niet goed 
zijn, dus kijkt Cor Klein ook naar de toekomst. Behalve 
het verkopen van vlees, is vorig jaar begonnen met de 
service Meat & Meals. Dat loopt zo goed dat er begin 
maart een grote verbouwing gepland staat: van 4 t/m 14 
maart is Cor Klein wel geopend, maar middels een tijde-
lijke winkelruimte.

“We willen natuurlijk wel kunnen blijven bedienen,” ver-
duidelijkt Cor de situatie, “dus de verkoop van ons vlees 
gebeurt dan achter. Er wordt speciaal voor deze periode 
een toonbank ingericht, zodat we onze klanten alsnog kun-
nen helpen zoals we gewend zijn.” 

Door ook tijdens een verbouwing eerst aan de wensen van 
de klant te denken, bewijst dat het hele team van Keursla-
gerij Cor Klein altijd probeert iedereen zo goed mogelijk 

van dienst te zijn. Een groot deel van de klantenkring is 
dan ook al jaren vaste klant, niet alleen uit Stadskanaal 
maar uit de hele regio en ver daarbuiten komen mensen 
naar Keurslagerij Klein.

Meat & Meals
“Vorig jaar zijn we dus begonnen met onze service Meat & 
Meals. Het houdt in dat onze klanten aangeven -dit kan aan 
de toonbank, maar ook via de telefoon, wat ze willen als 
complete maaltijd. Dit maken wij dan gereed en op deze 
manier wordt bij de slager niet alleen het stukje vlees op-
gehaald, maar de volledige maaltijd. Meat & Meals is een 
succes gebleken. We merkten dat het drukker werd en dus 
hebben we een tijdje terug besloten dat er een speciale 
carrousel aan de toonbank wordt toegevoegd. Dat heeft 
wel wat voeten in de aarde, dus zijn we genoodzaakt de 
reguliere winkel een aantal dagen dicht te doen.”

Behalve dat de winkel dichtgaat om er een indrukwekken-
de carrousel te plaatsen, wordt de koeling van de winkel 
ook aangepakt zodat er middels propaan gekoeld kan wor-
den. Propaan is een natuurlijk product, dus de uitstoot van 
schadelijke gassen wordt tot een minimum gereduceerd. 

Een goed alternatief voor het huidige koelgas. 

“Kijken naar de toekomst doen wij natuurlijk ook. Het 
koelgas zal op den duur verdwijnen, terecht ook, maar dan 
moet je wel een goed alternatief hebben. Dat hebben we 
gevonden in propaangas. Een groot voordeel is dat nu niet 
de hele gasaansluiting vervangen hoeft te worden.  

Dat het milieu verandert en de temperatuur stijgt, daar 
kun je niet omheen. Maar vaak worden de oorzaken niet 
helemaal volledig weergegeven. Veel schade zou worden 
veroorzaakt door de vleesindustrie, maar ik denk dat je 
vooral moet kijken naar de herkomst van het stukje vlees 
op je bord. Als je wilt verduurzamen, kies dan allen voor 
kwaliteitsvlees. Ons vlees is van die kwaliteit. Wij vinden 
het belangrijk dat de varkens, runderen en kippen die uit-
eindelijk onze broodwinning zijn, wel een zo goed mogelijk 
leven hebben gehad.

Dat wij onze koelinstallatie gaan ombouwen, is onze bij-
drage tot een vermindering van Co2-uitstoot. ”

Cor Klein Keurslager
Hoofdstraat 37 | 9501CM Stadskanaal
0599-612259 | Info@kleinslagerij.nl
www.kleinslagerij.nl
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Kovvieproat
Enkele dagen nadat alle vuurwerkdampen opgetrokken zijn en de ondernemers in het 
winkelcentrum de kerstdagen weer in dozen pakken, heb ik op deze zonovergoten mid-
dag afgesproken met Bindert de Jong.

Ik ben al binnen en heb de koffie al besteld als ik een man aan zie komen lopen in een 
lange zwarte winterjas met een ogenschijnlijk hip hoofddeksel. Dit beeld wordt verder 
aangezwengeld als hij zijn jas uit doet. Met zijn korte winterlaarsjes en zijn modieus ge-
bloemde overhemd onder een gestreepte trui stelt hij zichzelf voor. Bindert is sinds 2017 
werkzaam als predikant van de Protestantse gemeente Stadskanaal.

Met zijn gezin is de geboren Fries afkomstig uit Zeeland, waar hij tien jaar als predikant 
heeft gewerkt alvorens hij in Stadskanaal aan de slag ging. 

En niet zonder gevolgen gezien de reden waarom wij deze afspraak gepland hadden. 
Bindert kan terugkijken op een geslaagde kerkdienst afgelopen zondag 30 december in 
de Poststraatkerk in Stadskanaal. Ruim 270 mensen waren getuige van een kerkdienst dat 
in het teken stond van de Top 2000 zoals we dit elk jaar in december kennen van Radio 2. 
Het thema van deze dienst betrof vooral de aspecten levensvragen en bewustwordings-
vragen ondersteund door het nummer ‘I wanna know what love is’ van Foreigner. ‘’Dit is 

toch waar het geloof ook om draait’’ legt Bindert uit. ‘’ Blaudzun zei het ooit in een inter-
view toen hij sprak over zijn album Jupiter. Deze planeet beschermt de aarde voor ruimte-
afval en dient als een soort schild, een lifesaver, wat natuurlijk ook geldt voor muziek en 
ook voor het geloof. Het geeft ons kracht en motivatie om te willen leven gedragen door 
de eerder benoemde levens-en zingevingsvragen ‘’. 

Bindert geeft toe dat hij de weg naar deze kerkdienst toe ook wel spannend vond omdat 
hij niet wist of dit aan zou spreken, per slot van rekening is het ook nieuw. ‘’Maar mijn 
spanning werd doorbroken omdat vlak voor de kerkdienst een stroomstoring ontstond die 
opgelost moest worden’’ lacht Bindert. In de dienst werd er geluisterd naar allerlei popmu-
ziek dan wel live gespeeld afgewisseld door korte overdenkingsmomenten. ‘’Het uur was 
ook erg snel voorbij’’ blikt Bindert tevreden terug. ‘’De mensen leken ook na die tijd erg 
tevreden en lieten zich graag uitnodigen voor een ontmoeting na de kerkdienst’’. 

Ook in ons gesprek werd veel gekletst en ging de tijd erg snel. Terugkijkend bleek ook, 
los van dit interview, dat het gesprek diepzinnige elementen betrof afgewisseld met het 
kletsen over popmuziek. Op deze manier moet de kerkdienst ook beleefd zijn bedenk ik 
mij. Ik ben benieuwd op welke manieren Bindert zich dit jaar laat horen. 
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Bellingwolde moet stabiele derdeklasser kunnen worden
Alwin Prusen ziet echter 
nog te veel wisselvalligheid 
bij zijn ploeg
Na drie seizoenen in de zondag vierde klasse te hebben gespeeld is Bellingwolde terug 
in de derde klasse. Daarin wisselt de promovendus goede met minder goede prestaties 
af en is de ploeg dan ook aan de onderkant van de middenmoot te vinden en moet er nog 
hard worden gewerkt om ook volgend jaar in de derde klasse te mogen spelen. 

Volgens linksbuiten Alwin Prusen moeten de roodhemden in staat zijn zich te handhaven 
en een stabiele positie in de middenmoot moeten zien te bewerkstelligen. “Ik ben niet te-
vreden over de eerste seizoenshelft. We kunnen het elke tegenstander erg lastig maken en 
spelen als collectief. Toch hebben we te weinig punten behaald. We missen te veel kansen 
en daarom staan we ook te laag op de ranglijst”, aldus de aanvaller. “Wat we vooral moeten 
zien te bereiken is dat we constanter worden en dat kan ook gewoon. Als dat lukt moeten 
we in de middenmoot kunnen eindigen.”

Bellingwolde beschikt over een jonge selectie. Alwin Prusen is twintig en speelt nu voor 
het vierde opeenvolgende seizoen in het eerste van Bellingwolde. Hij is er prima op zijn 
plek en wil in de toekomst structureel met zijn team in de derde klasse spelen. “De sfeer 
is prima bij ons en de club kijkt naar de toekomst. Zo is het complex voorzien van zonne-
panelen en is er nieuwe ledverlichting. Ook is het parkeerterrein onlangs vernieuwd. We 
houden ons prima staande en hoeven niet te fuseren. Daar ben ik wel trots op.”
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Derde klasse geen must voor geel-zwarten
Sellingen elk jaar stapje omhoog als het aan
talent Corné Prins ligt 
Al twee seizoenen op rij doet Sellingen het prima in de zondag vierde klasse. Sterker: de ploeg wist vorig seizoen 
zelfs als vijfde te eindigen en miste maar net de nacompetitie voor promotie. Net als tijdens dat seizoen startten de 
geel-zwarten de huidige competitie ook weer zeer sterk; vijf keer op rij werd niet verloren. Na die pikstart is Sel-
lingen terug waar het misschien wel hoort, namelijk de subtop in de vierde klasse D. 

Corné Prins is met zijn 
achttien jaar een van de 
jongste spelers binnen de 
selectie en ziet Sellingen 
elk jaar beter worden. 
“Tot nu toe ben ik niet 
eens tevreden trouwens. 
We staan dan wel vierde, 
maar er zat meer in. Als 
je kijkt naar de eerste vijf 
wedstrijden. Die verlie-
pen zó goed dat we niets 
verloren. Daarna kwam er 
een dipje, maar vlak voor 
de winterstop wonnen we 
twee keer en het ging dus 
weer de goede kant op. 
Het feit dat we onnodig 
punten lieten liggen is niet 
leuk en daarom ben ik niet 
tevreden.”

Prins schoot er vorig 
seizoen lustig op los met vijftien treffers. Tot nu toe maakte hij er drie, maar zal zijn 

doelpuntenproductie nog wel gaan stijgen. Hij heeft er alle 
vertrouwen in net als in het geloof in een goede tweede 
seizoenshelft als naar de prestaties van Sellingen wordt 
gekeken. “We gaan er het maximale uithalen en zo hoog 
mogelijk eindigen. We staan nu vierde en hopelijk stijgen 
we nog wat. Aan de motivatie binnen de groep ligt het niet.” 
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Nu nog actief in reserve vierde klasse

Jeroen Trechsel wil 
snel met FC Ter Apel’96 
Zaterdag terug naar 
standaardklasse 
Momenteel speelt het zaterdagteam van FC Ter Apel’96 in de reserve vierde klasse. 
Daarin gaat het nog vrij stroef met de ploeg en bevinden de grensdorpers zich aan de 
onderkant van de middenmoot. Door veel blessures is het de formatie niet gelukt een 
hogere positie te bekleden, maar als het aan oer-Ter Apeler Jeroen Trechsel ligt moet 
zijn team er wél toe in staat zijn.’’

“We lieten her en 
der onnodig pun-
ten liggen. Naast 
de personele 
problemen was 
de voorbereiding 
niet heel dende-
rend. Ik verwacht 
er straks wel wat 
van. De gebles-
seerde spelers 
zijn teruggekeerd 
en dus kan het 
alleen maar beter 
gaan. Ik sluit niet 
uit dat we nog 
bovenin mee 
gaan doen. We kunnen allemaal goed voetballen en spelen 
al jaren samen. We weten dan ook echt wat we aan elkaar 
hebben. We hebben ook prima keepers en trainer Appie 
Bruinsma, die alweer zes jaar trainer bij ons is, doet het ook 
goed. We zijn heel tevreden over hem en hopen dan ook 
dat hij nog een tijdje door blijft gaan.”

Trechsels team speelt eigenlijk alweer enkele jaren in de 
reserveklassen. Kort geleden zelfs nog een klasse lager dan 
de huidige. Het streven is volgens hem nog altijd het spelen 
in de standaardklassen. “We hebben er wel de juiste ploeg 
voor. Persoonlijk blijf ik zolang ik kan lekker voetballen bij 
FC Ter Apel’96. Ik voetbal hier al sinds ik vijf jaar was en zie 
mezelf niet meer ergens anders spelen.”

Grensdorpers verbazen vriend en vijand
FC Ter Apel’96 Zondag kan met supertalent
Jordy Weggemans voor titel gaan

Dat FC Ter Apel’96 Zondag halver-
wege het seizoen aan de leiding 
zou gaan in de zondag derde 
klasse C hadden niet veel mensen 
verwacht. Vorig seizoen speelden 
de Ter Apelers weliswaar een 
aardig seizoen, maar eindigde de 
ploeg in de middenmoot met ef-
fectief voetbal en menig tegen-
stander beet zich dan ook stuk 
op de solide ploeg. Dat is in de 
huidige competitie nóg een stukje 
beter. Wat heet: de grensdorpbe-
woners leiden de dans en kunnen 
zomaar kampioen worden. 

Youngster Jordy Weggemans is 
met zijn zestien jaar de jongste van 

het stel en draait lekker mee en is ‘gewoon’ basisspeler. Hij hoopt op promotie naar de 
tweede klasse. “Wie had dit nou verwacht? FC Ter Apel’96 Zondag koploper. Ongelooflijk! 
We pakten de eerste periode en ik ben dus erg tevreden over het verloop van de com-
petitie tot nu toe.” Weggemans behoort tot een select groepje jonge spelers dat ervoor 
zorgt dat de rood-zwarten zo goed presteren. Sander Egbers, Arjan Heeres, Dennis Fecken 
en Emiel Seigers zijn allen twintig of jonger en dus kan dit team nog jaren vooruit. “We 
kunnen in deze klasse prima mee en misschien zit er nog wel meer in”, vindt Weggemans. 
“We moeten de selectie proberen bij elkaar te houden.”

Of het de Ter Apelers lukt de stap omhoog te maken is nog te bezien, maar de kans is 
aanwezig. Bovenin de ranglijst is het overigens erg spannend, maar Weggemans is van 
mening dat als zijn ploeg zijn eigen spelletje blijft spelen en de wilskracht houdt dat er 
dan wel degelijk iets mogelijk is.
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Onstwedder Boys kan voor kampioenschap gaan
Promotie ten minste het doel als het aan jong
talent Anne Wilzing ligt

Vorig seizoen degradeerde 
Onstwedder Boys uit de zaterdag 
derde klasse. De ploeg kwam net 
te kort voor een langer verblijf. 
In Onstwedde balen ze er nóg van 
dat het derde klasserschap niet 
kon worden verlengd. Immers, het 
doel is en blijft structureel in de 
derde klasse mee te draaien. De 
middelen ervoor zijn aanwezig, 
want de selectie die er nu staat is 
er een waar menig derdeklasser 
jaloers op zou zijn en dus doen 
de Boys het prima in de vierde 
klasse. Samen met het Coevorder 
CSVC leiden de oranjehemden in 
Zaterdag 4E. 

Anne Wilzing is een van de spelers 
die het zo goed doen en verwierf 
vrij vlot een basisplaats. “Het gaat 

prima tot nu toe, maar aan het begin van de competitie wilde het nog niet zo vlotten met 
mij. Het scoren liet op zich wachten, maar dat ziet er 
nu stukken beter uit. Ik werk er hard aan om beter te 
worden. Dat doe ik vooral door sterker in de luchtduels 
te worden. Ons doel is om te promoveren. Het liefst via 
het kampioenschap natuurlijk”, vindt Wilzing die met 
zijn zeventien jaar een van de jonge spelers binnen de 
selectie is. 

Onstwedder Boys is net als in ieder ander seizoen een 
hechte eenheid en dus zit het met de sfeer wel goed. 
“Ook de supportersopkomst is erg goed en wat ik ook 
mooi vind is dat er een aantal andere jonge jongens 
tussenzitten zoals Sem Nieuwenhuis, Gerko Sche-
per, Ties Bruining en Sven Jaegers, die ik ook al goed 
kende.” 
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Promotie absolute must voor Musselkers
Frank Hidding wil met verzorgd en aantrekkelijk 
voetbal stap naar vierde klasse zetten

Nog negen wedstrijden winnen en SV Mussel is vierdeklasser. Zo simpel is het, maar 
het moet nog wél even gebeuren voor de zaterdag vijfdeklasser. De rood-blauwen 
leiden in Zaterdag 5F met drie punten voorsprong op VCG, de ploeg waarvan tot aan de 
winterstop werd verloren. Het was de enige nederlaag van de formatie van trainer Jan 
Veenhof tot nu toe in de huidige competitie. De overige wedstrijden werden allen ge-
wonnen, er wordt volop gescoord en doelman René Folkers hoefde maar weinig ballen 
uit het doel te halen. 

Frank Hidding is middenvelder van de ploeg en gaat ervan uit dat de Musselkers de titel in 
wacht zullen slepen. “We willen de voorsprong van drie punten op VCG graag zo houden 
en het liefst uitbreiden. Als dat lukt zijn we kampioen en dat zou natuurlijk geweldig zijn. 
Wat we ook graag willen is dat we de wedstrijd tegen hen winnen. Dan hebben we de 
nederlaag tegen die ploeg weggepoetst”, aldus Hidding die samen met zijn broers Paul en 
Simon voor het Musselker vlaggenschip uitkomt.

Alleen voor de trouwe schare fans zou Hidding maar al te graag kampioen worden. “Ze 
steunen ons steeds weer. Elke week komen ze kijken, zowel uit als thuis. De sfeer is er 
altijd prima en wat zou het mooi zijn de titel te kunnen binnenslepen. Stel dat het lukt 
dan moeten we proberen ons te handhaven. Dat is dan de voornaamste doelstelling. Maar 
zover is het nog niet natuurlijk al heb ik er veel vertrouwen in.”
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Westerwolde draait voortreffelijk 
mee in vierde klasse

Vlagtwedders 
moeten desondanks 
niet hogerop vindt 
Henri Boekelo
Westerwolde was vorig seizoen voor velen nog dé verrassing in de zondag vierde 
klasse. De Vlagtwedders eindigden daarin als vierde en mochten zelf meedoen in de 
nacompetitie voor promotie. Daarin was OVC’21 uit Ommen na strafschoppen de beste, 
maar was de derde klasse wel heel dichtbij. Dit seizoen gaat het wederom prima met de 
jonge ploeg van Lars van Ravenhorst die er dit seizoen voor het eerst trainer is. Wester-
wolde staat namelijk op de tweede plaats in Zondag 4D achter het zeer sterke HOC. 

Henri Boekelo is met 
zijn negentien jaar 
een erg jonge speler 
die geniet van de 
prestaties van zijn 
club. “Hogerop moe-
ten we echter niet, 
hoor. Dat zou hart-
stikke mooi zijn, maar 
is gewoon niet goed 
op dit moment. 

We hebben veel te weinig jeugdspelers en dan zouden we spelers 
van elders moeten halen en dat is eigenlijk niet ons beleid. En 
als dat niet lukt dan wordt het wel erg zwaar in de derde klasse”, 
zegt Boekelo. Over de prestaties in de huidige competitie kan hij 
niet anders dan tevreden zijn. “We moeten in staat zijn bovenin te 
kunnen eindigen.”

Henri Boekelo zit nu voor het derde seizoen bij de selectie en 
vindt het prachtig dat hij elke week met een groot aantal vrien-
den kan voetballen. “Dit is echt ideaal. Mooi dicht bij huis en we 
voetballen steeds met veel plezier. Dat vind ik heel belangrijk. Als 
dat in de vierde klasse is dan vind ik dat prima, maar dan wél in de 
top van die klasse.”
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Stadskanaalsters moeten stabiele middenmoter in vierde klasse kunnen blijven

Doelman Marvin Geerts ziet SPW nog wel stijgen
Vorig seizoen begon SPW 
als promovendus als een 
raket in de zondag vierde 
klasse en eindigde de ploeg 
uiteindelijk in de midden-
moot. Geen moment kwam 
de formatie in de proble-
men. Dat is dit seizoen in 
Zondag 4D wel anders. 
Debet daaraan zijn de vele 
blessuregevallen waar men 
mee heeft te maken. 

Doelman Marvin Geerts 
vindt dat zijn team veel 
hoger op de ranglijst had 
kunnen staan en dat het 
straks na de winterstop wel 
in orde komt. Geerts was 
aanvankelijk tweede keeper 
achter Dairon Snel, maar 
keepte heel wat wedstrijden 

en is inmiddels eerste keeper. Geerts speelde vroeger in de 
jeugd van Nieuw-Buinen en ook in de lagere seniorenteams 
aldaar en merkt duidelijk dat het spelen in een eerste elftal 
iets anders is.

Toch geniet hij bij de formatie uit Stadskanaal die dit jaar 
door Rik Udema wordt getraind. Van harte gaat het niet. 
SPW moet nog hard werken om het vege lijf te redden. “Dat 
gaat wel lukken, hoor. We moeten ervoor zorgen dat we zo 
min mogelijk blessures krijgen en constanter in ons spel 
worden. Dat moet ook voor de komende jaren gelden. Ik 
ben van mening dat SPW een stabiele vierdeklasser moet 
kunnen zijn.”

Aan de jeugd zal het niet liggen. Er is genoeg doorstroming 
vanuit de jeugd. Ook dit seizoen maakten ze al veelvuldig 
hun opwachting in SPW 1. “Dat moet ook de toekomst zijn: 
doorstroming vanuit de jeugd en dan steeds in de vierde 
klasse blijven. Dat verdient deze heel mooie club ook. Kijk 
alleen al naar ons sportpark. Geweldig toch?”



41Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Wedde prima bezig in zondag vierde klasse
Lorenzo Klarenbeek vindt dat groenhemden hoog 
in linkerrijtje moeten kunnen eindigen

Tot nu gaat het prima met Wedde. 
De club promoveerde vorig 
seizoen van de vijfde naar de 
vierde klasse en liet zien daarin 
geen figurant te zijn. Sterker: de 
formatie van de nieuwe trainer 
Henry Meijerman stond lange tijd 
bovenaan en versloeg als enige 
dé grote titelkandidaat en hui-
dige koploper in Zondag 4D, HOC. 
Wedde zakte vervolgens iets op 
de ranglijst, maar is met de derde 
plaats keurig bezig. Lorenzo Kla-
renbeek (19) is middenvelder van 
Wedde en is maar wat blij met de 
komst van trainer Meijerman.’

“Hij laat ons veel beter voetbal-
len en vooral als team. Dat is echt 
heel mooi om te zien. We gaan er 
steeds honderd procent voor en 

dit in combinatie met 
het goede voetbal en de 
eenheid zorgt er denk ik 
voor dat we zo hoog staan”, stelt Klarenbeek. Zijn club moet in staat zijn mee te 
blijven doen aan de bovenkant van het linkerrijtje. “Dat is ons doel. Zo hoog mo-
gelijk eindigen. En dat kan ook gewoon. Ons positiespel mag nog wel iets beter 
worden zodat de tegenstander het werk moet doen. Ik denk dat het allemaal wel 
goed komt en dan kijk ik terug op een prima seizoen.”

Lorenzo Klarenbeek speelt voor het tweede opeenvolgend seizoen in de Wed-
der hoofdmacht. Daarvoor speelde hij bij de buren van ASVB. Daar had hij het 
naar zijn zin, maar bij Wedde leeft hij helemaal op. “Het is echt mijn club gewor-
den. Het is hier één grote familie en iedereen hoort er dus bij. Geweldig.”

Geel-zwarten willen zo snel mogelijk terug naar vierde klasse
Marcus Piening hoopt op spoedig herstel en wil 
graag kampioensfeestje met Alteveer meemaken
Alteveer degradeerde vorig seizoen uit de 
zondag vierde klasse. Een fikse aderlating 
voor de club die stabiele vierdeklasser wilde 
blijven. Dat doel heeft de club nog steeds, 
maar dan moet uiteraard eerst de vijfde 
klasse worden verlaten. Die kans is vrij 
groot en dit seizoen al. Alteveer is namelijk 
koploper in de vijfde klasse E. En dus is het 
doel ook vrij groot: Alteveer wil kampioen 
worden en als naar de selectie wordt geke-
ken dat is het eigenlijk ook wel een soort 
van must. 

Marcus Piening is voor het twee-
de seizoen op rij keeper bij het 
Alteveerster vlaggenschip en wil 
niets liever dan terugkeren naar 
de vierde klasse. “We gaan echt 
niet uitspreken dat we kampioen 
worden, maar dát we het willen 
worden is een feit”, spreekt de 
keeper die onlangs tegen een 
schouderblessure aanliep. “Ik 
ben druk bezig te herstellen en 
tegen het einde van januari ben 
ik denk ik weer inzetbaar.” De 
voorsprong van Alteveer op de 

nummer twee is trouwens maar drie punten en dus is en 
blijft het spannend in de top van Zondag 5E. Alteveer gaf 
echter regelmatig aan gemakkelijk te kunnen scoren en 
de kans dat de ploeg de titel pakt is realistisch. De ploeg 
kreeg ook maar weinig doelpunten tegen en heeft veruit 
het beste doelsaldo. 

Of Alteveer in de vierde klasse mee kan draaien? Marcus 
Piening denkt van wel. “Met dit team moet dat zeker kun-
nen, maar we moeten eerst zorgen voor een goed vervolg 
van de competitie. Dan zien we wel verder.” 
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Vriendenteam gaat voor kampioenschap 
Erwin Hindriks verwacht dat Sellingen Zaterdag 2 
alle resterende wedstrijden gaat winnen 
Sellingen Zaterdag 2 komt ook dit seizoen weer in de reserve 
zesde klasse uit. De laatste jaren presteerde het team wissel-
vallig, maar nu gaat het veel beter en doen de geel-zwarten 
mee voor het kampioenschap. Achter koploper ST Veelerveen/
Westerwolde 2 staan de Sellingers op de tweede plaats. Erwin 
Hindriks is aanvallende middenvelder en maakt deel uit van het 
vriendenteam waarvan het grootste gedeelte al jaren samen-
speelt. Hij is erg tevreden over de eerste seizoenshelft en ver-
wacht er na de winterstop erg veel van.

“Met dit team moeten we gewoon kampioen kunnen worden. We 
spelen nog tien wedstrijden en ik denk dat we ze allemaal win-
nen. We hebben veel scorend vermogen in de ploeg. Harald Kroes 

bijvoorbeeld. Hij maakte er vorig jaar 52. Onze keeper, Gerwin 
Bontjer, maakt het elke tegenstander moeilijk om te scoren”, zegt 
Hindriks.

Sellingen Zaterdag 2 kreeg tot nu toe maar weinig goals tegen: 
dertien in totaal. Bijna een derde deel ervan werd tegen Onstwed-
der Boys geïncasseerd. “We verloren met 4-1. Totaal onnodig, want 
we waren de hele wedstrijd heer en meester. Maar zoals altijd in 
het voetbal: als je zelf de kansen niet benut dan doet de tegen-
stander dat wel.” Hindriks verwacht dat zijn ploeg dit niet meer zal 
overkomen en als zijn verwachting uitkomt dan zijn de Sellingers 
straks kampioen en spelen ze in de reserve vijfde klasse in het 
zaterdagvoetbal. “Met dit team moeten we ook gewoon omhoog. 
Ik denk dat we ons in de reserve vijfde klasse kunnen handhaven. 
Waarom niet?”
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Musselkanaalsters keurig in 
middenmoot vijfde klasse
Oguzhan Altun tevreden 
bij SETA. Winschoter 
geniet van gezelligheid 
en goede prestaties
Tot nu toe verloopt het seizoen in de zaterdag 
vijfde klasse F voorspoedig voor SETA. De for-
matie uit Musselkanaal bevindt zich keurig in de 
middenmoot van die klasse en heeft derhalve 
nog kans zich te plaatsen voor de nacompetitie. 
Voor de vaak zo geplaagde club is dit geweldig 
en leeft het voetbal er weer zoals jaren geleden 
ook het geval was. 

Een van de smaakmakers van SETA is Oguzhan 
Altun. Hij speelde enkele jaren geleden nog 
samen met SETA-trainer Willy Kral met TEVV in 
de tweede klasse. Altun is op zich tevreden over 
hoe het tot nu toe gaat, maar weet ook dat er 
nóg meer had ingezeten. Hij doelt op het feit dat 
zijn ploeg regelmatig met blessuregevallen te 
maken had. “Wie weet waar we hadden gestaan 
als iedereen fit was. Er zit nog veel meer in. We 
hebben veel individuele kwaliteiten, maar als 
team zijn we nog niet goed genoeg. Als dat beter 
wordt – en dat verwacht ik – dan kunnen we nog 
enkele plekken gaan stijgen.”

Altun speelde daarna nog een half jaar bij WVV uit zijn woonplaats en besloot vervolgens 
naar Musselkanaal te vertrekken. Een weerzien dus met trainer Willy Kral, de man met 
wie hij enkele jaren samenspeelde bij TEVV. Bij SETA is hij op zijn plek en geniet hij elke 
dag. “Plezier is voor mij heel belangrijk. Dat heb ik weer gevonden en als dat in de vijfde 
of vierde klasse is, dat maakt me niet uit. Toch denk ik dat SETA ooit de stap omhoog kan 
maken.”

Stadskanaalsters kunnen  
verwachtingen nog niet waarmaken
Rick Breedveld 
gaat voor betere 
seizoenshelft met SJS
SJS miste vorig seizoen 
maar net promotie 
naar de zaterdag derde 
klasse. Het Friese VIOD 
Driesum gooide roet 
in het eten en na een 
topseizoen eindigde die 
competitie voor de for-
matie uit Stadskanaal 
dus in mineur. Het zou 
dit jaar dan maar moe-
ten gebeuren. Velen 
waren het daar wel over 
eens, maar niets blijkt 
minder waar: het loopt 
nog niet bij SJS en er moet nog veel gebeuren wil de ploeg de stap omhoog maken. 

Rick Breedveld gaat ervan uit dat de Knoalsters zeker wat plaatsen stijgen in Zaterdag 4E 
en sluit niet uit dat het tij in SJS’ voordeel kan keren. “Vorig seizoen zijn we na de winter-
stop ook beter gaan draaien. Ik zie daarom het restant van het seizoen met vertrouwen 
tegemoet”, zegt de 26-jarige inwoner van Nieuw-Buinen. “We begonnen erg teleurstel-
lend. Een goed vervolg op het vorig seizoen was er dus niet en dat is ontzettend jammer. 
Er is nu gelukkig nog van alles mogelijk. Zó groot zijn de verschillen ook niet. We moeten 
vooral als collectief gaan spelen om onze doelstelling te halen.” De doelstelling van SJS 
blijft promotie en dan de komende jaren stabiele derdeklasser te zijn. 

Breedveld wil daar graag deel van uitmaken en dus zijn club trouw blijven. “Ik ben twee 
jaar weggeweest en speelde bij SV Mussel. Dat was een leuke ervaring, maar SJS is en 
blijft mijn club. Vanaf mijn zevende speel ik er al en ik wil heel graag terugkeren in de 
derde klasse. We gaan ons best doen.” 
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Blauwhemden draaien mee in subtop tweede klasse
Wessel Klijnstra hoopt ooit op eerste
klassevoetbal met SC Stadskanaal 

Ook dit seizoen gaat het weer prima met SC Stadskanaal. De zondag tweedeklasser 
begon net als tijdens het vorig seizoen sterk aan de competitie en staat halverwege 
de competitie op de vierde plaats in Zondag 2L. Koploper Dalfsen staat ver voor, dan 
volgt Lemelerveld en dan Heerde. SC Stadskanaal is dus de beste ploeg van Groningen 
en Drenthe in deze klasse en zal moeten proberen tussen de Oostelijke ploegen in te 
komen. 

Wessel Klijnstra zal daar alles aan doen. De zeer behendige buitenspeler wil promoveren 
met zijn club. “Tijdens de tweede seizoenshelft gaan wij er alles aan doen zo hoog mo-
gelijk te eindigen. Natuurlijk hoop ik op de hoogste plaats, maar dat wordt wel erg lastig. 
Ooit moeten wij in de eerste klasse kunnen voetballen trouwens.” 

Natuurlijk kan Klijnstra’s ploeg ook via de nacompetitie promoveren en dus is er nog zeker 
iets om voor te spelen. Onlangs won SC Stadskanaal nog van de koploper. Dat geeft de 
burger ook zeker moed. 

Wessel Klijnstra is achttien jaar en een ouderwetse linksbuiten die nog een mannetje kan 
passeren. Hij speelde al regelmatig in de basiself van trainer Rick Slor en als hij zich door 
blijft ontwikkelen dan is het niet meer dan logisch dat deze speler ook op hoger niveau 
kan gloreren. De tijd zal het leren. Eerst richt hij zich op dit seizoen. SC Stadskanaal verla-
ten zal hij niet gauw doen. “Het is mijn club. De sfeer is er erg goed en ik geniet er dan ook 
elke dag.” (Foto: Auniek Klijnstra)
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ASVB draait moeiteloos in top van tweede klasse mee

Trevor Eiten geniet van prestaties
Blijhamsters
In Blijham kan het allemaal niet op. ASVB werd vorig seizoen 
kampioen in de derde klasse in het zondagvoetbal en kent 
geen enkele moeite met het spelen in de tweede klasse. Wat 
heet: de formatie van de nieuwe, ervaren trainer Loek Swarts 
staat op een keurige derde plaats en doet volop mee voor het 
kampioenschap. 

Toch is dat niet het doel als het aan Trevor Eiten ligt. “We preste-
ren naar behoren en staan er goed voor. Derde is gewoon prima. 
Ons doel was in eerste instantie handhaving, maar nu kijken we 
verder. Als we bij de eerste vijf eindigen doen we het gewoon 
prima”, aldus Eiten die al jaren in het eerste elftal speelt. “Als we 
echt mee willen doen moet alles kloppen en moeten we vooral 

aanvallend beter worden en meer kansen benutten. Roden en 
LSC 1890 gaan voor de titel. Daarachter komen ploegen die voor 
de andere plekken gaan strijden. Daar horen wij ook bij denk ik.”

Er is volgens de 27-jarige Eiten ondanks het gebrek aan door-
stromende jeugd bij ASVB genoeg potentie om in de toekomst 
een stabiele tweedeklasser te worden. “Dat is ons doel. Nu zijn 
er veel jongens teruggekeerd en spelers van buitenaf gekomen. 
Eigenlijk moet er jeugd doorstromen. Ik zie dat nog wel weer ge-
beuren en dan komt het helemaal goed in Blijham. Aan de sfeer 
ligt het niet. Die is gewoon prima. Laten we vooral genieten van 
hoe het nu gaat en een mooie toekomst tegemoet gaan. Alle 
randvoorwaarden zijn er.”

Jipsingboertangers moeten vooral als team scherper worden
Nick Stalknecht wil met JVV naar middenmoot 
vijfde klasse
Een te lage klassering is wat voor JVV geldt als naar de prestaties 
van het team in de eerste seizoenshelft wordt gekeken. De ploeg 
staat voorlaatste in de vijfde klasse E in het zondagvoetbal en dat 
was allesbehalve nodig geweest. Bij vlagen laat het team heel 
aardig voetbal zien, maar zes punten zijn te weinig en volgens 
aanvaller Nick Stalknecht van de ploeg had dat puntenaantal zeker 
verdubbeld moeten zijn. 

“Het valt tot nu toe gewoon tegen. Ik was zelf een tijdje geblesseerd, 
want had een spierscheuring. Vaak missen we aan het begin van de 
wedstrijd scherpte waardoor we snel tegen een achterstand aankij-
ken. Ook moeten de standaardsituaties beter. Opvallend is dat we 

regelmatig de betere ploeg zijn, maar we het in het laatste kwartier 
weggeven en we verliezen. Dat moet gewoon beter. We moeten 
gewoon veel scherper worden en de drie punten over de streep trek-
ken.”

Stalknecht is ondanks de matige resultaten op zijn plek in Jipsing-
boertange en heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg nog enkele plek-
ken zal gaan stijgen. “Ik denk dat de middenmoot realistisch is. Zeker 
voor de komende jaren. Het is een heel leuke groep met kwaliteiten. 
Zelf hoop ik dat ik fit blijf en mijn steentje bij kan dragen. Het is ook 
een prachtige club met veel gezelligheid. Of je nu wint of verliest, dat 
maakt wat dat betreft niet uit.” De 27-jarige inwoner van Ter Apel is 
dan ook zeker niet van plan de club te gaan verlaten.
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Groenhemden moeten naar middenmoot toe
Rolf Kaijser wil niet steeds tegen degradatie
voetballen met Musselkanaal
Musselkanaal bleef de voorbije twee seizoenen steeds maar net in de derde klasse. Dat 
gebeurde via de nacompetitie. De club had dit jaar als doel dát ten minste te voorko-
men, maar voorlopig staan de groenhemden nog in de onderste regionen van Zondag 
3C geklasseerd. Omdat de verschillen maar klein zijn is er nog van alles mogelijk en kan 
Musselkanaal bij een aantal overwinningen achter elkaar ook maar zo stevige midden-
moter zijn. 

Rolf Kaijser scoort er ondanks de lage klassering van zijn 
club lustig op los: tien keer al vond hij het net. “Tevre-
den ben ik niet echt als ik naar het verloop van de eerste 
seizoenshelft kijk. We begonnen weliswaar goed tegen 
WKE’16, maar het kakte daarna helemaal in”, aldus Kaijser. 
“We sloten de eerste seizoenshelft gelukkig goed af met 
twee overwinningen achter elkaar zodat we de aansluiting 
weer te pakken hebben. Als we als collectief gaan spelen 
denk ik dat we tot mooie dingen in staat zijn, zoals de uit-
winst tegen FC Ter Apel’96.”

Handhaving blijft evenwel het doel van de formatie van 
trainer Wessel Woortman. Volgens Rolf Kaijser moet zijn 
club echter tot meer in staat zijn. “Eigenlijk moeten we 
proberen zo hoog mogelijk te eindigen en ervoor zorgen 
de komende jaren een stabiele derdeklasser te worden. We 
willen niet meer dat we tegen degradatie moeten voetbal-
len. Wie weet kunnen we ooit nog wel een klasse hoger 
spelen, maar dan moeten er nog heel wat stappen worden 
gezet. Uiteraard hoop ik dat het lukt.”
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Jeugdig Veelerveen moet nog wennen aan fysiek voetbal
Yannick Kruizinga ziet prestaties na verloop
van tijd wel komen
Na vier moeizame seizoenen in de vijfde klasse in het 
zondagvoetbal gaat het ook dit seizoen stroef met 
Veelerveen. Het is allerminst een schande, want de 
hoofdmacht van de club zag veel ervaren spelers stoppen 
of vertrekken en dus moet het team verder met veelal 
jeugdspelers. 

Een van hen is Yannick Kruizinga. Hij heeft ondanks de 
laatste plaats van zijn club in Zondag 5E vertrouwen in 
de toekomst. “We hebben een erg jong team en daardoor 
zijn de resultaten wisselvallig. Wat ons ook parten speelt 
is het fysieke geweld van veel Drentse ploegen. Daar 
moeten we echt aan wennen. Veel spelers van ons komen 

rechtstreeks uit het JO17-team en de overgang 
is vrij groot. Het heeft tijd nodig en het komt 
allemaal wel.” Na een paar wedstrijden in de 
huidige competitie was dat ook wel te zien; 
Veelerveen probeerde door goed te voetballen 
onder het fysieke spel van de tegenstander uit 
te voetballen en dat lukte gestaag. De resulta-
ten blijven evenwel uit en als de kansen meer 
worden benut en de fouten in de achterhoede 
worden beperkt dan kan Veelerveen wellicht 
een paar plaatsen stijgen.

“We moeten vooral realistisch zijn en dit 
seizoen niet te veel verwachten. Er gaan straks 

ook nog twee 
mensen op 
stage. Zelf ben 
ik daar een van. 
Ik zit dan in 
Frankfurt en ben 
dan vier maan-
den afwezig. Roy 
Dekker gaat naar 
Nieuw-Zeeland 
en is er ook 
maanden niet 
bij. 

Als jeugdspe-
lers zich blijven 
ontwikkelen dan 
kunnen we over 
enkele seizoe-
nen wellicht in 
de middenmoot 
meespelen.”




