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Als Liftservice Noord uit Stadskanaal een lift niet meer 
kan repareren dan is hij ook echt aan vervanging toe  

door Jaap Ruiter 
In 2005 begonnen als een-
mansbedrijf is Liftservice 
Noord in Stadskanaal anno 
2021 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 uit-
groeien tot een pure specia-
list in alle soorten liften met 
aparte onderhoud, reparatie- 
en montageploegen. 

24/7 bereikbaarheid 
"We hebben alles in eigen 
beheer met een magazijn en 
24/7 storingsdienst, waardoor 
wij tijdens en buiten kantoor-
uren in geval van storingen 
of bij opsluitingen 24 uur en 
7 dagen per week bereikbaar 
zijn via ons eigen storingsnummer en de spreekluistersystemen in 
de liftinstallaties waarvoor wij verantwoordelijk zijn", voegt Yke-Jan 
van der Heide er aan toe. "Omdat wij voornamelijk werkzaam zijn in 
de drie noordelijke provincies garanderen wij een korte aanrijtijd. 
Al samenvattend kun je zeggen dat Liftservice Noord betaalbare 
liftservice biedt voor alle merken liften." 

Ook oude liften weer aan de praat krijgen 
Een grote meerwaarde van Liftservice Noord 
is de enorme voorraad aan onderdelen. "Wij 
hebben zelfs nog onderdelen van type liften 

waarvoor je normaal gesproken geen onderdelen meer kunt bestel-
len omdat ze te oud zijn", zegt Yke-Jan van der Heide. "Daarom 
krijgen wij vanwege onze eigen voorraad een oude lift vaak nog wel 
weer aan de praat. Ja, inderdaad. Als Liftservice Noord een lift niet 
meer kan repareren dan is vervanging ook echt de enige optie." 

Lees het artikel verder op pagina 35.
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Nijnuis Auto’s blijft ook aan de Schoolstraat 145 in Musselkanaal 
één van Neerlands scherpst geprijsde aanbieders van jonge 
occasions en biedt service die zijn gelijke niet kent!
door Jaap Ruiter 
Nijnuis Auto’s in Nieuw-Buinen is drukdoende om te 
verhuizen naar de bekende locatie aan de Schoolstraat 
145 in Musselkanaal, waar voorheen ondermeer Olie-
handel Overberg was gevestigd. Eigenaar Harrie van der 
Heide-Nijnuis liep al langer rond met plannen om naar 
een groter pand te verhuizen en zag met de aankoop van 
het zeer ruime onderkomen aan de Schoolstraat 145 in 
Musselkanaal zijn kans schoon. "Hier heb ik alles onder 1 
dak: in- en verkoop van auto’s, kantoor voor administra-
tie en financiering, supermoderne autowasstraat en ons 
taxibedrijf ‘Vervoersdiensten Borger’."

Succesvol concept  
Het ziet er nog verlaten uit als uw verslaggever op de afge-
sproken tijd de locatie aan de Schoolstraat 145 in Mussel-
kanaal bezoekt. Maar dat is ook geen wonder, het enorme 
pand met benzinepomp en moderne autowasstraat wordt 
eerst grondig onder handen genomen voordat Nijnuis 
Auto’s er definitief intrekt. Binnen wordt hard gewerkt aan 
de ruime showroom met koffiehoek waar straks de fraaie 
occasions van Nijnuis Auto’s zijn te bewonderen. "Pas 
als alles klaar is gaan we in een keer over", vertelt Harrie 
van der Heide-Nijnuis, samen met echtgenote Jessica de 
drijvende kracht achter het succesvolle concept van zeer 
scherp geprijsde verkoop van jonge auto’s met daarbij een 
service van ongekend niveau. 

Dief van je eigen portemonnee 
De zoektocht naar een andere auto begint meestal op in-
ternet. Dat is bij Nijnuis Auto’s niet anders. "Op onze web-
site bieden we de mooiste occasions aan met ongeveer 
80 foto’s per auto zodat de klant alvast een goede indruk 
krijgt", vertelt Harrie van der Heide-Nijnuis. "Vervolgens 
kan de klant mij in principe dag en nacht bellen voor het 

maken van een afspraak op een tijdstip dat het 
hem of haar het beste uit komt. Omdat wij de-
zelfde auto meestal voor een veel aantrekkelij-
kere prijs kunnen aanbieden komen onze klanten 
uit heel Nederland. Ik durf zelfs te stellen dat je 
in de meeste gevallen een dief van je eigen por-
temonnee bent als je ons overslaat. Wij kunnen 
heel scherpe prijzen hanteren omdat we vrijwel 
geen overheadkosten hebben als receptionisten, 
managers of ander ondersteunend personeel. 
De klant doet altijd rechtstreeks zaken met mij 
of met mijn echtgenote, omdat veel vrouwen het 
toch prettiger vinden om zaken te doen met een 
vrouw. En 24/7 korte lijnen voorkomt misver-
standen, doorverbinden of voicemail, daar zou 
ik als klant ook helemaal gek van worden. De 
klant staat bij ons echt centraal, dat is bij Nijnuis 
Auto’s geen loze kreet, en kun je trouwens ook lezen op 
onze recensies." 

Ook na aankoop 24/7 service bij Nijnuis Auto’s 
De service om een auto te bekijken op een tijdstip die de 
klant het beste uitkomt, is nog niet alles. De service van 
Nijnuis Auto’s gaat veel verder, ook na aankoop. "Mocht er 
onverhoopt toch iets zijn, dan kan de klant mij nog steeds 
24/7 bellen", legt Harrie van der Heide-Nijnuis uit. "Ik blijf 
altijd betrokken en we gaan het altijd oplossen, daar kan 
de klant van op aan. Bij ons geen kleine lettertjes of ad-
dertjes onder het gras." De eigenaar van Nijnuis Auto’s vult 
aan dat deze unieke en meest optimale service die er maar 
te vinden is alleen kan worden geboden omdat het bedrijf 
het volste vertrouwen heeft in zijn eigen auto’s. "We verko-
pen meestal auto’s van het merk Volkswagen, Audi, Skoda 
en Seat, de zogenaamde VAG automobielen, en hebben 
ons daarin gespecialiseerd zodat we precies weten waar 
we op moeten letten bij inkoop. Bij de minste of gering-
ste twijfel zien wij er van af. Want als je dubieuze auto’s 

verkoopt kun 
je natuurlijk 
niet die service 
bieden die wij 
onze klanten 
bieden."  

Moderne autowasstraat met diverse gratis opties 
Klanten uit de regio zijn extra bevoordeeld omdat ze 
gebruik kunnen maken van de zeer moderne autowasstraat 
met diverse keuzemogelijkheden en een scala aan onder-
houdsproducten. De autowasstraat van Nijnuis Auto’s biedt 
meer dan alleen standaard lopende bandwerk. Zo is het 
voorwassen helemaal gratis. En kunt u daarnaast gebruik 
maken van een mattenborstelmachine, stofzuiger en geur-
apparaat met keuze uit drie aroma’s waarna uw auto weer 
als nieuw ruikt. Ook een poetsdoeken-automaat ontbreekt 
niet in het ruime assortiment aan onderhoudsproducten. 
U kunt tijdens het wassen van uw auto er bij blijven staan, 
maar u kunt er ook voor kiezen om binnen een gratis geu-
rig kopje koffie te drinken. 

www.eennijnuisauto.nl 
Als u dit artikel leest is Nijnuis Auto’s inmiddels verhuisd 
naar de Schoolstraat 145 in Musselkanaal. Nijnuis Auto’s is 
het adres voor jonge en zeer scherp geprijsde occasions, 
24/7 service, afspraak maken wanneer het u uit komt en 
op locatie gebruik maken van een moderne autowasstraat 
en voordelig benzine tanken. 

Voor meer informatie kunt u ten alle tijden bellen of  
whatsappen naar 06 1700 9757 en heeft u altijd recht-
streeks contact met eigenaar Harrie van der Heide-Nijnuis. 
U kunt ook een kijkje nemen op www.eennijnuisauto.nl
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Wilfreds Wondertuinen; onderhoud en renovatie 
van elke tuin
Wie geniet er niet van een goed verzorgde tuin? De tuin is het verlengstuk van je huis en vergroot je 
woonplezier. Een mooie en goed onderhouden tuin is een baken van rust. Het kan alleen een uitda-
ging zijn om die tuin goed bij te houden of opnieuw vorm te geven, omdat deze te groot is of omdat 
het je simpelweg ontbreekt aan tijd of ervaring. Dan is het een goed idee om Wilfreds Wondertuinen 
in te schakelen. 

Wilfred Bartels, tuinliefhebber zolang als hij zich kan herin-
neren, verhuisde een aantal jaar geleden met zijn gezin 
van Rotterdam naar Musselkanaal. “Je kunt je voorstellen 
dat ik hier helemaal gelukkig werd van de ruimte,” vertelt 
hij. “Een gemiddelde tuin in Noord-Nederland is veel groter 
dan in het Westen, ik word daar echt blij van. Mijn handen 
jeuken dan ook al snel als ik een tuin voorbij zie komen 
die wel een snoeibeurt kan gebruiken. Ik kan er enorm van 
genieten klanten blij te maken met een verzorgd uitziende 
en mooi aangelegde tuin.”

Opknappen en onderhouden
Wilfred bracht naast zijn werk veel van zijn tijd door in de 
tuinen van familie en vrienden. Bijsnoeien van een heg, 

opnieuw aanleggen van perken; alle 
werkzaamheden kwamen voorbij. Wilfred 
heeft inmiddels al vijfentwintig jaar erva-
ring als allround hovenier. Vorig jaar heeft 
hij de stap gezet om als zelfstandige aan 
de slag te gaan. 

“Hovenieren doe ik met erg veel plezier. 
Het is hard werken, maar voor mij is het 
onderhouden en opknappen van ander-
mans tuinen ook erg ontspannen. Dat 
heeft er al van kinds af aan ingezeten, 
ik was altijd buiten en in de tuin aan de 
slag.”

Een eerlijk advies
Wilfred: “naast dat ik groene vingers heb, 
ben ik  goed in het plannen en organise-
ren van de werkzaamheden. Ik kijk naar 
een logische planning, zodat ik niemand 
hoef teleur te stellen. Als een afspraak 
staat, dan kun je daarop vertrouwen.”

Zo goed als alle werkzaamheden kunnen door Wilfreds 
Wondertuinen worden uitgevoerd. Wil je een pergola in de 
tuin?, moet er een stuk verhoogd worden? Met Wilfred is 
alles bespreekbaar.

“Ik wil graag dat mijn klanten vooraf weten wat ze van mij 
kunnen verwachten. De klant is koning, ik wil geen loze 
praatjes verkopen. Iedereen kan van mij een eerlijk advies 
verwachten. Ik bekijk de situatie vooraf en kan dan een 
goed beeld geven van wat wel en niet mogelijk is.”

Contracten zijn op meerdere manieren mogelijk
Bij Wilfreds Wondertuinen betaal je voor wat je krijgt. 
Een prijsafspraak is altijd op maat. Een vast tarief of een 
uurprijs is bespreekbaar. Ook is het mogelijk onderhouds-
contracten af te afsluiten. Wilfred zal per situatie bekijken 
wat het beste is voor jou en je tuin.

Bel voor een afspraak met Wilfreds Wondertuinen naar 
06-188 686 16, of mail naar wilfredswondertuinen@gmail.
com en geniet binnen de kortste keren van een volledige 
verzorgde tuin.
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Glasgarage Stadskanaal verhuisde naar de 
Ceresstraat in Stadskanaal
De wens om te kunnen werken en wonen op dezelfde 
locatie bestond bij Marginus en Cecilia Harms al een hele 
tijd en die is nu in vervulling gegaan. Glasgarage Stads-
kanaal verhuisde per 1 februari naar het oude pand van 
Slijptechniek Noord aan de Ceresstraat in Stadskanaal en 
binnenkort zal ook het hele gezin verhuizen naar het bij 
het woonhuis dat bij het bedrijfspand hoort. 

“We stuitten bij toeval op deze locatie en waren onmid-
dellijk enthousiast, zowel de locatie als de grootte van het 
pand zouden voor ons ideaal zijn.” vertellen ze. “Ons oude 
pand aan de Veenstraat werd eigenlijk alweer te klein, op 
de parkeerplaats konden we maar een paar auto’s kwijt 
en ook de werkplaats werd zo langzamerhand wat te krap. 
In het nieuwe pand hoeven we ons geen zorgen meer te 
maken over de beschikbare ruimte want die is er zowel 
voor ons en onze benodigde apparatuur en de klanten 
voldoende.” 

Autoruitschade specialist
Marginus en Cecilia startten ruim 18 jaar geleden alweer 
met Glasgarage Stadskanaal aan de Steenhouwer. In de 
jaren daarvoor werkte Marginus eerst als automonteur 
en later als autoruitschade specialist in loondienst tot hij 
besloot zijn kennis en ervaring te willen gaan gebruiken en 
zich met Glasgarage Stadskanaal als zelfstandige te gaan 
vestigen. “Glasgarage Stadskanaal onderscheidt zich vooral 
op het gebied van de prijs- kwaliteitsverhouding. Waarbij 
natuurlijk vooral de kwaliteit van de door ons afgeleverde 
reparaties erg belangrijk is voor de klant. De prijs is voor 
de autobezitter zonder glasverzekering daarnaast ook van 
belang, gebleken is dat Glasgarage Stadskanaal op dat punt 
vaak de beste deal biedt.” aldus Marginus. 

Glasgarage Stadskanaal is gespecialiseerd in alle soor-
ten autoruitschade. Sterretjes die niet groter zijn dan de 

afmeting van een 2 euro muntstuk kunnen vakkundig voor 
u worden gerepareerd en als reparatie van een autoruit 

niet meer mogelijk is kan deze worden vervangen door een 
nieuwe ruit. Een klein sterretje in uw voorruit lijkt mis-
schien niet ernstig maar deze kan door temperatuurswis-
selingen al snel veranderen in een grote scheur in de ruit. 
Omdat repareren van een sterretje nu eenmaal voordeliger 
is dan het compleet vervangen van de ruit is het dus aan te 
raden om de schade tijdig te laten repareren. 

Het repareren of vervangen gebeurt in de werkplaats of 
op locatie, altijd in overleg en eventueel is het mogelijk 
gebruik te maken van een leenauto of de  haal- en breng-
service. 

“Het vervangen van bijvoorbeeld de voorruit van een auto 
of vrachtwagen is de laatste jaren steeds meer specia-
listisch werk geworden en dat heeft te maken met alle 
technische ontwikkelingen op het gebied van de rijhulp-
systemen met bijbehorende camera’s in de voertuigen.” 
legt Marginus uit. “Om na vervanging van de voorruit nog 
steeds volledig te kunnen vertrouwen op de rijhulpsyste-
men is het belangrijk dat deze systemen door een vakman 
gereset en gekalibreerd worden. Daar zorgen wij uiteraard 
voor zodat de klant daarna weer veilig de weg op kan.” 
Behalve voor ruitschade bent u bij Glasgarage Stadskanaal 
ook aan het juiste adres voor het (laten) vervangen van uw 
ruitenwissers of het laten graveren van het kenteken in de 
autoruit om de auto op deze manier minder aantrekkelijk 
voor diefstal te maken.

Dezelfde service
Voor wat betreft de manier van werken en de service van 
Glasgarage Stadskanaal zal er op de nieuwe locatie niets 
veranderen. Cecilia: “Alles blijft hetzelfde, onze diensten 
en openingstijden veranderen niet en de koffie is nog altijd 
even lekker.” Autoruitschade is altijd vervelend en komt 
altijd ongelegen en daarom zal deze altijd zo snel moge-
lijk gerepareerd worden. Ondertussen kan er eventueel 
een noodvoorziening aangebracht worden en kan de auto 
indien nodig veilig en droog in de werkplaats achtergela-
ten worden totdat de ruit gerepareerd of vervangen kan 
worden. Is deze niet op voorraad dan wordt deze besteld 
zodat de reparatie alsnog de volgende dag uitgevoerd kan 
worden. 

Meer weten of een afspraak maken?
Bel met 0599 – 413181 of ga naar www.glasgarage.nl 

Glasgarage Stadskanaal
Ceresstraat 28  |  Stadskanaal  |  Tel: 0599 – 413181
www.glasgarage.nl
Facebook: www.facebook.com/autoruitstadskanaal
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Gazon-specialist ‘Wind Tuinonderhoud’ uit Sellingen ook 
voor tuinonderhoud en tuinaanleg het hele jaar door 
door Jaap Ruiter 
Wind Tuinonderhoud uit 
Sellingen biedt een totaal-
pakket bestaande uit aanleg, 
onderhoud en snoeien 
van tuinen met een extra 
specialisatie in het aanleg-
gen van nieuwe gazons 
middels inzaaien of leggen 
van graszoden en renovatie, 
onderhoud en maaien van 
gazons. Daarnaast verkoopt 
Wind Tuinonderhoud de 
betere boomschors en voeding voor het gazon die uit 
een mix van minerale en organische mestkorrels bestaat. 
"En allebei ook nog eens heel scherp geprijsd, omdat ik 
rechtstreeks kan inkopen en daarmee de tussenhandel 
oversla", voegt eigenaar Eric Wind er aan toe. 

Van een 7 naar 14 pk mini-tractor 
Vaak verloopt het leven niet volgens een vooropgezet plan 
en is toeval meestal de bepalende factor. Zo verging het 

Eric Wind ook. "Tien jaar geleden had ik een groentetuin-
tje en liet dat elk jaar omploegen door iemand met een 
mini-tractor", blikt de eigenaar van Wind Tuinonderhoud 
terug in de tijd. "Maar op een gegeven moment stopte 
dat en moest ik op zoek naar iemand anders met een 
mini-tractor en ploeg. Die was er dus niet. Toen heb ik zelf 
eerst een 1-assige 7 pk mini-tractor gekocht om niet meer 
afhankelijk van iemand anders te zijn. Nou ja, je raadt het 
al. Ik kreeg steeds meer vragen om tuintjes om te ploegen, 
waaronder meerdere volkstuincomplexen als vaste klant. 
Dat nam zo’n vlucht dat ik al snel van een 7 pk naar een 
14 pk mini-tractor overging. Inmiddels heb ik ook nog een 
mini-tractor aangeschaft van 20 pk met toebehoren. Deze 
wordt gebruikt voor de grotere tuinen." 

Groen totaalpakket 
En van het een kwam het ander toen Eric Wind vervolgens 
gevraagd werd of hij behalve ploegen ook kon frezen (met 
name gazons). Toen was de stap naar het aanleggen en 
renoveren van gazons niet meer zo groot. In de loop van de 
tijd ontwikkelde hij zich door tot een echte gras-specialist. 
"Al snel kwam de volgende vraag van de klant of ik ook 
tuinen(borders) wilde onderhouden of eventueel aanleg-
gen", lacht Eric Wind. "Want bij een gazon hoort vaak 
een tuin met planten, heesters, bomen en hagen. Bij het 
onderhoud moet je denken aan onkruid bestrijden, maaien 
en snoeien. Momenteel bied ik dus een groen totaalpak-
ket waaronder aanleg, aanplant, onderhoud en snoeien 
van tuinen met een extra specialisatie van het aanleggen, 
renoveren en maaien van gazons. Ja, het hele jaar door. 
Dit jaar begin ik overigens ook met het aanleggen van de 
wat grotere grasvelden, omdat ik nu ook over een profes-
sionele graszaaimachine beschik voor achter mijn 20 pk 
mini-tractor. En verder frees ik sinds kort ook paardenbak-
ken, zodat het voetbed weer geoptimaliseerd is." 

Scherp geprijsd 
Als extra service verkoopt Wind Tuinonderhoud de betere 
kwaliteit boomschors en de beste voeding voor gazons. 
"De boomschors komt uit Portugal", legt Eric Wind uit. "Des 

te zuidelijker des te beter. De gazonvoeding die ik verkoop 
is een superieure combinatie van minerale en organische 
mestkorrels met als resultaat een veel groenere grasmat en 
een optimale verbetering van de bodem. Zowel de boom-
schors als de gazonvoeding zijn scherp geprijsd, omdat 
ik rechtstreeks kan inkopen. En wat ik niet extra hoef te 
betalen, hoeft de klant ook niet te betalen. Dit alles is sinds 
kort ook terug te vinden op mijn website." 

Groene vingers 
Terugkijkend komt de voorliefde voor de tuin en het 
buitenwerk niet helemaal uit de lucht vallen. "Destijds op 
de basisschool wilde ik eigenlijk maar een ding, en dat was 
boer worden", besluit Eric Wind het interview. "Als tiener 
heb ik veel bij boeren gewerkt en tevens de vierjarige 
middelbare landbouwschool gedaan nadat ik van de Mavo 
kwam. Het wroeten in de grond en de groene vingers wa-
ren dus al vroeg aanwezig." 

‘Wind Tuinonderhoud’ is gevestigd aan de Dorigweg 58  
in Sellingen. Voor meer informatie kunt u bellen naar  
06 23 545 178 of kijken op mijn website  
www.windtuinonderhoud.nl
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Wubbels-Witgoed uit Musselkanaal:
Verkoop, reparaties, oplossen van storingen
en vooral heel veel service!
door Jaap Ruiter
Na eerst de nodige ervaring te hebben opgedaan bij andere elektronicazaken is Julian Wubbels vorig 
jaar van start gegaan met zijn elektronica service ‘Wubbels-Witgoed’ dat gespecialiseerd is in verkoop, 
reparatie en verhelpen van storingen van Witgoed, Audio, Televisie en aanverwante zaken van alle 
bekende merken. Belangrijke pijlers van de onderneming zijn Betaalbaar en Betrouwbaar. De meer dan 
uitstekende en persoonlijke service krijgt u er gratis bij.

Compleet en uitgebreid aanbod via de webshop
De zeer uitgebreide webshop van Wubbels-Witgoed is een 
uitkomst tijdens deze Corona-crisis. Het complete en zeer 
uitgebreide aanbod is digitaal uitgestald, inclusief een han-
dige keuze-hulp, en nadat u uw bestelling heeft geplaatst 
komt Julian Wubbels persoonlijk de apparatuur brengen, 
aansluiten en/of installeren. "Maar bij twijfel kunnen klan-
ten natuurlijk ook eerst even bellen om te overleggen of 
om meer informatie te krijgen. Dat is geen enkel probleem 
en is onderdeel van de service."

Vooral heel veel service
Maar de service die Wubbels-Witgoed biedt gaat veel ver-
der dan alleen informatie-verstrekking. "Het is de persoon-
lijke service die ik bied", vertelt Julian Wubbels, een echte 
praktijkman met inmiddels de nodige ervaring. "Klanten 
krijgen mij altijd persoonlijk aan de telefoon en ik ben ook 
degene die langs komt. En daarbij hanteer ik geen kantoor-
tijden, want in noodgevallen ben ik altijd bereikbaar. Neem 
als voorbeeld mijn oudere klanten. Ik begrijp heel goed dat 
de televisie een belangrijk onderdeel is van hun leven. En 
helemaal in deze Corona-tijd met alle beperkingen. Als de 
televisie dan in het begin van de avond uitvalt, ben ik na 
een telefoontje heel snel ter plekke. Of ik repareer de tele-
visie, of zet er een leen-toestel neer. En als er een storing 
in het signaal is, kan ik deze ook vaak snel repareren omdat 
ik tevens gespecialiseerd ben in KPN- en Ziggo-storingen."

De mogelijkheid van een leen-machine
Maar ook als de wasmachine, droger of koelkast onver-

hoopt uitvalt, is er altijd de mogelijkheid 
van een leen-machine. "Het huishouden 
moet wel doorgaan", vult Julian Wubbels 
aan. "Je moet er toch niet aan denken dat je 
als groot gezin een week lang geen was-
machine, droger of koelkast hebt!" Omdat 
service bij Wubbels-Witgoed bepaald geen 
loze kreet is, hoeft u niet bang te zijn dat 
Julian Wubbels direct over voorrijkosten 
begint als u belt. "Dat is toch geen service 
als je daar als ondernemer direct over 
begint?"

Concurrerende prijzen
Prijstechnisch gezien kan Julian Wubbels met zijn Wub-
bels-Witgoed ook nog eens heel goed meekomen. "Ik 
hanteer concurrerende prijzen, maar je zult mij niet zien 
stunten. Als ik het allergoedkoopste zou willen zijn, kan 
ik niet die service bieden die ik nu bied. Dan zou ik alleen 
maar dozen schuiven en zou de klant het zelf maar moeten 
uitzoeken bij problemen. Maar zo wil ik niet werken. Ik wil 
een goed product voor een aantrekkelijke prijs verkopen 
maar wel met de allerbeste service die de klant zich kan 
wensen. En ik merk dat dat heel erg wordt gewaardeerd."

Techneutenclubje
Ook Julian Wubbels komt wel eens een merkwaardige en 
niet vaak voorkomende storingen tegen waar niet 1, 2, 3 
een oplossing voor is. "Als ik er niet zelf uitkom, ga ik in 
overleg met mijn techneutenclubje. Dat is een groepje 

vakmensen uit dezelfde branche waar we complexe en 
ingewikkelde technische mankementen bespreken. Dat is 
voor mij als kleine zelfstandige heel waardevol. En heel 
leerzaam natuurlijk. Daarnaast volg ik regelmatig cursus-
sen en opleidingen om op de hoogte te blijven van alle 
technische en elektronische ontwikkelingen. Want dat is 
wel mijn passie."

www.wubbels-witgoed.nl
Wubbels-Witgoed is gevestigd aan de Sluiskade 84 in 
Musselkanaal U kunt contact opnemen met de specialist 
in Witgoed, Audio, Televisie en aanverwante zaken via het 
contactformulier op de website www.wubbels-witgoed.nl, 
maar u kunt ook bellen of whatsappen via 06 8199 4696. 
Op de website vindt u teven de uitgebreide en overzich-
telijke webshop. Wubbels-Witgoed is actief op vrijwel alle 
social media. En tot slot: als Julian Wubbels bij u thuiskomt, 
wees dan gerust, want de ondernemer uit Musselkanaal 
gaat zeer strikt en respectvol om met de Corona-maatre-
gelen.
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Firma Goedbezig: van uit de hand gelopen hobby
tot gerenommeerd constructiebedrijf
 “Jij bent er eentje van de Firma Goedbezig.” Dat compli-
ment hoorde Stein Smit regelmatig van zijn opa als hij 
een karweitje weer eens tot een uitstekend einde had 
gebracht. Niet meer dan logisch dat deze handige Harry 
uit Nieuw-Buinen die gevleugelde uitspraak hanteert als 
naam voor zijn constructiebedrijf. Bij velen staat Smit 
inmiddels wijd en zijd bekend als de man voor het las-
sen (of reparatie) van onder meer landbouwmachines, 
werkbanken, stalen ramen of deuren en wasmachinever-
hogers.

Hobby 
De 22-jarige Smit, van huis uit werktuigbouwkundige, 
startte zijn bedrijf vier jaar geleden nadat hij diverse 
constructies gemaakt had voor op het agrarische bedrijf 
van zijn ouders. Het resultaat plaatste hij op internet en al 
gauw ontving hij verzoekjes van anderen om er ook eentje 
voor hun in elkaar te lassen. “Goedbezig is dus eigenlijk 
voortgekomen uit een uit de hand gelopen hobby”, lacht 
Smit.

Paardenstallen 
De dienstverlening breidde zich al snel uit, zoals meubilair, 
reclamebebording, cultivators en wasplaatswanden voor 
paardenstallen. Smit, van het type wat-zijn-ogen-zien-
maken-zijn-handen, gaat wat dat betreft niets uit de weg.

Ideaal voor rugklachten 
Dankzij deze onderconstructie worden gebruikers het 
veelvuldig bukken tijdens het in- en uitladen van de was 
bespaart, aldus Smit. “Ideaal voor mensen met rugklachten 
of voor diegene die zijn rug wil ontzien.”

Drie modellen
De verhogers van ijzeren constructie met roestvri-
jstalen grepen en kogelgelagerde geleiders zijn ook nog 
eens voorzien van extra bergruimtes voor bijvoorbeeld 
schoonmaak- en wasmiddelen. ,,Deze producten zijn 

verkrijgbaar in drie gangbare modellen, maar maatwerk is 
uiteraard ook mogelijk.”

Mond-tot-mondreclame
Dankzij mond-tot-mondreclame weten velen de weg naar 
het bedrijf van Smit inmiddels goed te vinden. Het kwalita-
tief hoogstaande resultaat, de doelgerichte aanpak en de 
uitgebreide ruggenspraak met de klant, dragen daaraan bij, 
weet Smit.

De kwaliteit lijdt er ook zeker niet onder, want Smit hoort 
nog regelmatig het complimentje van zijn opa terug in de 
reactie van zijn klanten: “jij bent goed bezig!”

Meer informatie? Neem contact op met Stein via Facebook 
(Firma Goedbezig) of via telefoonnummer 06-15951333. 

Kijk ook op www.wasmachineverhogers.nl
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De beste Nissan-dealer van Nederland zit in Stadskanaal  

door Jaap Ruiter 
Goed nieuws voor alle Nissan-liefhebbers in de Kanaal-
streek en omstreken, want het Nissan-dealerschap van 
het bekende, aansprekende, betrouwbare en innovatieve 
Japanse merk is overgenomen door ABD, dat onlangs 
is uitgeroepen tot de beste dealer van Nederland. Alle 
nieuwe en huidige Nissanrijders zijn vanaf 1 februari 
welkom aan de Koperslager 1 in Stadskanaal. 

Waardering en erkenning 
De beste dealer van Nederland klinkt misschien een tikje 
hoogdravend, maar het is volgens Wessel Wedzinga van 
ABD wel de naam van de prijs die het bedrijf heeft ge-
kregen. "Dat we uitgeroepen zijn tot de beste dealer van 
Nederland vervult ons met de nodige trots kan ik je wel 
zeggen, want de toekenning van deze onderscheiding is 
vooral gebaseerd op klanttevredenheid. En die is echt heel 
hoog bij ABD is uit onderzoek gebleken! Dat is fijn om te 
horen, want deze waardering geeft ons de erkenning dat 
onze benadering heel erg wordt gewaardeerd door onze 
klanten." 

Dorpsgevoel 
"Met ABD bieden wij kennis, kunde en service van een 
ongekend hoog niveau", vervolgt Wessel Wedzinga, die 
verantwoordelijk is voor alle vestigingen. "Zo hebben 
we een haal- en brengservice en wordt de auto altijd 

afgeleverd met een wasbeurt. Verder zijn we bijna altijd 
bereikbaar, ook ’s avonds, en staat de klant bij ons vanaf 
het begin op nummer 1. Klantenbinding is voor ons een ab-
solute prioriteit. Het persoonlijke contact, het meedenken 
met de klant en de prettige, warme sfeer die wij uitstralen 
doet denken aan het vroegere dorpsgevoel dat je had bij 
de dorpsgarage van weleer. Dat is belangrijk voor ons en 
ondanks dat we diverse vestigingen hebben willen we juist 
dat gevoel behouden. Daarom heeft elke vestiging zijn ei-
gen team wat betreft verkoop, administratie en werkplaats, 
maar het hoge niveau van kennis, kunde en service is wel 
overal hetzelfde. Daar zijn we heel actief en bewust mee 
bezig om dat te behouden, want het onderscheidt ons van 
de rest." 

Aiko Wubs 
Na overname van ABD komt er aan de Koperslager 1 in 
Stadskanaal een verbeterde versie van het Nissan-dea-
lerschap voor de Kanaalstreek en omstreken. "Maar wat 
wel hetzelfde blijft is de aanwezigheid van monteur Aiko 
Wubs", zegt Wessel Wedzinga, die samen met de bekende 
Stadskanaalster monteur op bijgaande foto staat. "Met zijn 
tientallen jaren ervaring is hij een grote aanwinst voor ABD. 
Aiko is een vertrouwd gezicht op deze locatie. Wij zijn erg 
blij dat hij is gebleven." Ook het werven van personeel is in 
tegenstelling tot de schaarste in deze bedrijfstak niet heel 
lastig. "Want welke monteur of verkoper wenst zich geen 
omgeving zoals wij die met ABD bieden?" 

Noordelijke nuchterheid 
Wessel Wedzinga is de derde generatie die binnen de 
Nissan-familie werkzaam is. Het was zijn grootvader die 
in 1975 een Nissan-dealerschap met Auto Bedrijf Drach-
ten begon, waarna vader in zijn voetsporen trad en de 
zoon nu 35 jaar later eveneens betrokken is bij Nissan en 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij 
ABD. "Wat dat betreft ben ik opgegroeid met Nissan en 
een echte liefhebber van dit merk geworden", blikt Wessel 
Wedzinga terug. "In de loop van de tijd zijn we met ABD 
steeds verder uitgebreid en hebben nu diverse vesti-
gingen. In Dokkum, Sneek en Leeuwarden zijn we dealer 
van Renault en in Drachten en Heerenveen zijn we zowel 
dealer van Renault als van Nissan. 

In Stadskanaal voeren we alleen het Nissan-dealerschap. 
Ja, Stadskanaal wordt de eerste vestiging buiten Friesland, 
maar ik denk dat de noordelijke nuchterheid die zo ken-
merkend is voor ABD uitstekend past in de Kanaalstreek."

www.abdnissan.nl 
De beste Nissan-dealer van Nederland is sinds 1 februari 
gevestigd op het vertrouwde adres aan de Koperslager 1 
in Stadskanaal. Alle bestaande en nieuwe klanten, zowel 
particulier als zakelijk, zijn van harte welkom. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0599-725 044 of mailen naar 
stadskanaal@abdnissan.nl. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.abdnissan.nl

Aiko Wubs Wessel Wedsinga
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Ook in 2021 complete verloskundige zorg bij 
Flow Stadskanaal
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. 

Eigen ervaring telt

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 ook de 

hoge mate van betrokkenheid, persoonlijk 

contact, laagdrempeligheid en korte lijnen 

Naast Maaike en Jolanda zijn Marleen 

Huiting en Jody Bergan werkzaam bij de 

praktijk. Ook zij zijn volledig gediplomeerd. 

Zwanger willen worden, zwanger zijn 

en een kindje krijgen is een spannende, 

belangrijke en bijzondere periode in het le-

ven. Betrouwbare en professionele begelei-

ding door een goede en fijne verloskundige 

is dan erg prettig. “Een bijkomend voordeel 

is dat we alle vier 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 (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 profes-

sioneel iemand te kunnen overleggen. 

Uiteraard is de partner welkom, een kindje 

krijg je samen." 

Omdat er bij Flow veel waarde wordt ge-

hecht aan persoonlijke aandacht en goede 

begeleiding worden spreekuren ruim inge-

pland. "Wij vinden dat vanzelfsprekend als 

je goede verloskundige 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 praktijkassis-

tente 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."

Ook kunnen vrouwen in de praktijk terecht 

voor hun anticonceptie en kunnen de 

verloskundigen bijvoorbeeld een spiraaltje 

plaatsen. 20-weken echo’s worden er in de 

praktijk ook gemaakt door Maaike.  Echo-

onderzoek wordt gedaan om te controleren 

of alles in orde is met het kindje, of hij of 

zij goed groeit en vaak kan ook het geslacht 

van de baby bepaald worden.  

Elke keer is speciaal

De verloskundigen van Verloskundigen-

praktijk Flow vinden dat ze het mooiste be-

roep ter wereld hebben. “Ik wilde altijd al 

graag verloskundige worden en toen ik een 

keuze moest maken heb ik nagedacht over 

andere beroepen maar ik ben toch voor dit 

vak gegaan. Ik vind het nog steeds ontzet-

tend bijzonder om te zien hoe een kindje in 

de buik van een vrouw kan groeien.”, zegt 

Maaike. 

Een vertrouwensband opbouwen met de 

zwangere en haar partner en samen toe-

leven naar een bijzonder moment in hun 

leven blijft voor ieder van hen iedere keer 

weer speciaal! “We begeleiden per maand 

ongeveer 30 bevallingen en dat zijn dus in 

totaal ongeveer 3.600 baby’s. Alle beval-

lingen waren natuurlijk bijzonder maar wat 

voor ons als collega’s extra bijzonder was 

is dat we bij elkaars bevallingen aanwezig 

geweest zijn,” vult Jolanda aan.

Afgelopen jaar was het extra feest. Maaike 

beviel in juli van haar derde zoon. “Elke 

bevalling is bijzonder, maar je eigen zwan-

gerschap beleef je helemaal zelf. Ik geniet 

elke dag weer van mijn wondertjes,” besluit 

Maaike.

Verloskundigenpraktijk Flow, aangesloten 

bij het Kwaliteitsregister en ook het adres 

voor 20 weken-echo’s, is gevestigd aan de 

Hoofdstraat 9 in Stadskanaal. Binnenkort 

krijgen wij een verfrissende, nieuwe huis-

stijl. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 

0599-65 22 47 of een kijkje nemen op  

www.verloskundigenflow.nl. 

U heeft trouwens geen verwijzing nodig 

van de huisarts om een afspraak te maken.
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Loon- en Grondverzetbedrijf D. Meendering Vof 
in Jipsinghuizen (Vlagtwedde) is uw veelzijdige 
specialist in grondverzet 
door Jaap Ruiter 
Het begon meer dan 20 jaar geleden met de aanschaf 
van een mini-kraantje maar inmiddels is het ‘Loon- en 
Grondverzetbedrijf D. Meendering Vof’ van Derk en 
Margriet Meendering aan de Wollinghuizerweg 56 in Jip-
singhuizen (Vlagtwedde) uitgegroeid tot een veelzijdig, 
creatief, flexibel en professioneel grondverzetbedrijf dat 
zowel zijn zakelijke als particuliere klanten nooit ‘nee’ 
zal verkopen. Onlangs zijn twee nieuwe en zeer fraaie 
loodsen bij het bedrijf geplaatst zodat alle machines en 
klein materieel voortaan onderdak staan. 

Zakelijke en particuliere markt 
Loon- en Grondverzetbedrijf D. Meendering heeft diverse 
opdrachtgevers waardoor het machinepark in de loop der 
jaren steeds verder uitgebreid is. "Op dit moment voeren 
we veel werkzaamheden uit in de gemeente Westerwolde", 
vertelt Derk Meendering. "Daarnaast werken we voor een 
groot wegenbouwbedrijf en zijn we tegelijkertijd bezig met 
de aanleg van een waterleiding in Friesland. Verder zijn we 
bijna klaar met het baggeren van de RuitenAa, waarbij onze 
mobiele graafmachines op een ponton staan. Maar we 
bedienen niet alleen de zakelijke markt, ook bij particulie-
ren zijn we vaak te vinden. Dat gaat van paardenbakken 
aanleggen, coniferen/bomen rooien en bestratings- en ri-
oolwerkzaamheden tot uitgraven van woning of aanbouw." 

Machinaal inzaaien voor een strak gazon 
Als de weersomstandigheden verbeteren start Loon- en 
Grondverzetbedrijf D. Meendering weer met het machinaal 
inzaaien van gras. "Om een mooi en super glad gazon te 
krijgen spitten we eerst de tuin om met een graafmachine, 
vervolgens gaan we egaliseren en tot slot machinaal 
inzaaien", legt Derk Meendering uit. "Wij doen zowel kleine 
als grote gazons. Zelfs het opnieuw inzaaien van een sport-
veld is geen probleem. Vorig jaar hebben we overigens een 
overtopfrees aangeschaft, waarmee de aarde veel beter 
wordt verfijnd zodat er meer lucht bij kan komen. Dat is 
heel gunstig voor het inzaaien van het gazon."  

Werktuigbouwkunde 
Het grondverzetbedrijf van Derk en Margriet Meendering 
is een echt familiebedrijf geworden. Zo is Margriet verant-
woordelijk voor de administratie en is zoon Marcel onlangs 
ook toegetreden tot het bedrijf, terwijl hij ook bezig is om 
zijn studie werktuigbouwkunde af te ronden. "Ja, de opvol-
ging is alvast geregeld", lacht Derk Meendering. "Margriet 
en ik vinden het geweldig dat Marcel nu ook in ons bedrijf 
is komen werken. Verder hebben we nog vijf heel vakbe-
kwame, ervaren en gemotiveerde werknemers in dienst. 
Nee, onze dochter Ceciel is niet bij ons in dienst. Zij stu-
deert Hotelmanagement in Groningen en heeft daarnaast 
al anderhalf jaar een eigen cateringbedrijf ‘eemwatlekkers.
nl'. Dat is inderdaad heel wat anders dan grondverzet." 

Willie Wortel en zoon 
"Samenvattend kun je zeggen dat wij alles uitvoeren wat 
met grondverzet heeft te maken", besluit Derk Meendering 
het interview. "Zelfs als iets op het eerste oog volstrekt 
onmogelijk lijkt. Wij zien altijd de oplossing voor een 
probleem. Als er geen machine is om die schijnbaar on-
mogelijke opdracht uit te voeren, construeren Marcel en ik 
zelf een machine in onze professioneel uitgeruste werk-
plaats, waar we onderhoud van al onze jaarlijks gekeurde 
graafmachines en tractoren uitvoeren. Ja, wat dat betreft 
is Willie Wortel en zoon een goede omschrijving van onze 
technische vaardigheden en creativiteit. Wij verkopen 
nooit ‘nee’. Dat woord komt echt niet voor in onze bedrijfs-
voering." 

www.dmeendering.nl 
Loon- en Grondverzetbedrijf D. Meendering, uw betrouw-
bare partner voor zowel eenvoudige rechttoe rechtaan ac-
tiviteiten als voor uiterst complexe grondwerkzaamheden, 
is gevestigd aan de Wollinghuizerweg 56 in Jipsinghuizen 
(Vlagtwedde). Tevens is het grondverzetbedrijf van Derk, 
Margriet en Marcel Meendering een erkend leerbedrijf 
voor het SOMA-college en leidt het kraanmachinisten op. 
Voor meer informatie kunt u bellen via 06 109 302 38 of 
een kijkje nemen op www.dmeendering.nl of op Facebook.
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Sterenborg Klussenbedrijf, voor iedere klus, 
groot of klein in en om het huis
Stefan Sterenborg levert al sinds 2005 vakwerk op het gebied van allerlei klussen in en 
rondom het huis. Geen klus of opdracht is hetzelfde en dat maakt dat het daarbij altijd 
om maatwerk gaat en Stefan hierin in de afgelopen jaren een ware specialist is gewor-
den. 

Sterenborg Klussenbedrijf levert kwaliteit 
en service en gebruikt daarbij alleen de 
beste producten en materialen. De klus of 
de opdracht eindigt voor Stefan echter niet 
al bij de oplevering maar gaat veel verder 
dan dat want er is ook aandacht voor de 
nodige nazorg! In de afgelopen jaren heeft 
Sterenborg Klussenbedrijf al veel mooie 
opdrachten en klussen mogen uitvoeren 
voor zijn klanten, zo heeft hij al verschil-

lende dakkapellen mogen plaatsen, werden 
oude dakgoten vervangen door nieuwe 
en moderne (kunststof) dakgoten en 
renoveerde hij ook complete badkamers. 
Indien nodig werkt hij samen met andere 
bedrijven zoals bijvoorbeeld een erkende 
installateur. Op die manier kan een nieuwe 
badkamer van A tot Z ingericht en opgele-
verd worden zonder dat de klant zelf maar 
iets hoeft te regelen of organiseren.

Met het voorjaar in aantocht begint u 
misschien ook alweer na te denken over 
de inrichting van uw tuin. Is er een mooie, 
kwalitatieve tuinafscheiding nodig of wilt 
u dit voorjaar eindelijk de wens voor een 
fijn tuinhuis in vervulling laten gaan? Ook 
dan bent u bij Sterenborg Klussenbedrijf 
aan het juiste adres want Stefan kan ook al 
het houtwerk voor uw tuin, inclusief hou-
ten vlonders of veranda’s voor u plaatsen. 
Met mooie schuttingen rondom uw tuin 
bent u verzekerd van nog meer privacy 
en een houten veranda zorgt ervoor dat u 
zelfs bij wat slechter of kouder weer nog 
steeds kunt genieten van het buitenleven. 
Bent u daarbij ook straatwerk nodig? Dan 
kan hij dat eventueel voor u regelen met 
ervaren bestratingsbedrijven met wie hij 
samenwerkt. 

In en rond Onstwedde is Sterenborg Klus-
senbedrijf inmiddels een vertrouwde naam 
op het gebied van grote en kleine klussen 
in en rondom huis, maar ook weten klan-
ten het bedrijf te vinden als het gaat om 
complete aanbouw- of verbouwprojecten. 
Heeft u klusplannen en kunt u daarbij wel 
wat hulp van een ervaren vakman gebrui-
ken of wilt u uw plannen helemaal door 
een specialist uit laten voeren? Neem dan 
contact op met Sterenborg Klussenbedrijf, 
Stefan zal dan een vrijblijvende offerte 
voor u opstellen. 

Sterenborg Klussenbedrijf
Havenstraat 7  |  Onstwedde
Telefoon: 0599-331567 of 
mobiel: 06-46638561
www.sterenborgklussenbedrijf.nl
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Rakers Harpel in Vlagtwedde is het adres voor 
full colour stickers, reclameborden, 
magneetplaten, belettering en ontwerp 

door Jaap Ruiter 
Het was 2012 toen Michel Rakers de opdracht kreeg om 
voor zijn toenmalige werkgever stickers en belettering te 
regelen die op het machinepark moesten worden aange-
bracht. "Ze waren telkens niet op tijd klaar waardoor ik er 
elke keer weer achteraan moest", vertelt Michel Rakers. 
"Op een gegeven moment was ik er zo flauw van dat ik 
dacht ‘ik doe het zelf wel’ en heb toen direct de nodige 
apparatuur gekocht en ze in eigen beheer gemaakt. 
Daarna kreeg ik steeds vaker de vraag van anderen of ik 
dat ook voor hen kon regelen. Op een gegeven moment 
kreeg ik zoveel opdrachten dat ik wel genoodzaakt was 
om een bedrijfje te beginnen. En zo is ‘Rakers Harpel’ 
ontstaan." 

Bestickeren en beletteren 
Omdat Michel Rakers afkomstig is uit de agrarische wereld, 
heeft hij veel opdrachten vanuit deze sector. "De meeste 
collega’s doen de bestickering en de belettering van 
landbouwmachines er vaak even bij, terwijl ik er juist in 
gespecialiseerd ben. Maar ook andere ondernemers weten 
mij steeds vaker te vinden en laten hun bedrijfswagens en 
machines eveneens bestickeren en beletteren door ‘Rakers 
Harpel’. Dat kan in zwart-wit en in full colour. Daarnaast 
ontwerp ik ook bedrijfslogo’s en andere leuke en aanspre-
kende uitingsvormen." 

Magneetplaat 
Als u niet de hele tijd met reclame wilt rondrijden, dan 
bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor magneet-
platen. "Een magneetplaat biedt heel veel voordelen", legt 
Michel Rakers uit. "Zo is het ideaal 
als je de reclame slechts tijdelijk op 
de machine of auto wilt aanbrengen. 
Verder biedt de magneetplaat de 
mogelijkheid om heel eenvoudig 
over te schakelen van zakelijk naar 
privé rijden en is het een uitkomst 
als je bijvoorbeeld voor meerdere 
werkgevers actief bent en in meer-
dere voertuigen rijdt. Een magneet-
plaat kan in elke gewenste afmeting 
geleverd worden." 

Reclameborden 
Ook het bedrukken van reclamebor-
den behoort tot de mogelijkheden 
van Rakers Harpel. "Deze worden 
voorzien van full colour prints of 
gekleurde folie", vertelt Michel 
Rakers. "Op basis van de wensen 

van de klant wordt er eerst een ontwerp gemaakt en pas bij 
goedkeuring aangebracht op de reclameborden." Maar ook 
voor vlaggen en spandoeken bent u bij Rakers Harpel aan 
het juiste adres. "Tot slot wil ik er aan toevoegen dat ook 
particulieren bij mij terecht kunnen. Als iemand een leuk 
idee heeft voor bestickering en/of belettering van auto, 
machine, gebruiksvoorwerp of ander bezit dan moet hij of 
zij zeker contact met mij opnemen. Prijstechnisch kan ik 
best veel." 

www.rakersharpel.nl
Rakers Harpel is gevestigd aan de Wilhelminastraat 60  
in Vlagtwedde. Voor meer informatie kunt u bellen via  
06 10 3240 84. U kunt ook een kijkje nemen op  
www.rakersharpel.nl, waar u diverse voorbeelden van 
bestickering en belettering kunt bekijken.
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Als vrouw in een mannenwereld ervaart Susanne Wolters uit Musselkanaal 
alleen maar positieve reacties met ‘Susanne Tuin- en Erfverzorging’
door Jaap Ruiter 
De groene vingers, een passie voor tuinen, de 
liefde voor de natuur en de hang naar zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid kwamen samen 
voor Susanne Wolters uit Musselkanaal toen ze 
vijf jaar geleden samen met haar partner Bert 
van start ging met een eigen bedrijf: ‘Be-Sus 
vof’. Vorig jaar heeft Susanne het stokje hele-
maal overgenomen en is alleen verder gegaan 
onder de nieuwe naam ‘Susanne Tuin- en Erfver-
zorging’, met een breed aanbod van diensten: 
snoeien, renoveren, achterstallig (groot) en 
regulier onderhoud, bemesten en boomzorg. 

Onderscheiden 
Tuin- en erfverzorging is een redelijk nieuwe 
term als het gaat om tuinwerkzaamheden. "Ik heb 
bewust voor deze term gekozen omdat ik mij wil 
onderscheiden van een hovenier", legt Susanne 
uit. "Zo leg ik geen nieuwe tuinen aan, maar doe ik wel het 
onderhoud of de renovatie van een bestaande tuin. Dat is 
net even anders. Daarnaast ben ik al een tijdje bezig om 

mij nog beter te be-
kwamen in boomzorg. 
Zo loop ik regelmatig 
mee met een toon-
aangevend bedrijf in 
deze tak van sport. Ik 
vind het geweldig om 
in een boom te klim-
men." 

Betrouwbaar, vrien-
delijk en spontaan 
Momenteel is het 
even rustig met de 
werkzaamheden, maar 
dat duurt niet lang 
meer. "Binnenkort 

ga ik weer langs mijn vaste klanten en maken we afspra-
ken voor het komende seizoen", zegt Susanne, die graag 
gezien is bij haar klanten. Want behalve vakmanschap en 
gebruik van professionele apparatuur is Susanne een echte 
aanpakker, werkt ze erg netjes en is betrouwbaar. Afspraak 
is bij haar ook afspraak en niet een uurtje later of pas de 
volgende dag. Daarnaast waarderen de klanten haar vrien-
delijkheid, oprechte belangstelling en spontaniteit. Het is 
voor haar klanten geen straf om Susanne om het huis en in 
de tuin aan het werk te hebben. 

Niet heel bijzonder 
"Nee", schudt Susanne Wolters haar hoofd als de verslag-
gever vraagt of klanten niet raar opkijken als er opeens 
een vrouw op het afgesproken tijdstip in de tuin verschijnt. 
"De reacties zijn alleen maar positief. Vooral alleenstaande 
vrouwen vinden het prettig als ze mij zien. Het is voor hen 
toch net even anders om tijdens een pauze met mij een 
kopje koffie te drinken dan met een man. Maar uit mijn 
bedrijfsnaam kun je natuurlijk al afleiden dat het om een 

vrouwelijke ondernemer gaat. En mijn vaste klanten zijn er 
al aan gewend dat ik kom en vinden het niet heel bijzonder 
meer." 

06 20 735 294
‘Susanne Tuin- en Erfverzorging’ is gevestigd in Mussel-
kanaal. De tuin- en erfverzorging bestaat uit renovatie, 
achterstallig (groot) en regulier onderhoud, het snoeien 
van hagen en heesters, bemesting en boomzorg. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06 20 735 294. Maar u kunt 
ook een kijkje nemen op Facebook, waar aansprekende en 
duidelijke voorbeelden staan van de professionele werk-
zaamheden van Susanne.
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De jongens van Voulon kijken niet op hun horloge

STADSKANAAL – Vlak voor de Tweede Wereldoorlog wordt Voulon Accountants en belastingadviseurs opgericht door 
meneer Voulon. Zijn zoon Fred zet de trots van de familie voort en vijf jaar voor de eeuwwisseling komen er twee 
jonge enthousiastelingen aan het roer, Lammertus Schuringa en Albert Pothof. Voulon bouwt langzaam af en de 
nieuwe lichting wordt al gauw gebombardeerd tot ‘de jongens van Voulon’. De familiewaarden: betrouwbaarheid, 
klantgerichtheid en oprechte betrokkenheid houden al die jaren stand. “Dat zit in ons bedrijf. Dat maakt ons Voulon 
en daarom kunnen wij rekenen op ons integere team en trouwe clientèle”, verklaart Albert. Naar buiten treden zit 
niet in de mannen, maar omdat ze een kwart eeuw de dienst uitmaken, willen hun medewerkers ze graag in het zon-
netje zetten. “Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan”, zegt accountant Ilonka Ottens. 

Albert en Lammertus zijn allebei in hetzelfde jaar geboren, 
1964. En dus beginnen ze in 1995 op hun eenendertigste 
aan het gezamenlijke levenswerk. Waar Voulon in het be-
gin nog bekend staat om zijn kordate en doorslaggevende 
stijl van werken, werkt de nieuwe lichting zich voorname-
lijk op als echte bruggenbouwers, die samen met de klant 
kijkt naar de beste oplossing. “We werden in de begintijd 
altijd ‘de jongens van Voulon’ genoemd, omdat we natuur-
lijk voor meneer Voulon werkten. Daar is in de loop der 
tijd wel verandering in gekomen, maar het blijft een mooie 
herinnering”, zegt Albert. 

Door de jaren heen zijn Albert en Lammertus goede vrien-
den geworden. “We komen regelmatig bij elkaar over de 
vloer. Die vriendschap is sinds de opleiding zo gegroeid”, 
blikt Albert terug. De vriendschap is hecht en de samen-
werking vloeiend. MEAO, Middelbaar Economisch en Admi-
nistratief Onderwijs. Dat is de naam van de opleiding waar 
de mannen bevriend raken. Lammertus komt al gauw na de 
opleiding bij Freddy Voulon terecht en werkt er met veel 
plezier. Albert verrijkt eerst zijn horizon, studeert verder 
en belandt bij grote kantoren als PwC (Pricewaterhouse-
Coopers) en Accountantskantoor Zijlstra & Wisman. Albert 
ontwikkelt zich uiteindelijk tot allround accountant en 
Lammertus richt zich voornamelijk op belastingadvies. Als 
Voulon dan op zoek gaat naar een opvolger, is de som al 
gauw gemaakt. De twee vrienden zetten op 28 december 
1995 hun handtekening onder de overname van het ac-
countancykantoor Voulon: “We zijn verschillende karakters, 
maar we vullen elkaar goed aan. Echt vrienden voor het 
leven.”

Albert zat op dat moment echter al in een traject bij Zijlstra 
& Wisman om uiteindelijk gedeeltelijk eigenaar te worden: 
“Alleen toen kwam dit op mijn pad en ik wist meteen dat 
dit zo had moeten zijn”, vertelt Albert. Achteraf wordt Zijl-
stra & Wisman overgenomen door het grotere De Jong & 
Laan kantoor. Dat kleinere kantoren overgenomen worden 
door de grotere jongens gebeurt vaker in de accountancy-
wereld. Toch blijven de jongens van Voulon stug vasthou-
den aan hun kleinschalige, maar kwalitatief sterke kantoor 
in Stadskanaal. 

Dat blijkt een gouden greep, want het kantoor wordt onder 
meer uitgeroepen tot meest klantgerichte accountants- en 
belastingadvieskantoor van Nederland. In het juryrap-
port wordt met name de betrokkenheid van de Knoalsters 
geprezen: ‘Betrokkenheid is meer dan een jaarlijks ver-
jaardags- of kerstkaartje. Klantgerichtheid moet je oprecht 
in je hebben. Dat moet in alle facetten van het kantoor te 
vinden zijn. Bij Voulon Accountants in Stadskanaal vonden 
we een overtuigende mengeling van nuchtere vriendelijk-
heid, grote betrokkenheid en een sterke teamgeest.’

Waarden die Albert en Lammertus met alles wat ze in hun 
hebben bewaken. Het is het oeroude recept van Voulon, 
waar de vrienden hun eigen sausje over hebben geschon-
ken. “We zijn Noorderlingen en dienstverleners. Dankzij 
onze trouwe klanten zijn wij uitgegroeid tot het kantoor 
dat we nu zijn”, geeft Albert aan. Twee keer hebben ze het 
kantoor al uit moeten breiden en daar hoort ook een groei-
ende personeelslijst bij. Bij de overname in 1995 werken 
er acht mensen bij Voulon Accountants. Nu, vijfentwintig 
jaar later, zijn dat er 22. “Als je groeit, moet je je klanten 
wel kunnen blijven bedienen. Daar hoort ook af en toe een 
nieuwe gezicht bij.”

Zo komt ook vijf jaar geleden Ilonka Ottens het team 
versterken. Zij is samen met haar collega’s de initiatief-
neemster achter deze leuke verrassing: “Meestal hebben 
we wel een kerstborrel of een leuke activiteit, maar dat kan 
in deze coronatijd helaas niet doorgaan.” Het tekent de 
eensgezindheid en de teamspirit in het team van Voulon. 
Albert vult zijn collega aan: “We proberen altijd een aantal 
keren in het jaar iets te organiseren. Zo hebben we bijvoor-
beeld meerdere keren een stedentrip georganiseerd.” Bij 
Voulon hechten ze daar enorm veel waarde aan: “Je moet 
op je team kunnen bouwen. Daarom proberen we de sfeer 
in ons kantoor optimaal te houden. Dat doen we overigens 
niet alleen met stedentrips, maar gezamenlijk eten tijdens 
het overwerken is daar ook al een goed voorbeeld van.” Al 
is het soms ook een valkuil: “We willen het iedereen altijd 
naar het zin maken, maar als je groter wordt als bedrijf is 
dat niet altijd mogelijk.”

Voulon blijft dicht bij zichzelf: “We hebben diverse keren 
aanbiedingen gehad om op te gaan in grotere, regionale 
kantoren, maar als je kijkt naar hoe wij het doen in dit 
gebied, zou dat niet logisch zijn. Bij die kantoren ben je 
al gauw een nummertje en bovendien zijn wij zijn al de 
grootste in onze omgeving.” Daarnaast beschikken ze zelf 
over alle expertise en waar nodig schakelen ze hun goede 
contacten in om te adviseren: “Het voordeel van een groot 
kantoor is dat je zelf bijvoorbeeld een fiscaal jurist in 
dienst hebt. Dat hebben wij niet, maar dat komt omdat dit 
we dit soort mensen incidenteel nodig hebben. Daarom 
hebben wij partners die ons bijstaan wanneer nodig. Als je 
hierover transparant naar je klanten communiceert, is er 
niets aan de hand.” De belangrijkste knowhow hebben de 
jongens van Voulon dus zelf in huis. 

Het kleinschalige kantoor in Stadskanaal blijft overigens 
niet onopgemerkt. SBR Nexus vraagt de mannen uit Stads-
kanaal namelijk om op de hoofdpagina van hun website 
te figureren. “Dat zegt natuurlijk best veel dat ze voor ons 
kiezen”, vertelt Albert trots. Er wordt een filmpje gemaakt, 
waarin Albert samen met collega Rob Timans uitlegt wat 
SBR Nexus inhoudt. Dat is namelijk een tijdbesparend 

systeem waar de banken, de ondernemers en 
ook de klanten van Voulon gebruik van kunnen 
maken: “Dat werkt voor de klanten, voor ons en 
voor de banken perfect. Het is een methode om 
de documenten in een oogopslag behapbaar 
te presenteren.” Het levert ze niet alleen een 
rol in het filmpje op, maar nadat het filmpje is 
geplaatst en er een tijdje overheen is gegaan, 
neemt het filmbedrijf uit Amsterdam contact 
met Albert op.

“Ze waren niet tevreden over hun eigen ac-
countant. Aangezien ze voor die filmpjes een 
dag op ons kantoor hebben doorgebracht, waren 
ze ervan overtuigd dat wij hun nieuwe accoun-
tants moesten worden. Dat is een schitterende 
bevestiging van het feit dat onze werkwijze de 
juiste is”, laat Albert weten, “Als wij bij een klant 
zitten, dan zal je ons ook nooit op de klok of op 
een horloge zien kijken. Oprechte aandacht voor 
de klant, daar ruim je tijd voor in.” 

Als hij naar de toekomst moet kijken, begint hij 
te lachen: “Iedereen zegt dat je op je zeven-
enzestigste moet stoppen, maar ik weet niet 

of ik dat wel wil.” De accountant geeft aan dat ze niet 
voor niets ervoor hebben gekozen om niet op te gaan in 
grotere kantoren: “Dat wilden wij voor onszelf niet, voor de 
collega’s niet en voor onze klanten niet. De goodwill die 
we hebben gekweekt in de loop der jaren zeggen we niet 
zomaar vaarwel. Wij blijven een zelfstandig kantoor, die 
voor de hele MKB-sector beschikbaar is.” Binnenkort viert 
Pia haar vijftigjarig jubileum bij Voulon en ook Alko is bijna 
vier decennia een vertrouwd gezicht binnen de muren van 
het kantoor aan het Lilienthalplein geweest. De trouw die 
medewerkers aan het bedrijf beloven, zegt genoeg over de 
sfeer bij Voulon. “Zonder onze medewerkers zouden we 
niet het kantoor kunnen zijn wat we nu zijn”, verklaren de 
mannen eensgezind. En ook al worden er toekomstplan-
nen gesmeed, de mensen in de omgeving van Stadskanaal 
zullen ook de komende jaren nog kunnen rekenen op de 
jongens van Voulon.
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Voetbalvereniging SPW in 
Stadskanaal in coronatijd
VV SPW, de voetbalvereniging van Stadskanaal Noord. Liggend naast het ziekenhuis bij 
de MFA Noordstee, een mooi complex met alle mogelijkheden om te voetballen. In april 
bestaat SPW 75 jaar en zou er een groot jubileum feest georganiseerd worden. Een hele 
dag feest met activiteiten voor jeugdleden, spelers, oud leden, vrijwilligers en voor 
iedereen. Er wordt nu in beperkte mate wat georganiseerd voor jeugdleden binnen 
de richtlijnen wat mag. Daarnaast wordt het jubileumboek wel uitgegeven en is al te 
bestellen via secretaris@vvspw.nl voor maar € 12,50 excl. verzendkosten.

Helaas is het vanwege de omstandig-
heden veel te rustig op de accom-
modatie van SPW. Er worden veel 
online acties gedaan om onze 
leden maar ook niet leden bij de 
vereniging te betrekken zoals een 
bingo en diverse acties. De jeugd 
traint gelukkig wel door en hebben onder 
leiding van aantal prof trainers maandelijks 
een techniek training. Helaas geen wed-
strijden en geen open kantine voor vertier 
of spelvreugde. De vereniging staat niet 
stil en achter de schermen wordt volop 
nagedacht over de huidige situatie en de 
toekomst. 

Voorzitter M. Germeraad legt uit dat door 
geen wedstrijden, minder trainingen en 
een gesloten kantine de verbinding met le-
den, vrijwilligers en bestuursleden vermin-
derd. Je ziet elkaar normaal toch minimaal 
wekelijks op het voetbalveld ook al is het 
voor een kort praatje. Juist dat informele 
wat onze vereniging al heel veel jaren 
sterk maakt is lastiger vast te houden met 
digitale bestuursvergaderingen.  We zijn 
constant op zoek naar innovatieve ideeën 
om zowel financieel gezond te blijven en 
actief leden te betrekken bij deze sombere 
situatie. Harry Weisbeek Jeugdvoorzitter 

vult nog aan dat we als vereniging de si-
tuatie goed in de gaten houden en blij-

ven zoeken naar alle mogelijkheden 
binnen de huidige maatregelen. Zo 

wordt er ook een extra trainings-
dag georganiseerd i.o.m. de KNVB 
om leden en niet leden bij ons te 

laten sporten. Hierover later mee nieuws. 
Thuis sporten wordt door de trainers ook 
begeleid met opdrachten via Strava.

Jeroen Wiegman hoofdtrainer van SPW 
1 geeft aan zich druk bezig te houden 
met de toekomst en kijkt al naar volgend 
seizoen. Hoe kunnen we ons daar nu goed 
op voorbereiden op een gezonde manier. 
De voorbereidingen lopen nu al, vanaf 
de jeugd tot aan de senioren. De jeugd is 
de toekomst en daarvoor zetten wij ons 
in, een vereniging waar we met zijn allen 
willen sporten. Germeraad geeft aan dat 
SPW een maatschappelijke functie heeft in 
de regio waar ieder een rol in kan spelen. 
We willen daarom ook meer samenwerken 
met scholen, andere verenigingen en de 
gemeentes om de jeugd meer te stimule-
ren en de drempel naar onze vereniging te 
verlagen.

Aan ieder: Blijf gezond, blijf in 
beweging en denk om elkaar.
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Vervolg van Liftservice Noord van de voorpagina… 
door Jaap Ruiter 
Yke-Jan van der Heide was in zijn eerste 
jaren als kleine zelfstandige direct 
vanaf het begin een veelgevraagd 
liftmonteur vanwege zijn grote kennis, 
ruime ervaring en flexibiliteit. Aan zijn 
kwaliteiten werd nimmer getwijfeld, 
maar wel aan de geringe omvang van 
zijn bedrijf waardoor winkels, instel-
lingen, bedrijven, banken en woning-
bouwverenigingen niet permanent met 
hem in zee durfden te gaan en telkens 
contracten afsloten met andere, meer 
omvangrijkere liftbedrijven met veel 
meer personeel die de gevraagde conti-
nuïteit wel konden garanderen.  

Grote paniek bij defecte lift 
"Maar als er hier in de regio acute pro-
blemen waren werd ik altijd wel gebeld", 
vertelt Yke-Jan van der Heide. "Want 
vergeet niet dat als een lift het niet meer 
doet er direct grote paniek ontstaat. Dan 
kun je niet wachten op een liftmonteur 
uit het westen van het land." Maar met 
een grote uitbreiding op het gebied van 
personeel, werkzaamheden en appara-
tuur werden de mogelijkheden van 
Liftservice Noord in de loop van de tijd 
fors vergroot en worden liften al jarenlang zonder proble-
men geleverd en geplaatst, inclusief onderhoud, reparatie 
en een 24/7 storingsdienst waardoor continuïteit honderd 
procent gegarandeerd is. 

Opdrachtgevers in de rij 
"Ja, daarna stonden de opdrachtgevers opeens wel in de rij 
voor mij", voegt Yke-Jan van der Heide er aan toe. "En ach, 
dat begrijp ik ook wel. Dat neem ik ook niemand kwalijk, 
want als eenmansbedrijf was ik veel te kwetsbaar." Maar 
ondanks de uitbreiding en vergroting is Liftservice Noord 

net zo flexibel gebleven als toen Yke-Jan van der Heide 
ZZP’er was. "En was en ben prijstechnisch nog steeds altijd 
veel goedkoper dan de concurrentie, met als bijkomend 
groot voordeel dat ik ook nog eens heel dicht in de buurt 
ben en bij calamiteiten dus zeer snel ter plaatse kan zijn." 

Drie noordelijke provincies. 
Het succes van Liftservice Noord wordt duidelijk als Yke-
Jan van der Heide vertelt dat hij zich noodgedwongen 
heeft beperkt tot de drie noordelijke provincies. "Als ik 
eerlijk ben, moet ik toegeven dat wij meer werk hebben 

dan wij aankunnen. De agenda zit nu al vol tot maart 2022! 
Corona heeft geen enkele negatieve invloed op ons werk, 
want liften zijn nou eenmaal 24 uur per dag en 7 dagen per 
week in bedrijf. En bovendien is een defecte lift waarvoor 
ik contractueel verantwoordelijk ben geen optie voor mij. 
Dat is mijn eer te na." 

Personeel gezocht 
De grote zorg voor Liftservice Noord is dus geen tekort 
aan werk, maar aan tekort aan goed opgeleid en kundig 
personeel. "Desnoods leiden we onze eigen monteurs op", 

vult Yke-Jan van der Heide er aan toe. 
"Maar ik verlang wel motivatie, tech-
nisch inzicht, een flexibele instelling en 
geen 9-tot-5-mentaliteit, want Liftser-
vice Noord gaat pas weg als het pro-
bleem is opgelost. Desnoods wordt het 
de hele nacht doorwerken. Als iemand 
zich hierin herkent, aarzel dan niet om 
contact met mij op te nemen." 

Zien, voelen, ruiken en horen. En soms 
zelfs proeven 
Voor Yke-Jan van der Heide is er nog 
steeds geen groter plezier dan zelf 
sleutelen aan liften. "Ik ben een echte 
techneut, werk graag met mijn handen 
en vind het nog steeds de ultieme uitda-
ging om een probleem op te lossen dat 
niemand anders tot dusver heeft kunnen 
oplossen. Dus, ben ik zo weinig mogelijk 
op kantoor, daar heb ik iemand anders 
voor. Ik ben het liefst op pad, offertes 
uitbrengen, adviseren en sleutelen. Dat 
stelt mij ook in staat om op de hoogte 
te blijven van de nieuwste technieken. 
Dat haal je niet allemaal uit literatuur. 
Je moet techniek vooral zien, voelen, 
ruiken en horen. En soms zelf proeven." 

www.liftservice-noord.nl 
Liftservice Noord is al jarenlang een eer-
lijke en betrouwbare specialist in liften, 
hanteert concurrerende prijzen en heeft 
duidelijke en transparante contractvoor-
waarden zonder addertjes onder het 
gras. "Een man een man, een woord een 
woord, dat is mijn instelling", besluit 
Yke-Jan van der Heide het interview. 

Liftservice Noord is gevestigd aan de 
Oosterstraat 78A in Stadskanaal. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0599-795 357 of een kijkje nemen op 
www.liftservice-noord.nl. Voor storingen 
buiten kantooruren kunt u rechtstreeks 
bellen met de servicedienst via 06 13 
901 259.
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Al eens nagedacht over zonnepanelen 
en beschikt u over een volledig eigen 
dak, echter ziet u door de bomen het 
bos niet meer als gevolg van de vele 
aanbieders
Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek bij ons aan. Dan komen wij persoonlijk bij 
u thuis om samen met u een passend en op maat gesneden advies uit te brengen.
Een afspraak plannen kan op verschillende manieren:
• Bel met 0591-330051
• Vul het contactformulier in op onze website: www.duurzaamenergiedrenthe.nl
• Mail naar: info@duurzaamenergiedrenthe.nl

Wij kunnen u tevens informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden om de 
aanschaf van zonnepanelen te realiseren. Door de aanschaf van zonnepanelen bespaar 
je in de meeste gevallen direct op je energiekosten. Duurzaam Energie Drenthe beschikt 
over 12 jaar lange ervaring en zet zich dagelijks in om het voor mensen betaalbaar én 
toegankelijk te maken om te verduurzamen.

Door onze bedrijfsstructuur kunnen we voor 
iedereen een passende oplossing vinden op 
het gebied van duurzame energie. Middels 
een persoonlijk, eerlijk, transparant en gratis 
advies op maat kunt u een weloverwogen 
bewuste keuze maken in de wereld van 
duurzame energie. En tegelijkertijd wordt er 
een constructieve bijdrage geleverd aan de 
gehele energietransitie.

Ons kantoor is gevestigd aan:
Charles Darwnstraat 15  |  7825 AB Emmen
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Hofstra Interieur & Houtbewerking:
Van design keuken tot garderobe, alles op maat 
gemaakt
NIEUW-BUINEN - Wie op zoek is naar een nieuwe keuken, of een passende kantoorin-
richting of ander interieurwerk en echt iets unieks wil, moet aankloppen bij Hofstra 
Interieur & Houtbewerking in Nieuw-Buinen. Complete interieurs, garderobes, inloop-
kasten en meubels worden daar op maat gemaakt.  ‘Standaard bestaat voor ons niet. 
Wat de klant bedenkt, zowel zakelijk als particulier, kunnen wij maken, ’stelt Janny 
Hofstra die het bedrijf samen met haar man Bert runt en daarbij wordt geholpen door 
een groep trouwe zzp’ers.   

Gek bestaat niet
Bij Hofstra, gevestigd in de voormalige School 15 aan het Noorderdiep 382 in Nieuw-Buin-
en, is de Noordelijke bescheidenheid ver te zoeken. Ze weten wat ze kunnen en steken 
dat niet onder stoelen of banken. De onderneming timmert al bijna tien jaar aan de weg 
en heeft  het door haar flexibele aanpak altijd druk. Janny Hofstra: ‘Mensen hebben vaak 
een idee hoe ze bijvoorbeeld een keuken willen, maar krijgen nee te horen bij de bekende 
fabrikanten. Je moet je aanpassen aan hun standaardafmetingen, is dan de boodschap. Bij 
ons is het andersom. U roept en wij draaien. Als bijvoorbeeld iets halverwege de klus toch 
rond in plaats van vierkant moet, kan dat zo worden geregeld. Dat doen we gewoon. Gek 
bestaat niet.’  Ook buitenklussen zijn geen probleem. Overkapping en uitbouw, buiten-
meubelen, gevels. Ze draaien er bij Hofstra de hand er niet voor om.

Van hobby naar beroep
Deze aanpak is mogelijk omdat vrijwel alles bij Hofstra met de hand wordt gemaakt. In de 
werkplaats staan  maar enkele machines. Bert Hofstra heeft niet meer nodig. Hij kan met 
hand ook uitstekend produceren. De ondernemer heeft geen achtergrond in de interieur-
bouw. Hij was directeur en stak bijna al zijn tijd in vergaderen en regelwerk. Daarna werkte 
hij nog in de retail met eigen winkels ‘Daar was hij op een bepaald moment helemaal 
klaar mee. Hij vond het veel leuker om te klussen heeft daarom van zijn hobby een beroep 
gemaakt. Ofwel vaarwel driedelig pak en hallo overall,’ kijkt de interieurspecialist terug. 

Voor en door de regio
Hofstra Interieur & Houtbewerking  werkt nauw samen met, maar ook voor collega-onder-
nemers in de regio. ‘Van een nieuwe bar bij de plaatselijke voetbalvereniging, een facelift 
van een kapsalon tot de make over van de vergaderzalen bij een regionaal bouwbedrijf. 
Op onze beurt kloppen wij ook aan bij plaatsgenoten als we een klus hebben. Voor en 
door de regio dus.’ Eigenlijk doen we alles wat je maar kunt bedenken. Van een nieuwe 
trap of kast, tot een complete verbouwing. Fijn voor de klant is dat we zijn of haar idee om 

kunnen zetten in een 3-D presentatie. Een duidelijker beeld  van het eindresultaat bestaat 
niet, ’legt Janny uit. Zo zie je maar weer. Bij Hofstra vind duidelijk een combinatie van 
ouderwets en degelijk vakmanschap en de modernste technieken.  

www.hofstrainterieur.nl

“Bert Hofstra en Stein Smit op de trap bij 
Avitec B.V. Een gezamenlijk “Buunermonds” 

project van Hofstra interieur en houtbewerking
en Firma Goedbezig”
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De ideale kampeervakantie 
start bij Caravan Centrum Emmen 

EMMEN - Het was voor veel Nederlanders al de ideale manier van vakantievieren, maar in deze coronatijden is de 
belangstelling voor de caravan groter dan ooit. Dat merken ze ook bij Caravancentrum Emmen. De specialist uit 
Barger-Oosterveld is al meer dan 50 jaar hét adres voor de aanschaf en onderhoud van deze kampeerwagen. 

Drukker dan ooit
‘Vorig jaar was het  drukker dan ooit. De verkoop steeg 
explosief en de caravans waren niet aan te slepen. Mensen 
laten het vliegtuig links liggen en kiezen voor een caravan. 
Dat is een logische keuze want op een camping heb je 
altijd voldoende afstand en je kunt ook nog eens je eigen 
spulletjes meenemen. Ik zie het als de ideale manier van 
kamperen,’ aldus de Roan Ensing die samen met zijn broer 
Jaroen de scepter over het bedrijf zwaait. De Emmenaar is 
ook als privépersoon een echte liefhebber. Hij kampeert 
al jaren in Kroatië en kan zich geen andere vakantie meer 
voorstellen. 

Sterckeman
Om  aan de grote vraag tegemoet te komen is de col-
lectie dit jaar uitgebreid met een lichtgewicht model van 
het merk Sterckeman dat trouwens al zestig jaar bestaat. 
Volgens Ensing is dit model uitstekend geschikt voor de 
lichtere auto en de beginnende kampeerder. ‘Vanaf der-
tienduizend euro heb je al een exemplaar. Ter vergelijking: 
een zwaarder model kost gauw twintigduizend euro. Je 
betaalt minder maar krijgt toch een kwaliteitsproduct. Een 
prima aanvulling op onze toch al uitgebreide collectie die 
op onze website uitgebreid te bekijken is.’ Daar zijn ook 
de gebruikte exemplaren te vinden. Die krijgen standaard 
een Bovag -onderhoudsbeurt en één jaar garantie. Deze 
garantie geldt alleen op de modellen vanaf vijfendertig-
honderd euro.

Landelijk bekend
Klanten uit heel Nederland weten de weg naar Caravan 
Centrum Emmen te vinden. Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat de onderneming al sinds 1969  voortvarend aan de 
weg timmert ‘Wij leveren een product op maat. Als je 
als startende kampeerder met een lichte auto een heel 
zware caravan wil kopen, dan raad ik dat af. Je gunt de 
klant tenslotte een topvakantie en dat komt op die manier 
niet goed,’ legt de vakman uit. Wie bij het Emmer bedrijf 
een kampeerwagen aanschaft, krijgt  ook een uitgebreide 
uitleg. ’Hoe werkt de airco?  Hoe zit het met het elektrisch? 
Dat soort dingen leggen we allemaal uit. Belangrijk is dat 
de koper zich vertrouwd voelt met zijn aanwinst. 

Onderhoud en schadeherstel
Van een caravan kan je als 
gezin jaren plezier heb-
ben. Belangrijk is wel dat 
het appartement op wielen 
goed onderhouden wordt. 
Het krijgt tenslotte door 
weer en wind behoorlijk 
wat te verduren. Ook als 
het daarom gaat is de on-
derneming aan de Naviga-
tiestraat 7 en 8  een prima 
adres. Mocht er onver-

hoopt toch iets misgaan en er ontstaat schade, dan regelen 
ze dat ook. ‘We zijn eigenlijk van alle markten thuis. Voor-
tenten, luifels, onderdelen, matrassen, tv’s. Noem maar op 
wij hebben het. Ook kopen wij gebruikte caravans in. Na 
een bezoek aan ons bedrijf ben je in feite klaar voor de 
vakantie. Alleen het mooie weer hebben we helaas niet in 
de aanbieding.’

Terug van weggeweest
Opvallend volgens Ensing is dat veel klanten van vroeger 
de speciaalzaak opnieuw weten te vinden. ‘Mensen herin-
neren zich die gezellige weken op de camping in Frankrijk 
of dichterbij in de Achterhoek of onze eigen provincie niet 
te vergeten. Ze willen dat gevoel terug en wij kunnen daar-
bij helpen. Ik geniet daar echt van. Dan vergeet ik even de 
drukte en ben ik gedachten weer op de camping in Kroatië. 
Zonnebril op, oogjes dicht. Lekker genieten. Wat wil een 
mens nog meer?’  

Website: www.cc-emmen.nl




