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Frey Oogzorg in Vlagtwedde biedt 
Oogmeting 3.0! 
door Jaap Ruiter 
Toen enige jaren geleden de DNEye-
scanner van Rodenstock werd 
geïntroduceerd was Henk Akkerman 
van Frey Oogzorg in Vlagtwedde er van 
overtuigd dat deze geavanceerde en 
revolutionaire manier van oogmeting 
nooit meer zou worden geëvenaard. 

Ongekend 
Dat blijkt ten dele te kloppen, want de 
eerste versie van de DNEye-scanner is 
onlangs toch overtroffen. Echter niet door 
anderen, maar door Rodenstock zelf. "Deze 
verbeterde versie van de DNEye-scanner 
is echt ongekend", zegt Henk Akkerman, 
opticien, contactlens-specialist en eigenaar 
van Frey Oogzorg. "De eerste versie was al 
heel revolutionair, dat was een volstrekt 
nieuwe manier van oogmeting, die wij als 
opticiens nooit eerder hebben gezien. 
Maar het is Rodenstock toch gelukt om de 
eerste versie te verbeteren. We noemen de 
DNEye-scanner daarom Oogmeting 3.0." 

Revolutionair 
Henk Akkerman legt uit dat Oogmeting 1.0 
de eerste simpele versie van oogmeting 
was: "Als je vroeger naar de opticien ging 
kreeg je een eenvoudige oogmeting. Je 
had een min- of een plus-afwijking. Dat 
was het dan wel zo’n beetje. Later kwam 
daar de lengte, bolling hoornvlies en de 
draairichting van het oog bij waardoor 
de opticien dit kon meenemen in zijn 
berekeningen. Dat was een grote stap 
voorwaarts, die je Oogmeting 2.0 zou 
kunnen noemen. 
 
De DNEye-scanner van Rodenstock heeft de 
volgende revolutionaire stap in de opticien-

wereld weten te nemen, waardoor je nu met 
recht van Oogmeting 3.0 kunt spreken." Lees verder op pagina 5.
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RJJ Catering in Vlagtwedde voor maaltijden, hapjes en catering: 
Altijd vers, op dezelfde dag bereid 
en nooit voorgekookt 
door Jaap Ruiter 
Ook al is RJJ Catering in Vlagtwedde tijdens de Corona 
‘gewoon’ door gegaan met het rondbrengen van vers 
bereide en smakelijke maaltijden, toch zijn eigenaar en 
chef-kok Ruud Scholtalbers en het personeel blij dat de 
Corona-maatregelen zo goed als voorbij zijn, waardoor 
ook de andere werkzaamheden zoals catering van feestjes 
en partijen weer op gang is gekomen. 

Gezonde maaltijd en sociaal contact 
"Met het opheffen van de Corona-maatregelen kunnen 
we weer als vanouds iedereen van dienst zijn met onze 
Hapjes-service, Ontbijtservice, Maaltijdservice, Catering, 
Buffetten en het organiseren en verzorgen van complete 
Evenementen", aldus een opgeluchte Ruud Scholtalbers, 
die aangeeft dat veel vaste klanten die afhankelijk zijn van 
de Maaltijdservice van RJJ Catering zich tijdens de Corona 
heel erg eenzaam hebben gevoeld. "Onze bezorger was 
vaak de enige die die dag langs kwam. En ook al staan we 
altijd onder tijdsdruk, we hebben toch zoveel mogelijk een 
praatje proberen te maken. Wij begrijpen heel goed dat 
voor veel mensen sociaal contact net zo belangrijk is als 
een gezonde maaltijd." 

Geen gedoe met magnetron of kookplaat 
Maar de Corona zorgde ook voor meer klanten (gemiddeld 
al bijna 200 maaltijden per dag) omdat veel mensen geen 
zin hadden in koken vanwege al die beperkende maat-
regelen. "Wat we verloren aan Catering werd weer goed-
gemaakt door een toename van de Maaltijdservice", zegt 
Ruud Scholtalbers. "En de meeste nieuwe klanten zijn ook 
nog eens gebleven omdat ze de voordelen van de Maaltijd-
service heel erg zijn gaan waarderen: elke dag vers bereid 
eten volgens authentiek recept dat direct warm uit onze 
keuken aan huis wordt geleverd waardoor er geen gedoe 
en gehannes is met eerst opwarmen middels magnetron 
of kookplaat. Als wij het gas hier uitdraaien heeft iedereen 
binnen een uur een heerlijk vers bereide maaltijd, inclusief 
soep of salade en een dagvers toetje op tafel. Ook diëten 
of andere wensen zijn geen probleem voor ons. We zijn 
heel flexibel en kunnen snel schakelen, desnoods buffelen 
we even door als er een onverwachte vraag tussendoor 
komt. Bovendien kunnen klanten elk moment opzeggen en 
zijn niet gebonden aan een contract. Ook afrekenen hoeft 
niet bij de deur, wij sturen elke tijdsperiode een keurige en 
overzichtelijke factuur." 

‘We zullen niet snel ‘nee’ verkopen’  
RJJ Catering is niet alleen heel flexibel maar ook zeer 
veelzijdig. "Wat betreft catering maakt het ons niet uit of 
we ingeschakeld worden voor kleine partijen van 15 a 
20 personen of een party voor meer dan 100 personen", 
vertelt Ruud Scholtalbers. "En ongeacht op welke locatie. 
We komen thuis, in de tuin, op het bedrijf, in de feesttent, 

zalencentrum, in het bos en desnoods in de wei. En als het 
nodig is regelen we ook tenten of andere onderkomens, 
kleden we alles aan, ontwerpen we uitnodigingen en zor-
gen we voor extra personeel of muziek. In overleg is heel 
veel mogelijk. Voor elk budget kunnen we iets betekenen 
voor onze klanten. We zullen niet snel ‘nee’ verkopen, 
want dat past niet bij ons." 

Bedrijven, loonwerkers, bouwvakkers, instellingen en 
horecagelegenheden 
Daarnaast levert RJJ Catering aan diverse bedrijven, instel-
lingen en horecagelegenheden als Gasterij Natuurlijk en 
werkt het samen met restaurant ‘De Sultan’, eveneens 
uit Vlagtwedde, waardoor ook Turkse buffetten tot de 
mogelijkheid horen. "Die samenwerking is heel leuk en 
leerzaam. Zo krijgen wij de mogelijkheid om ook eens in de 
keuken van andere culturen te kijken. Daarnaast verzorgen 
we de inwendige mens voor de Opstapbus voor leuke ui-
tjes op locatie Winschoten en Pieter Dekker Rondvaarten. 
En wat veel mensen niet weten is dat wij ook loonwerkers 
en bouwvakkers voorzien van maaltijden als ze op locatie 
aan het werk zijn. We voorzien zelfs gezinnen die midden 
in een verbouwing zitten en niet in de gelegenheid zijn om 
zelf te koken. 

Bij RJJ Catering is het ’s morgens gebeld en tussen de mid-
dag een warme maaltijd."   

Behalve flexibel en veelzijdig ook duurzaam en vers  
RJJ Catering is behalve flexibel en veelzijdig ook nog eens 
duurzaam. Zo worden er geen plastic bestek, borden of 
schalen gebruikt, worden de producten zo dicht mogelijk 
bij huis gehaald en zijn daardoor veel verser en wordt er 
niet in bulk bereid, waardoor er vrijwel niets weg gegooid 
hoeft te worden. "Vrijwel alle ingrediënten worden op de 
dag zelf vers ingekocht, gekookt, gebakken, bereid en tot 
slot opgeschept", vat Ruud Scholtalbers samen. "Er wordt 
helemaal niets voorgekookt of opgewarmd en dat proef je! 
Er gaat niets boven supervers." 

www.rjjcatering.nl 
RJJ Catering, met name werkzaam in de gemeentes 
Stadskanaal, Westerwolde en Pekela’s, is gevestigd aan 
de Wilhelminastraat 59A in Vlagtwedde. Als u wensen of 
vragen heeft kunt u bellen naar 0599 - 35 46 40 of een e-
mail sturen naar info@rjjcatering.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook een kijkje nemen op www.rjjcatering.nl, waar 
u van alles kunt lezen over de Hapjes-service, Ontbijtser-
vice, Maaltijdservice, Catering, Buffetten en organiseren en 
verzorgen van complete Evenementen.
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(vervolg van de voorpagina)
Frey Oogzorg in Vlagtwedde maakt met Oogmeting 3.0 
een eind aan nachtblindheid en vermoeide ogen en biedt 
helderder en contrastrijker zicht  
door Jaap Ruiter 
Henk Akkerman van Frey Oogzorg is heel 
enthousiast over de verbeterde versie 
van de DNEye-scanner van Rodenstock, al 
vanaf de introductie de Rolls Royce onder 
de oogmeet-apparatuur. "Zo kan ik nu 25 
keer nauwkeuriger meten, waardoor ik ook 
staar kan laten zien. De DNEye-scanner 
doet niet 1 oogmeting, maar verricht maar 
liefst 1500 hypernauwkeurige metingen. 
Zo wordt duidelijk wat de precieze afwij-
king is voor verschillende gebieden van de 
pupil." 

Nachtblindheid definitief verleden tijd 
Bovenstaande gegevens zijn duizeling-
wekkende getallen in de opticien-wereld. 
"Dit is echt revolutionair", voegt Henk 
Akkerman er aan toe. "Daarnaast maakt 
Rodenstock het mogelijk dat alles wat 
de DNEye-scanner meet ook toepasbaar 
is in brillenglazen. De eigenaar van Frey 
Oogzorg legt uit dat veel mensen onterecht 
denken dat ze nachtblind zijn. "In werke-
lijkheid is hun oogafwijking ’s nachts en 
tijdens de schemer anders dan overdag. 
Dat heeft te maken met de grootte van de 
pupil. De DNEye-scanner bootst verschil-
lende lichtomstandigheden na en meet 
vervolgens de exacte afwijking bij diverse 
pupilgroottes waardoor er altijd optimaal 
zicht is, zowel overdag als tijdens schemer 
en ’s nachts." 

Geen vermoeide ogen meer 
Ook vermoeiende en prikkende ogen kun-
nen met de DNEye-scanner en de speciaal 
geslepen brillenglazen van Rodenstock tot 
een minimum worden beperkt. "Dat heeft 
te maken met het feit dat de ogen tijdens 
het lezen kantelen", aldus Henk Akkerman. 
"Hierdoor kunnen oogfouten ontstaan, 
waardoor het beeld op het netvlies niet 
optimaal scherp is. De DNEye-scanner 

neemt deze kanteling mee in zijn analyse. 
Dat is volstrekt uniek en was nooit eerder 
mogelijk. Dit resulteert in extra meetgege-
vens die gebruikt worden om het leesdeel 
van de brillenglazen nog nauwkeuriger te 
slijpen, waardoor vermoeide en prikkende 
ogen ook zo goed als verleden tijd zijn." 

HD-glazen? 
Dankzij de nieuwste technieken worden 
beeldschermen steeds scherper. Ook foto-
camera’s leggen meer details vast. Maar om 
daar als brildrager ook van te kunnen profi-
teren is het wel noodzakelijk dat de glazen 
deze nieuwe technieken kunnen registre-

ren zodat brildragers er ook optimaal van 
kunnen genieten. "Dat is nu geen probleem 
meer, want Rodenstock combineert de 
revolutionaire oogmetingen van de DNEye-
scanner met de meest geavanceerde 
slijptechnieken", verklaart Henk Akkerman. 
"Het resultaat is volledig individuele bril-
lenglazen met een ongekende scherpte en 
helderheid. Meer details, meer contrast en 
meer kleuren. En dus niet alleen overdag 
maar ook tijdens schemer en ’s nachts." 

Serengeti en Gloryfy nieuw in de collectie 
Omdat Henk Akkerman vrijwel altijd voor 

op loopt wat betreft de nieuwste ontwik-
kelingen in de opticien-branche heeft het 
met Frey Oogzorg bewust gekozen voor 
onafhankelijkheid. "Zo kan ik meten en ver-
kopen wat ik het beste en het mooiste vind 
voor mijn klanten. Onlangs is de collectie 
uitgebreid met het top-sportmerk Gloryfy, 
dat zonnebrillen levert die tegen een 
stootje kunnen tijdens het hardlopen, fiet-
sen, skiën en golfen: ze zijn sterk, flexibel, 
kleuren mee en kunnen eventueel ook op 
sterkte worden geleverd. Behalve Gloryfy 
heb ik nu ook het Italiaanse zonnebrillen-
topmerk Serengeti in de collectie opgeno-
men. Dat is top of the b(r)ill omdat ze gepo-
lariseerd zijn waardoor er geen schittering 
zichtbaar is op water en wegen en zijn ze 
uitgerust met twee filters: zowel UVA als 
UVB. Daarnaast zijn ze ontspiegelend, mee-
kleurend en kunnen ook op sterkte worden 
geleverd. Maar Frey Oogzorg is er voor 
ieder budget, zo kan men hier al terecht 
voor een uitstekende zonnebril op sterkte 
voor 99 euro." 

Frey Oogzorg biedt eveneens hulp bij 
gehoorproblemen 
Behalve zonnebrillen heeft Frey Oogzorg 
een uitgebreide collectie monturen: modi-
eus, modern, sportief, superlicht (titanium) 
en 3D-geprinte monturen met ongekend 
veel mogelijkheden wat betreft ontwerp. 
En kunnen dragers van contactlenzen ook 
heel goed terecht bij Frey Oogzorg voor 
dag-, maand- en nachtlenzen. Verder is Frey 
Oogzorg het adres voor hoorproblemen 
en is er elke donderdag een hoorspecia-
list aanwezig in de zaak, die als dat nodig 
mocht zijn ook bij mensen thuis komt. Net 
als Henk Akkerman zelf. 

www.freyoogzorg.nl 
Frey Oogzorg is onlangs uitgebreid met de 
ervaren opticien Marcia van Zanden en is 
gevestigd aan de Dr. P. Rinsemastraat 2 in 
Vlagtwedde. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0599 - 31 20 00 of een kijkje 
nemen op www.freyoogzorg.nl
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Een betere versie van je zelf door ‘Groei Personal Coaching’ 

door Jaap Ruiter 
Ricardo Grooten van ‘Groei Personal Coaching’ in Stadskanaal heeft gemerkt dat er 
steeds meer vraag is naar individuele begeleiding tijdens het sporten. "Vooral tijdens 
de Corona hebben veel mensen gemerkt dat er toch wel heel veel discipline voor nodig 
is om regelmatig te sporten en daarbij ook nog eens te letten op een gezond eetpa-
troon." 

Concrete en haalbare doelen met uitein-
delijk een veel beter resultaat 
Individuele begeleiding tijdens het binnen 
en buiten sporten door personal coach 
Ricardo Grooten zorgt er voor dat er veel 
beter, gestructureerder, plezieriger en 
duidelijker wordt gesport met uiteindelijk 
een veel beter resultaat. "Iedereen die gaat 
sporten heeft doelen: gezonder, minder ge-
wicht, betere conditie, mooier lijf en noem 
maar op. Als je alleen een abonnement 

bij een sportschool hebt krijg je slechts 
beperkte begeleiding en krijg je niet die 
aandacht die je eigenlijk zou moeten 
hebben om jouw doelen te halen en kun 
je teleurgesteld raken. Als personal coach 
zorg ik er samen met jou voor dat we con-
crete en haalbare doelen stellen, gevat in 
een realistisch opbouw-schema en zie ik er 
nauwlettend op toe dat je niet te veel maar 
ook niet te weinig sport. Iedereen heeft een 
eigen intensiteit van bewegen, daar moet 

je niet overheen gaan. Dat leidt alleen maar 
tot blessures." 

‘Wat zou je willen veranderen? Wat zou 
je willen bereiken? Waar kan ik jou bij 
helpen?’ 
Behalve op de juiste intensiteit sporten 
stelt Ricardo desgewenst ook een uitge-
balanceerd schema samen wat betreft ge-
zonde voeding. "En bewaak ik het mentale 
gedeelte, want soms zitten er heel andere 
redenen achter om te gaan sporten. Het 
moet niet zo zijn dat sporten bijvoorbeeld 
synoniem is voor steeds wegrennen van 
problemen. Ik probeer dat wel bespreek-
baar te maken als dat het geval is. Personal 
coaching is voor mij meer dan alleen ge-
zond sporten en eten, ik heb aandacht voor 
het geheel op fysiek, mentaal, sociaal en 
spiritueel vlak. Daarbij zijn drie kernvragen 
altijd cruciaal: Wat zou je willen verande-
ren? Wat zou je willen bereiken? Waar kan 
ik jou bij helpen?" 

Een betere versie van je zelf 
Personal coaching is volgens Ricardo Groot-
en communiceren, adviseren, informeren 
en motiveren, wat uiteindelijk moet leiden 
tot een betere versie van jezelf. "Personal 
coaching geeft vaak fantastische resultaten. 
Je ziet sommige mensen helemaal opbloei-
en en stralen. Ook het zelfvertrouwen krijgt 
vaak een geweldige boost: zelfvertrouwen 
in je zelf, maar ook meer zelfvertrouwen in 
contact met de ander. En verder is het be-
kend dat regelmatig bewegen meer energie 
en een betere stemming geeft." 

www.groeipersonalcoaching.nl 
‘Groei Personal Coaching’ van Ricardo 
Grooten is gevestigd in Stadskanaal en 
maakt bij het binnen sporten gebruik van 
de faciliteiten van Ron Haans Fitnesscen-
trum aan de Beneluxlaan 2a in Stadskanaal. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar  
06 - 52 55 93 48 of u kunt een kijkje ne-
men op www.groeipersonalcoaching.nl
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Nu ook laadpalen bij Ledsbetter Green Solutions in 
Stadskanaal dat dit jaar het tienjarig jubileum viert 
door Jaap Ruiter 
Duurzaam, toonaangevend en innovatief. Dat zijn de kernbegrippen van ‘Ledsbetter 
Green Solutions’ in Stadskanaal. Om dat te onderstrepen levert en plaatst de onderne-
ming van Marc Wallinga sinds dit jaar laadpalen bij zowel particulieren als bedrijven. 

Complete carports voorzien van  
zonnepanelen 
De energie-transitie in Nederland is in volle 
gang. Dat is ook de reden dat Ledsbetter 
Green Solutions in Stadskanaal steeds meer 
te bieden heeft. Na led-verlichting, zon-
nepanelen, laag-temperatuur systemen en 
warmtepompen is de volgende uitbreiding 
de levering en plaatsing van laadpalen. 
"Dat is aan een onstuitbare opmars bezig, 
weet Marc Wallinga. "Niet alleen bij bedrij-
ven om auto’s van personeel en bedrijfs-
wagens snel te voorzien van elektriciteit, 
maar ook bij particulieren omdat steeds 
meer werknemers overgaan op elektrische 

lease-auto’s en thuis de beschikking willen 
hebben over een goed en vlot werkend 
laadstation zonder een hele nacht of een 
hele dag elektriciteit uit het stopcontact 
te tappen. Om de particulier nog meer 
tegemoet te komen plaatsen wij nu ook 
complete carports die voorzien zijn van 
zonnepanelen."  

Comfortabeler werken met led- 
verlichting 
Begonnen in 2011 met eerst alleen led-
verliching is Ledsbetter Green Solutions 
inmiddels fors uitgebreid. Behalve Marc 
Wallinga zelf, werken er nu vier vakmensen, 

inclusief zijn eigen zoon Ryan, en wordt 
deze vaste ploeg regelmatig uitgebreid met 
een aantal al even deskundige en ervaren 
ZZP’ers, die hun sporen in de duurzame 
branche ruimschoots verdiend hebben. 
"Professionele led-verlichting is nog steeds 
een belangrijk onderdeel van het bedrijf", 
legt Marc Wallinga uit. "Het is nog steeds 
heel leuk om al die verbaasde en enthou-
siaste reacties van het personeel te zien 
als wij een bedrijfshal of kantoor hebben 
voorzien van led-verlichting. Ondanks een 
besparing op elektriciteit die kan oplopen 
tot wel 80 procent biedt led-verlichting een 
zee van licht op de werkvloer, schittert het 
veel minder en geeft het amper warmte 
af waardoor het personeel in een veel 
comfortabelere omgeving kan werken. Led-
verlichting is zulk fantastisch licht dat je 
het eigenlijk een licht-beleving zou moeten 
noemen." 

Diverse technieken 
Na de led-verlichting kwamen de zonnepa-
nelen en volgde de verdere logische stap in 
de vorm van plaatsing van warmtepompen 
voor (vloer)verwarming en warm water 
voor keuken en badkamer. "Wij leveren 
diverse technieken, waarbij de beste en 
meest efficiënte warmtepomp toch wel de 
aardwarmte-pomp is. Die neemt energie op 
uit de aarde middels een 70 meter lange 
sonde gevuld met vloeistof in een gesloten 
systeem, die vervolgens door de water-
pomp tot 45 graden wordt opgewarmd, 
waarna deze warmte wordt af gegeven 
aan het afgiftesysteem, bijvoorbeeld de 
vloerverwarming. Behalve een warmte-
pomp plaatsen wij ook laag-temperatuur 
systemen en hybride cv-ketels, als alleen 

een warmtepomp niet voldoende is om het 
huis op te warmen." 

Waterstofgas 
Een duurzaam, toonaangevend en in-
novatief installatiebedrijf als Ledsbetter 
Green Solutions is voortdurend bezig met 
een nog duurzamere toekomst. "Zo zijn we 
druk bezig om een systeem te ontwikkelen 
waarbij we een cv-installatie om kunnen 
ombouwen voor waterstofgas, zodat je 
probleemloos kunt overschakelen van 
gas naar waterstofgas met behoud van je 
cv-ketel en radiatoren", legt Marc Wallinga 
uit. "Ik weet niet of waterstofgas op grote 
schaal gaat doorbreken naar de particuliere 
markt, maar als het wel zo is, willen wij met 
ons bedrijf wel klaar zijn voor een toekomst 
met waterstofgas. Ik vind dat aan onze 
stand verplicht als je zoals wij duurzaam, 
toonaangevend en innovatief wil zijn, zo-
wel wat betreft levering, plaatsing en mon-
tage als voorlichting en advies. Bovendien 
nemen wij ook de subsidie-aanvragen voor 
onze rekening."  

www.ledsbetter.com 
Ledsbetter Green Solutions, specialist in 
duurzame, toonaangevende en innovatieve 
installatietechniek, is gevestigd aan Spant 
1 in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 0598 - 85 05 56 of een kijkje 
nemen op www.ledsbetter.com. Daarnaast 
is Ledsbetter Green Solutions op zoek naar 
vakmensen m/v. Omdat het duurzame 
installatiebedrijf van Marc Wallinga dit jaar 
10 jaar bestaat heeft het een aantrekke-
lijke zonnepanelen-actie. U kunt zich daar 
geheel vrijblijvend over laten voorlichten. 
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Rogo Groentechniek in Onstwedde is dealer van ‘Ego’: 
Accu-tuinmachines die brandstof aangedreven 
tuinmachines overtreffen in kracht en prestatie! 
door Jaap Ruiter 
Snoerloos en uitwisselbare accu’s is de huidige trend, waar ook Rogo Groentechniek op 
inspeelt. Zo heeft de onderneming aan de Ter Wuppingerweg 5 in Onstwedde een ruim 
assortiment aan Tuin- en Parkmachines waar geen snoer meer aan zit. 

Meermalen onderscheiden 
"Wij zijn een van de weinige bedrijven in 
de regio die dealer zijn van het topmerk 
‘Ego’, dat vooral uitblinkt in accu-tuinma-
chines die wat betreft kracht en prestaties 
brandstof aangedreven tuinmachines 
overtreffen en daardoor al meermalen 
onderscheiden is op het gebied van hun 
revolutionaire accu-technologie, die uit 
een unieke gepatenteerde 56V Arc Lithium 
accu bestaat", vertelt verkoper Jan Hilverts. 
"Uiteraard zijn de accu’s volledig uitwissel-
baar met alle accu-tuinmachines van ‘Ego’ 
en beschikken over een duidelijk leesbare 
indicator." 

Indrukwekkend assortiment accu- 
tuinmachines 
‘Ego’ heeft een indrukwekkend assorti-
ment aan accu-tuinmachines voor zowel 
de particuliere als de professionele markt: 
heggenschaar, snoei- en kettingzaag, 
grastrimmer, bosmaaier, rotocut, kanten-
snijder, grondfrees, sneeuwfrees, rolbezem, 
kam voor olijven, bladblazer, telescopisch 
snoeisysteem en grasmaaier, die volledig 
inklapbaar is waardoor opslag, reiniging en 
transport heel eenvoudig wordt gemaakt. 
"En ook nog eens zeer vrouwvriendelijk is 
vanwege het bedieningsgemak", vult Jan 
Hilverts aan. "Binnenkort komt ook de accu-
zitmaaier op de markt." 

Ongevoelig voor temperatuur
De verkoper legt uit dat de accu’s van ‘Ego’ 
een verhaal apart zijn: "Die zijn niet alleen 
superieur vanwege hun korte oplaadtijd, 
maar zijn ook nog eens ongevoelig voor 
temperatuur waardoor ze veel langer mee 
gaan. Bovendien kunnen de accu’s van ‘Ego’ 
ook tegen een stootje omdat ze een veel 
robuustere behuizing hebben." Jan Hilverts 
geeft aan dat er 1 nadeel kleeft aan ‘Ego’: 
"Wij zien de klanten niet weer terug omdat 
de accu-tuinmachines van ‘Ego’ vrijwel 
onderhoudsvrij zijn en ook nog eens een 
lange levensduur hebben. Daarom krijgt de 
particuliere klant 3 jaar volledige garantie 
op de accu en maar liefst 5 jaar garantie op 
de machine."  

Doe-het-zelf-zaak en uitgebreide  
werkplaats 
Behalve een dealerschap van ‘Ego’, ver-
koopt Rogo Groentechniek ook andere 
merken als Castelgarden, Echo, Sabo, Nilfisk 
en diverse robotmaaiers van Robomow, 
die zelfs de kantjes van het grasveld maait! 
Daarnaast beschikt Rogo Groentechniek 
over een moderne doe-het-zelf-zaak waar 
u alles kunt vinden op het gebied van in 
en rond de tuin. Rogo Groentechniek heeft 
tevens een professionele werkplaats, waar 
niet alleen alle merken tuin- en parkma-

chines met een haal- en brengservice in 
eigen beheer worden onderhouden en 
gerepareerd, maar ondermeer ook aan-
hangers, laadbakken van vrachtwagens en 
landbouwmachines, inclusief metaal- en 
laswerken. "Dat kan allemaal onder dak 
omdat de werkplaats een hoge ingang 
heeft en zeer ruim bemeten is", besluit Jan 
Hilverts het interview. 

www.rogogroentechniek.nl  
Rogo Groentechniek is er voor de particu-

liere en zakelijke klant en gevestigd aan 
de Ter Wuppingerweg 5 in Onstwedde. De 
onderneming met een ruim assortiment aan 
tuin- en parkmachines, accu-tuinmachines, 
doe-het-zelf-zaak en werkplaats is ruim ge-
huisvest zodat parkeren met auto, aanhan-
ger, bestelbus, tractor, vrachtwagen of zelfs 
kraan geen enkel probleem is. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599 - 33 32 35 of u kunt een kijkje nemen 
op www.rogogroentechniek.nl
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Lunchen en dineren bij het gezelligste eetcafé in 
Wedde? Kom dan naar Eetcafé de Leeuw!
Door Miranda Wolters
Midden in het prachtige dorp Wedde, aan de Hoofdweg 
35, vind je Eetcafé de Leeuw. Afgelopen 17 juli was het 
precies 17 jaar geleden dat Diane Wezeman hier de deu-
ren van haar eetcafé opende. 

“Voordat ik hier mijn eigen eetcafé opende werkte ik al 
jaren in de horeca, dus helemaal nieuw was het destijds 
niet voor me”, vertelt Diane. “In het begin was ‘Eetcafé de 
Leeuw’ meer cafetaria én kroeg maar in de loop der jaren 
is dat steeds meer verschoven richting dat wat we nu zijn, 
een eetcafé.” Toen Diane 17 jaar geleden begon met het 
eetcafé moest er eerst een nieuwe, passende naam voor 
haar horecabedrijf gevonden worden. Diane: “Mijn bijnaam 
was van jongs af aan al ‘Dientje’ en ik had bedacht dat 
‘Eetcafé tante Dien’ dan misschien wel een leuke naam zou 
zijn. 

Vrouw Fischer van de overkant was destijds een bekende 
verschijning in het dorp en ik besloot de naam even aan 
haar voor te leggen. Ze zei met haar zware Twentse dialect 
dat ik dat beter niet kon doen omdat haar voornaam ook 
Dinie was. Ik moest dus iets anders bedenken. Boven de 
deur van het pand hiernaast, dat destijds een café was, is 
de naam ‘café de Leeuw’ ingemetseld. Zo kwam ik op de 
naam, die ik vanaf het begin al goed vond klinken. Ik ben 
trots op het Eetcafé, het fijne en hechte team waarmee ik 
samen mag werken en het leuke contact dat we met onze 
horecacollega’s in de regio hebben.” 

Bij Eetcafé de Leeuw bent u van harte welkom voor de 
lunch of het diner maar u geniet er net zo gemakkelijk 
van een lekkere kop koffie met dagvers gebak van Kopje 
Genieten. Op de menukaart vindt u een grote keuze aan 
gerechten waarvan sommige wel heel bijzondere na-
men hebben gekregen. Zo is er het broodje van Dijk, ooit 
bedacht door 1 van de oude werknemers, en wat dacht u 
van een ‘patatje zwait veur de kop’ of ‘Lieve Lientje’ als 
dessert? Het team van Eetcafé de Leeuw vertelt u graag al-

les over deze bijzondere gerechten. Voor de bierliefhebber 
is er ook een uitgebreide bierkaart en zelfs Italiaans ijs van 
IJssalon Veendiep. 

De moeite waard om een middag of avondje voor naar 
Wedde af te reizen dus, het eetcafé is dan ook voor velen 
een rustpunt tijdens de wandel- en fietstochten die langs 
het eetcafé lopen. Daarnaast is het eetcafé ook nog eens 
stempelpost van het Pronkjewailpad. Diane en haar team 

heten u van harte welkom! Het eetcafé is tijdens het 
zomerseizoen, tot 1 oktober, op maandag gesloten en van 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 22.00 uur 
geopend. 

Eetcafé de Leeuw 
Hoofdstraat 35  |  Wedde  |  Tel: 0597 – 52 22 95
www.eetcafe-deleeuw.nl
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Internationale belangstelling voor 
scooterspecialist in Barger-Compascuum
Scooterliefhebbers uit België en Duitsland kloppen steeds 
vaker aan bij CarXpert ABS in Barger-Compascuum. Het 
Drentse bedrijf blijkt toonaangevend als het gaat om ver-
koop en onderhoud van elektrische scooters. 

Monique AB van CarXpert is trots op de internationale 
belangstelling. “Onze monteurs beschikken over de al-
lernieuwste kennis dankzij een intensief bijscholingspro-
gramma. Wij zijn dus altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Onze Ooster- en Zuiderburen komen 
daarom graag naar ons toe als het gaat om reparatie en 
ingewikkelde vragen,” legt ze uit.  

Van alle markten thuis
Het bedrijf verkoopt en onderhoudt zowel benzine als 
elektrische scooters. In het laatste geval gaat het om 
de merken BTC/AGM/Ecooter/Etalian/Ebretti en EMCO. 
Nieuwe benzinescooters worden gemaakt door BTC. Verder 
heeft CarXpert ABS een groot aanbod van (jong)gebruikte 
scooters. De garage in Barger-Compascuum is dus duidelijk 
van alle markten thuis. Naast de scooter is de auto hier 
vanzelfsprekend ook altijd meer dan welkom voor onder-
houd en of reparaties of aan en verkoop van je heilige koe.

Met de zomervakantie in zicht is een goed onderhouden 
camper geen luxe maar noodzaak. Bij CarXpert ABS heeft 
dit mobiele vakantieverblijf geen geheimen. Gediplomeerd 
personeel zorgt ervoor dat je veilig over de zonnige wegen 
kunt zoeven. Niet alleen het technische aspect komt aan 
bod, ook het interieur waaronder bijvoorbeeld de koelkast/ 
gasinstallatie en het uitbouwen van bijvoorbeeld fietsdra-
gers kan door hen geregeld worden.

Supersnel opladen
Ook voor de  elektrische variant van  het ijzeren ros ben 
je hier aan het juiste adres. Neem bijvoorbeeld de e-bikes 
met een supercondensator accu. Deze lithium vrije accu is 
in een kleine 30 minuten volledig opgeladen. “Dat is echt 
extreem snel en dus buitengewoon handig. Dankzij de 

super condensator en dus lithiumvrije accu is fietsen echt 
100 procent groen,” aldus Monique AB. 

Wie zijn elektrische fiets altijd bij zich wil hebben kan bij 
CarXpert ABS  een Eco Traveller e-vouwfiets aanschaffen. 
Deze zeer degelijke vouwfiets is uitgevoerd met een dichte 
kettingkast en is met twee handelingen opgevouwen. De 
fiets is een ‘hardloper’.

Fantastische beoordeling
Wegens groot succes en een fantastische beoordeling in 
de fietstest, zijn de modellen uitverkocht. Later dit seizoen 
komen de vouwfietsen weer binnen en dan meteen ook 
met een nieuwe variant. Deze nieuwe variant heeft een 

middenmoter en een aandrijfriem. “Houd ons dus in de 
gaten,” waarschuwt AB. 

Gerenommeerd bedrijf
Kortom CarXpert ABS uit  Barger-Compascuum is allang 
niet meer het garagebedrijfje om de hoek, maar al ruim 
dertig jaar een gerenommeerd bedrijf waar de klant cen-
traal staat en letterlijk wordt meegenomen onder de brug 
om uitleg te geven. “Sinds april zijn wij ook aangesloten 
bij ZWAT. Dit is een zorginstelling voor dagopvang van 16- 
tot 67-jarigen die een goede dagbesteding in de techniek 
zoeken. Onze monteurs hebben een speciale opleiding 
gevolgd om deze nieuwe werknemers te kunnen begelei-
den,” besluit Monique.
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Op zoek naar dé oplossing voor het zorgeloos maaien 
of beregenen van uw gras, nieuwe bedrijfskleding 
voor uzelf en uw zoontje of de ouderwetse rode  
zakdoek? Onrust in Nieuw-Buinen heeft het allemaal! 
Door Miranda Wolters 
Onrust is al sinds jaar en dag het adres in de regio voor tuin- en parkmachines, bedrijfs- 
en vrijetijdskleding en gereedschappen. Maar wist u dat u in de winkel ook terecht kunt 
voor een mooi overhemd in ‘houthakkers’ stijl die ook in uw vrije tijd prima te dragen is 
en men er zelfs de ‘ouderwetse’ rode boerenzakdoek in 3 verschillende maten ver-
koopt? 

“Dat we tuin- en parkmachines en ge-
reedschappen verkopen weten de meeste 
mensen inderdaad wel maar dat we die 
geblokte blouse of de rode boerenzakdoek 
ook verkopen is voor sommigen nieuw”, 
lacht Alberta Engelkes. Zij is samen met 
haar man Arno de drijvende kracht achter 
de onderneming. “En er is dus ook best nog 
veel vraag naar die rode zakdoek, vandaar 
dat we deze in 3 verschillende formaten 
verkopen.” 

Dit zomerseizoen zijn er bij Onrust een 
aantal interessante nieuwigheden geïntro-
duceerd en ook kunt u de komende weken 
van mooie zomeraanbiedingen profite-
ren. Zo is er de compleet nieuwe dames 
bedrijfskleding van het merk FHB en heeft 
hetzelfde merk nu ook werkkleding voor 
kinderen op de markt gebracht. Alberta: “Er 
zijn steeds meer vrouwen in technische 
beroepen of op te bouw te vinden en dat 
zorgt ervoor dat er qua werkkleding ook 
steeds meer verkrijgbaar is en ik vind dat 
een mooie ontwikkeling. FHB biedt daar-
naast nu ook werkkleding voor de kleine 

klussers, zo kunnen zij er net zo stoer 
uitzien als papa! De kinderwerkkleding is 
verkrijgbaar vanaf maat 98/104.” Nieuw is 
ook de machine die kortgeleden is aange-
schaft voor het bedrukken van bedrijfskle-
ding. Dit apparaat maakt het mogelijk om 
een afbeelding rechtstreeks, in één keer op 
een katoenen kledingstuk af te drukken en 
dit kan in 1 kleur maar ook in full colour. 
“Ideaal voor het bedrukken van bijvoor-
beeld T-shirts”, aldus Alberta. 

Zomertijd betekent natuurlijk ook aandacht 
voor het gras. Een mooie groene grasmat 
krijgt u immers alleen maar door deze goed 
te verzorgen en bij warmte en droogte re-
gelmatig te beregenen en goed te maaien. 
Ook hiervoor heeft Onrust slimme oplossin-
gen zoals de zwenksproeiers van Gardena 
of zelfs een complete beregeningsinstal-
latie. Hiervoor worden er ondergrondse 
leidingen aangelegd in combinatie met pop 
up sproeiers en als u deze daarnaast ook 
nog eens combineert met een robotmaaier 
heeft u helemaal geen omkijken meer naar 
het beregenen en maaien van uw gras! 

De komende tijd kunt u profiteren van een 
aantal mooie zomeraanbiedingen: In deze 
krant vindt u onder andere een voucher 
die bij inlevering recht geeft op een gratis 
riem t.w.v. € 20,- bij aankoop van een korte 
broek met bijpassende polo van het merk 
FHB en bent u nog op zoek naar een hoog 
snoeier voor het snoeien van bijvoorbeeld 

die hoge heg in uw tuin? Zoek dan niet lan-
ger want bij Onrust profiteert u nu van maar 
liefst € 101,- korting op deze snoeier!  

Onrust
Drentse Poort 1b | Nieuw-Buinen
Tel: 0599 - 65 30 42 | info@onrust.net
www.onrust.net
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Iets leuks om weg te geven?
In Huis in Stadskanaal biedt verrassend 
veel leuke en lekkere dingen 

door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Wie iets leuks of iets lekkers zoekt om weg te geven (of om zelf van te genieten), zou eens binnen 
moeten stappen bij In Huis in hartje Stadskanaal. Deze sfeervolle winkel aan het Europaplein 4 ademt huiselijke 
gezelligheid. De brede, unieke en verrassende collectie is met gevoel, smaak en raffinement samengesteld door eige-
naar Jan Addens. Samen met zijn medewerkers biedt hij bezoekers een warm welkom. 

De schappen van In Huis zijn gevuld met de fijnste, mooi-
ste en lekkerste producten. De delicatessenhoek heeft een 
stevig Italiaans stempel, met onder meer olijven, olijfolie 
van de tap, balsamico’s, pasta’s, wijnen, bieren, noten, bon-
bons en zo’n veertig verschillende likeuren. “Zelf ben ik 
een groot liefhebber van Mediterrane lekkernijen en vind 
het prachtig om vanuit die liefde onze collectie met heel 
veel zorg samen te stellen”, vertelt Jan. “Ik ken elk product 

in onze schappen en sta voor de kwaliteit.” Een deel van 
de collectie - onder meer de Tony Chololonely chocola-
des worden er gepresenteerd op een typisch Italiaans 
azuurblauw Piaggio transportwagentje. Het is één van de 
elementen die de nering een extra Zuidelijk cachet geeft.

Wonen en lifestyle
Op het gebied van wonen en lifestyle is het aanbod uniek 

voor de regio. Zo is er een bijzondere collectie geurkaarsen 
te vinden van de merken Woodwick en Yankee Candle. Het 
ruime assortiment woondecoraties omvat bijzondere en 
fraaie artikelen uit vele landen: van antieke Indiaase deu-
ren tot Deens kwaliteitsservies van IB-Lauren. Blikvanger 
in de zaak is de grote collectie droogboeketten en niet van 
echt te onderscheiden kunstbloemen. “Wij willen een win-
kel bieden waar je even naar binnen loopt als je iets leuks 
zoekt om weg te geven. En natuurlijk ook voor mensen die 
zelf gek zijn op lekkernijen of op gezellige, huiselijke en 
landelijke woondecoraties”, zegt de eigenaar. 

The Read Shop
Jan Addens is zeker geen onbekende in de Stadskanaalster 
middenstand. Samen met zijn zus Henny runt hij al meer 
dan 30 jaar The Read Shop in de Kanaalpassage. Deze zaak 
begon in 1990 onder de naam De Boekelier in wat toen 
nog Autorama heette. Na enkele jaren sloot de zaak aan bij 
The Read Shop-formule en veertien jaar geleden verhuisde 
de winkel naar een aanzienlijk ruimer onderkomen bin-
nen de Kanaalpassage. Hier weten vele klanten dagelijks 
de zaak te vinden om bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, 
wenskaarten of tabaksartikelen te kopen. Opvallend is de 
speciale hoek met boeken uit eigen streek, waar momen-
teel behoorlijk wat ruimte is ingeruimd voor het boek 
‘Onstwedde vroeger & nu’. Deze eigen uitgave van The 
Read Shop Stadskanaal is geschreven door Jacco Pranger. 
Verder vinden klanten er een Postagentschap, OV-laadpunt 
en ING-servicepunt. 

Liefhebberij
Terwijl nieuwsberichten over winkels die de deuren sluiten 
aan de orde van de dag zijn, opende Jan Addens juist zijn 
tweede zaak in Stadskanaal. Over deze mooie, opvallende 
stap vertelt hij: “Hiermee maak ik van mijn liefhebberij 
mijn werk. Ik hoop dat mijn passie van de winkel straalt. 
We begonnen helaas met een valse start. Want kort na de 
opening moesten we vanwege coronamaatregelen vie-
renhalve maand de deuren gesloten houden. Nu we weer 
open zijn, weten steeds meer klanten ons te vinden. En de 
reacties die wij krijgen zijn heel enthousiast. Onze klanten 
prijzen de collectie en de gezellige, ongedwongen sfeer in 
de zaak. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke mooi.”

Jan Addens en zijn medewerkster Kirsten bieden klanten een warm welkom bij In Huis (foto Jan Johan ten Have)

Eigenaren Jan Addens en Henny Schuring in The Read Shop (foto Jan Johan ten Have).
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Autobedrijf Rick Hilger krijgt een nieuw gezicht 
en een nieuwe eigenaar… 

Langs deze weg wil Rick Hilger al zijn klanten bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking: Ruim 25 jaar 
ben ik werkzaam als zelfstandig autobedrijf. Eerst in Nieuw Weerdinge, later in Vlagtwedde. Vanwege gezondheids-
problemen ben ik al een tijdje aan het nadenken over mijn toekomst en die van Autobedrijf Rick Hilger. Ik ben op zoek 
gegaan naar een samenwerking of opvolging voor mijn garagebedrijf. Het doet mij dan ook genoegen u te melden dat 
ik deze gevonden heb in de persoon van Elroy van der West. 

Nieuwe eigenaar 
Elroy is geen onbekende want hij heeft bij ons stage gelo-
pen en is daarna uiteindelijk werkplaats chef geworden bij 
Nefkens. Elroy gaat na een inwerkperiode de activiteiten in 

zowel Autobedrijf Hilger als Versnellingsbakrevisie Noord 
voortzetten onder dezelfde naam. Dit betekent dat er voor 
u als klant/relatie weinig zal veranderen en blijft u de ser-
vice en kwaliteit houden die u altijd van ons gewend bent. 

Welkom 
De kans is groot dat u mij nog aantreft bij een bezoek aan 
onze garage want de eerste periode blijf ik zeker in beeld. 
Indien wij elkaar niet weer zien of spreken wil ik u graag 
bedanken voor uw vertrouwen en de fijne samenwerking! 
We kunnen ons voorstellen dat het mogelijk vragen bij u 
oproept, schroom dan niet mij of Elroy te bellen  
(0599 - 31 21 50). Uiteraard mag u ook gerust langs
komen. De koffie staat kaar!

Autobedrijf Rick Hilger
Rick Hilger
Elroy van der West
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Het Boomkroonpad 
in Drouwen bestaat 
dit jaar 25 jaar!

Door Miranda Wolters 
“De tijd vliegt als het mooi gaat.” Dat zijn de woorden van Jenne Wolters, boswachter 
bij Staatsbosbeheer. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het Boomkroonpad ge-
opend werd, en destijds werkte Jenne al voor Staatsbosbeheer. 

Hij herinnert zich de beginjaren van het 
Boomkroonpad nog goed. “Houtvester 
Joop Kalb kreeg van de provincie Drenthe 
de opdracht om het wandelen in Drenthe 
naar een hoger niveau te brengen. Hij deed 
dat dus bijna letterlijk want tijdens een va-
kantie in Ierland kwam hij een soortgelijke 
attractie tegen en besloot ook zoiets voor 
Staatsbosbeheer te ontwerpen.”

In 1996 opende het Boomkroonpad en de 
attractie ging al in de eerste jaren bijna ten 
onder aan het eigen succes. Jenne: “Men 

rekende op ongeveer 30.00 bezoekers 
in het eerste jaar en dat werden er ruim 
200.00. Het werd eenvoudigweg te druk, er 
was te weinig ruimte voor alle bezoekers 
en hun auto’s. Dankzij de inzet van al onze 
medewerkers en vrijwilligers keerde het tij 
en werd het weer wat rustiger in het bos.” 
Ruim 2,5 miljoen mensen maakten in de 
afgelopen 25 jaar al een wandeling door de 
boomtoppen. Het Boomkroonpad is uniek 
en de enige attractie van zijn soort in Ne-
derland. Het pad is 125 meter lang en het 
hoogste punt is 22,5 meter hoog. 

Met een beetje geluk kom je oog in oog 
met de vogels in de boomtoppen te staan 
en als je goed oplet zie je misschien zelfs 
een nest van de zwarte specht. 

Om het 25 -jarig jubileum te vieren orga-
niseert Staatsbosbeheer de komende tijd 
leuke activiteiten. De start van het jubile-
umjaar werd ingeluid met de opening van 
een foto expositie die langs het wandelpad 
te vinden is. De expositie laat de bouw en 
ontwikkeling van het Boomkroonpad zien 
en naast de expositie is er een kleur-
wedstrijd voor kinderen, zijn er speciale 
winkelacties in het Buitencentrum, arrange-
menten van bospaviljoen De Woudstee en 
wordt er een lange afstandswandeling van 
25 kilometer georganiseerd. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de reguliere 
activiteiten van het Buitencentrum, deze 
zijn allemaal op de website van Staatsbos-
beheer te vinden. 

Om het Boomkroonpad verantwoord en 
volgens de nu geldende coronamaatrege-
len te kunnen bezoeken moeten er vooraf, 
online, toegangskaartjes geboekt worden. 
Reserveren kan via de website van Staats-
bosbeheer, je kiest dan de gewenste datum 
en het tijdslot en kunt zonder lang te moe-
ten wachten het Boomkroonpad op. 

Buitencentrum
Boomkroonpad 
Steenhopenweg 4
Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl



28 RegioMagazine - Succes door Reclame!



29RegioMagazine - Succes door Reclame!

Nieuwe eigenaren voor Diner-Café Bussemaker in 
Exloo, nu ook op dinsdag geopend!
Nadat het horecabedrijf al enige tijd in de stille verkoop 
had gestaan besloot een klein groepje inwoners van Exloo 
het bekende diner café van Jan en Aaljo Tuin over te ne-
men. Sinds 1 juni zijn Jos en Hannie Abbing er de nieuwe 
exploitanten. 

“We wisten al een tijdje dat Bussemaker te koop was om-
dat Jan en Aaljo graag met pensioen wilden gaan en omdat 
we vonden dat de naam Bussemaker niet uit Exloo mocht 
verdwijnen en ook de huidige formule niet verloren mocht 
gaan besloten we het over te nemen. Op die manier voor-
kwamen we dus dat Bussemaker bijvoorbeeld zou veran-
deren in een wokrestaurant of pannenkoekenhuis”, vertelt 
Jos. Bussemaker kent een lange historie want Johannes 
B.T. Bussemaker vestigde het hotel al in 1880 in het dorp. 
In al die jaren kende het hotel verschillende uitbaters en 
werd het hotel in totaal 3 keer door brand getroffen. Na de 
laatste brand, in 2002, besloten Jan en Aaljo de hotelka-
mers niet te herbouwen en sindsdien is Bussemaker dan 
ook Diner-Café.  

Horeca-ervaring hebben Jos en Hannie niet, wel werkte Jos 
20 jaar als accountmanager voor een toeleverancier in de 
horeca en kunnen ze de komende tijd ook nog rekenen op 
advies en hulp van Jan Tuin als dat nodig is. Hannie werkt 
al sinds jaar en dag als receptioniste bij zorgcentrum Paas-
bergen in Odoorn dus gastvrijheid en klantvriendelijkheid 
is voor haar al dagelijkse kost. “Er verandert dus eigenlijk 
helemaal niets, behalve dan dat we vanaf nu ook op dins-
dag geopend zijn”, zegt Jos. “Op dit moment hebben we 
onder andere weer heerlijke mosselen op het menu en kan 
men, net als voorheen, nog steeds volop genieten van een 
lekkere kop koffie met vers gebak of een fijne lunch. 

We zijn overigens dringend op zoek naar vaste personeels-
leden, zowel voor de bediening als in de keuken. Ervaring 
is daarbij geen vereiste maar natuurlijk wel prettig en voor 
de keuken zoeken we bijvoorbeeld een zelfstandig wer-
kend kok en een leerling-kok.” Heb je interesse dan kun je 

contact opnemen met René de Jong, de chef-kok van Bus-
semaker op telefoonnummer 0591 - 549063 of door een 
mail te sturen naar exloo@bussemaker.nl 

U bent van dinsdag tot en met zondag vanaf 10.00 uur ’s 
ochtends van harte welkom bij Bussemaker en heeft u iets 
te vieren of bent u op zoek naar een geschikte vergaderlo-

catie? Ook daarvoor kunt u bij Bussemaker terecht, vraag 
gerust naar de mogelijkheden. 

Diner-Café Bussemaker
Zuiderhoofdstraat 1  |  Exloo  |  Tel: 0591 - 54 90 63
exloo@bussemaker.nl  |  www.bussemaker.nl
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Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen; 
voor behoud en ontwikkeling van de regio
Door Miranda Wolters
De regio Zuid- en Oost-Groningen is een prachtige regio om in te 
wonen en te werken, daarmee bent u het vast eens. Om dat ook in de 
toekomst zo te houden is behoud en ontwikkeling van de regio enorm 
belangrijk. De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen ontwik-
kelt en realiseert daarom economische activiteiten die in het voor-
deel zijn van Zuid- en Oost-Groningen.

Het idee voor de oprichting van 
de Gebiedscoöperatie ontstond 
in 2017, men wilde ervoor gaan 
zorgen dat krachten gebundeld 
werden om verdere ontwikkeling 
en innovatie voor bedrijven en 
organisaties mogelijk te maken. 
Doel van de Gebiedscoöperatie is 
om samen met bedrijven, onder-
wijsinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en overheden een 
gebiedsprogramma en onderzoek- 
en innovatieprojecten op te zet-
ten, die de ontwikkeling en leef-
baarheid in onze regio ten goede 
komen.  Projecten op het gebied 
van bijvoorbeeld digitalisering/
robotisering, energietransitie, het 
MKB, het sociale domein, gezond-
heidszorg en de eiwittransitie. In 
innovatiewerkplaatsen krijgen 
onderzoek en training en scholing 
vorm als ondersteuning van deze 
projecten. 

 De Gebiedscoöperatie is ge-
baseerd op 5 pijlers bestaande 
uit een samenwerking tussen 
overheid, onderwijs, onderne-
mers, onderzoek en omgeving. De 
gebiedsagenda geeft daarbij aan 

wat belangrijke thema’s zijn en 
dat kunnen bijvoorbeeld thema’s 
zijn die te maken hebben met 
werkgelegenheid of economi-
sche groei of krimp. Vanuit het 
onderwijs is de Hanzehogeschool 
een van de betrokken partijen. 
De ruim 26.000 studenten van 
de 18 verschillende faculteiten 
kunnen op allerlei onderwerpen, 
vraagstukken en problemen een 
bijdrage leveren en zijn daarmee 
dus van grote waarde voor de 
Gebiedscoöperatie. 

Vraagstukken worden door het 
bedrijfsleven, burgers of organi-
saties aangeleverd bij het loket 
en daar wordt deze vertaald in 
een ‘vacature’ waarop de student 
kan ‘solliciteren’. De student kiest 
dus zelf zijn of haar vraagstuk en 
is daardoor al bij voorbaat erg 
betrokken en gemotiveerd. In 
Veendam wordt er o.a. in de ken-
niswerkplaats aan alle projecten 
gewerkt, de studenten kunnen 
hier niet alleen met elkaar samen-
komen maar ook met docenten en 
andere betrokkenen uit de regio. 

Voorbeelden van vraagstukken 
waaraan studenten al gewerkt 
hebben zijn bijvoorbeeld die van 
hoogwerkerverhuurder Debru uit 
Ter Apel. Zij wilden een duidelijke 
en goede toekomstvisie voor het 
bedrijf op papier zetten en vroe-
gen hiervoor de studenten een 
profielschets op te stellen van 
hun worst case concurrent. Deze 
schets leverde voldoende infor-
matie om hun eigen toekomstvisie 
goed te kunnen omschrijven. 
Ander voorbeeld is het onderzoek 
dat een aantal studenten van de 
rechtenfaculteit deed voor de 

Hesla van Max Holthausen. De 
Hesla is de Tesla op waterstof en 
deze werd door Tesla op afstand 
uitgeschakeld. De rechtenstuden-
ten zochten voor de Holthausen 
Groep uit of dit in Nederland 
juridisch toegestaan was. 

Door op deze manier onderwijs 
en maatschappij met elkaar te 
verbinden en samen te werken 
worden er niet alleen vraagstuk-
ken opgelost maar hoopt de 
Gebiedscoöperatie er ook aan 
bij te dragen dat studenten er 
uiteindelijk voor kiezen om na 

hun studie in de regio te blijven 
wonen en werken. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat er in heel 
Noord-Nederland verschillende 
Gebiedscoöperaties ontstaan. 
Heeft uw bedrijf, uw organisa-
tie of u zelf een idee die moet 
worden uitgewerkt, een vraag 
over een specifiek onderwerp of 
een probleem dat moet worden 
opgelost? Neem dan contact op 
met de Gebiedscoöperatie! 

Kijk voor meer informatie op 
www.gc-zog.nl
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Koffieservice Moes: Hét adres voor 
reparatie & onderhoud koffiemachines
VOF de Kunst stak in 1987 al de loftrompet 
over het oer-Hollandse bakkie koffie. In die 
tijd ging het nog om snelfilterkoffie terwijl 
we tegenwoordig de dag beginnen met 
bijvoorbeeld een espresso of cappuccino. 
De keuze is groter geworden maar het feit 
blijft dat een bedrijf minder ‘functioneert’ 
zonder het zwarte goud. 

Onderhoud en reparatie
Koffieservice Moes aan het Oosterdiep WZ 
9 in Emmer-Compascuum komt in actie als 
de koffiestroom stokt. Patrick Moes is de 
redder van koffiemachines. Hij is gespecia-
liseerd in reparatie en onderhoud van Jura, 
Nivona, Gaggia, Saeco. Siemens, Bosch, 
Rheavandors, Animo, en vele andere mer-
ken. “Kortom, het moet wel raar lopen, wil 
ik het probleem met uw machine niet kun-
nen verhelpen. Omdat ik service hoog in 
het vaandel heb staan, kan de klant ervoor 
kiezen zowel zakelijk als particulier, gedu-
rende de reparatie een vervangende kof-
fiemachine te gebruiken. Wie blijft wachten 
op de reparatie krijgt vanzelfsprekend een 
heerlijk kopje koffie aangeboden.”

Onderhoud
Eigenaar Patrick Moes is blij dat hij kan hel-
pen de koffievoorziening draaiende te hou-
den. Toch geldt voor hem ook het gezegde 
dat voorkomen beter is dan genezen. “Ik 
adviseer het koffieapparaat om de 1,5 jaar 
een servicebeurt te geven. Dit voorkomt 
schimmels en bacteriën. Ook voorkom je 
hiermee dure reparaties. Ofwel: de onder-
houdsbeurt verdien je snel weer terug.” 

Snel klaar
Een servicebeurt voor een Jura of Nivona-
machine is meestal binnen een dag klaar. 
Voor tien uur gebracht betekent vrijwel 
altijd dat de machine diezelfde dag nog 

klaar is. Bedrijven kunnen trouwens gebruik 
maken van de locatie-service. “Als het 
nodig is kom ik graag langs voor reparatie. 
Of maak anders gebruik van onze breng – 
en haalservice. Informeer eens naar onze 
servicecontracten. Er zit vast wel iets pas-
sends bij.”

Jong maar ervaren
Koffieservice Moes is een jong bedrijf. Het 
werd vorig jaar opgericht. Het bedrijf mag 
dan relatief nieuw zijn, Patrick Moes loopt 
al jaren mee in de koffiewereld. Voor zijn 
start als zelfstandig ondernemer was hij 
jaren technisch monteur bij Leico koffie, 
eveneens uit Emmer-Compascuum. Patrick 
Moes kent de koffiemachines dus van bin-
nen en van buiten en is van alle markten 
thuis. Hij pakt namelijk net zo lief een in-
stantkoffiemachine aan als een ‘freshbrew’ 
of een kleine pistonmachine. Bovendien is 
de onderneming voor reparatie en onder-
houd van een inbouwkoffieapparaat ook 
het beste adres. “Ook voor de verkoop van 
waterfilters kan je bij mij terecht. Kijk an-
ders eens op onze website naar de moge-
lijkheden aldus Patrick.”

Koffieservice Moes
Oosterdiep WZ 9 | Emmercompascuum
06 - 15 28 78 79
info@koffieservicemoes.nl
www.koffieservicemoes.nl
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Henk Hebers jr. sinds 
januari van dit jaar 
eigenaar van ’t Oal Kroegie 
in Bourtange
 
’t Oal Kroegie in Bourtange is al 
bijna vijf decennia een begrip in 
Bourtange. Het schitterend gele-
gen etablissement ligt in hartje 
Bourtange en verwelkomde in 
al die jaren erg veel mensen: 
Nederlanders en Duitsers, maar 
ook veel toeristen uit heel veel 
andere landen. Het is een echt 
familiebedrijf, want Jan He-
bers opende ’t Oal Kroegie wat 
destijds alleen een kroeg was in 
1975. Zoon Henk nam het samen 
met zijn vrouw Annie eind jaren 
tachtig over. Inmiddels is Henk 
Hebers met pensioen en nam zijn 
zoon Henk jr. de zaak per 1 janu-
ari van dit jaar over.
 
Henk Hebers jr. is 35 jaar en begint 
in een niet zo gunstige tijd, want 
de maatregelen gooiden nogal wat 
roet in het eten. Hebers is echter 
blij dat de terrassen weer open mogen en 
ziet het wat de komende zomer betreft wel 
zitten. “Gelukkig mogen de terrassen sinds 
woensdag 19 mei jl. tussen 6.00 en 20.00 
uur open. Dat trekt nóg meer mensen en 
Bourtange is dan nóg gezelliger.” 
 
De jonge ondernemer is er trots op dat hij 
het familiebedrijf mag en kan voortzetten. 

Hij zal het concept zoals de laatste jaren 
werd gehanteerd in tact houden. Dat bete-
kent zowel een kroegfunctie als ook de mo-
gelijkheid er te eten en dan zowel binnen 
als buiten. “We hanteren eerlijke prijzen en 
willen het iedereen zo veel mogelijk naar 
de zin maken. We gaan er wat moois van 
maken. Tot ziens bij ’t Oal Kroegie in Bour-
tange.” (RegioMagazine / Gerry Grave)
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