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Alles voor de BBQ haal je 
bij Spar Kort in Blijham!

Zie onze advertentie
op pagina 20.

LedsBetter Green Solutions in
Stadskanaal bestaat 10 jaar!

Zie onze advertentie op pagina 11.

Voor ieder huishouden een
passende waterontharder van 
de Graaf waterontharders uit 

Stadskanaal.

Zie onze advertentie op pagina 17!

NIEUW IN DE REGIO:
Johnny en Jeichien on tour, 

voor al uw catering
op locatie

Zie pagina 5!

Nieuwe innovatie bij Panman Dak- en 
Gevelservice in Nieuw-Buinen  
door Jaap Ruiter 
Panman Dak- en Gevelservice uit Nieuw-
Buinen is behalve specialist in duurzaam 
en compleet dakonderhoud, inclusief 
renovatie en vervanging, ook een zeer in-
novatief bedrijf. Zo heeft de onderneming 
van Roy Panman (what’s in a name) een 
compleet nieuwe manier van dakbedek-
king voor platte daken geïntroduceerd: 
TPO, waar maar liefst 20 jaar garantie op 
wordt gegeven, maar moeiteloos 40 a 50 
jaar mee gaat. 

TPO is een superieure  
dakbedekking 
"TPO is op dit moment het beste van het 
beste", verklaart Roy Panman. "Er zitten 
geen weekmakers in waardoor het blijvend 
elastisch is. Verder is het ongelooflijk duur-
zaam, niet gevoelig voor krimp of uitzetting 
en wordt bij verwerking moleculair aan el-
kaar bevestigd, waardoor er uiteindelijk een 
naadloos geheel ontstaat. Daarnaast heeft 
TPO de hoogste SRI-waarde, dat wil zeggen 
dat het veel minder heet wordt dan traditi-
onele dakbedekking. Een hoge SRI-waarde 
geeft aan in welke mate zonnestralen 
teruggekaatst worden en hoe verkoelend 
het materiaal is. Omdat TPO wit van kleur is, 
is het wel even wennen. Maar TPO heeft zijn 
superieuriteit ruimschoots bewezen door 
moeiteloos de zwaarste testen te doorstaan. 
Inmiddels is het op alle daken van Schiphol 
aangebracht." 

Subsidie op TPO 
Omdat TPO een hoge SRI-waarde heeft 
is het ook ideaal als ondergrond voor de 
buiten-unit van een airco-installatie, omdat 
de omgevingstemperatuur met TPO aanmer-
kelijk koeler is in vergelijking met bitumen 

waardoor er op zonnige dagen veel minder 
warme lucht in koude lucht omgezet hoeft 
te worden. In combinatie met andere 

energiebesparende maatregelen kan er voor 
TPO ook subsidie worden aangevraagd.   

Lees verder op pagina 13.
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Auto- en Schadebedrijf Kriegsman in Onstwedde 
is een unieke combinatie van APK-keuringstation, 
Garage en Autoschadeherstel 
door Jaap Ruiter 
Vanwege een forse verbouwing en uitbreiding heeft Auto- 
en Schadebedrijf Kriegsman uit Onstwedde ondanks de 
Corona een druk jaar achter de rug. De onderneming van 
Arnold Kriegsman en Carina Tieks is ruim twee keer zo 
groot geworden waardoor er een uniek bedrijf is ont-
staan: een APK-keuringstation waar u zonder afspraak 
terecht kunt voor alleen APK, een professionele en goed 
uitgeruste werkplaats voor onderhoud en reparatie van 
auto’s en een schadeherstelbedrijf met spuitcabine en 
computergestuurde verfmengkamer. 

Techneut met twee rechterhandjes 
"Ik had er nooit zo bij stilgestaan dat deze combinatie van 
APK-keuringstation, garage en autoschadeherstelbedrijf zo 
uniek is", reageert Arnold Kriegsman als de verslaggever 
hem daar op attent maakt. "Ik weet namelijk niet anders en 
vindt het daarom waarschijnlijk ook zo vanzelfsprekend." 
Wat de techneut ‘met de twee rechterhandjes’ en een pas-
sie voor techniek echter wel al veel langer wist dat hij veel 
te krap bemeten was. "Dat is ook de reden dat we vorig 
jaar fors zijn uitgebreid met een splinternieuw pand met 
een moderne en ruime werkplaats voorzien van profes-
sionele gereedschappen, inclusief computergestuurde 
diagnose- en testapparatuur van Bosch." 

Alleen APK 
Door die modernisering en uitbreiding van de werkplaats 
is het nu ook mogelijk om APK-keuringen aan te bieden 
zonder afspraak. "En zonder bijkomend gedoe als aanvul-
lend onderhoud of een kleine of grote beurt", vult Arnold 
Kriegsman aan. "Er zijn veel auto-bezitters die alleen een 
APK-keuring willen en de rest allemaal zelf regelen. Uiter-
aard kan men hier wel terecht voor deskundig onderhoud 
en reparatie, maar alleen als de klant dat zelf wil." 

Krasje of deukje is snel gemaakt 
Wat veel klanten van Auto- en Schadebedrijf Kriegsman 
waarderen is dat behalve APK, onderhoud en reparatie, 

ook kleine schade’s inclusief spuitwerk kunnen worden 
hersteld. "Een krasje of een deukje is snel gemaakt", weet 
Arnold Kriegsman uit ervaring. "En dan is het voor de 
klant inderdaad een perfecte aanvulling om dat hier op 
hetzelfde adres ook direct te laten repareren zonder dat 
ze daarvoor naar een ander bedrijf moeten. Ook is het mo-
gelijk om die lelijke roestrandjes aan de wielkassen, portier 
en kofferbakdeksel weg te laten werken, zeker als de auto 
nog in een uitstekende conditie verkeert en je er nog een 
aantal jaren in wil rijden."  

Ongedwongen en gemoedelijk 
Auto- en Schadebedrijf Kriegsman kenmerkt zich voorts 
door een ongedwongen en gemoedelijke sfeer waar je 
makkelijk binnenloopt en direct contact hebt met de vak-
man zelf. Er is geen glimmende entree en ontvangstruimte 
met balie waar een receptionist of chef-werkplaats klanten 
ontvangt. "Het gaat hier wel even anders, klanten lopen 
direct de werkplaats binnen", lacht Arnold Kriegsman. "Ik 
ben hier zo’n beetje alles: receptionist, chef-werkplaats, 
de monteur met de smerige handen, schadehersteller en 

autospuiter. Ha ha. Maar alle gekheid op een stokje, laten 
we nou maar gewoon normaal doen. Daar voel ik mij het 
beste bij. Maar een kopje koffie voor de klant die even 
moet wachten zit er natuurlijk altijd in." 

Carina en Luciën 
Behalve Arnold Kriegsman werken ook partner Carina Tieks 
en Luciën Meesters in het bedrijf. "Carina is de onmisbare 
en stille kracht achter de schermen en Luciën is al 13 jaar 
mijn zeer gewaardeerd Manusje-van-alles die het werk 
voorbereidt, de onderdelen en de materialen klaar legt, 
assisteert bij grote klussen en de boel achter mij weer op-
ruimt waardoor ik lekker vlot en efficiënt door kan werken", 
vertelt Arnold Kriegsman. "Luciën is mijn assistent en mijn 
extra paar handen." 

www.autobedrijfkriegsman.nl 
Auto- en Schadebedrijf Kriegsman, nu ook voor APK zonder 
afspraak, is gevestigd aan de Dorpsstraat 50 in Onstwedde. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0599 - 33 33 04 of 
een kijkje nemen op www.autobedrijfkriegsman.nl
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Met ‘Johnny & Jeichien On Tour’ is een  
(bedrijfs)feest pas compleet  
door Jaap Ruiter 
Met de overname van de foodtruck/snackcar van het voormalige Jägershof kwam voor Johnny 
en Jeichien Hemmen hobby en werk uiteindelijk samen. Het echtpaar uit Onstwedde heeft al 
jarenlang een passie voor koken, zijn lid van een kookclub en verdiepen zich op elke vakantie 
in de lokale keuken. "Koken, eten, drinken en mensen verzorgen", is wie we zijn en wat we het 
liefst doen", vat Jeichien samen.  

Koken op locatie 
‘Johnny & Jeichien On Tour’ heet de nieuwe 
mobiele onderneming van Johnny en Jeichien 
Hemmen. "Wat we feitelijk doen is koken op 
locatie", vertelt Johnny. "Daarbij kun je denken 
aan party’s, jubilea, bedrijfsfeestjes en andere 
gezamenlijke bijeenkomsten. Momenteel wor-
den we veel gevraagd door bedrijven die, nu de 
corona aan het uitdoven is, iets speciaals willen 
doen voor het personeel." 

Alles vers en zelf bereid 
‘Johnny & Jeichien On Tour’ biedt diverse 
culinaire mogelijkheden: van een driegangen 
menu met een soepje vooraf, warme maaltijd 
en toetje na, tot aan een variërend geheel met 
een scala aan hapjes, kleine gerechtjes, belegde 
broodjes en vleesspecialiteiten. Van de grill, 
uit de pan of de frituur. "En allemaal van goede 
kwaliteit", voegt Jeichien er aan toe. "We maken 
en bereiden alles zelf. Ja, ook de sauzen. Vrij-
wel niets komt hier kant en klaar binnen. Thuis 
bereiden we alles voor en op locatie wordt vers 
gekookt en geserveerd. Omdat we alles zelf 
doen kunnen we ook heel flexibel zijn en tege-
moet komen aan speciale wensen als die er zijn. 
Maatwerk is geen enkel probleem. In overleg is 
alles mogelijk."  

‘Als we iets doen dan doen we het goed’ 
De nieuwe onderneming van Johnny en Jei-
chien Hemmen kwam eigenlijk puur toevallig tot 

stand. "Het was carnaval, vlak voordat Corona 
uitbrak, toen we in gesprek raakten met de eige-
naar van  Jägershof die aangaf te willen stoppen 
met de foodtruck", blikt Johnny terug. "Jeichien 
en ik keken elkaar eens aan en dachten allebei 
hetzelfde: dit is onze kans om nering en onze 
gezamenlijke passie voor het koken te combi-
neren! We hebben de foodtruck gerestyld en 
een nieuwe naam gegeven: ‘Johnny & Jeichien 
On Tour’. Ook hebben we nieuwe bedrijfskle-
ding aangeschaft die past bij de nieuwe stijl. Als 
we iets doen dan doen we het ook goed, is ons 
motto." 

Kwaliteit voor alles 
Behalve ‘Johnny & Jeichien On Tour’ is John als 
voormalig slager nog steeds ambassadeur van 
de Koninklijke Nederlandse Slagers, de bran-
chevereniging voor de ambachtelijke slager in 
Nederland. En is Jeichien nog steeds actief als 
beoordelaar voor de ‘Meesterverkoper Slagerij’. 
"Ach ja, die werkzaamheden hebben we altijd 
al gedaan omdat we als geen ander weten dat 
kwaliteit altijd doorslaggevend is", aldus het 
ondernemersechtpaar. "Die kwaliteit die wij 
hanteerden in onze slagerij willen we nu ook 
toepassen in onze nieuwe onderneming. Kwali-
teit voor alles. Maar ‘Johnny & Jeichien On Tour’ 
is zulk leuk werk dat wij ons gelukkig prijzen dat 
we van onze passie ons werk hebben kunnen 
maken. Dat kan niet iedereen zeggen."

06 27 58 30 39 of Facebook 
Johnny en Jeichien Hemmen staan te popelen 
om weer aan de slag te gaan nu Corona op zijn 
retour lijkt te zijn. "Maar we kunnen nog steeds 
volledig Corona-proof werken met onze food-
truck", legt Jeichien uit. "Het aantal personen 
dat we kunnen bedienen is variabel. Maar een 
grote bijeenkomst van 150 personen is voor 
ons ook prima te doen. Als we het maar weten 
vantevoren. Maar hoe groot de groep ook is, we 
zullen nooit concessies doen aan de kwaliteit." 

Heeft u binnenkort iets te vieren thuis, elders op 
locatie of op het bedrijf en wilt u uw gasten of 
personeel heerlijk vers bereide gerechten ser-
veren, inclusief een drankje? Dan moet u beslist 
eens contact opnemen met ‘Johnny & Jeichien 
On Tour’, gevestigd aan de Weerdinghelaan 6 in 
Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bellen 
met 06 27 58 30 39, maar u kunt ook een kijkje 
nemen op Facebook, waar culinaire foto’s zijn 
te bewonderen waarbij je het water in de mond 
loopt…
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‘Danmon Kunststof & Afbouw’ in Stadskanaal is gespecialiseerd 
in alles wat met kunststof en timmerwerken heeft te maken

door Jaap Ruiter 
Veel huiseigenaren kiezen bij renovatie meestal voor 
kunststof omdat het vrijwel geen onderhoud nodig heeft. 
En kunststof heeft veel te bieden: kozijnen, deuren, 
schuifpuien, gevelbekleding, dakkapellen en dakgoten. 
Danmon kunststof & afbouw in Stadskanaal plaatst en 
monteert dit allemaal. Vakkundig, vlot en efficiënt met 
alleen maar kwaliteit. 

‘Als wij weg zijn kunnen de meubels er in’ 
Behalve renovatie met kunststof hebben veel huiseige-
naren meestal meer werkzaamheden in huis. "En dan zijn 
wij er ook", zegt Bernie Daniëls van Danmon kunststof & 
afbouw. "Want wij nemen ook afbouwprojecten voor onze 
rekening zoals bijvoorbeeld zolderverbouwingen waarbij 
we een kale vliering veranderen in een studeerkamer of 
slaapkamer met extra toilet. Of we bouwen een garage 
om tot een kantoor aan huis. Onze afbouw begint waar 
verbouw of aanbouw is gestopt. Zo leggen wij vloeren, 
plaatsen we deuren, plafonds en wanden en werken deze 

ook tot in de puntjes af, inclusief leidingwerk, elektriciteit, 
stucwerk, sausen, verven en tot slot plaatsing van nieuwe 
stopcontacten. Van A tot Z. Als wij weg zijn kunnen de 
meubels er in." 

‘Dezelfde kwaliteit voor een veel aantrekkelijker prijs’  
Bernie Daniëls is van jongs af aan al werkzaam in de bouw 
en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan. 
Begonnen als elektricien, daarna werkzaam als loodgieter, 
om zich vervolgens te bekwamen in allround timmerwer-
ken. "En maakte ik de opmars van kunststof mee", voegt 
de  eigenaar van Danmon er aan toe. "Ik heb veel gezien 
en veel in handen gehad. Daarom werk ik alleen met het 
absolute topmerk K-vision: duurzaam, milieuvriendelijk en 
onderhoudsarm en met 5 jaar montage-garantie. Voor ge-
velbetimmering gebruik ik een redelijk onbekend merk dat 
uit dezelfde fabriek komt als het meest bekende merk. Ja, 
het is dezelfde kwaliteit voor een veel aantrekkelijker prijs 
omdat hier geen reclame-karavaan om heen hangt." 

‘Het moet gewoon goed’ 
Van kant en klare dakkapellen moet Bernie Daniëls ove-
rigens niet veel hebben. "Je komt altijd iets tegen in de 
dakconstructie waar je net geen rekening mee hebt gehou-
den. Soms is een dakspant net iets hoger of lager, of is het 
dak niet waterpas. Noem maar op. Er is altijd wel wat. Ik wil 
geen concessies aan kwaliteit en afwerking doen. Ik hou 
niet van gefröbel. Het moet gewoon goed. Daarom bouw ik 
een dakkapel zelf op met een degelijke houten constructie 
en werk deze vervolgens af met kunststof delen en kunst-
stof kozijnen." 

www.danmon.nl 
Om de werkzaamheden helemaal compleet te maken 
wordt er ook zonwering en raamdecoratie van A-kwaliteit 
geleverd en gemonteerd. Danmon kunststof & afbouw 
onderscheidt zich voorts door korte lijnen en 1 aanspreek-
punt. "Dat ben en blijf ik, van het allereerste oriënterend 
gesprek tot en met de uiteindelijke oplevering", besluit 
Bernie Daniëls het interview. "Persoonlijk contact vind 

ik erg belangrijk. Voor een offerte kom ik het liefst bij de 
mensen thuis zodat ik ook direct kan zien wat de bedoeling 
is." 

Danmon kunststof & afbouw is gevestigd aan de Zadelma-
ker 1 in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06 54 72 37 94 of eens kijken op www.danmon.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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Vervolg van de voorpagina
Panman Dak- en Gevelservice in Nieuw-Buinen is met reiniging,  
spuitwerken, renovatie en dakpannen uw all-round specialist in  
duurzaam en compleet dakonderhoud voor platte en hellende daken
door Jaap Ruiter 
Panman Dak- en Gevelservice uit Nieuw-Buinen is een veelzijdig en all-round bedrijf 
dat zich enerzijds toelegt op renovatie en vervanging van hellende en platte daken en 
anderzijds gespecialiseerd is in re-conditionering (vernieuwen) van daken, wanden, 
gevels en vloeren middels reiniging, coating en impregnatie. 

Renovatie en vervanging 
"Met renovatie en vervanging van hellende en platte daken 
bedoelen wij alle werkzaamheden tussen de nok van het 
dak tot en met de dakgoot", legt Roy Panman uit. "Ja, zelfs 
het plaatsen van een nieuwe kapconstructie, inclusief iso-
latie, als het complete dak aan vervanging toe is. Daarnaast 
voeren wij bijkomende werkzaamheden uit als het leveren 
en plaatsen van dakramen en dakkapellen, aanbrengen van 
gevelbekleding en monteren van nieuwe dakgoten." 

Re-conditionering 
Behalve renovatie en vervanging van hellende en platte 
daken is er een tweede bedrijfstak binnen Panman Dak- en 
Gevelservice die gespecialiseerd is in het zogenaamde 
re-conditioneren. "Dat gebeurt middels reinigen en coaten 
waardoor bestaande daken, gevels, wanden en vloeren 
weer in nieuwstaat worden teruggebracht", vertelt Roy 
Panman. "Denk hierbij aan dakpan-coating, gevel-coating, 
metaal-coating voor bedrijfspanden, vloer-coating, impreg-
neren en aanbrengen van vloeibare siloxaan dakbedek-
king voor platte daken, dat ook in de kleur wit kan worden 
aangebracht, waardoor warmte wordt teruggekaatst en niet 
wordt opgenomen."  

Innovatie alleen als beter alternatief voor het  
traditionele 
Als een dak eenmaal is gerenoveerd of gereconditioneerd 
volgt regelmatig de vraag van de eigenaar of er ook zonne-
panelen kunnen worden geplaatst. "Daarvoor hebben we 
een vaste samenwerking met een professionele partner, 

die hierin is gespeciali-
seerd", zegt Roy Panman. 
"Wat dat betreft zetten we 
ons maximaal in om aan de 
wens van de eigenaar te 
voldoen en gaan we daar-
naast voortdurend mee met 
alle nieuwe ontwikkelingen 
en innovaties. Dat is tevens 
onze kracht, dat we niet wil-
lens en wetens vasthouden 
aan het oude vertrouwde. 
We staan altijd open voor 
‘nog beter dan we al doen’, maar daarbij moet ik wel aan-
tekenen dat wij niet innoveren om het innoveren, zo van 
‘kijk ons een goed bezig zijn’. Nee, als wij innoveren dan is 
het nieuwe product aanzienlijk beter dan het traditionele 
product. Anders beginnen wij er echt niet aan." 

Personeel gevraagd 
Onder leiding van Roy Panman is het gelijknamige bedrijf 
inmiddels uitgegroeid tot een professionele, efficiënte, 
innovatieve en duurzame onderneming met momenteel 
10 specialisten met ieder hun eigen vakgebied maar met 
elkaar zeer veelzijdig, compleet en all-round. "We zijn als 
team perfect op elkaar ingespeeld waardoor we vrijwel 
alles in eigen hand hebben en niet afhankelijk zijn van an-
deren", verklaart Roy Panman, die aangeeft erg trots te zijn 
op het personeel. "Zonder hen ben ik helemaal niks. Dat 
besef ik mij heel goed. Het wij-gevoel wordt door iedereen 

gekoesterd omdat iedereen belangrijk is in het team. We 
kunnen niet zonder elkaar, want juist met elkaar komen we 
tot grootse dingen. En die onderlinge binding en betrok-
kenheid is mooi om te zien en zelf te ervaren. Maar omdat 
we zo aan de weg timmeren zijn we altijd op zoek naar 
nieuwe collega’s, die we het liefst zelf opleiden. Het gaat 
er daarbij vooral om dat je technisch inzicht hebt en niet 
bang bent om de handen uit de mouwen te steken. Met die 
eigenschappen kun je hier een prima salaris verdienen. De 
goede sfeer krijg je er gratis bij." 

www.dakengevelservice.nl 
Panman Dak- en Gevelservice, uw all-round specialist op 
het gebied van dak- en gevelreiniging, renovatie en spuit-
werken, is gevestigd op de Drentse Poort 18 in  
Nieuw-Buinen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599 - 76 90 53 of u kunt een kijkje nemen op de informa-
tieve website www.dakengevelservice.nl
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Voor ieder huishouden een passende waterontharder 
van de Graaf Waterontharders uit Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Hard water bevat veel kalk en bijna iedereen weet wat 
dat betekent; veel kalkaanslag op kranen, tegels en dou-
chewanden in de badkamer en keuken. Maar ook kalk-
aanslag op de elementen in uw wasmachine of droger of 
koffiezetapparaat of waterkoker. Met een minder lange 
levensduur van dat apparaat als gevolg. 

Maar wat veel mensen niet weten is dat veel kalk in het 
water waarmee u zich doucht of wast ook kan zorgen voor 
toenemende en vervelende eczeem of psoriasis klachten. 
De schurende  kalkdeeltjes in het water beschadigen uw 
natuurlijke huidbarrière en zorgen ervoor dat de huid 
droger wordt. Ook zorgt een hoog kalkgehalte in het water 
ervoor dat er meer wasmiddel of shampoo gebruikt moet 
worden dan eigenlijk nodig is. 

Dé oplossing om alle bovengenoemde nadelen van hard 
water tegen te gaan is het laten plaatsen van een water-
ontharder. Dit kan in zowel een woning als bedrijfspand. 
De waterontharder wordt direct achter de watermeter ge-
plaatst en zorgt ervoor dat het kalk uit het water gefilterd 
wordt. Hierdoor heeft u geen kalkaanslag meer op kranen 
en tegels, gaan apparaten langer mee en heeft het water 
geen uitdrogende werking meer op uw huid. Een wateront-
harder is natuurlijk niet iets dat u zonder kennis van enige 
zaken aanschaft en aansluit. De Graaf waterontharders 
werkt met het merk Waterluxe en dit merk biedt voor ieder 
huishouden een passende waterontharder. De Graaf is ex-
clusief dealer van dit merk in Noord-Nederland. Welk mo-
del bij u past hangt onder andere af van uw gezinsgrootte, 
de woning en de waterbehoefte en ook van de ruimte die 
er is om de waterontharder te plaatsen. Zeker is wel dat 
een waterontharder tegenwoordig in vrijwel alle woningen 
geplaatst kan worden. 

Hoe een waterontharder werkt en ervoor zorgt dat kalk 
uit het water verdwijnt? 
Een waterontharder wordt aan het begin van uw waterlei-
ding gemonteerd en heeft onder andere een reservoir dat 
gevuld is met fijngemalen hars. Het water gaat door de hars 
en de kalk blijft plakken op de hars. Hoe meer hars, hoe 
groter de capaciteit van het apparaat. Als de hars verzadigd 
is spoelt het apparaat de hars schoon met zoutwater, het 
zogenaamde pekelwater. De hars kan dan gewoon zijn 
werk weer doen. Het spoelen doet het apparaat ’s nachts 
zodat u er geen hinder van heeft en het grote voordeel van 
de Waterluxe ontharders is dat ze meer dan voldoende 
hars bevatten zodat er een overcapaciteit ontstaat en er 
dus overdag niet gespoeld hoeft te worden. Daarbij komt 
nog dat het apparaat eenvoudig even uit te schakelen is 

als u bijvoorbeeld de tuin wilt gaan sproeien of uw vijver 
of zwembad wilt (bij)vullen. Dan is er immers geen kalkvrij 
water nodig. Qua onderhoud is een waterontharder niet 
heel veel nodig, Het zout dat nodig is voor het spoelen 
van het apparaat moet af en toe bijgevuld worden en een 
onderhouds- of servicebeurt is slechts om de 2 jaar nodig. 
Deze wordt dan in ongeveer een half uur tijd van A tot 
Z gecontroleerd en daarbij wordt onder andere de hars 
gereinigd. 

Hydrofoorpomp voor een betere waterdruk
De Graaf Waterontharders  is ook gespecialiseerd in het 
verhogen van de waterdruk in de woning. Dit wordt bereikt 
door het plaatsen van een zogenaamde hydrofoorpomp 
die voor de hogere waterdruk zorgt. Deze hydrofoorpomp 
is perfect in combinatie met een van de waterontharders 
van Waterluxe te combineren vanwege de grote harsin-
houd van 12,5 liter van de waterontharders. Door deze 
grote harsinhoud gaat dit niet ten koste van het ontharden 
van het water. De twee apparaten samen zorgen voor een 
ideale waterdruk én onthard water. 

20 jaar ervaring 
Wouter heeft inmiddels al ruim 20 jaar ervaring in de in-
stallatiebranche en het plaatsen van waterontharders maar 
besloot zich in 2015 helemaal te gaan specialiseren op 
het gebied van waterontharders. De Graaf waterontharders 
monteert de waterontharders voornamelijk in Drenthe, 
Groningen en Friesland. Wilt u meer informatie over wa-
terontharders, de voordelen die het u op zouden kunnen 
leveren of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend 
contact op met de Graaf Waterontharders, men komt graag 
bij u langs voor een kennismaking en demonstratie en bie-
den u vervolgens een eerlijke en gespecificeerde offerte 
aan.

De Graaf Waterontharders
Stelmaker 14-16
Stadskanaal
www.ikwilgeenkalkmeer.nl
info@ikwilgeenkalkmeer.nl
Tel: 0599 – 72 41 50
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Fysiotherapiepraktijk FTC Noord investeert in 
schone lucht
STADSKANAAL - Fysiotherapiepraktijk FTC 
Noord heeft flink geïnvesteerd in schone, 
zuivere lucht. In de praktijk in Stadskanaal is 
AerSMASH luchtreinigingsapparatuur ge-
plaatst. “Zo kunnen patiënten met longaan-
doeningen zoals COPD en astma in die praktijk 
onder nog betere omstandigheden werken aan 
hun herstel. Ook heeft de AerSMASH een bewe-
zen rol in het verkleinen van verspreiding van 
COVID-19”, vertelt eigenaar Gerard Koerts, die 
het centrum samen met Klaas Hummel runt.

FTC Noord ontvangt dagelijks cliënten die 
gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. “Daarom 
willen wij zogeheten ‘healthy buildings’ bie-
den: praktijkruimtes die het fysieke en mentale 
welbevinden van iedereen optimaal faciliteert. 
Daarom zijn wij blij en trots dat wij deze investe-
ring in schone lucht konden doen”, zegt Hum-
mel. De AerSMASH zorgt voor betere algemene 
hygiëne voor alle aanwezigen. De medewerkers 
werken in schone lucht, wat gezondheidsschade 
voorkomt en de cliënten werken onder optimale 
omstandigheden aan hun herstel. “Zo doen wij er 
alles aan om de omstandigheden voor de mensen 
in onze praktijk optimaal te maken”, zegt Koerts.

AerSMASH
FTC Noord koos bewust voor een leverancier uit eigen regio. AerSMASH is een Drents 
bedrijf met als specialisatie luchtreiniging met geprogrammeerd plasma. AerSMASH levert 
nationaal en internationaal luchtzuiveringsapparatuur voor de segmenten Food & Healthy 
Buildings. De machines elimineren alle schadelijke stoffen zoals schimmels, geuren en 
bacteriën, pollen, sporen, rook en aërosolen uit de lucht. De gepatenteerde technologie 
van AerSMASH is uniek, gebaseerd op luchtzuiveringsprocessen in de natuur. Hummel: 
“Mensen komen naar onze praktijk om hun gezondheid te verbeteren. Daarvoor willen wij 
optimale omstandigheden bieden. Onze AerSMASH luchtzuiveringen leveren daaraan een 
mooie bijdrage.”

Eigenaren Klaas Hummel (l) en Gerard 
Koerts van FTC Noord bij de AerSMASH 

luchtzuivering (Foto: FTC Noord)
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Onthaasten en ontspannen bij
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Midden in het prachtige buurtschap Smeerling vind je 
Gasterij Natuurlijk Smeerling. Hier kom je om te onthaas-
ten en buiten op het mooie terras te genieten van een 
heerlijk hapje of drankje.  

Maar de Gasterij is ook de ideale uitvalsbasis voor een 
wandel-, fiets-, of autotocht. Vorig jaar introduceerde Gas-
terij Natuurlijk Smeerling samen met Heerlijk Westerwolds 
Land, Puur Westerwolde en Indepro en Reinadvies de ver-
rassend doordachte lunchbox. De lunchbox waarbij ruim 
60% van de ingrediënten van de producten in de lunchbox 
afkomstig is van lokale boeren en producenten. De Wester-
woldse boeren en producenten hebben zo ontzettend veel 
te bieden en zullen je smaakpapillen zeker verrassen. De 
recepturen van de gerechten zijn van de hand van Rineke 
Dijkinga van Heerlijk Westerwolds Land en de gerechten 
wisselen regelmatig. Daarnaast is er ook de smikkelbox, de 
box gevuld met huisgemaakte zoete en hartige lekkernijen. 
Ideaal om mee te nemen tijdens een culinaire smikkeltocht 
door het prachtige landschap in en rond Smeerling. U 
neemt uw rugzak of picknickmand mee, Gasterij Natuurlijk 
Smeerling zorgt voor de route en de inhoud. 

In de tuin rondom de Gasterij bent u van harte welkom om 
te komen genieten en ontspannen. We hebben de afge-
lopen tijd noodgedwongen veel tijd thuis moeten door-
brengen dus hoe fijn is het dat we, nu het weer ook wat 
aangenamer geworden is, weer kunnen genieten van de 
rust en ruimte in de natuur om ons heen? “Zo langzamer-
hand is er weer meer mogelijk en daar krijgen wij ook weer 
energie van.” vertelt Margriet Nieuwenhuis, eigenaresse 
van de Gasterij. “Er liggen allerlei nieuwe plannen voor de 
komende tijd op de plank en we beginnen binnenkort al 
met het uitvoeren daarvan.” Zo zal er aan de rand van de 
tuin van de Gasterij in samenwerking met Natuurmonu-
menten een kruidentuin worden aangelegd en ook worden 
er theeplanten in de eigen theetuin geplant. 

“Met die kruiden en theeplanten kunnen we natuurlijk 
allerlei leuke dingen gaan doen en we hebben hiervoor 
ook al heel veel ideetjes. We verklappen nog niet te veel 
maar om een tipje van de sluier op te lichten kan ik wel 
al melden dat we voor de uitvoering van al die ideetjes 
de samenwerking met een schoonheidssalon in de buurt 
gezocht hebben. “

Terug naar de basis waarbij je volop kunt genieten van de 
rust en de ruimte, dat is wat Gasterij Natuurlijk Smeerling 

te bieden heeft. De Gasterij is van dinsdag tot en met vrij-
dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur. 

Gasterij Natuurlijk Smeerling 
Smeerling 15  |  Onstwedde
Tel: 0599 - 31 26 11
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
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Vinylverzamelaar Henk Langenburg uit 2e Exloërmond is altijd op zoek naar plaatjes

‘Soms krijg ik partijtjes in ruil voor een paar droge 
worsten of een fles jenever’
door Jan Johan ten Have
2e Exloërmond - Snerpende metalgitaren, klassieke symfonieorkesten en  opera-gezang laat hij graag aan zich 
voorbijgaan. Maar wie op zolder nog een bak met in onbruik geraakte lp’s en singletjes heeft staan van bijvoorbeeld 
piratenmuziek, Duitse schlagers, country, polka, instrumentale muziek, jaren ‘70 en ‘80 Top 40 muziek of 
stemmingsmuziek, mag vinylverzamelaar Henk Langenburg uit 2e Exloërmond altijd bellen of e-mailen. 

“Ik ben verzamelaar van vinyl en pertinent geen 
handelaar”, vertelt de 25-jarige Henk, zoon van Harry 
Langenburg die al tientallen jaren een bekende naam 
in het radiolandschap van Noordoost-Nederland. “Veel 
mensen weten dat ik verzamel en regelmatig krijg ik 
partijtjes aangeboden. Daar betaal ik dan een passende 
vergoeding voor. En soms krijg ik ze in ruil voor een paar 
droge worsten of een fles jenever.” 

‘Het is mij te doen om de 
charme, rommelen in 

zo’n grote bak vol singletjes 
vind ik geweldig!’

“Ik heb wel eens een partijtje gekregen waar dan een 
zeldzaam of zeer waardevol exemplaar tussen zit. Als dat 
muziek is die ik zelf niet zoek, dat laat ik dan wel even 
weten aan degene die ze gaf of verkocht. En natuurlijk 
krijgen ze die desgewenst terug. Het is mij niet om het geld 
te doen, daarom verkoop ik mijn platen ook niet. Hooguit 
ruil ik eens wat met andere verzamelaars als ik bepaalde 
platen dubbel heb.”

Etherpiraat
Henk is een liefhebber van muziek op vinyl. Waarom? “Ik 
ben opgegroeid met vinyl, pa was vroeger etherpiraat en 
die had heel veel singletjes en LP’s. Het geluid vind ik 

mooi, veel mooier dan dat van cd’s. Zelf heb ik ook een 
piratenstation, Radio Rosamunde, zo heette pa zijn zender 
ook. Als ik uitzend, draai ik vrijwel nooit muziek uit de 
computer. Het is mij te doen om de charme, het rommelen 
in zo’n bak met singletjes vind ik geweldig.” 

Het zenden is er bij Henk met de paplepel ingegoten. 
Als hij uitzendt is het vaak erg gezellig in de studio. Jan 
en allemaal komt langs om er van de sfeer te proeven. 
En terwijl er lekker wordt gekletst, legt Henk de naald op 
het ene na het andere singletje op de draaitafel: “Ik wil 
de studio wat groter maken. Want ik verzamel ook allerlei 
andere memorabilia over muziek, zoals posters, fotokaarten 
en stickers. Daarmee wil ik de vergrote studio straks 
gezelliger maken.”

Sneeuwbal Trio
De plaatjes van het legendarische piratenlabel Telstar vindt 
hij prachtig. Als artiest is het Sneeuwbal Trio favoriet , het 
Gronings-Drentse trio van zanger-gitarist Koos Hindriks, 
zanger-accordeonist Dick van der Woude en drummer Jan 
Brongers. Het Sneeuwbal Trio is bekend van piratenhits 
als 'Adé, M'n Kleine Paloma', 'Hallo Venus, Hallo Heidi, 
Angelina' en 'Het Oude Huisje'. De glory days van dit 
drietal liggen inmiddels zo’n veertig jaar achter ons, maar 
dat deert de jeugdige Veenkoloniaal geen seconde: “Ik 
heb van alles van het Sneeuwbal Trio, zoals platen met 
handtekeningen die niemand anders heeft.”

Ouderwetse romantiek
Henk neemt een slok van zijn koffie, lekkere oldschool 

filterkoffie - ‘Senseo vind ik smerig’ - als hij vertelt over 
zijn liefde voor volksmuziek en etherpiraterij: “Ik houd 
van de techniek en van de muziek. En het is schitterend 
om tijdens de uitzending reacties te krijgen. Bijvoorbeeld 
van luisteraars die een plaatje willen aanvragen. Het 
is die ouderwetse romantiek, dat gevoel is met niks te 
vergelijken.”

Wie oude lp’s of singletjes beschikbaar heeft voor Henk 
Langenburg mag contact opnemen via  
tel. 06-21 94 39 48 of e-mail  
h.langenburg@outlook.com
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Kloppenburg Bodyfashion in  
Emmer-Compascuum is dé  
speciaalzaak in de regio op het 
gebied van ondermode, lingerie, 
nachtmode en zwemkleding
Het winkelpand aan de Runde 
Noordzijde 95 is al ruim 100 jaar 
oud en in al die jaren hebben 
veel verschillende winkeliers 
hun waar er mogen verkopen. 
Zo is het al een kruidenierszaak 
geweest en werden er al kinder-
wagens verkocht. Oma begon 
de textielzaak 55 jaar geleden 
in het ernaast gelegen pand 
en sinds 40 jaar is de winkel 
gevestigd in het huidige pand en 
hebben Geert Kloppenburg en 
zijn vrouw Roelie de zaak, samen 
met hun dochter Sandra Klop-
penburg.

Was de winkel tot een aantal jaren terug in 
de regio bekend onder de naam ‘Kloppen-
burgs Textiel’, inmiddels is deze veranderd 
in Kloppenburg Bodyfashion. “Dat heeft te 
maken met het feit dat we ons op een be-
paald moment gingen specialiseren op het 
gebied van ondermode, lingerie, nacht- en 
badmode.” legt Sandra uit. Qua ondermode 
gaat het dan om ondergoed voor zowel 
dames, heren als kinderen en in de nacht-
mode zijn er bijvoorbeeld ook nog steeds 
mooie pyjama’s en shortama’s voor heren 
verkrijgbaar. “Onze klanten komen vanuit 
de hele regio, niet alleen vanwege het feit 
dat we een breed scala aan A-merken bo-
dyfashion verkopen, maar ook vanwege het 
feit dat bijvoorbeeld een kwalitatief goede 
herenpyjama, slip, of boxershort tegen-
woordig niet meer op heel veel plekken te 
verkrijgen is.” vult Sandra aan. Wat merken 
betreft vindt u bij Kloppenburg Bodyfa-
shion bekende ‘oude’ merken zoals Sloggi, 
Ten Cate en Schiesser en lingerie van Prima 
Donna, Mey, Marie Jo, Anita, Chantelle en 
Passionata. Veel sterke merken naast el-
kaar, ieder met zijn eigen sterke punten en 
daarmee biedt Kloppenburg Bodyfashion 
dus voor iedere buste een geschikte BH. 

Ontwikkelingen in de ondermode en 
lingerie
De afgelopen jaren vonden er op het 
gebied van ondermode en lingerie best 
een aantal veranderingen plaats. Volgens 
Sandra en haar ouders vond er een grote 
verandering plaats nadat de string geïntro-
duceerd werd. Tot dan toe was ondermode 
vooral functioneel maar vanaf dat moment 
werd het meer en meer een modeartikel. 
“Mijn vader hoefde vroeger alleen maar 
aan een klant te vragen of ze een huid-
kleurige, een zwarte of een witte BH wilde, 
dat is tegenwoordig wel anders met alle 
leuke printjes en kant in de lingerie.” lacht 
Sandra. De trend van nu is dan ook dat kant 
mag, de BH niet meer persé glad hoeft te 
zijn omdat het kant van tegenwoordig zo 
fijn is dat ook dit niet tekent in kleding. 
Broekjes worden seamless, dus zonder 
naden, met een laser in één stuk uit de stof 
geknipt. Op deze manier gaat de stof ook 
niet rafelen en deze techniek zorgt voor 
een ongelooflijk fijn draagcomfort. Verschil-
lende merken passen deze techniek al toe 
waarbij MEY overigens één van de weinige 
merken is, die deze broekjes ook in katoen 
levert, veel andere broekjes zijn gemaakt 
van microfiber met of zonder elastisch kant. 
Hip en erg gewild zijn op dit moment de 
zogenaamde bralette’s. Een bralette is een 
top die lijkt op een BH maar waarbij alleen 

zachte materialen gebruikt zijn zodat je 
deze bijna niet voelt zitten. Zonder beu-
gels en met zachte bandjes en eventueel 
voorgevormd. “Vooral nu er meer thuisge-
werkt wordt, zien we dat de behoefte aan 
comfortabele ondermode toegenomen is 
en de bralette niet meer alleen door jonge 
meiden gedragen wordt.” aldus Sandra. 

Daywear, nachtmode en zwemkleding 
Kloppenburg Bodyfashion is een van de 
weinige speciaalzaken in de regio met een 
ontzettend grote collectie nachtmode en 
homewear. Sandra: “De grens met mode die 
je overdag draagt is een beetje vervaagd 
de afgelopen tijd, we doen tegenwoordig 
ook rustig de deur open in een mooi huis-
pak.” Zowel in de ondermode, de lingerie, 
als in de nachtmode en homewear wisselen 
de collecties regelmatig. We kunnen wel 
stellen dat er iedere maand wel een merk 
is dat weer iets nieuws brengt. Natuurlijk 
mag ook de badmode niet ontbreken in het 
assortiment van Kloppenburg Bodyfashion. 
Vooral nu de zomer voor de deur staat, is 
er op het gebied van badpakken en bikini’s 
ontzettend veel keuze, zowel voor de 
recreatieve als sportieve zwemmer. Bikini’s 
worden vaak als mix & match verkocht 
en zijn net als de badpakken, voor zowel 
grote als kleine maten, in de meest mooie 
prints en modellen verkrijgbaar. Helemaal 
af maak je je look met een bijpassende 
parero, of fleurig strandjurkje.

Kloppenburgs’ service 
Kloppenburg Bodyfashion is een speciaal-
zaak op het gebied van ondermode, linge-
rie, nachtmode en zwemkleding en kopen 
in de winkel met vakbekwame medewerk-
sters betekent dat u ervan uit mag gaan 
dat u met kwaliteit én een goed passend 
kledingstuk naar huis gaat. Gaat u liever de 
deur niet uit? Geen probleem, u kunt dan 
ook even bellen en uw wensen doorgeven. 
Sandra of haar ouders komen dan graag 
even bij u langs zodat u thuis op uw gemak 
iets naar uw wens uit kunt zoeken. Service 
die hoort bij een speciaalzaak als dat van 
Kloppenburg Bodyfashion. 

De bekende grote opruiming, met kortingen 
op vrijwel het hele assortiment - die al 40 
jaar lang twee keer per jaar plaatsvindt- is 
op dit moment weer in volle gang ! 

Kloppenburg Bodyfashion
Runde Noordzijde 95
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 17 98
Facebook: www.facebook.com/
kloppenburgbodyfashion
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UGNA Uitvaartverzorging, omdat afscheid 
nemen al moeilijk genoeg is
Door Miranda Wolters
Wat 85 jaar geleden begon als grafkistenfabriek is tegenwoordig een uitvaartverzorger die alles 
op het gebied van een uitvaart kan regelen, van grafkist tot het vervoer en van het drukwerk tot 
een herinneringsboekje of condoleanceregister en nog veel meer. 

“UGNA is een familiebedrijf en in 1934 ontstaan 
in het Drentse Nieuw-Amsterdam.” vertelt Alof 
Boxem, directeur van UGNA. “Het bedrijf begon 
als grafkistenfabriek maar specialiseerde zich 
uiteindelijk tot een uitvaartverzorger die de hele 
uitvaart, van A tot Z, kan regelen en organiseren. 
De naam UGNA staat dan ook voor ‘uitvaartver-
zorging grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam’. 
Tegenwoordig zijn er vestigingen in Coevorden, 

Emmen, Hoogeveen en Hardenberg en reikt ons 
verzorgingsgebied van Zwolle tot Stadskanaal 
maar werken we vanzelfsprekend ook in andere 
delen van het land.”

Ieder mens is uniek en dat geldt daarom ook 
voor iedere uitvaart. Een overlijden komt bijna 
altijd onverwacht, afscheid nemen is al moeilijk 
genoeg en als het moment daar is moeten er 

snel keuzes gemaakt worden en beslissingen 
genomen worden. Hoe fijn is het dan om te 
kunnen rekenen op de kennis en kunde van de 
uitvaartverzorgers van UGNA. Zij voelen snel 
aan wat bij de overledene of u als nabestaande 
past en weet uw wensen snel te realiseren. De 
mogelijkheden zijn tegenwoordig eindeloos en 
hij of zij weet exact welke dat zijn en kent de 
markt dus goed. UGNA is een uitvaartverzorger 
die veel zaken die met de uitvaart te maken 
heeft in eigen beheer kan uitvoeren. Zo be-
schikt men bijvoorbeeld over eigen rouwauto’s, 
worden rouwkaarten door UGNA zelf gedrukt 
en wordt zelfs de bekleding van de uitvaart-
kist in het eigen atelier vervaardigd. Wilt u uw 
nabestaanden laten weten wat uw wensen na 
uw overlijden zijn? U kunt het vastleggen in het 
wensenboekje dat u kosteloos bij UGNA kunt 
aanvragen. Eventueel kunt u het ook door UGNA 
laten vastleggen in een persoonlijk dossier. En 
wilt u de afscheidsbijeenkomst plaats laten vin-
den in de plaatselijke sporthal of het buurthuis? 
Ook dat is vaak mogelijk, samen met u zal er na 
het overlijden een passende en persoonlijke 
uitvaart geregeld worden. 

UGNA werkt als uitvaartonderneming voor onge-
veer dertig uitvaartverenigingen, voor verzeke-
raars en voor particulieren. Het team van ruim 
10 uitvaartverzorgers is bij overlijden 24 uur per 
dag bereikbaar en heeft ervaring met de meest 
uiteenlopende tradities, religies en omstandig-
heden. Geen situatie is hen vreemd. Een pas-
send en stijlvol afscheid staat bij UGNA voorop 
en tevreden nabestaanden zijn dan ook belang-
rijker dan financieel gewin. Dat maakt dat UGNA 
niet de duurste uitvaartverzorger in de regio is. 
Transparantie en het geven van een goed advies 
voor wat betreft de kosten van de uitvaart zijn 
voor UGNA enorm belangrijk. Na de bespreking 
van de uitvaart zal men u daar dan ook een 
begroting van aan u voorleggen. Zo weet u wat 
de kosten van het afscheid zullen zijn en komt u 
achteraf niet voor (nare) onverwachte financiële 
verassingen te staan.

UGNA
Hoofdvestiging Coevorden
Ballastweg 2  |  Coevorden
T: 0524 - 51 58 99
E: info@ugna.nl

www.ugna.nl
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Maatwerk en menselijkheid bij Hake Slaapcomfort
KLAZIENAVEEN – Hake Slaapcomfort aan de Doorndistel 25 in Klazienaveen is een echte 
speciaalzaak. Van boxspring tot en met matrassen voor caravans – er is van alles te 
krijgen en nog wel compleet op maat gemaakt ook.

Door Eline Lohman

Doordat Hake een eigen atelier heeft, kan 
het bedrijf puur maatwerk bieden. Of het 
nu gaat om een boxspring in een afwij-
kende maat of om matrassen voor boten 
en caravans. “In de maatvoering kunnen 
we veel doen,” vertelt Manfred Hake. ,,Zo 
maken we extra lange of brede bedden, 
want iemand van twee meter twintig lang 
wil tenslotte ook goed slapen.” Hake is 
gespecialiseerd in slaapklachten. “Wanneer 
mensen rugklachten of medische klachten 
hebben, dan kunnen wij passend advies 
geven. Wij hebben hier veel kennis over in 
huis.”

Wie een bed of ander product uitkiest bij 
Hake, zal merken dat er veel op voorraad 

is. Niet verwonderlijk, want het bedrijf 
heeft een magazijn van maar liefst meer 
dan 1500 m2. Maar op de kwantiteit ligt 
niet de nadruk, zegt Manfred, maar juist 
op een goed advies. “We vinden het heel 
belangrijk dat wanneer we iets adviseren of 
verkopen, het goed moet zijn. Veel mensen 
kopen online, maar daar krijg je geen ad-
vies. Die mensen komen geregeld toch hier, 
voor bijvoorbeeld een topper van kwaliteit. 

Ga je wel voor advies, dan zul je merken 
dat er heel veel mogelijk is en dat iedereen 
eigen slaapwensen en –behoeften heeft. 
Menselijkheid vinden we erg belangrijk: je 
moet elkaar kunnen vertrouwen als klant 
en ondernemer. Als mensen iets kopen, dan 
moet je er allebei achter staan, want ieder-
een moet tevreden weggaan, met een pro-

duct dat bij hem of haar past. Zeker als het 
gaat om een bed is dat echt van belang.”

Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om 
aangepaste boxsprings. ,,We kunnen in ons 
eigen atelier een nieuwe matras in een 
bestaande boxspring maken. Zo hoef je 
niet gelijk een compleet nieuw bed aan te 
schaffen wanneer de matras van je box-
spring op is. We halen de boxspring in de 
ochtend thuis op bij mensen, in de middag 
gaan we ermee aan de slag en ’s avonds 
kun je op een vernieuwd bed slapen. Dat 
gebeurt niet in een doorsnee beddenzaak!”

Hake bestaat alweer meer dan 50 jaar. Het 
is een familiebedrijf, waarbij Manfred de 
tweede generatie vormt. ,,Mijn vader is op 
de markt begonnen met het maken van 

kussentjes en matrassen en mijn moeder 
naaide caravankussens. Dat laatste maken 
we nog steeds, maar de nadruk ligt wel op 
de bedden en matrassen. Het grappige is 
dat veel mensen ons nog kennen onder de 
naam Hake Schuimrubberhal. Vroeger kon 
je heel veel schuimrubber bij ons kopen. 
Gelukkig kan dit nog steeds – we hebben 
veel halffabrikaten, waar je veel moois mee 
kunt doen. Dus ook voor een stukje schuim 
kunnen mensen bij ons terecht.”

Hake Slaapcomfort
Doorndistel 25
7891 WV Klazienaveen
Tel: 0591 - 39 05 50
www.hake.nl
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Nijstad Handel in Stadskanaal, nu ook gevestigd in Groningen, 
is het adres voor bouwers van schuren en mega-loodsen tot het 
bouwen van een overkapping of klein schuurtje bij huis 

door Jaap Ruiter 
Elke keer als RegioMagazine op bezoek komt is Nijstad Handel aan de Gedempte Vleddermond 
9 in Stadskanaal weer uitgebreid. Zo zijn deze keer niet alleen de voorraden en het assortiment 
wederom toegenomen, maar heeft Nijstad Handel, voor zowel particuliere als zakelijke bouwers, 
sinds kort ook een vestiging in Groningen, een nieuwe webshop, een eigen bezorgdienst en meer 
personeel. 

‘Nijstad Handel was, is en wil toonaangevend blijven’ 
"Dat we zo aan het uitbreiden zijn heeft te maken met het 
feit dat we altijd ‘ja’ aan onze klanten willen verkopen", 
vertelt Wout Groenewold, die verantwoordelijk is voor de 
gang van zaken in de vestiging in Stadskanaal. "Nijstad 
Handel was, is en wil toonaangevend blijven als het gaat 
om condens- en vorstvrije geïsoleerde sandwich-panelen, 
stalen dak- en gevelbeplating, dakpan-platen, golfplaten, 
damwandprofielen en zetwerk. Onze grote kracht is dat 
we tienduizenden meters van een compleet gangbaar as-
sortiment op voorraad hebben. Dat maakt ons uniek in de 
regio. Bovendien hebben we ook dakgoten van zowel pvc 
als staal op voorraad en bieden wij de mogelijkheid voor 
tweede en derde keus stalen dakpan-platen en wand- en 
gevelbeplating waardoor er voor elk budget wel een oplos-
sing is." 
Een heel bijzonder bedrijf in de drie noordelijke provin-
cies 
Eigenaar Sander van der Waal zit momenteel in Gronin-
gen waar kort geleden een tweede vestiging van Nijstad 
Handel is geopend. "Dat is aan het Hoendiep 160", zegt 
Wout Groenewold, die tevens verantwoordelijk is voor de 
webshop en het transport van Nijstad Handel. "De tweede 
vestiging in Groningen biedt ons de mogelijkheid om nog 
meer voorraden aan te houden en heel Noord Nederland 
nog beter te bedienen met onze eigen Bezorgdienst. Dat 
maakt ons in de drie noordelijke provincies heel bijzon-
der." 

Bouwmarkt met alle benodigde bevestigingsmaterialen 
Behalve de enorme voorraden aan geïsoleerde sandwich-

panelen, stalen dak- en gevelbe-
plating, dakpan-platen, golfplaten, 
damwandprofielen en dakgoten heeft 
Nijstad Handel tevens een kleine 
bouwmarkt met  aanverwante acces-
soires, bevestigingsmaterialen en 
bijbehorende gereedschappen "Want 
stel dat jij op een vrijdagmorgen 
besluit om een loods naast je huis te 
bouwen, dan kun je hier met auto en 
aanhanger terecht omdat we vrijwel 
alles op voorraad hebben", voegt Wout Groenewold er aan 
toe. "En als je vragen hebt, dan denken wij graag met je 
mee. Nijstad Handel is het complete adres voor bouwers 
van schuren en mega-loodsen tot het bouwen van een 
overkapping of klein schuurtje bij huis. En voor het maken 
van een vijver, want daar zijn de geïsoleerde en multifunc-
tionele sandwich-panelen ook uitermate geschikt voor." 

Materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit 
Vanwege het enorme aanbod en het brede en diepe as-
sortiment heeft Nijstad Handel een zeer divers klantenbe-
stand: chaletbouwers, houtbouwers, agrariërs, aannemers, 
montagebedrijven in de dak- en gevelsector en particulie-
ren. "Kortom, iedereen die bouwt, van groot tot klein", vat 
Wout Groenewold samen. "Bovendien zijn onze materia-
len van hoogwaardige kwaliteit omdat wij een unieke, en 
voor de regio exclusieve samenwerking hebben met een 
van de beste en meest gerenommeerde fabrieken in deze 
branche." 

Vrijwel alles op voorraad 
Nijstad Handel, nu ook met een vestiging aan het Hoen-
diep 160 in Groningen, heeft vrijwel alles op voorraad en 
is het adres voor een kleine loods of overkapping bij huis 
tot een schuur of mega-groot bedrijfspand, plus alle aan-
verwante accessoires, bevestigingsmaterialen en gereed-
schappen. Het complete Nijstad Handel voor ondermeer 
multifunctionele geïsoleerde sandwichpanelen (nieuw en 
tweede keus), geprofileerde dak- en gevelbeplating (nieuw 
en tweede keus), dakpan-platen, golfplaten, damwand-
profielen en dakgoten (pvc en staal) is gevestigd aan de 
Gedempte Vleddermond 9 in Stadskanaal. 

www.nijstadhandel.nl 
Nieuw is de webshop waar u eenvoudig en overzichtelijk 
alles kunt bestellen wat u nodig heeft en daarna in Stads-
kanaal kunt ophalen. Maar uiteraard kunt u ook gebruik 
maken van de nieuwe Bezorgdienst van Nijstad Handel. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 61 50 19 
of een kijkje nemen op www.nijstadhandel.nl
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Aantrekkelijke acties en aanbiedingen bij de Marskramer, 
Top 1 Toys en By Karin in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters
Edwin en Karin Moes startten al in 1996 met de winkel aan de Runde Zuidzijde in Em-
mer-Compascuum en de winkel is inmiddels onmisbaar voor het dorp. De Marskramer 
is speciaalzaak op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparaten, By Karin is hét 
adres voor eigentijdse en moderne woonaccessoires en cadeauartikelen en sinds okto-
ber vorig jaar is een deel van de winkel veranderd in een Top 1 Toys speelgoedwinkel. 

“Met het complete assortiment van deze 3 
speciaalzaken samen kan men voor vrijwel 
alles op het gebied van de huishoudelijke 
artikelen, woonaccessoires en cadeaus en 
speelgoed bij ons terecht”, vertelt Edwin. 
“De laatste tijd hebben we gemerkt dat 
mensen meer en meer lokaal kopen en dat 
is een ontwikkeling die wij natuurlijk enorm 
verwelkomen. Dankzij het aanbod van de 
winkeliers hier in het dorp hoef je voor 
heel veel aankopen bijvoorbeeld niet naar 
Emmen.”

Top 1 Toys
Top 1 Toys staat garant voor service, advies 
en kwaliteit. Top 1 Toys heeft de grootste 
collectie speelgoed van allerlei verschillen-
de merken en mocht iets niet op voorraad 
zijn dan kan het gewoon besteld worden. 
Daarnaast verkoopt Top 1 Toys een groot 
assortiment aan exclusieve speelgoed 
artikelen zoals bijvoorbeeld de speel-
goedlijnen van meisje Djamila en YouTube 
ster Enzo Knol. Viert uw kind zijn of haar 
verjaardag? Dan kan hij of zij in de winkel 
een eigen verjaardagsbox komen samen-
stellen waaruit familie en/of vriendjes en 
vriendinnetjes een cadeau kunnen zoeken 
om te geven.

De Marskramer
Bij de Marskramer is alles op het gebied 

van huishoudelijke artikelen en apparatuur 
te verkrijgen. “Hebben we iets niet dan 
kan het vaak wel besteld worden”, vertelt 
Edwin. Voor wat betreft huishoudelijke ap-
paraten is er de laatste jaren best weel het 
een en ander in het assortiment veranderd. 
“Neem als voorbeeld alleen al de airfryers, 
was er in de beginperiode van dit apparaat 
slechts keuze uit 1 model, tegenwoordig 
zijn er best al veel verschillende merken 
en modellen verkrijgbaar.” Datzelfde geldt 
voor de nieuwste pannen van dit moment, 
was jaren geleden de pan met teflon laag 
helemaal in, tegenwoordig worden deze 
vrijwel niet meer verkocht maar kiest men 
steeds vaker voor de Greenpan of een BK 
pan. De Greenpan is een duurzame pan 
die voorzien is van een keiharde diamant 
anti-kleeflaag die praktisch onverwoestbaar 
is. “Sinds kort hebben we een nieuwe wand 
voor de presentatie van de pannen en ook 
zijn er op dit moment volop parasols, meu-
belen en accessoires voor een fijne zomer 
in de tuin in de winkel te vinden.”

By Karin
Karin heeft in de winkel haar eigen afdeling 
waar ze haar woonaccessoires en cadeauar-
tikelen onder de naam ‘By Karin’ verkoopt. 
“De collectie wisselt regelmatig en is te 
herkennen aan een eigen stijl die zich het 
beste laat omschrijven als niet strak maar 

eerder landelijk en stoer.” Karin maakt zelf 
leuke complete cadeaus en in haar eigen 
collectie vindt u bijvoorbeeld ook comfor-
tabele plaids en luxe kussens.

Aanbiedingen en acties tijdens de Dolle 
Dagen
Tijdens de Dolle Dagen zijn er natuurlijk 
ook aantrekkelijke aanbiedingen en acties 
bij de Marskramer, Top 1 Toys en By Karin. 
Zo ontvang je, zo lang de voorraad strekt, 
gratis bitterballen bij aankoop van een 3 
liter rvs-friteuse van Bourgini en ontvang je 
hoge kortingen op (speelgoed) zomerarti-

kelen. Nu het EK nog in volle gang is zou je 
overigens nog steeds oranje vlaggenlijnen 
nodig kunnen zijn, ook deze zijn nog volop 
verkrijgbaar in Emmer-Compascuum. Overi-
gens bestaat de winkel van Edwin en Karin 
in oktober van dit jaar alweer 25 jaar en 
zullen er ook dan mooie acties gehouden 
worden, maar daarover t.z.t. meer! 

Marskramer
Runde Zuidzijde 113
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 17 66
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Al 40 jaar in het vak: ‘Lingerie verkopen is een specialisme’ 
zegt Alja Kamst van Santing Body Fashion in Stadskanaal
STADSKANAAL - Al 40 jaar werkt Alja Kamst bij Santing 
Body Fashion. Met veel plezier en passie voorziet zij da-
mes al jarenlang van goed advies.

Santing Body Fashion is een speciaalzaak op het gebied 
van lingerie, ondermode, nachtkleding en badmode in het 
centrum van Stadskanaal. In de tijd dat Alja er kwam te 
werken, heette het bedrijf nog Santing, vertelt zij. “In 1977 
heb ik mijn mavo-diploma gehaald en daarna kwam ik 
bij Santing terecht. Na een paar weken werd ik al meege-
nomen naar beurzen voor de inkoop. Lingerie was toen 
een afdeling van Santing Mode. Ik vond het steeds leuker 
worden en daardoor ging ik door met dit werk.”

Mensen adviseren vindt Alja het mooie van dit vak. ,,Drie 
van de vijf mensen lopen met een verkeerde beha-maat 
rond. Ze zijn te strak, of kruipen omhoog. Lingerie verko-
pen is een specialisme en dat merkte ik ook toen ik na 18 
jaar bij Santing te hebben gewerkt, een eigen lingeriezaak 
begon in Musselkanaal, ‘Alja’s Lingerie’. 

Vierenhalf jaar runde zij deze winkel, maar toen ze het 
pand moest kopen en daar geen mogelijkheden voor 
waren, stopte ze met de zaak. Santing had in die tijd ook 
een speciaalzaak geopend, met de focus op lingerie. Eén 
en één was twee toen het bedrijf Alja vroeg om terug te 
komen.

“Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik kwam te 
werken in een mooie, grote winkel op een goede locatie. 
Het leuke was dat ik weer in teamverband kwam te werken, 
waar ik erg van houd. Ik werk samen met drie andere 
dames, voor het opmeten en het geven van advies over lin-
gerie aan klanten. Bijvoorbeeld over lingerie voor vrouwen 
die net een borstoperatie hebben gehad. Wij verkopen 
beha’s waar protheses in passen en ook sportbeha’s. Maar 
ik adviseer net zo goed bruidjes en hun moeders die goed 
ondergoed wensen voor onder hun jurken voor op de grote 
dag.”

Alja vindt het fijn dat ze haar ervaring in kan brengen in 
Santing Body Fashion. ,,Net als de andere collega’s, want ze 
zijn allemaal deskundig. Ze lopen met mij mee en leren het 
vak van A tot Z. Ik heb door de jaren heen allerlei cursus-
sen gevolgd, waaronder lingerieadviseuse. De dames neem 
ik ook allemaal wel een keer mee op inkoop. Ze vinden het 

fijn dat ze zo betrokken worden bij het vak en bij de zaak. 
Ik ben nu 60; sinds twee jaar werkt een wat jongere dame 
bij ons, Tessa, zij assisteert mij bij de inkoop. Zij kan mij na 
enkele jaren vervangen. Maar ik ga voorlopig nog enkele 
jaren door, vol passie! Maar ik ben blij dat er een jongere 
dame klaarstaat die feeling voor het vak heeft.”
(RegioMagazine / Eline Lohman) 

(Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Vakkundige reparatie van iedere schade aan uw 
auto door Autoschade Eisinga
Bert Eisinga van Autoschade Eisinga in Emmer-Compas-
cuum is al sinds 1981 als autoschadehersteller werkzaam 
in de branche. Omdat de ontwikkelingen in het vakkun-
dig herstellen van autoschade de laatste jaren erg snel 
gegaan zijn heeft ook Bert niet stil gezeten. Hij is al die 
jaren cursussen en trainingen blijven volgen om zo op de 
hoogte te blijven van die laatste ontwikkelingen. “Alleen 
op die manier kan ik de juiste kwaliteit in het herstelwerk 
blijven leveren en is de klant verzekerd van de juiste 
afhandeling van de schade”,  zegt hij. 

Op de hoogte van de laatste innovaties en extra services
Voorbeeld van een van de innovaties van de afgelopen 
jaren is het moderne spuitsysteem waarmee gewerkt 
wordt. Met dit systeem is altijd de juiste kleur te vinden 
en worden kleurverschillen na het spuiten van de auto 
voorkomen. “We zijn overigens zeker niet de duurste 
schadehersteller in de regio,” aldus Bert, “onze uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding zorgt al 35 jaar voor tevreden 
klanten.” Autoschade Eisinga verricht herstelwerkzaam-
heden aan alle merken auto’s, motoren en bedrijfswa-
gens. Alle types schade zijn bij het bedrijf in vertrouwde 
handen, hoe klein of groot ze ook zijn. En natuurlijk krijgt 
de klant garantie op de herstelwerkzaamheden. Bert heeft 
geen contracten met verzekeraars en een groot voordeel 
schadeherstel door Autoschade Eisinga is dat hij het eigen 
risico in mindering brengt op de factuur van het herstel en 
ook de administratieve afhandeling met de verzekerings-
maatschappij voor zijn rekening neemt. Gewoon, omdat 
schade aan de auto al vervelend genoeg is. Tijdens de 
reparatiewerkzaamheden kan de klant daarnaast rekenen 
op betrouwbaar vervangend vervoer. Bert: ”In de winter is 
dat een auto met winterbanden en ‘s zomers gaat het om 
een auto met airconditioning, dus de klant is verzekerd van 
comfort en veiligheid. Dat is ook een zeer gewaardeerde 
service, net als de klantvriendelijke haal- en brengservice 
waar men gebruik van kan maken.”

“Ik houd van mooie auto’s”
Bert zette direct na zijn schooltijd de eerste stappen in de 
branche maar was daarvoor ook al met auto’s bezig. “Tij-
dens mijn schooltijd poetste ik auto’s, het was dus altijd al 
mijn hobby. Ik houd van mooie auto’s”, lacht de geboren en 
getogen Emmer-Compascumer. Na zijn schooltijd trad Bert 
in loondienst bij een bedrijf in Emmen. Hij was er geruime 
tijd werkzaam tot hij in 1992 samen met een compagnon 
een eigen schadebedrijf startte. “In 2006 besloot ik hele-
maal zelfstandig verder te gaan en inmiddels is mijn bedrijf 
alweer 11 jaar gevestigd op dit adres”, vertelt Bert. Sinds 
kort werkt ook zijn zoon mee in het bedrijf en Bert ervaart 
die samenwerking als heel erg fijn. 

Beste reclame
Over de hoeveelheid werk heeft Eisinga niet te klagen. 
“Het is altijd druk en dat is natuurlijk fijn. Omdat ik hier 

geboren en getogen ben, weet iedereen in het dorp en 
omgeving met wel te vinden. Het gaat meest om particu-
liere klanten uit het dorp en de regio, van Groningen tot 
Overijssel.”

Het bedrijf heeft in de loop der jaren een grote klanten-
kring opgebouwd, daaruit blijkt al dat er vertrouwen is in 
de werkzaamheden van Eisinga. Auto’s moeten gewoon 
goed worden gerepareerd en er zit garantie op. “Daarvoor 
zet ik mij volledig in. Dat is voor mij de beste reclame.”

Autoschade Eisinga
Hoofdkanaal Westzijde 68  |  Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 10 00 / 06 - 52 11 16 82
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur
www.autoschadeeisinga.nl
info@autoschadeeisinga.nl
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Adverteren in RegioMagazine?
Bel 0599 61 33 36
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