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Joris Ide Stadskanaal – Uw leverancier 
van dak- en geveltoepassingen
De Joris Ide Groep is één van de grootste 
producenten van dak- en gevelsystemen in 
Europa, de vestiging in Stadskanaal is een 
Service Hub voor de regio Noord-Nederland. 
In Stadskanaal worden de meest uiteenlo-
pende koudgewalste staalprofielen gepro-
duceerd. Van een enkelvoudig trapezium 
dakprofiel tot een uniek op de klant gezet 
profiel voor de luxe gevels. Ook levert de 
vestiging Stadskanaal alle producten die 
door de Groep worden geproduceerd. Joris 
Ide Stadskanaal is dé shop voor de schil van 
uw gebouw, of dat nu een tuinhuisje is of 
een agrarische loods. 

De nieuwbouw en renovatie van het pand 
aan de Ambachtsstraat in Stadskanaal is het 
bewijs dat Joris Ide flink aan de weg tim-
mert en grote ambities heeft in deze regio. 
“Vanuit Stadskanaal levert men aan het hele 
Noorden.” vertelt Simon Grooten. Vooral 
de handel in de Joris Ide producten is voor 
Grooten een enorme uitdaging, hier zit met 
name de groei.

“De hoofdactiviteit in Stadskanaal is het 
produceren van enkelvoudige staalproduc-
ten, zoals een damwandplaat 45-profiel, een 
137 dakplaat, façade-producten en wat al 
niet meer. Het grote voordeel van zelf pro-

duceren is dat we alles tailor made aan de 
klant kunnen aanbieden, dus de wensen van 
de klant staan bij ons voorop.  Bovendien 
hebben we de beschikking tot de meest 
uiteenlopende kleuren in verschillende 
coatings. Sandwichpanelen met PIR-isolatie 
liggen in Stadskanaal in standaardlengtes op 

voorraad. PIR-panelen isoleren enorm goed 
en zijn licht in gewicht, dus dat binnen-
wandje is bij ons zo besteld. Een uitstekend 
product om mee te bouwen en dus gewoon 
af te halen in Stadskanaal.” 

Lees verder op pagina 13!

Ook oud ijzer 
breng je 

gewoon naar
Stadskanaal 
Recycling!

Zie onze 
advertentie

op pagina 23.
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Goede en lekkere vleesspecialiteiten, maaltijden 
en meer haal je bij Ambachtelijke Slagerij 
& Traiteur Luuk Wubs in Musselkanaal 
Door Miranda Wolters
“Slagerij Wubs bij de Sluis heeft het fijnste vlees in huis. Velen die het weten en er 
dagelijks van eten. Mochten er nog anderen zijn neem dan, proef, het vlees is fijn.” Dat 
was de lijfspreuk van de vader van Luuk Wubs, eigenaar van Slagerij Wubs in Musselka-
naal. Luuk rolde al op zijn 16e in het slagersvak en staat nog iedere dag met veel plezier 
en energie in zijn ‘lekkere winkeltje’ aan de Dirk de Ruiterstraat. 

De slagerij van zijn ouders bevond zich 
destijds aan de Schoolkade, in de tijd dat 
er nog bij bijna iedere brug een slagerij 
te vinden was. “Dat is tegenwoordig wel 
anders”, vertelt Luuk, “het slagersvak is een 
echte ambacht en steeds minder jongeren 
kiezen voor dit vak. En dat terwijl er geen 
mooier vak bestaat dan het slagersvak 
want hoe mooi is het als je complimenten 
van je klanten krijgt vanwege de lekkere 
producten die je verkoopt?” Luuk is dan 
ook altijd bezig om samen met zijn team 
de lekkerste producten te bedenken want 
de klant komt al lang niet meer alleen voor 

een simpele karbonade of een kilo gehakt, 
de slager maakt ook heerlijke kant-en klaar 
maaltijden en andere vleesspecialiteiten, 
hapjesschotels, fondue- en gourmetscho-
tels en het lekkerste barbecuevlees. “Zo 
hebben we bijvoorbeeld heerlijke maaltijd-
schotels die iedere week weer nieuw zijn. 
Gewone  Lasagne en Lasagne van aardap-
pelpuree met zuurkool, variatie Kipsaté met 
wortel of Shoarmabonenschotel en verzin 
zo maar door, aldus Luuk. “Met die combi 
van lasagne, aardappelpuree en zuurkool 
en de Kip Saté Wortel wonnen we zelfs een 
Gouden Ster in een verkiezing die door de 

brancheorganisatie georganiseerd werd!” 
Wat Slagerij Wubs bijzonder maakt is dat 
Luuk maar liefst 20 verschillende smaken 
droge worst in huis heeft. Zo is er bijvoor-
beeld worst met mosterd, pijnboompitten, 
echte originele Beerenburg  en worst met 
oude kaas,  “Ik bedenk steeds weer nieuwe 
smaken waarbij ik luister naar onze klanten, 
zij brengen me vaak op een idee.”

Vlees is de basis
Een lekker stuk vlees van goede kwaliteit 
is voor veel mensen de laatste jaren steeds 
belangrijker geworden en daarbij ontdek-
ken veel mensen gelukkig dat het vlees 
van de ambachtelijke slager ook echt veel 
smaakvoller en malser is dan het vlees dat 
men ergens anders koopt. “Je proeft het 
niet alleen”, zegt Luuk hierover, “je ziet 
het ook in de pan, bij de bereiding blijft 
er uiteindelijk meer vlees over want bij 
ons koopt men het beste/ zuiverste vlees 
zonder toevoegingen van water kleur en 
smaakstoffen.  Vlees is de basis en levert 

belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten 
en ijzer, Luuk vertelt dat er vroeger wel 
eens klanten bij zijn ouders in de slagerij 
kwamen die door de arts in het ziekenhuis 
gestuurd werden om paardenvlees te ko-
pen omdat dit vlees een hoog gehalte aan 
ijzer en rode bloedlichaampjes bevat. “Er 
is natuurlijk best veel veranderd in het sla-
gersvak en dat maakt dat ook wij met onze 
tijd meegegaan zijn. Mijn zoons zijn daarin 
mijn beste raadgevers. We hebben een 
website en ook een Facebookpagina maar 
toch vind ik het best lastig om ons ambacht 
digitaal tot leven te brengen. De klant krijgt 
uiteindelijk toch alleen maar de beleving 
van iets lekkers door bij ons langs te komen 
en te zien en te proeven?” 

De wens van veel mensen om gezond te le-
ven en gezond te eten maakt ook dat Luuk 
zich is gaan verdiepen in het gebruik van 
zout in zijn producten. Één van de stappen 
die hij in het productieproces heeft geno-
men is het gebruik van een gezonder zout. 
Dit minerale zout, dat Onegrain heet, wordt 
als vervanger gebruikt voor keukenzout en 
maakt dat er uiteindelijk 30% minder zout 
in het product verwerkt wordt terwijl de 
smaak hetzelfde blijft. Iedereen weet dat 
teveel zout niet goed is voor je gezondheid 
en minder is in dit geval dus zeker beter. 

Ambachtelijke Slagerij & Traiteur Wubs
Dirk de Ruiterstraat 9
Musselkanaal
Tel: 0599 - 41 25 67
www.specialiteitenslagerijwubs.nl
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Appeldorn Vloertechniek in Ter Apel,
specialist in vloerverwarming

Door Miranda Wolters 
Wist u dat het verwarmen van uw woning met behulp van vloerverwarming zo’n 15 tot 
20% voordeliger is dan het verwarmen met traditionele radiatoren? Dit is één van de 
redenen dat steeds meer mensen overstappen op vloerverwarming en Cristian Appel-
dorn van Appeldorn Vloertechniek kan u er alles over vertellen. 

“Ik ben in september vorig jaar met mijn 
bedrijf begonnen en houdt me hoofdzake-
lijk bezig met het aanleggen van de vloer-
verwarming, af en toe zorgen we daarnaast 
ook voor het dichtsmeren en egaliseren 
en afwerken van een vloer”, vertelt hij. 
“Hiervoor werkte ik ook in de branche en ik 
had dus al flink wat ervaring voordat ik als 
zelfstandige begon.” Cristian heeft sinds de 
start al in veel woningen vloerverwarming 
aan mogen leggen maar deed dat ook in 
bedrijfspanden en kortgeleden zelfs in alle 
appartementen van een nieuwbouwcom-
plex in Veendam. 

De warmte die geproduceerd wordt door 
vloerverwarming is een ander soort warmte 
dan die van radiatoren. Doordat de verwar-
ming zich in de hele vloer bevindt is deze 
warmte veel gelijkmatiger en comfortabeler 
en als je daarbij bedenkt dat de moderne 
woningen erg goed geïsoleerd zijn is het lo-
gisch dat je ook langer profijt hebt van deze 

warmte. “Er zijn verschillende manieren om 
vloerverwarming aan te leggen”, legt Cris-
tian uit. “De gekozen manier hangt altijd af 
van de ondervloer waarop de vloerverwar-
ming moet komen te liggen en bovendien 
moeten we ook rekening houden met de 
uiteindelijke vloer die er bovenop komt. 
We frezen de vloerverwarming in waar dat 
kan en eventueel kunnen we ook gebruik 
maken van netten of noppenplaten. De 
vloer wordt afgewerkt met een anhydriet-
vloer of zandcementvloer.”

Bij bestaande woningen die verduurzaamd 
worden zal men in de meeste gevallen nog 
steeds kiezen voor vloerverwarming op al-
leen de benedenverdieping terwijl nieuw-
bouwwoningen vaak op alle verdiepingen 
voorzien worden van deze techniek. Deze 
woningen worden immers niet meer op 
het gasnet aangesloten. “In het geval van 
verduurzaming en renovatie kiest men nog 
vaak voor een zogenaamd hybride systeem. 

Dit systeem kan zowel op de energie van 
zonnepanelen als op gas verwarmen en 
daarbij past vloerverwarming natuurlijk ook 
perfect”, aldus Cristian. De vloerverwar-
mingssystemen zijn de laatste jaren steeds 
beter geworden qua techniek en ook is er 
nu veel vraag naar elektrische vloerverwar-
ming. Cristian: “Die elektrische vloerver-
warming is bijvoorbeeld ook ideaal als je 
je badkamer gaat renoveren, want hoe fijn 
is een warm badkamervloertje? Het is zelfs 
mogelijk om verwarming in je wanden aan 
te laten brengen, je creëert daarmee dan 
een zogenaamde ‘knuffelmuur’.”

Spijt van zijn besluit om zijn eigen bedrijf 
te beginnen heeft Cristian nog geen dag 

gehad. “Het was best een spannende stap 
want je neemt toch een risico. Maar geluk-
kig heb ik tot nu toe nog geen dag zonder 
werk gezeten en er zijn zelfs weken bij 
geweest dat mijn collega en ik zo’n 70 uur 
in touw waren.” De website was nog in 
aanbouw maar is nu zo goed als klaar en als 
u meer wilt weten over de mogelijkheden 
van vloerverwarming voor uw woning dan 
komt Cristian graag bij u langs om deze met 
u te bespreken of uit te leggen. 

Appeldorn Vloertechniek
Ter Apel  |  Tel: 06 – 15 31 59 87
www.appeldorn-vloertechniek.nl
www.facebook.com/
Appeldorn-Vloertechniek
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Alles onder één dak in een sfeervolle ambiance 
bij Hof van Sellingen

Een overdekt winkelcentrum in Sellingen? Je zou het niet zo snel verwachten, tóch 
is het er gekomen, namelijk in het pand waar Hof van Sellingen al vijftien jaar lang is 
gevestigd. In het pand waar vroeger Hotel Homan zat was al die jaren al volop te koop: 
decoratie-artikelen, bloemen, een heerlijk gebakje met een kop koffie of iets anders en 
er was ook al een bed and breakfast die volledig in de kleuren van nu is gerenoveerd en 
inmiddels B&B Tiny House heet. Dat is allemaal gebleven, maar sinds zaterdag 4 juni 
jl. in een totaal nieuw jasje: na een verbouwing is alles heel anders ingericht en kreeg 
elke afdeling zijn eigen naam zodat er sprake is van een klein winkelcentrum: Shopping 
Plaza Hof van Sellingen. 

Delicatessen, high-tea, heerlijke latte 
macchiato, prachtige boeketten, bloemen, 
een mooi decoratie-artikel van het top-
merk Riviera Maison of het hele jaar door 
kerstartikelen kopen? Het kan allemaal bij 
Shopping Plaza Hof van Sellingen. Zeer fris 
is de uitstraling van het geheel; wie voor 
het pand langsloopt ziet voorin de lunch-
room waar echt van alles te koop is. Jacky’s 
Grandcafé heet het en is via de zijingang te 
bereiken. Eerst komt men in Gusto di Eize, 
Delicatessen & Meer waar de heerlijkste 
producten te koop zijn: met name Itali-
aanse streekproducten, maar ook wijnen, 
pasta’s, chocolade, cannoli’s, koffie, het 
is zo gek niet op te noemen. Achterin het 
pand is Groen, Bloem en Woondecoratie, 
Bloembinderij Fleurestiek, gevestigd. Daar 

kunnen vele bloemen en planten worden 
gekocht en wie een bruidsboeket of andere 
bloemstukken wil laten maken, ook dat is 
natuurlijk mogelijk.
De eigenaren Johan en Jacky Eitens zijn er 
maar wat trots op en bovendien zijn ze erg 
blij. “Na een lange periode van voorberei-
dingen duurde de verbouwing twee weken 
en uiteindelijk hebben we alles sfeervol 
ingericht zodat de klant zich er op zijn en/
of haar gemak zal voelen. Het is natuurlijk 
de bedoeling dat ze hier een mooi moment 
zullen beleven. In feite kunnen ze er voor 
van alles terecht en dat maakt onze nieuwe 
formule ook zo mooi. We wilden het totaal 
anders en dat is gelukt”, spraken beide 
eigenaren. Ze doen het niet alleen: er is een 
team van zes personen dat zes dagen per 

week voor de klanten en gasten klaarstaat: 
naast beide eigenaren ook Eize, Marga en 
de zonen van Johan: Martijn en Stefan. 
De opening vond op zaterdag 4 juni jl. 
plaats. Er kwamen veel mensen op af. 

Onder het genot van een hapje en drankje 
was het een zeer geslaagde opening en kon 
het wat het team van Shopping Plaza Hof 
van Sellingen betreft niet snel genoeg 
 beginnen. Wie het team kent kan niet aan 
in de indruk ontkomen dat het een goed 
geoliede machine is die nog lekker gewoon 
is en er heerst een heerlijke ontspannen 
sfeer. Niets moet er, maar alles mag er. 
Geen vraag is er te veel, geen klant te veel 

en het is daarom ook niet zo raar dat er wel 
eens een complimentje valt te horen. Zo 
ook op een midweekse dag in juni. Er zaten 
een aantal mensen in de lunchroom en vlak 
voor het vertrek van een man en vrouw 
van middelbare leeftijd krijgt Johan Eitens 
te horen dat ze het er goed voor elkaar 
hebben. Eitens straalde, dankte hen en 
keek blij om zich heen. “Ik vind het prachtig 
dat men zo geniet. We doen het voor onze 
klanten en gasten en een compliment is 
natuurlijk altijd mooi.” (RegioMagazine / 
Gerry Grave)
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Beeldbepalend pand stond 14 jaar te koop
Koekjesfabriek Wedde wordt  
gezondheidscentrum met appartementen
WEDDE - Maar liefst veertien jaar stond er bijna onafgebroken een ‘te koop’-bord in 
de tuin. Maar daar kan nu een ‘verkocht’ sticker over worden geplakt. De bekende 
Koekjesfabriek in Wedde komt in handen van de Wedder huisarts Jana Wissekerke en 
een drietal private investeerders uit Westerwolde, onder wie Reina Boels-Feikens uit 
Tange-Alteveer. Op de begane grond realiseert de huisarts een gezondheidscentrum 
met de huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie en Buurtzorg. Op de twee verdie-
pingen bouwen de investeerders vier luxe, levensloopbestendige appartementen die 
worden verkocht.

Het beeldbepalende pand in de architec-
tonische stijl van de Amsterdamse School 
ondergaat een ingrijpende opknapbeurt en 
modernisering. Daarbij blijft het markante 
karakter van het pand behouden. “Dit pand 
biedt de ruim vijfhonderd vierkante meter 
ruimte die nodig is om onze huisartsen-
praktijk toekomstbestendig te maken. Zo 
zijn er tegenwoordig meer praktijkruimtes 
nodig voor onder meer onze praktijkonder-
steuners en huisartsen in opleiding. Daar-
naast vind ik het waardevol om te investe-
ren in het behoud van zo’n karakteristiek 
pand voor de regio”, zegt dokter Wisse-
kerke, die sinds 2018 in de Wedder praktijk 
werkt en deze in januari 2020 overnam van 
dokter Berg. “Het is natuurlijk zonde dat dit 
pand er al jaren zo bij staat, daarin komt nu 
verandering. Het is de bedoeling dat we de 
Koekjesfabriek op termijn volledig energie-
neutraal gaan maken.”

Restauratie en bouw
De overdracht van de Koekjesfabriek aan 
de nieuwe eigenaren was 7 juni 2022. 
De start van de restauratie- en bouw-

werkzaamheden staat gepland voor na 
de bouwvak komende zomer. Dan begint 
bouwbedrijf Vieregge Wilts met ingrijpend 
sloopwerk en asbestsanering. De vloer op 
de begane grond en het dak worden ver-
vangen en de kozijnen worden vernieuwd 
met behoud van de oorspronkelijke uitstra-
ling. De nieuwe eigenaren hopen dat de 
renovatie van de buitenkant voor komende 
winter is afgerond. In de loop van 2023 
moeten de fysio- en buurtzorgruimtes klaar 
zijn voor gebruik en uiterlijk als het huur-
contract van de huidige huisartsenpraktijk 
eind 2024 afloopt, moet de nieuwe praktijk 
operationeel zijn. Ook de afronding van 
de bouw van de appartementen staat voor 
eind 2023 gepland. De appartementen 
komen naar verwachting medio 2023 in de 
verkoop. 

Over de Koekjesfabriek
Van Houten chocolade uit Amsterdam liet 
de Koekjesfabriek in 1952 bouwen voor de 
productie en verpakking van bonbons. In 
1970 nam Bouwman Banketfabriek De Ster 
het pand over en nam het in gebruik als 

koekjesfabriek. Deze functie hield het pand 
tot 1997. Toen kwam het in particuliere 
handen. Sindsdien was het onder meer in 
gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Sinds 
2008 stond het te koop.

Financiering
De restauratie van de Koekjesfabriek is 
mede mogelijk dankzij bijdragen uit het 

Energiefonds, Zorgfonds en Leefbaarheids-
fonds van het Fonds Nieuwe Doen van de 
Provincie Groningen. Financier ABN-AMRO 
doet een duit in het zakje in het kader 
van de ingrijpende verduurzaming van dit 
erfgoed. De nieuwe eigenaren zijn nog in 
onderhandeling over aanvullende subsi-
dies.

Huisarts Jana Wissekerke (l.) - op de foto nog in blijde verwachting 
maar inmiddels bevallen van zoon Chris - en Reina Boels-Feikens, kopers van

de Koekjesfabriek in Wedde (Foto: Jan Johan ten Have)
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NRGY Personal Training bestaat 5 jaar!
Sport en beweging loopt als een rode 
draad door zijn leven en het was dan ook 
niet meer dan logisch dat Niels Hooiveld er 
5 jaar geleden voor koos om als zelfstandig 
personal trainer aan de slag te gaan. Een 
stap waar hij absoluut geen spijt van gehad 
heeft, hij heeft niet alleen veel klanten 
kunnen helpen bij het ontwikkelen van 
een gezonde leefstijl maar heeft zelf ook 
mooie stappen kunnen maken. 

Verhuizing
“Een mooie stap was bijvoorbeeld de 
verhuizing naar ons huidige pand aan de 
Drentse Poort in Nieuw-Buinen”, vertelt hij. 
“En ik ben trots op de mooie samenwerking 
die ik sinds vorig jaar met Donja Schijvens  
heb, we kennen elkaar al heel lang en onze 
samenwerking zorgde ervoor dat we nog 
meer klanten konden gaan begeleiden.” 
Nadeel van de groei van het aantal klanten 
is wel dat de trainingsruimte af en toe wat 
te krap aan het worden is. “De laatste tijd 
zijn er meer trainingsmaterialen bijgeko-
men en als we dan tegelijk met klanten aan 
het trainen zijn is het af en toe een beetje 
te krap”, aldus Niels. “Ik was daarom al 
een tijdje om me heen aan het kijken naar 
andere ruimte en die heb ik inmiddels ge-
vonden. We gaan in september verhuizen 
naar een veel grotere loods in Stadskanaal 
en daar hebben we enorm veel zin in.” De 
nieuwe trainingsruimte meet zo’n 200m2 
en beschikt ook over kantoor en keuken, ter 
vergelijking, de huidige loods is ‘slechts’ 60 
m2 groot. 

Doelen en resultaten
Personal Training is altijd maatwerk en de 
samenstelling en opbouw van het trai-
ningsprogramma hangt dus helemaal af van 
het doel dat men heeft.  “We bespreken 
daarom van tevoren duidelijk wat men 
wenst en waar we rekening mee moeten 
houden”, aldus Niels. 

“Bewegen en trainen is daarbij een mid-
del maar gezonde voeding speelt daarbij 
natuurlijk ook een grote rol. Net als vol-
doende slaap, een goed stressmanagement 
en dus ook voldoende rust. Ik probeer 
mensen er van bewust te maken dat iedere 

positieve verandering op het gebied van 
beweging en voeding, hoe klein ook, altijd 
een stap in de goede richting is en uitein-
delijk toch verschil maakt.” Niels zal dus 
niet voor de ‘quickfix’ gaan maar voor een 
goed resultaat op de langere termijn kie-
zen. 10 kilo overgewicht is er immers niet 
in 3 weken tijd bijgekomen dus zullen ook 
niet in een paar weken tijd voorgoed kun-
nen verdwijnen. Personal Training bestaat 
verder uit krachttraining en/of conditietrai-
ning waarbij gebruik gemaakt kan worden 
van gewichten en andere trainingsmid-
delen. Daarnaast wordt er ook 1 op 1 (kick)
bokstraining gegeven. 

Trainen bij NRGY betekent een goede 
opbouw van de training waarbij een 
goede uitvoering van de oefening net zo 
belangrijk is als het aantal herhalingen of 
het gewicht dat erbij gebruikt wordt. “Niet 
alleen om blessures te voorkomen maar 
ook om controle te kunnen krijgen over de 
beweging zodat het resultaat oplevert”, 
aldus Niels. De begeleiding houdt niet op 
bij de deur van de gym, het is meer dan 
alleen een uurtje trainen. Buiten de lesuren 
om staat je personal trainer 24/7 voor je 
klaar om je te helpen bij het behalen van je 
doelen. Wil je meer weten over de moge-
lijkheden voor personal training of wil je 

graag een afspraak maken? Bel, mail of app 
dan even om met hen in contact te komen. 
En kijk ook even op de Instagram en Face-
bookpagina van NRGY, Niels deelt daar ook 
regelmatig nuttige tips en adviezen over 
sporten en leefstijlverandering en zal daar 
ook de verhuisdatum met het nieuwe adres 
bekend maken!

NRGY Personal Training 
Drentse Poort 16c
Nieuw-Buinen 
Tel: 06 - 50 60 56 83 
www.nrgy-personaltraining.nl 
Email: nielshooiveld@live.com
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(Vervolg van de voorpagina)
Joris Ide, vanuit Stadskanaal dichter bij de klant

De fabriekshal ligt inderdaad vol met grote rollen staal, met een groot aanbod in 

kleuren en diverse opties in coating. Simon Grooten daar over: “Van alle profielen die 

we maken hebben we monsters liggen. Wie zich geen voorstelling kan maken van het 

product, krijgt een sample thuisgestuurd. Of komt langs om dit af te halen, we staan 

iedereen graag te woord. We geven advies waar nodig en denken aan zaken waar je zelf 

misschien niet aan denkt, bijvoorbeeld de juiste schroeven. Ook die hebben we en kun-

nen gelijktijdig meeleveren.”

Het bedrijf Joris Ide kent zijn oorsprong 
in België. Men is meer dan 35 jaar actief 
in het produceren van dak- en gevelsys-
temen. Zo heeft het zich ontwikkeld tot 
één van de marktleiders van Europa. Dat 
men in Stadskanaal terecht is gekomen is 

vrij eenvoudig uit te leggen: “Joris Ide is 
na de overname van SDW Profiel in 2017 
gevestigd in Stadskanaal. Zo hebben we 
een goede regionale binding gecreëerd. We 
staan zo dichter bij de klanten in Noord-Ne-
derland, dat praat toch iets gemakkelijker. 

We hebben als bedrijf de internationale 
allure, maar zijn lokaal nog zo nuchter als 
een Groninger zijn kan. Iemand die met een 
trekker en kar een paar platen op wil halen, 
het kan gewoon.”

Staaloplossingen voor alle ideeën
“Kijk gewoon eens op onze website of 
vraag een keer een brochure aan, het is 
zeker de moeite waard. Met name onze 
dakpanplaat is een hardloper. Dit is een 
geweldig alternatief voor de traditionele 
dakpan. Een dakpanplaat is veel lichter op 
het dak dan die van klei of beton. Daarbij is 
het met de coating die wij hebben  niet van 
‘echt’  te onderscheiden. 

Een opvallende wand van een woning of 
bedrijfspand creëren gebeurt met faça-
deprofielen. Het profiel is in elk gewenste 
zetting te leveren, van punt- tot plankpro-
fiel, met een uniek bijpassend kleuren-
gamma. Onze façade-profielen zijn echte 
eyecatchers. Voor de meest uiteenlopende 
wensen zit je goed bij Joris Ide. We helpen 
waar mogelijk, hebben de juiste accessoi-
res in het assortiment en kunnen op maat 
leveren. Dat is toch ideaal!” 

JORIS IDE
Ambachtsstraat 11  |  9502 ER Stadskanaal
0599 - 61 90 00  |  info@joriside.nl
www.joriside.nl
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Voetbalclub presenteert zeer ambitieus plan 
tijdens jubileumreceptie
Honderdjarig SC Stadskanaal verzet de 
bakens voor een gezonde toekomst

door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Met twee jaar coronavertraging vierde voetbalvereniging 
SC Stadskanaal onlangs het 100-jarig jubileum op grootse wijze. Tijdens de 
jubileumreceptie kondigde de club aan de bakens flink te gaan verzetten om 
op gezonde wijze de toekomst tegemoet te treden. Een vooruitstrevend en 
ambitieus masterplan dat de mogelijk wordt gemaakt door een financiële 
injectie van oud-lid en succesvol zakenman Marius Jansen. René Becker zegde 
zijn baan bij bierbrouwer Heineken er zelfs voor op om deze kar gedurende 
drie jaar te gaan trekken.

SC Stadskanaal investeert met hulp 
van Jansen flink in de toekomst van 
de club. Veel energie en middelen 
gaan er in de bouw van een nieuwe, 
duurzame accommodatie met kleed-
kamers, kantine en een krachthonk. 
Dit komt tussen het hoofdveld en veld 
2, met uitstekend uitzicht op beide 
velden vanuit de kantine en vanaf het 
terras. Becker hoopt dat dit complex 
er in de zomer van 2024 volledig 
staat. Ook krijgen de velden een up-
grade met een pannakooi en verlicht 
wedstrijd- en trainingsveld voor de 
jeugd. Het belangrijkst is echter de 
jeugd en jeugdopleiding. “Niet alleen 
willen we onze spelers zelf opleiden, 
we willen vooral iedereen betrekken”, 
vertelt Becker. “Dit drukken wij uit in 
onze nieuwe slogan ‘SC Stadskanaal, 
waar iedereen meespeelt!’ Los van 
onze sportieve ambities willen wij 
iedereen een plek bieden om sportief 
bezig te zijn en zich te ontwikkelen.  
Daarvoor komen wij meteen duide-
lijke visie en een jeugdplan. Geen 
boekwerken die ergens onderin een 
bureaula belanden, maar heldere 
uiteenzettingen die duidelijkheid 
bieden over hoe wij werken, wat wij 
bieden, wat wij verwachten en wat 
onze normen en waarden zijn. Want 
duidelijkheid geeft rust. Ook drukken 
wij hierin uit dat wij wederzijds res-

pect verwachten tussen alle mensen 
en geledingen.”

Inzet en betrokkenheid
Niks komt voor niks. Zo ook niet SC 
Stadskanaal 2.0. Want in ruil voor de 
inzet van velen en de uitstekende fa-
ciliteiten, verwacht de club van leden 
en ouders van jeugdleden betrok-
kenheid en inzet. Becker: “Wie lid wil 
worden of een kind wil inschrijven bij 
SC Stadskanaal, geeft al bij inschrij-
ving wat hij of zij terug gaat doen voor 
de club. Mensen moeten weer leren 
beseffen dat niets vanzelf gaat. Wat 
wij hier neerzetten is het resultaat van 
hard werken door onze vrijwilligers. 
In ruil daarvoor vragen wij betrok-
kenheid van iedereen, van selectie-
spelers tot ouders van jeugdleden. 
Wij hebben misschien grote ambities, 
maar onze ambities zijn wel realiseer-
baar. En we staan met beide benen 
op de grond: om er iets van te maken 
hebben we de hulp van alle leden en 
vrijwilligers heel hard nodig. 

Dit hele masterplan is gebaseerd op 
een plan uit 2019, waarbij zo’n twintig 
Knoalsters met een blauw-wit hart om 
de tafel gingen om antwoord te geven 
op de vraag: ‘Hoe zie jij onze club 
over tien jaar?’ Het doel: het voort-
bestaan van de club waarborgen en 

meer leden trekken. Hier kwam onder 
meer uit: meer duidelijkheid, min-
der commissies, betere faciliteiten, 
meer commitment, verjonging in het 
bestuur en een betere website. En dat 
is wat gebeurt. 

Feestvreugde
Oud-jeugdlid Marius Jansen vertelde 
in 2021 dat hij nog altijd kippen-
vel krijgt als hij het complex van 
zijn oude club ziet. De succesvolle 
zakenman vroeg of hij ‘zijn’ club mis-
schien ergens mee kon helpen. Het 
leidde tot een financiële injectie en 
de aanstelling van René Becker als 
projectbegeleider voor drie jaar. Vlak 
voor de receptie ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan op vrijdag 3 
juni keurde Jansen de begroting goed, 
zodat het bestuur tijdens dit feestelijk 
treffen met zo’n tweehonderd gasten 
het heuglijke nieuws kon presenteren. 
Het verhoogde de feestvreugde die 
toch al groot was. Want SC Stadska-
naal moest vanwege corona twee jaar 
wachten om dit eeuwfeest eindelijk 
groots te kunnen vieren. “We wilden 
dit feest sowieso laten doorgaan, wat 
er ook gebeurde, dan maar twee jaar 
later.’

Na de receptie op vrijdag was er op 
zaterdagochtend een ProCamp Boy 
Nijgh Voetbalschool Clinic voor alle 
jeugdleden tot en met 15 jaar. “Het 
was fantastisch, er waren maar liefst 
tweehonderd deelnemers, het was 
één grote, blauwe zee”, zegt Becker. ‘s 
Middags trad oud-SC Stadskanaal aan 
tegen Lucky Ajax met in de gelederen 
onder meer Derk Boerrigter, Simon 
Tahamata en de inmiddels 83-jarige 
Sjaak Swart, idool van velen. Tot de 
rust kon de thuisploeg het aardig bijs-
loffen, maar na de thee bij 2-3 liepen 
de Amsterdammers uit naar 2-11. Na 
afloop van de wedstrijd was het feest 
in de feesttent voor de jeugd tot en 
met 15 jaar met De Dikdakkers. En 
‘s avonds ging het helemaal los voor 
zo’n 800 feestvierders met optredens 
van Melrose, Wolter Kroes, DJ Hermen 
Schomaker e mystery guest Marcelino 
Wunderlich, alter ego van Ruben Ni-
colai. Becker: Het was een memorabel 
feest. Er waren zelfs leden die vrije 
dagen opnamen om te helpen met 
opbouwen en afbreken. Binnenkort 
houden we ons grote jubileumtoer-
nooi met maar liefst 105 jeugdteams 
van JO8 tot en met JO19, ook een 
groots evenement. En dan zit ons ju-
bileum erop en kunnen wij vol goede 
moed en energie aan de slag met ons 
masterplan. We gaan ervoor.”
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17 tot en met 19 juni op het Evenemententerrein aan de Onstwedderweg 
Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste agrarische 
vakbeurs & plattelandsbeurs van Noord-Nederland
door Jan Johan ten Have
VLAGTWEDDE - Een kleine tweehonderd stands met (bijna) alles op het gebied van 
landbouw en plattelandsleven. Dat is de Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste 
agrarische vakbeurs en plattelandsbeurs in de open lucht van Noord-Nederland. Van 
17 tot en met 19 juni vinden boeren, burgers en buitenlui op het beursterrein aan de 
Onstwedderweg in Vlagtwedde een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten 
en technologie. De beurs wordt op vrijdag 17 juni om 13.00 uur geopend door Tweede 
Kamerlid en fractievoorzitter van BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas.

Gezelligheid staat centraal op de Vlagtwed-
der Landbouwbeurs. De organisatie doet er 
alles aan om bezoekers, standhouders en 
vrijwilligers een prachtige beurs te bezor-
gen met volop ruimte voor sociale contac-
ten. Er is een centrale looproute langs alle 
stands. Onderweg passeren de bezoekers 
het gezellige terras met heerlijk eten en 
drinken van Turks restaurant de Sultan en 
RJJ Catering. Deze beide Vlagtwedder hore-
cabedrijven verzorgen deze editie voor het 
eerst gezamenlijk de beurscatering. Ook 
Partycentrum Rendering uit Vlagtwedde 
verkoopt er een hapje en een drankje. 

Regionale plattelandsbeurs
Landbouwbeurs Vlagtwedde is een regio-
nale plattelandsbeurs voor het hele gezin 
met stands en activiteiten voor iedereen. 
Zo zijn er stands met een zeer divers aan-
bod: van speelgoed tot zonweringen en van 
elektronica tot kleding. Stichting BOVEM 
verzorgt een show van historische tractoren 
en landbouwmachines en Het Groninger 
Paard is aanwezig met een driedaags hip-
pisch programma met paardenshows en 
-demonstraties. Op zaterdag- en zondag-
middag kunnen bezoekers genieten van de 
de muzikale act Mini Mixi Band en alle aan-

wezigen kunnen het beursterrein en verre 
omgeving bekijken vanuit een reuzenrad. 
Ook voor kinderen is er veel te doen. Er is 
volop speelgelegenheid, onder meer een 
bungee-trampoline op zondag, springkus-
sen en een hindernisbaan van maar liefst 
14 meter lang. 

Agrarische vakbeurs
Bovenal is de Vlagtwedder Landbouwbeurs 
een agrarische vakbeurs. Op de beurs staan 
vele specialisten op het gebied van land-
bouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, 
landbouwmechanisatie, loonwerk, transport 
en overige agrarische dienstverlening. 
Bezoekers genieten er van presentaties van 
nieuwe landbouwmachines en iedereen 
mag zelf grondverzetmachines uitproberen. 
Bakker Bedrijfswagens is aanwezig met 
een Tatra 8x8 zandkipper, waarmee demo’s 
worden gereden en Kort Landbouwme-
chanisatie presenteert de ROPA Keiler 
II aardappelrooier. De Duitse specialist 
in drijfmesttechnologie KUMM Technik 
vestigt zich in Nederland en presenteert 
op de Vlagtwedder Landbouwbeurs haar 
de machines voor het eerst aan de Ne-
derlandse markt. Ook het Nederlandse 
KUMM-Technik-servicepunt Locome Vrie-

scheloo is van de partij. Bij de agrarische 
juristen van Bout Advocaten kan iedereen 
terecht om van gedachten te wisselen over 
juridische zaken die de agrarische sector 
raken, bijvoorbeeld politieke plannen en 
besluiten inzake het stikstofdossier. Alle 
activiteiten, nieuwsberichten en meldingen 
van sponsors en deelnemers zijn te zien op 
een groot LED-scherm.

Laagdrempelig, praktisch en gezellig
De Vlagtwedder Landbouwbeurs is laag-
drempelig, praktisch en gezellig. Bezoe-
kers betalen alleen maar entree voor hun 
bezoek. Parkeren, toiletten, kinderspelen, 
demonstraties en alle overige activiteiten 
zijn allemaal inbegrepen bij de entreeprijs. 
Dat het allemaal lekker betaalbaar blijft, 
is mede te danken aan de tomeloze en 
belangeloze inzet van vele vrijwilligers en 
de bijdragen van alle sponsors, waaronder 
hoofdsponsor Rabobank Groninger Land en 
subsponsor Trippel aaa.

Contacten
De organisatie wil met de beurs de contac-
ten versterken tussen de agrarische sector 
en de overige plattelandsbewoners. Ook 
is de beurs bedoeld om het imago van de 
agrarische sector een positieve impuls te 
geven. De beeldvorming over de land-
bouw en veehouderij komt de laatste jaren 
steeds verder af te staan van de werkelijke 
situatie. De landbouwbeurs laat ook zien 
met hoeveel liefde voor dieren er wordt 
gewerkt, hoe landbouw, natuur en milieu 
prima hand in hand kunnen gaan en hoe 
doortastend de sector al heel lang aan de 
slag is innovatieve ontwikkelingen, zowel 
voor efficiency als op het gebied van duur-
zaamheid.

Kijk voor nieuws over de beurs, uitvoerige 
informatie, fotoreportages en een overzicht 
van de activiteiten op  
www.landbouwbeursvlagtwedde.nl

Voorwoord Vlagtwedder Landbouwbeurs 
Na drie jaar hebben we op 17. 18 en 19 juni weer een volledige, mooie Vlagtwed-
der Landbouwbeurs (VLB). Ontzettend trots en blij zijn we omdat we u - na een jaar 
noodzakelijk uitstel vanwege corona - weer een volwaardige Landbouwbeurs kunnen 
presenteren op ons mooie terrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde. De vrijheid 
en mogelijkheid om u weer - met enige voorzichtigheid: zonder bezoekersbeperkingen 
- als standhouder, bezoeker, vrijwilliger en gast te mogen ontvangen doet ons allemaal 
goed. 

Direct na de start van de inschrijvings-
periode in november meldden de eerste 
veertig standhouders zich spontaan aan. 
Na aanvankelijk enige terughoudend-
heid in januari en februari, ging het hard 
met de inschrijvingen. Dit geeft weer veel 
vertrouwen in de positie waarvoor bestuur 
en medewerkers van de VLB staan: het or-
ganiseren van een hoogwaardige vakbeurs 
voor de land- en tuinbouw, grondverzet, 
transport en al die bedrijven die een be-
langrijke rol spelen bij een goed leven op 
het platteland. Hierbij stellen wij voorop 
dat het een mooie en bovenal gezellige 
buitenbeurs moet zijn met vele activiteiten 
voor het hele gezin. Een beurs die toegan-
kelijk is voor een breed publiek. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit weer is 
gelukt. Laat u inspireren, doe kennis op, 
kijk naar nieuwe ontwikkelingen in de 
landbouw en plattelandsontwikkelingen 
en bewonder de nieuwste machines. Voor 
goede gesprekken met bestaande relaties 
en leg nieuwe contacten. Wellicht bent u 
van plan om daadwerkelijk zaken te doen. 
De standhouders hebben er veel zin in en 
staan voor u klaar. 

Vele dreigingen en moeilijke politieke 
vraagstukken spelen een belangrijke rol in 
de beslissingen die de vele ondernemers 
in de landbouw en grondverzet moeten 
nemen. Maar ook voor u als burger bestaan 
er vele uitdagingen en keuzemogelijkhe-
den. De oorlog in de Oekraïne maakt het er 

niet makkelijker op. Eén ding is zeker: voor 
een onafhankelijke voedselvoorziening is 
de agrarische sector van wezenlijk, groot 
belang. Een agrarische sector in de juiste 
balans met de natuur en onze omgeving 
in een politiek eerlijk werkveld waarbij we 
met elkaar de feiten, waarheden en realiteit 
niet uit het oog verliezen. Hierbij moet de 
sector voldoende veilig voedsel produce-
ren voor een eerlijke prijs voor de West-
Europese markt en mogelijk specifieke 
Nederlandse producten voor export buiten 
Europa. Doe verantwoord waar je goed in 
bent!

Geniet zeker ook van de vele activitei-
ten voor het hele gezin. Bekijk de mooie 
collectie Oldtimer trekkers en machines. 
Het Groninger Paard verzorgt weer mooie 
demonstraties en shows met mooie, stoere 
Groninger paarden. Op het demoterrein 
van de grondverzetmachines is weer veel 
actie te zien. Terwijl u rondkijkt, kunnen uw 
kinderen zich de hele dag prima vermaken. 
Er zijn leuke activiteiten voor jongens en 
meisjes. Zie en volg hiervoor het program-
ma. Ook voor het gehele gezin is er dit jaar 

een extra leuke attractie: ‘Beleef de dag 
van je leven op de Vlagtwedder Landbouw-
beurs’.

Ons enthousiaste team vrijwilligers zorgt 
ervoor dat  het vele werk voor, tijdens en 
na de beurs wordt gedaan. Hiervoor zijn wij 
als bestuur alle vrijwilligers weer dankbaar. 
Een groot gemis hierbij is dat van onze zeer 
gewaardeerde vrijwilliger van het eerste 
uur Jacky van der Laan. Jacky overleed 
vorig jaar na een periode van ziekte. Iedere 
beurs nam hij vakantie op om het hele 
beursproces van begin tot eind mee te 
helpen. Wij missen Jacky, wat blijven zijn 
de mooie herinneringen.

Tijdens of na afloop kunt u genieten van 
een hapje en een drankje bij de catering 
mogelijkheden op het terrein. Gezellig even 
bijpraten en nagenieten van uw bezoek aan 
de beurs. Wij wensen wij u allen een goede 
en leuke Vlagtwedder Landbouwbeurs!

Namens het bestuur,
Harry Eckhardt (voorzitter)
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Door Miranda Wolters
Houdt u ook zo van een net en geordend magazijn of een keurige en logisch ingedeelde 
stellingkast in uw garage berging aanhanger of bedrijfswagen? Dan zijn de kratten en 
bakken van Krattenboer.nl iets voor u want met deze kratten en bakken in uw magazijn 
of garage is zoeken naar een speld in de hooiberg vanaf nu verleden tijd! 

Krattenboer.nl is onderdeel van Handelson-
derneming van de Ven van Gerard van de 
Ven in Ter Apel. Hij nam de onderneming in 
kratten en bakken enige tijd geleden over 
van de vorige eigenaar en dat bleek een 
groot succes. Krattenboer.nl heeft geen 
fysieke showroom maar de verkoop vindt 

vooral via de webshop plaats. “Maar mocht 
iemand graag langs willen komen dan kan 
dat op afspraak natuurlijk altijd.”

Krattenboer.nl levert kratten en bakken die 
voor allerlei verschillende doeleinden ge-
bruikt kunnen worden. Ze zijn gemaakt van 
kunststof, gaan lang mee en zijn dus erg 
duurzaam. Zo zijn er stapelbakken in aller-
lei verschillende formaten en kleuren, sta-
pelbakken kratten met of zonder deksel en 
kratten speciaal voor gebruik in stellingen. 
Door deze kratten en bakken te gebruiken 
ziet u in een oogopslag wat en hoeveel er 
qua voorraad nog aanwezig is en voor hele 
kleine artikelen zijn er ook sorteerkoffers 
en sorteerdozen in allerlei afmetingen 
verkrijgbaar. Vanzelfsprekend worden de 
kratten en bakken door zowel bedrijven 
als particulieren gebruikt en bent u voor 
gebruik in het magazijn op zoek naar een 
steekwagen, een platenwagen of wat voor 
wagen dan ook? Ook daarbij kan Kratten-
boer.nl u van dienst zijn en bij hen slaagt u 
in principe altijd. Doordat er rechtstreeks 
van fabrikanten en producenten ingekocht 
wordt zijn de prijzen laag en de levertijden 
kort. Zoekt u iets specifieks en kunt u het 
in de webshop niet vinden dan is een tele-
foontje naar Gerard voldoende, hij zal dan 
voor u gaan kijken na het juiste artikel. “We 
zijn continu bezig met het uitbreiden van 
het al hele grote assortiment. ”

Nieuwsgierig geworden naar wat Kratten-
boer.nl u te bieden heeft? Kijk dan op www.
krattenboer.nl of kom op afspraak langs aan 
de Viaductstraat 177 in Ter Apel.

Van de Ven
Viaductstraat 177
Ter Apel
Tel: 06 - 22 14 26 75
www.krattenboer.nl
info@krattenboer.nl

Overzicht in de chaos creëren?
Krattenboer.nl helpt u daarbij!
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RJJ Catering en restaurant de Sultan uit Vlagtwedde slaan
de handen ineen voor catering van de Landbouwbeurs
door Jan Johan ten Have 
Twee gerenommeerde horecabedrijven uit Vlagtwedde slaan de handen ineen bij het 
verzorgen van de catering van de Vlagtwedder landbouwbeurs. RJJ Catering en Turks 
specialiteiten restaurant de Sultan voorzien de standhouders, vrijwilligers en bezoe-
kers samen van lunches, diners en koude & warme dranken. “Bij grootschalige catering-
projecten als deze werken wij vaker samen”, vertelt Ruud Scholtalbers van RJJ. Zeke-
riya Saglam van de Sultan vult aan: “De samenwerking is prettig, wij passen bij elkaar.”

Op de Vlagtwedder Landbouwbeurs 
is een grote tent met gezellig terras te 
vinden waar de bezoekers van de beurs 
terechtkunnen om onder het genot van 
wat lekkers even heerlijk te verpozen. Er 
worden warme en koude lunchgerechten 
geserveerd, er is een dinerbuffet en gasten 
kunnen er terecht voor een kopje koffie 
of thee of een borrel. Er is op twee dagen 
gezellige live-muziek op het terras. 

Samenwerking
Zekeriya en Adnan Saglam en Antonia 
Tonnis van de Sultan en Ruud Scholtalbers 
van RJJ benoemen gezamenlijk het belang 
van samenwerking. Ze benadrukken hoe 
belangrijk ze het vinden dat het bestuur 
van de beurs voor de catering een lokale 
partner heeft gezocht. “Hiermee kunnen 
wij onze beide bedrijven op een gewel-
dige manier presenteren aan een groot 
publiek. We laten zien hoe wij de handen 
ineen slaan om samen de catering van een 
grootschalig evenement tot in de puntjes 
te verzorgen”, zegt Zekeriya. Ruud vult aan: 
“Het is niet onze eerste samenwerking, we 
hebben al vaker cateringprojecten samen 
tot een goed einde gebracht, onder meer 
bij de Trekkertrek in Vlagtwedde. En naast 
de gezamenlijke projecten hebben wij ook 
elk onze eigen cateringactiviteiten. Zo ver-

zorgt RJJ Catering deze zomer gedurende 
acht weken de catering van het grootscha-
lige locatietheaterproject Over de Grens in 
Bad Nieuweschans. 

Restaurant de Sultan
Restaurant de Sultan is een Turks specia-
liteiten restaurant in Vlagtwedde. De zaak 
is gevestigd in een gloednieuw pand aan 
de Wilhelminastraat, dat begin dit jaar  de 
deuren opende. Daarvoor was de zaak een 
kleine twee jaar gevestigd in een tijdelijk 
onderkomen een paar honderd meter 
verderop, nadat het restaurant in mei 2020 
tot de grond toe afbrandde. Na de brand 
kregen de eigenaren enorm veel steun van 
de bevolking en ondernemers, wat eens 
temeer laat zien hoe zeer velen uit Vlag-
twedde en verre omstreken dit horecabe-
drijf koesteren. Nu staat er een gloednieuw 
restaurant met ruim honderd zitplaatsen, 
terras en afhaal. Het restaurant biedt een 
menukaart met een mix van Turkse specia-
liteiten, pizza's, vis- & grillspecialiteiten en 
vegetarische gerechten, allemaal super-
verse topkwaliteit uit eigen keuken. 

RJJ Catering
RJJ Catering is specialist in catering, buf-
fetten en maaltijdservice. Of het nu gaat 
om evenementen-, party-, bedrijfs- of 

contractcatering, RJJ Catering verzorgt het 
voor gezelschappen van klein tot groot. 
Desgewenst regelt RJJ Catering ook de 
uitnodigingen, locatie, aankleding, decora-
tie, muziek of entertainment en promotie-
materiaal. Verder kan iedereen er terecht 
voor buffetten, zoals stamppotbuffetten, 
hapjesbuffetten en veganistische buffetten. 
Alle toebehoren wordt meegeleverd en de 
buffetten worden op elke gewenste locatie 

bezorgd en na afloop weer opgehaald. Ook 
biedt RJJ Catering maaltijdservice: dagelijks 
een complete, verse en gezonde warme 
maaltijd direct van de kok thuis of op het 
bedrijf geleverd. Hierbij houdt RJJ Cate-
ring rekening met dieetwensen en andere 
voorkeuren. Ruud: “Van een klein deel tot 
de complete organisatie van een feest, 
bijeenkomst of evenement, wij regelen het 
precies zoals de klant dat wenst.”

Vlnr. het team van restaurant de Sultan met Zekeriya Saglam, Adnan Saglam & 
Antonia Tonnis en Ruud Scholtalbers van RJJ catering (foto Jan Johan ten Have). 
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Bestuurslid Christa Kamphuis,  
de enige vrouw in het bestuur
‘De sfeer is heel gemoedelijk, 
bijna niks is onmogelijk’

door Jan Johan ten Have
Al zo’n twintig jaar zit ze in het bestuur van de Vlagtwedder Landbouwbeurs. En ze is 
niet eens boerin of anderszins werkzaam in de agrarische sector. Christa Kamphuis be-
gon als notuliste en is inmiddels al jaren bestuurslid. Als enige vrouw brengt ze balans 
in een bestuur, dat verder louter bestaat uit mannen. Ze voelt zich er thuis. “Geen el-
lenlange vergaderingen, maar snel en flexibel besluiten. De sfeer is heel gemoedelijk, 
bijna niks is onmogelijk”, vertelt zij. 

Hoe flexibel en collegiaal het bestuur is, 
bleek temeer toen Christa te maken kreeg 
met chronische fysieke klachten. Haar col-
lega’s in het bestuur namen haar toen zo 
de wind uit de zeilen, dat ze in aangepaste 
vorm haar steentje kon blijven bijdragen. 
“Vroeger betekende bestuurswerk dat 
je tijdens de vergaderingen alles moest 
regelen en besluiten. Dankzij de moderne 
communicatietechniek kun je dagelijks snel 
dingen regelen”, vertelt ze. Even een bel-
letje tijdens het werk op de trekker. Of een 
appje in de groepsapp en iedereen is op de 
hoogte.”

Notulen
Christa is niet afkomstig uit de landbouw, 
ze werkte onder meer in de zorg. Hoe kwam 
ze dan zo bij de Landbouwbeurs terecht? 
“In het uitgaansleven kwam ik destijds 
eens aan de praat met één van de jongens 
van de Landbouwbeurs. Hij vroeg mij of ik 

misschien de notulen van de bestuursver-
gadering wilde uittypen. Ik stemde toe en 
de volgende dag lag er een stapel hand-
geschreven notities in mijn brievenbus. Ik 
deed wat ik had beloofd en daarop belde 
voorzitter Harry Eckhardt mij met de vraag 
of ik niet als notuliste bij de vergaderingen 
wilde zitten”, vertelt ze. “In die tijd was dat 
nog een fikse klus, de hele vergadering 
meeschrijven en daarna alles uitwerken, 
kopiëren per post versturen. Tegenwoordig 
gaat dat gelukkig veel gemakkelijker.”

Belangrijk
Ze doet het bestuurswerk met veel plezier, 
temeer omdat ze het een belangrijk evene-
ment voor de regio vindt: “De beurs trekt 
toch altijd zo’n tien- tot vijftienduizend 
bezoekers. Een bezoek of deelname aan de 
beurs is heel goed voor de contacten, gene-
reert veel omzet en is daarom heel positief 
voor de uitstraling van Vlagtwedde.”

Christa Kamphuis (foto Jan Johan ten Have)
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Geertsema Staal BV is toonaangevend in de regio 
door Jaap Ruiter  
Geertsema Staal BV uit Winschoten is blij 
om weer aanwezig te kunnen zijn op de 
Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Blij om 
zowel de vele vaste als nieuwe klanten te 
ontmoeten. "We vertellen klanten graag 
wat we allemaal te bieden hebben", ver-
woordt vestigingsmanager Gerben Kiel de 
aanwezigheid van Geertsema Staal BV op 
de Landbouwbeurs.

Flexibel en servicegericht 
En dat Geertsema Staal BV uit Winscho-
ten vanwege de regiofunctie zijn klanten 
veel heeft te bieden moge duidelijk zijn. 
Het Winschoter staalbedrijf dat volgend 
jaar 150 jaar bestaat is een flexibele en 
servicegerichte onderneming. "Vandaag 
voor 15.00 uur besteld, morgen geleverd!" 
vult Gerben Kiel aan. "Dat is echt uniek 
in de Staalwereld! Maar wij kunnen dat 
garanderen omdat we heel veel op voor-
raad hebben, een zeer uitgebreid assor-
timent voeren en de beschikking hebben 
over 3 vrachtauto's met autolaadkraan. We 
leveren de producten waar de klant het 
wil. Maar onze klanten kunnen ook zelf de 
producten ophalen. In overleg is er veel 
mogelijk." 

Staal, aluminium en rvs: standaard afme-
tingen of op maat gezaagd en gesneden 
Geertsema Staal BV levert ruim 4500 kwali-
teits-producten van staal, aluminium en rvs: 
grote platen, stafstaal, buizen, beton- en 
bouwstaal en staalprofielen in handels-
formaat van 6 of 12 meter. Desgewenst 
wordt alles op maat gezaagd en zonodig 
in verstek. Op aanvraag worden kwetsbare 
onderdelen vakkundig verpakt. Verder 
biedt Geertsema een uitgebreid assorti-
ment flenzen, fittingen, vloerroosters en 
traptreden. "Bovendien zijn alle producten 
gecertificeerd en dus altijd herleidbaar", 
vult Gerben Kiel aan. 

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen 
Om het milieu te sparen probeert Geert-
sema Staal BV zo goed mogelijk maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen. "Zo is 

het staal dat wij leveren 100 procent recy-
clebaar", voegt Gerben Kiel er aan toe. "En 
draait ons machinepark volledig op de ruim 
500 zonnepanelen op het dak waarmee we 
ook nog eens besparen op onze ener-
giekosten. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vinden wij belangrijk." 

Uitbreiden, moderniseren en aanpassen 
In zijn lange bestaan is Geertsema Staal 
BV altijd mee gegaan met zijn tijd of liep 
daar iets op voor uit. "Het gaat er om dat je 
aanvoelt en weet wat de markt vraagt om 
daarmee je klanten optimaal te kunnen blij-
ven bedienen en de concurrentie voor te 
zijn", legt Gerben Kiel uit. "Die flexibiliteit

 om steeds op tijd uit te breiden, te moder-
niseren en ons aan te passen is altijd de 
kracht van ons bedrijf geweest. Dat maakt 
dat wij nog altijd een grote speler in de 
staalbranche zijn en in staat zijn om groot 
en voordelig in te kopen met als resultaat 
ruime voorraden, uitgebreid assortiment en 
zeer concurrerende prijzen." 

Behoud van identiteit en zelfstandigheid 
Geertsema Staal BV was een dynastie in 
de wereld van staal en ging in al die jaren 
over van vader op zoon. Daar kwam op een 
gegeven moment een eind aan toen de 
laatste generatie geen opvolger meer had 
en Geertsema Staal in handen kwam van 

‘O. De Leeuw Groep’. Desalniettemin staat 
het Winschoter staalbedrijf nog steeds op 
eigen benen en heeft het zijn eigen iden-
titeit en zelfstandigheid behouden. "Dat is 
ook logisch", volgens Gerben Kiel. "Want 
de nieuwe eigenaar begrijpt als geen ander 
dat als iets goed is dat je dat ook vooral zo 
moet laten."   

www.geertsema-staal.nl 
Geertsema Staal BV is gevestigd aan de 
Papierbaan 50d in Winschoten.  
Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0597 - 42 33 44 of u kunt een kijkje nemen 
op www.geertsema-staal.nl. Maar u kunt  
Geertsema Staal ook ontmoeten op de 
Landbouwbeurs in Vlagtwedde. U bent er 
van harte welkom!
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Penningmeester Piet Nieuwenhuis, 
nieuwkomer in het bestuur
‘Door inzet als 
vrijwilliger raak ik thuis 
in Vlagtwedde’

door Jan Johan ten Have
Op een tractor reed hij nog nooit. En hij is een relatieve nieuwkomer in Vlagtwedde. 
Toch zet Piet Nieuwenhuis zich vol enthousiasme als penningmeester in voor de Vlag-
twedder Landbouwbeurs. Voor de geboren en getogen Stadjer is het een mooie manier 
om het dorp en de mensen uit de regio nog beter te leren kennen. “Bovendien zet de 
Landbouwbeurs Vlagtwedde op de kaart, dat is belangrijk voor het dorp en daaraan wil 
ik graag bijdragen”, vertelt hij. 

Piet is meer dan alleen bewaker van de 
schatkist. “Ik wil ook als vrijwilliger betrok-
ken zijn bij de beurs, van begin tot eind. 
Meehelpen bij het opbouwen en afbreken 
van de beurs en tijdens het evenement 
dagelijks van de partij zijn om mij dienst-
baar te maken”, vertelt hij. Daarom neemt 
hij een week vakantie bij het detacherings-
bureau, waarvoor hij momenteel werkt aan 
een groot project van de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

Penningmeester
Hoe raakte Piet eigenlijk zo betrokken bij 
de beurs? “Mijn vrouw Dela zat enkele ja-
ren in het bestuur van de Week der Besten. 
Via haar leerde ik Bert Jan de Groot kennen, 
hij is betrokken bij de organisatie van de 
Truckrun tijdens de Week der Besten. Hij is 
ook bestuurslid van de Landbouwbeurs en 
vroeg mij voor de vorige beurs of ik mis-
schien de facturering voor de beurs wilde 
gaan doen, daarvoor zochten ze verster-
king. Hoewel ik als ICT’er niet beroepsmatig 
ervaren ben in de financiële wereld, deed 
ik dit werk blijkbaar goed. Want na die 

beurs werd ik benaderd om penningmees-
ter te worden. Die vraag beantwoordde ik 
met ‘ja’.”

Hechte groep
Piet is de enige nieuwkomer in een bestuur 
dat verder vrijwel geheel bestaat uit men-
sen van het  eerste uur. Hoewel het een 
bijzonder hechte groep is, voelt hij zich al 
helemaal opgenomen in het bestuur. “Het 
is een hecht team met een heel duide-
lijke taakverdeling. Het bijzondere vind ik 
de prettige onderlinge verstandhouding, 
terwijl de bestuursleden toch alles tegen 
elkaar durven zeggen. We gaan zelfs elk 
jaar met elkaar een weekend weg, dat 
wordt vast erg gezellig.”

Voor Piet wordt het de eerste landbouw-
beurs als bestuurslid. En heel misschien 
trekt hij wel de stoute schoenen aan en 
stapt hij tijdens de beurs op één van de 
grote graafmachines op het demoterrein 
om eens zelf te ervaren hoe het nou voelt 
om te werken met zo’n grote machine: “Dat 
lijkt me wel mooi.”

Piet Nieuwenhuis (foto Jan Johan ten Have)
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Ben je ondernemer in de agrarische sector of het MKB 
en op zoek naar goede adviseurs die betrokken zijn 
bij uw onderneming? Trippel aaa en Triacc adviseurs 
en administrateurs zijn je partners!  

Door Miranda Wolters 
Of je nu ondernemer in de agrarische sector bent of juist in het MKB maakt eigenlijk 
niet zo heel veel uit want in beide gevallen is je onderneming een commercieel bedrijf 
met als doel om winst te behalen. Jij bent daarbij de specialist in je vakgebied en weet 
je klanten alles te vertellen over dat wat jij te bieden hebt. Datzelfde geldt voor de 
adviseurs en administrateurs van Trippel aaa en Triacc, zij zijn specialist op het gebied 
van financieel advies en fiscale regelgeving en dat maakt hen tot jouw ideale partner. 

Trippel aaa en Triacc vieren dit jaar hun 
17-jarig bestaan en in de afgelopen jaren 
hebben ze bewezen een betrouwbaar 
advies- en administratiekantoor in Noord-
Nederland te zijn. Trippel aaa focust zich 
vooral op klanten uit de agrarische sector 
en Triacc is gespecialiseerd in het onder-
nemen in het Midden- en Kleinbedrijf. 
“In totaal werken er ongeveer 45 mede-
werkers op de vestigingen in Hoogezand, 
Stadskanaal, Emmen en Meppel”, vertelt 
Erik Stuut, ondernemersadviseur bij Triacc. 
“We richten ons voornamelijk op advies 

en administratie”, vult Trippel aaa collega 
Lidian Bruining van den Berg hem aan. “En 
ondanks het feit dat zowel de agrarische 
sector als het MKB commerciële sectoren 
zijn is er op het gebied van advisering wel 
duidelijk verschil.” Lidian legt uit dat een 
akkerbouwer eerst moet  zaaien voordat er 
geoogst kan worden. “Het is daarbij onze 
taak om wel de geldstroom in beeld de 
brengen voor onze klanten.” Er is daarnaast 
volgens Lidian ook best een groot verschil 
op het gebied van fiscale advisering, bij 
bedrijven in de agrarische sector is er vaak 

sprake van veel vermogen en worden dit 
soort bedrijven in veel gevallen overge-
nomen door kinderen en daarbij is het be-
langrijk dat dit, op fiscaal gebied, in goede 
banen geleid wordt. Ook deze expertise is 
met 6 fiscalisten binnen Trippel aaa ruim-
schoots aanwezig.

“Regelgeving verandert regelmatig”, vult 
Erik haar aan. “De komende tijd zal er voor 
ondernemers ook vast het een en ander 
veranderen, er is door onze overheid name-
lijk enorm veel geld uitgegeven aan steun 
tijdens corona en die miljarden moeten 
weer ergens terugverdiend worden. " Erik 
geeft aan dat het bijvoorbeeld heel goed 
kan zijn dat een bedrijfsvorm zoals een 
eenmanszaak of VOF zomaar weer aantrek-
kelijker kan worden dan de keuze voor een 
BV. Allemaal zaken waar de adviseurs van 
Trippel aaa en Triacc bovenop zitten zodat 
ze jou als ondernemer op ieder gewenst 

moment de juiste en actuele informatie 
kunnen geven. 

Landbouwbeurs 
Wil je kennis maken met het team van Trip-
pel aaa of Triacc? Kom dan naar de land-
bouwbeurs in Vlagtwedde want ze zijn er 
als regionaal advies- en administratiekan-
toor natuurlijk aanwezig. Erik: “We hebben 
onze relaties inmiddels uitgenodigd om 
naar de beurs te komen en ook hebben we 
Caroline van der Plas gevraagd of ze wilde 
komen om belangstellenden iets te vertel-
len over de actualiteiten van dit moment. 
Heeft men vragen dan kunnen ook die aan 
haar gesteld worden, het beloofd dus een 
interactief moment te worden.” 

Wil je meer weten over Trippel aaa 
en Triacc? Kijk dan op www.trippelaaa.nl 
of op www.triacc.nl
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VTW Plaagdierbeheersing bestrijdt ongedierte 
met een combinatie van boerenslimheid, ervaring 
met gedegen vak- en regelkennis    

door Jaap Ruiter
Elk agrarisch bedrijf heeft er mee te maken: ongedierte. "Al spreken wij liever van 
plaagdieren", zegt Kees van ’t Westeinde, die 10 jaar geleden is begonnen met VTW 
Plaagdierbeheersing en dit jaar aanwezig is op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. 
"Want al deze overlast gevende dieren komen voor in de natuur en hebben elk hun nut. 
Maar een teveel er van geeft overlast. En dan komen wij met VTW Plaagdierbeheersing 
in beeld en bieden vooral praktische oplossingen met een compleet pakket aan maatre-
gelen dat uit drie onderdelen bestaat: opsporen oorzaak, bestrijden van de overlast en 
preventie ter voorkoming."  

Opsporing 
Ongedierte kent vele gedaantes: marters, 
ratten, muizen, vogels, mollen, vliegende 

en kruipende insecten, houtworm en  
andere houtaantasters waaronder zwam-
men. Kees van ’t Westeinde van VTW Plaag-

dierbeheersing legt uit dat bestrijding van 
ongedierte altijd begint met het opsporen 
van de oorzaak. "En dat is meestal een ide-
ale leefomgeving in de vorm van toegang, 
voedsel en goede klimatologische omstan-
digheden. Wij brengen dat overzichtelijk in 
kaart met een habit management plan."  

Bestrijding 
Als de oorzaak eenmaal bekend is wordt 
bekeken welke methodes het meest ef-
fectief zijn om de overlast te bestrijden. 
"En dan komt de complexe regelgeving om 
de hoek kijken", vult Kees van ’t Westeinde 
aan. "Zo is gif verboden, mits de volks-
gezondheid in gevaar is. En zijn sommige 
plaagdieren zelfs beschermd waardoor 
alleen goedgekeurde bestrijdingsmiddelen, 
vangen en in sommige gevallen afschieten 
overblijven. En juist in die bestrijding van 
plaagdieren zijn wij heel sterk, want wij 
combineren ervaring en een gedegen vak- 
en regelkennis met pure boerenslimheid 
waardoor wij op een heel praktische en 
creatieve manier met een ‘out of the box’-
aanpak de overlast bestrijden maar daarbij 
wel keurig binnen de grenzen blijven van 
de wet, die overigens steeds strenger wordt 
voor bijvoorbeeld de bestrijding van mui-
zen en ratten binnen en buiten gebouwen. 
VTW voldoet reeds aan de nieuwe IPM-
regels voor 2023."  

Preventie 
Het laatste pakket aan maatregelen, na 
opsporing en bestrijding, bestaat uit 
preventieve maatregelen om de leefom-

geving van plaagdieren zo onaantrekkelijk 
mogelijk te maken. "Dat houdt voorname-
lijk in het afdichten van ruimtes, waaronder 
soms naden en kieren, klimaat-beheersing, 
afdekken van voedsel en vooral schoon 
houden", besluit Kees van ’t Westeinde het 
interview. "Soms moet er ook iets worden 
vertimmerd, maar dat doen wij ook in eigen 
beheer. Daarna komen wij regelmatig langs 
middels monitoring en advisering. Dat is 
allemaal onderdeel van ons zeer complete 
pakket. Je kunt zeggen dat wij agrarische 
bedrijven volkomen ontzorgen op het 
gebied van plaagdierbeheersing." 

www.vtwplaagdierbeheersing.nl 
VTW Plaagdierbeheersing werkt in de drie 
noordelijke provincies en is gevestigd aan 
de Hoofdstraat 44A in Nieuwolda. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0596 - 76 40 01 of u kunt een kijkje nemen 
op www.vtwplaagdierbeheersing.nl. Maar u 
kunt natuurlijk ook de stand van VTW op de 
Landbouwbeurs Vlagtwedde bezoeken!
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Klaassens Agro Coaching is gespecialiseerd in het bespreekbaar 
maken van persoonlijke en bedrijfsmatige zaken in de  
agrarische sector waar liever niet over wordt gesproken

door Jaap Ruiter  
Klaassens Agro Coaching is onlangs verhuisd van Winschoten naar Blijham. Eigenaar 
Ramon Klaassens is zeer tevreden met de nieuwe locatie aan de Raadhuisstraat 6. Zo 
beschikt hij over meer ruimte, is de locatie beter bereikbaar en zijn de parkeerfaci-
liteiten uitstekend. Met Klaassens Agro Coaching biedt Ramon Klaassens agrarische 
ondernemers een sparringpartner die kan helpen om inzicht, overzicht en uiteindelijk 
weer uitzicht te krijgen om weer met vertrouwen verder te kunnen.  

Vertrouwen en een goede klik 
"Als agrarisch coach begeleid ik onderne-
mers in de agrarische sector bij hun ontwik-
keling en keuzes", legt Ramon Klaassens 
die middag uit, als hij nog drukdoende is 
om zijn nieuwe onderkomen in te richten. 

"Vertrouwen en een goede klik zijn daarbij 
erg belangrijk. Voor mij is coaching meer 
dan alleen een goed gesprek. Ik weet als 
geen ander dat agrariërs over het algemeen 
geen praters, maar vooral doeners zijn. 
Daarom blijven problemen vaak binnens-

kamers, want de agrarische sector houdt er 
niet van om de vuile was buiten te hangen." 

Betrokken bij de agrarische sector 
Echter, soms zijn de problemen dermate 
groot en belastend dat ze niet binnen het 
eigen gezin of familie opgelost kunnen 
worden en is het op die momenten een 
uitkomst om er een ‘buitenstaander’ bij 
te halen met ervaring, verstand van en 
nuchtere kijk op zaken en die ook nog eens 
feeling heeft met de agrarische sector. 
Een relatieve buitenstaander dan wel te 

verstaan, want hoewel niet van boerenaf-
komst is Ramon Klaassens als geen ander 
betrokken bij de agrarische sector. In zijn 
jonge jaren was hij altijd werkzaam op boe-
renbedrijven, studeerde af op de Hogere 
Landbouwschool en adviseerde daarna 
als bedrijfseconoom vele ondernemers in 
diezelfde agrarische sector. 

Een agrariër is vervlochten met zijn 
bedrijf 
"Maar als bedrijfseconoom kreeg ik vanuit 
de vertrouwensband die ik opbouwde met 
mijn klanten ook andere problemen te ho-
ren", vertelt Ramon Klaassens. "Zo besprak 
ik ondermeer dilemma’s met jonge boeren 
die een andere richting wilden inslaan dan 
hun ouders, maar dat niet bespreekbaar 
durfden te maken. Of gaven ze aan twijfels 
te hebben of ze het boerenbedrijf über-
haupt wel wilden overnemen.  

Allemaal problemen die je niet zomaar 
even met iemand anders bespreekt, waar-
door soms psychische klachten kunnen 
ontstaan, want al deze zorgen, onzeker-
heden en spanningen spelen door in de 
dagelijkse gang van zaken op het bedrijf 
waardoor familie-relaties onder druk kun-
nen komen te staan. En om met deze pro-
blemen naar een psycholoog of maatschap-
pelijk werker te gaan is meestal een brug 
te ver, want een agrariër is vervlochten met 
zijn bedrijf, en die hechting begrijpt lang 
niet iedereen." 

Met Kerst nog steeds gezamenlijk aan 
tafel 
"Mijn toegevoegde waarde is dat ik een 
luisterend oor heb, niet veroordelend ben 
en iedereen in zijn waarde laat", vervolgt 
Ramon Klaassens. "Ik heb gemerkt dat 
als het eenmaal is gelukt om met elkaar 
in gesprek te raken en alle betrokkenen 
zich begrepen en gehoord voelen dat de 
opluchting vaak groot is en de oplossing 
ook een stuk dichterbij gekomen is, zodat 
families met Kerst nog steeds gezellig 
samen aan tafel zitten. Daarnaast heb ik 
ook veel individuele contacten waarin ik 
met agrariërs zit te brainstormen over an-
dere mogelijkheden met het bedrijf en de 
financiële consequenties die een eventuele 
koerswijziging met zich mee brengt." 

Vrijblijvende kennismaking aan de eigen 
vertrouwde keukentafel 
Met Klaassens Agro Coaching wil Ramon 
Klaassens een vertrouwenspersoon zijn 
voor iedereen die werkzaam is in de agrari-
sche sector. "Dat er aan mij wordt gedacht 
als men er zelf niet meer uit komt. Omdat 
agrarische coaching veelomvattend is werk 
ik samen met andere coaches met aanvul-
lende specialisaties." 

Agrariërs die vragen hebben, niet goed 
weten wat te doen of vastlopen, kunnen 
contact opnemen met Ramon Klaassens 
voor een vrijblijvende kennismaking aan 
de eigen vertrouwde keukentafel om te 
bespreken wat Klaassens Agro Coaching 
voor u kan betekenen. Ramon Klaassens 
is met zijn onderneming gevestigd aan de 
Raadhuisstraat 6 in Blijham. Voor meer info 
kunt u bellen naar 0597 - 85 19 96 of een 
kijkje nemen op de website  
www.klaassensagrocoaching.nl
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Derk Jurrie van der Wal, nestor van het bestuur
Geen vast takenpakket, maar de hele 
week continu bezig
door Jan Johan ten Have
Hij is als haarlemmerolie, als cement tus-
sen de stenen. Hij is er de hele week, is 
continu bezig met van alles, maar is ook het 
enige bestuurslid zonder vast takenpakket. 
De inmiddels 73-jarige nestor Derk Jurrie 
van der Wal, bestuurslid van het eerste uur, 
doet het met heel veel plezier. Hij is aan-
wezig vanaf het moment dat het opbouwen 
begint totdat na afloop alles is afgebroken en opgeruimd: “Dit is een hobby die ik graag 
blijf doen zolang ik gezond blijf.”

Van der Wal is eigenaar van het gelijkna-
mige bedrijf in grondverzet, transport en 
groencompostering in Blijham. Ook is hij 
nog een klein beetje boer, hij verbouwt 
nog een paar hectare bieten en gerst. 
“Vroeger stond mijn vader - die ons bedrijf 
oprichtte in 1938, al op de Vlagtwedder 
landbouwbeurs om zich te presenteren 
als loonwerker”, vertelt hij. “Met zijn paard 
en maaier ging hij langs de boeren om het 
gras te maaien. Hij was zuinig op de centen 
die hij verdiende en kocht hiervan op een 
gegeven moment zijn eerste tractor: een 
Ford Reiger.”

Derk Jurrie van der Wal is betrokken bij de 
Vlagtwedder Landbouwbeurs sinds deze 
in de jaren negentig nieuw leven werd 
ingeblazen. Hij blikt terug op de start: “Het 
idee ontstond om tijdens de Week der 
Besten een recordpoging ‘langste rij trek-
kers’ te gaan houden. Daarvoor zaten we in 
een vergadering met een man of dertien bij 
elkaar. Dan kom je aan de praat en van het 
één komt het ander. Toen de vergadering 

was afgelopen, was het idee geboren om 
de Vlagtwedder Landbouwbeurs nieuw 
leven in te blazen. Op het terrein waar nu 
Mestenmaker is gevestigd, vond in 1996 de 
eerste editie plaats. “Het werd gelijk een 
succes”, vertelt Van der Wal. 

Het bestuur dat de beurs destijd organi-
seerde, is nog grotendeels intact. Ook Van 
der Wal - die nog dagelijks aan het werk is 
op zijn bedrijf - doet het vrijwilligerswerk 
als bestuurslid nog altijd met heel veel 
plezier: “We zijn een hechte groep, kunnen 
en durven alles tegen elkaar te zeggen. 
De beurs is belangrijk voor Vlagtwedde 
en voor de agrarische sector in de regio. 
Veel mensen uit de sector treffen elkaar 
niet zo vaak. Vroeger was het boerenwerk 
handwerk, toen trof je elkaar in het veld. 
Maar door onder meer schaalvergroting en 
mechanisatie zie je elkaar minder vaak. Dan 
is een ontmoetingsplek als deze waardevol. 
En zeker ook niet onbelangrijk: het is er 
altijd ontzettend gezellig!”

Derk Jurrie van der Wal (foto Jan Johan ten Have)
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Bout Advocaten in Groningen, een advocatenkantoor 
met stevige wortels in de agrarische sector    

Door Miranda Wolters 
Het fundament voor het huidige kantoor van Bout Advocaten werd al in 1892 gelegd in 
de stad Groningen en het kantoor heeft in de meer dan honderd jaar van zijn bestaan 
stevige wortels gekregen in de agrarische sector. Van oudsher is het advocatenkantoor 
een betrouwbare partner op juridisch gebied voor agrariërs, landbouworganisaties en 
loonbedrijven. 

“De agrarische branche is één van de vijf 
branches waarvoor ons kantoor de zo-
genaamde ‘brancheteams’ in het leven 
heeft geroepen”, vertelt mr. Wubbina Hids, 

advocate bij Bout Advocaten. “Die bran-
cheteams bestaan uit advocaten die zich 
gespecialiseerd hebben op verschillende 
rechtsgebieden en onderwerpen zodat we 

de ondernemer uit de betreffende bran-
che op allerlei fronten kunnen bijstaan.” 
Behalve de agrarische branche zijn dat de 
zorg en het onderwijs, de bouw en de IT/IE. 

Als agrariër kun je met allerlei verschil-
lende juridische vraagstukken te maken 
krijgen en de regelgeving verandert regel-
matig, waardoor je als ondernemer soms 
door de bomen het bos niet meer kunt 
zien. “Kijk bijvoorbeeld eens naar het hele 
plaatje rondom de stikstofuitstoot”, aldus 
mr. Robert Steenbergen. Hij maakt, net als 
mr. Wubbina Hids, deel uit van het advoca-
tenteam van Bout Advocaten. “Het is een 
van de meest actuele bestuursrechtelijke 
onderwerpen van dit moment en er bestaat 
veel onzekerheid over. Wat gaan nu precies 
de plannen van het kabinet worden en wel-
ke gevolgen gaan die plannen hebben voor 
de bedrijfsvoering en eventuele vergunnin-
gen die men al heeft of die nog in aanvraag 
zijn? Ook onteigening is een thema dat veel 
vragen bij boeren oproept.” De advocaten 
van het kantoor zijn altijd op de hoogte van 
wat er speelt in de branche en weten, door-
dat een aantal van hen zelf ook wortels in 
de agrarische sector heeft, precies wat er 
belangrijk is voor een agrariër. 

“We maken ons er sterk voor om er al voor 
de boer te zijn op het moment dat er juri-
dische vragen ontstaan”, vertelt Wubbina. 
“Dat betekent dat we dus ook veel advise-
ren, waarbij wij vaak kostbare procedures 
zo veel mogelijk proberen te voorkomen. 
Als we inschatten dat een procedure weinig 
kansrijk is, proberen we ook naar alterna-
tieve oplossingen te zoeken.” 

Het advocatenwerk betreft overigens  
niet alleen maar het optreden bij geschillen 
tussen verschillende partijen, maar ook  
het adviseren bij bijvoorbeeld een  
bedrijfsovername of bij de oprichting  
van een maatschap.

Persoonlijk contact vindt men bij  
Bout Advocaten ontzettend belangrijk en 
daarom staat de deur van het kantoor aan 
de Ossenmarkt altijd open. Kom gerust  
kennis maken! 

Bout Advocaten 
Ossenmarkt 7 
Groningen
Tel: 050 - 314 08 40
www.boutadvocaten.nl

Werken in de accountancy saai? Bij Flynth adviseurs 
en accountants in Stadskanaal is geen dag hetzelfde!

Door Miranda Wolters
Als assistent accountant, accountant, adviseur of administratief medewerker op een 
advies- en accountantskantoor heb je een veelzijdige baan waarin je veel contact met 
je klanten hebt. Ben je de ene dag bezig met het op orde brengen van de financiën van 
een klant, de volgende dag kan er ineens heel anders uitzien als je voor een andere 
klant uitzoekt hoe het zit met fiscale regels op het gebied van bedrijfsovername of iets 
dergelijks. Geen dag is dus hetzelfde en dat is wat werken bij Flynth adviseurs en ac-
countants zo afwisselend en dus totaal niet saai maakt. 

Hendrik Jan Bos werkt al sinds 2011 bij 
het kantoor, hij is er bedrijfsadviseur en 
sectorleider akkerbouw en houdt zich dus 
vooral bezig met klanten uit de agrarische 
sector. “Flynth is van oorsprong ook een 
kantoor dat zich focust op klanten uit zowel 
de agrarische sector als uit het MKB”, legt 

hij uit. “Het kantoor kent een lange geschie-
denis in de regio want we bestaan al bijna 
100 jaar.”  In 2011 fuseerde Gibo Groep 
met Flynth en ging men verder onder de 
naam Flynth en afgelopen april nam Flynth 
Accon avm over. Dankzij die overname is 
er nu een netwerk ontstaan met werk- en 

bezoeklocaties van Maastricht tot Terschel-
ling en alles ertussen.

“Op dit moment bestaat ons werk in deze 
regio voor een belangrijk deel uit werk voor 
onze agrarische klanten", vertelt Hendrik 
Jan. “En omdat er veel werk te verzet-
ten is zijn we eigenlijk meer op zoek naar 
medewerkers dan naar klanten.” Hybride 
werken ,afwisselend thuis en op locatie, is 
bij Flynth zo’n beetje de norm geworden 
en vandaar ook dat de kantoren van Flynth 
werk- en bezoeklocaties genoemd worden. 
Flynth zorgt er daarbij volgens Hendrik 
Jan voor dat alles thuis goed geregeld 
is en werken op kantoor kan natuurlijk 
nog steeds. “We ontmoeten onze klanten 
natuurlijk ook nog steeds gewoon op onze 
bezoeklocatie in Stadskanaal want per-
soonlijk contact blijft belangrijk, je bouwt 
toch een vertrouwensband met je klanten 
op.” Andere bezoeklocaties in onze omge-
ving zijn Groningen, Uithuizen, Assen en 
Emmen. Voordeel van het feit dat thuis-
werken bij Flynth heel normaal is betekent 
overigens ook dat het heel goed zo kan zijn 
dat je voor klanten werkt die zich elders in 
het land gevestigd hebben, afstand doet er 
immers niet meer toe. 

“Onze vestiging hier in Stadskanaal bevindt 
zich natuurlijk ook gewoon in het middel-
punt van de Veenkoloniale landbouw en 
dat betekent dat we bij Flynth geen last van 
sterallures hebben en dat we gewoon doen 
waar we goed in zijn en dat we vooral ook 
kwaliteit willen leveren”, zegt Hendrik Jan. 
“We willen ons in dit gebied profileren als 
de partij die de boer en Mkb’er op allerlei 

gebieden kan ondersteunen. Kijk naar de 
grote vraagstukken die op dit moment in de 
veehouderij spelen, daar hoort een goed 
en gedegen bedrijfsadvisering vanzelf-
sprekend bij.” Klanten komen niet alleen 
voor hun financiële administratie naar 
Flynth maar kunnen er ook hulp en advies 
krijgen op het gebied van vergunningen en 
financieringen. “Rombou is onze dochter-
onderneming en helpt ondernemers met 
het maken van belangrijke keuzes in het 
duurzaam ontwikkelen van hun bedrijf”, 
aldus Hendrik Jan. 

Ben je op zoek naar een leuke baan in een 
leuk team in de regio? Kom dan kennis 
maken met Flynth, hét advies- en accoun-
tantskantoor waar ook nog voldoende 
mogelijkheden zijn om door te groeien in 
een functie die écht bij jou past. Hendrik 
Jan en zijn collega’s maken graag kennis 
met je op de stand op de Landbouwbeurs 
in Vlagtwedde of na je sollicitatie via de 
website! 

Flynth adviseurs en accountants
Tinnegieter 21a  |  Stadskanaal
Tel: 088 - 236 90 00  |  www.flynth.nl
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HPW International in Musselkanaal is specialist op 
het gebied van steigers, ladders en trappen   
Door Miranda Wolters 
Of je nu een huisvrouw bent die graag haar 
ramen wast of een schilder die dagelijks op 
een ladder of steiger staat om zijn werk uit 
te voeren maakt niet uit, in beide gevallen 
wil je gebruik kunnen maken van een ro-
buuste maar vooral stevige trap, ladder of 
steiger. HPW International in Musselkanaal 
is gespecialiseerd in het leveren van die 
klimmaterialen, gemak en veiligheid staat 
bij het bedrijf hoog in het vaandel. 

Christian Westers uit Musselkanaal werkte 
tot het coronavirus uitbrak in een branche 
waarin het coronavirus hard aankwam, van-
wege gebrek aan werk werd hij tijdens de 
crisis naar huis gestuurd en moest dus uit 
gaan kijken naar andere inkomsten. “In mijn 
zoektocht op het internet raakte ik op een 
bepaald moment in contact met Alumexx, 
de leverancier met wie ik nu samenwerk. Ik 
besloot persoonlijk kennis te gaan maken 
en kreeg na afloop van die kennismaking 
een keukentrap van hen mee om eens uit 
te proberen. Thuis probeerde ik de trap niet 
alleen zelf uit maar liet deze ook aan an-
deren zien en zo raakte ik enthousiast over 
het idee om de producten van Alumexx 
te gaan verkopen.” Ondanks het feit dat 

de branche voor Christian 
helemaal nieuw was pakte 
het besluit om met deze 
leverancier in zee te gaan 
erg positief uit. 

“Al snel verkocht ik mijn 
eerste trap”, vertelt hij. “Die 
eerste trap was de keu-
kentrap, robuust maar toch 
licht en erg gemakkelijk te 
verplaatsen. Eigenschap-
pen waarmee deze trap zich 
duidelijk onderscheidt van 
andere keukentrappen.” Alle 
steigers, ladders en trap-
pen die Christian met HPW 
International verkoopt zijn 

gemaakt van duurzaam aluminium, worden 
in Nederland geproduceerd en staan garant 
voor jarenlang werkplezier. Ze voldoen 
vanzelfsprekend ook aan alle veiligheidsei-
sen die er aan klimmaterialen gesteld wor-
den en dat maakt dat er al veel vakmensen 
zoals schilders en bouwvakkers en zelfs 
autobedrijven gebruik maken van Alumexx 
producten.  Door zijn aanwezigheid op de 
weekmarkten in Ter Apel en Vlagtwedde 
bouwde HPW International al snel naams-
bekendheid in de regio op en verder wer-
den de producten vooral via Marktplaats en 
Facebook onder de aandacht gebracht. “Ik 
begon met nul voorraad en heb inmiddels 
juist heel veel voorraad in het magazijn 
in Stadskanaal”, aldus Christian. “Er is nog 
geen fysieke showroom maar als men graag 

iets met eigen ogen wil zien dan kan dat op 
afspraak natuurlijk altijd. Voor de verkoop 
hebben we een duidelijke en overzichte-
lijke webshop gebouwd en we bezorgen 
door heel Nederland.” 

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat 
HPW International je te bieden heeft? 
Neem contact op met Christian via telefoon 
of e-mail. HPW International is bovendien 
ook aanwezig op de Landbouwbeurs waar 
je natuurlijk ook van harte welkom bent op 
de stand!

www.hpwinternational.nl 
info@hpwinternational.nl
Tel: 0599 – 85 29 17



20 Landbouwbeurs Vlagtwedde  |  17, 18 & 19 juni 2022  |  Evenemententerrein Onstwedde



21Landbouwbeurs Vlagtwedde  |  17, 18 & 19 juni 2022  |  Evenemententerrein Onstwedde

Mind2Manage, op weg naar rust en geluk onder alle 
omstandigheden    

VLAGTWEDDE - Stress, angsten, gewichtsproblemen, verslavingen en geesten uit het 
verleden kunnen een enorme invloed hebben op je dagelijks leven. Op je persoonlijk 
functioneren, je gezondheid, je werk en je gezin. Mind2Manage in Vlagtwedde helpt 
mensen verder met inzichten, technieken en trainingen om persoonlijke doelen te 
halen die zij hebben gesteld. “Je krijgt grip op je geest voor een aangenamer, leuker 
leven. Je voelt je weer vol energie, rust en geluk!”, vertelt Marjan Heidekamp van Mind-
2Manage.

Goede voornemens, een enthousiaste start 
en vastberadenheid om nou toch echt ge-
zonder te gaan eten, meer te gaan bewegen 
of te gaan stoppen met roken. “Mensen 
beginnen vol goede moed en vastbesloten 
aan hun nieuwe leefstijl, voelen zich goed 
en sterk. Ondanks die vastberadenheid, 
vervallen de meesten na korte tijd toch ge-
woon weer in oude patronen: de ongezon-
de gewoontes die zij juist zo graag defini-
tief wilden loslaten”, vertelt Marjan. “Je wilt 
zo graag, maar het lukt maar niet. Vraag je 
je af hoe dat toch kan en wat je moet doen 
om wel blijvend nieuwe wegen in te slaan? 
Mind2Manage biedt diverse technieken die 
je hierbij daadwerkelijk helpen.”

Baas over je brein, regie over je leven 
Marjan werkte en werkt in diverse lei-
dinggevende functies, op dit moment als 
directeur van de Milieudienst van Drenthe, 
de RUD Drenthe. “In mijn werk merkte ik 
eigenlijk altijd al dat ik mensen graag help 
om het beste uit zichzelf te halen”, vertelt 
ze. Daarom volgde zij een master in Stra-
tegy en Leadership en diverse opleidingen 
zoals NLP en verschillende hypnosecursus-
sen: “Hiermee ga ik als zelfstandig coach en 
begeleider aan de slag. Wat de problemen 
of issues van mensen ook zijn, ik wil en 
kan ze helpen bij het vinden van rust en 

geluk onder alle omstandigheden. Je wordt 
weer baas over je brein, krijgt regie over je 
leven!” 

Methodes en technieken
Mind2Manage maakt gebruik van verschil-
lende technieken en methodes. Gevoelens 
of problemen die je in de weg staan in 
je leven, werk of relatie? Met hypnose 
en hypnotherapie zijn diepgaande, blij-
vende en snelle veranderingen mogelijk. 
De gesprekstechniek Progressive Mental 
Alignment (PMA) houdt je een spiegel voor 
en verschaft inzicht in de werking van je 
eigen onderbewustzijn. Leer begrijpen 
waar je emoties vandaan komen en waarom 
je bepaalde beslissingen neemt en gedrag 
vertoont. Dit verandert je leven positief, je 
krijgt weer energie!

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 
helpt je dealen met je angsten, twijfels 
en frustraties. Het geeft je een handlei-
ding waarmee je grip krijgt op onbewuste 
processen in je brein. Onderbewuste 
gedachten, blokkades, emoties, oordelen & 
conclusies loslaten doe je met Access Bars: 
dit ruimt je hoofd op door zachte aanraking 
van 32 punten op je hoofd. Havening is een 
techniek die aanrakingen gebruikt om emo-
tionele herinneringen aan traumatische of 

stressvolle levensgebeurtenis te overwin-
nen. Door Havening veranderen gedachten, 
stemming en gedrag.

Wat is jouw plek en rol binnen de familie of 
op de werkvloer? Met een familie-opstel-
ling of organisatie-opstelling: bepaal wie jij 
kan en mag zijn binnen het grotere geheel. 
Zoek je een fenomenaal krachtige innerlij-
ke verandering, mentaal of fysiek? Met het 
Simpson Protocol bereik je een zeer diepe 
staat van hypnose die dit bewerkstelligt.
Heb je fors overgewicht en wil je graag op 
je ideale gewicht komen en blijven. Met 
een virtuele maagband of hypnotische 
maagverkleining bereik je jouw streefge-
wicht zonder operatie. En probeerde je al 
vaak tevergeefs om te stoppen met roken? 
Met Mind2Manage pak je dat probleem 
in je onderbewustzijn aan en gaat stop-
pen automatisch. Deze aanpak werkt ook 

voor andere verslavingen, zoals alcohol en 
drugs.

Eén-op-één coaching en begeleiding
Onder de naam Mind2Manage verzorgt 
Marjan sinds 1 augustus vorig jaar met 
name één-op-één coaching en begelei-
ding, zowel in haar praktijk in Vlagtwedde 
als op locatie, binnen bedrijven of bij 
mensen thuis. En ook groeit de vraag naar 
groepstrainingen en workshops: “Laatst zei 
iemand: ’Als iemand die zo nuchter is als jij 
er al in gelooft dan moet het wel iets goeds 
zijn. En dat is het!”  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 
kennismaken, meer info of een afspraak 
plannen? Neem dan contact op met  
Mind2Manage T 06 - 19 68 12 12 of  
E info@mind2manage.nl. Kijk voor  
meer info op www.mind2manage.nl 
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Brouwer Groen en Grondig, boom- en landschaps-
onderhoud sinds 1991    
Door Miranda Wolters 
Harry Brouwer begon in 1991 als bedrijfs-
leider bij een groot akkerbouwbedrijf in 
Veelerveen en deed destijds al zijn eerste 
ervaringen op in het rooien van bomen. In 
de jaren daarna kwamen daar steeds meer 
andere opdrachten zoals het versnippe-
ren van takken, het stobbenfrezen bij en 
ook ging Harry zich bezighouden met de 
verhuur van hoogwerkers. Wat begon met 
‘af en toe een boom omgooien’ groeide 
uiteindelijk uit tot Brouwer Groen en 
Grondig.  

Tot september 2020 bevond het bedrijf 
van Harry zich in Veelerveen, tot een fikse 
brand een groot deel van het bedrijf in de 
as legde. Samen met zijn zoon Koenraad, 
die inmiddels met zijn vader samenwerkte, 
en de hulp van Glenn Lindeman, Martijn 
Koops en Hans van der Til werd alles op 
alles gezet om zo snel mogelijk weer door 
te kunnen. Gelukkig werd er al redelijk snel 
een nieuwe geschikte locatie gevonden aan 
de Wollingboerweg in Bourtange en lukte 
het ze ook om het machinepark weer op 
orde te krijgen. 

Alles wat in de grond staat of zit
Brouwer Groen en Grondig is gespeciali-
seerd in allerlei werkzaamheden die met 
groen of grond te maken hebben en doet 
dit voor zowel zakelijke als particuliere 
klanten. “De klussen die wij uitvoeren zijn 
te groot voor de hovenier en grenzen aan 
het werk dat een bosbouwer verricht”, legt 
Harry uit. In de praktijk betekent dit dat 
Brouwer Groen en Grondig bijvoorbeeld 

snoeiwerk doet op moeilijk bereikbare 
plekken tot het verwijderen van kleine 
bospercelen tot 2 hectare groot. Groen en 
Grondig ontzorgt compleet op het gebied 
van snoeien en kappen en roept waar 
nodig de hulp in van andere zzp-ers. Harry 
verhuurt ook regelmatig zijn machines aan 
de zzp’ers met wie hij samenwerkt. De klant 
is overigens nooit duurder uit dan wanneer 
deze alles zelf regelt en een ander groot 
voordeel is dat er op korte termijn altijd 
wel iemand beschikbaar is zodat het werk 
snel en efficiënt gedaan kan worden. “Ef-
ficiënt werken zorgt ervoor dat het kappen 
en versnipperen van een boom in no time 
klaar is. Onze ervaring maakt dat we goed 
kunnen inschatten hoe lang we ergens mee 

bezig zullen zijn en daarom kunnen we 
vooraf ook een goede inschatting van de 
kosten maken.” voegt Harry toe. 

Nog nooit een boom laten staan 
Brouwer Groen en Grondig heeft nog nooit 
een boom laten staan en na afloop van 
het werk is het alsof er nooit een boom 
of struik gestaan heeft. Alles wordt netjes 
opgeruimd, tot het laatste takje aan toe. 
Indien gewenst kan Brouwer Groen en 
Grondig ook zorgen voor het gratis afvoe-
ren van bomen, struiken en heggen. Deze 
zullen worden versnipperd tot houtsnip-
pers die kunnen worden hergebruikt voor 
verwarming of bio massa industrie.  

Brouwer Groen en Grondig is daarmee 
een uniek bedrijf in de regio want volgens 
Harry vindt men boven Zwolle geen ander 
bedrijf dat op dezelfde manier werkt.

Meer weten?  Neem contact op met Brou-
wer Groen en Grondig en informeer naar de 
mogelijkheden.  

Brouwer Groen en Grondig 
Wollingboerweg 27  |  Bourtange 
Harry: 06 – 53 82 83 87 
Koenraad: 06 – 12 60 78 18  
www.hoogwerkersgroningen.nl 
www.facebook.com/ 
BrouwerGroenenGrondig
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Tentoonstelling en demonstraties oldtimer 
trekkers en machines BOVEM tijdens Landbouwbeurs
door Jan Johan ten Have
Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines (BOVEM) houdt tijdens de Vlagtwed-
der Landbouwbeurs een tentoonstelling van zo’n 75 oldtimer trekkers. Verder is de 
gerenoveerde Bourtanger brandweerspuit aanwezig, waarmee de jeugd mag spuiten. 
Ook verzorgt stichting BOVEM demonstraties grondbewerking met oude trekkers en 
machines tijdens de beurs. 

Er is op de Landbouwbeurs een breed scala 
aan antieke trekkers te zien. De oudste is 
naar verwachting een McCormick uit 1917. 
Bijna alle eigenaren nemen bovendien 
een antiek werktuig mee, zoals ploegen en 
rooiers. Er is onder meer een antieke water-
rem te zien, waarmee het vermogen van 
trekkers tot 60 pk bepaald kan worden. Ook 

zijn demonstraties van het werken met de 
trekkers en werktuigen uit grootmoeders 
tijd. De BOVEM-leden laten zien hoe ploe-
gen, eggen, hooi keren en gras maaien in 
vroeger dagen werden uitgevoerd. Verder 
worden er aardappelen gepoot en direct 
weer gerooid met een antieke Climax rooi-
machine. “We willen op allerlei manieren 

het begin van de landbouwmechanisatie 
laten zien”, vertelt bestuurslid Jan Borg 
van BOVEM. Er is een oldtimer-trekker met 
een sleepbak aanwezig, die laat zien hoe 
veel vermogen zo’n oud beestje heeft. Ook 
is er een antieke oprijwagen aanwezig, 
een Mercedes uit 1954, gemaakt van een 
brandweerauto. En diverse BOVEM-leden 
doen met hun oldtimer-trekkers een spel-
letje ringsteken. 

Over Bovem 
Stichting Bourtange Oude Voertuigen en 
Machines telt honderd leden uit Wester-
wolde, Oldambt en de Drents-Groningse 
Veenkoloniën. “Dat is voor ons het maxi-
mum aantal. Als we zouden willen, zouden 
we nog wel meer leden kunnen krijgen, 
maar bij honderd houdt het voor ons op. 
We willen al onze leden kennen en het 
moet voor ons als bestuur ook beheersbaar 
blijven”, vertelt Borg, die bij zijn bestuurs-
werk administratieve ondersteuning krijgt 
van echtgenote Anneke. Zij is overigens 
zelf ook lid en eigenaar van haar eigen 
antieke trekker. Naast trekkers bezitten de 
leden ook andere gemotoriseerde voertui-
gen, onder meer personenauto’s, motoren 
en bromfietsen. 

De stichting houdt het jaar door diverse 
activiteiten voor leden. Zo zijn er verspreid 
over het jaar drie ploegdagen. Dit zijn 
oefendagen voor ploegwedstrijden, waarbij 
de deelnemers oefenen in zowel veldploe-
gen als rondploegen. Ook houdt de BOVEM 
jaarlijks demonstraties bieten rooien met 
een antieke rooier. “Die demonstraties trek-
ken altijd veel publiek, dat leeft echt onder 

boeren”, licht Borg toe. In Smeerling maait 
de BOVEM in de herfst op traditionele wijze 
rogge. Dit wordt tijdens de Vlagtwedder 
Landbouwbeurs gedorst met een antieke 
dorsmachine. Verder zijn er elk jaar enkele 
toertochten voor de leden, soms voor trek-
kers en dan weer voor auto’s en motorfiet-
sen. Ook is er ‘s winters een ledenbijeen-
komst en zet de BOVEM zich soms in voor 
goede doelen. Zo hield stichting K6 Tegen 
Kanker op zondag 1 mei een Fietstocht in 
herinnering aan loonwerker Theo Kaput, die 
in 2021 overleed aan ALS. De opbrengst 
van die fietstocht ging naar stichting ALS 
op de weg, voor de aanschaf van een duo-
fiets. Stichting BOVEM bood de deelnemers 
aan deze fietstocht onderweg koffie en 
thee aan: “Zo willen wij ook op deze manier 
ons steentje bijdragen.”
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Century Autogroep, mobiliteit voor iedereen 
sinds 1932

Door Miranda Wolters
Dit jaar viert de Century Autogroep haar 90-jarig bestaan. Century ontstond in 1932 
toen de heren Lucas Koster, Aaldrik Koster en Hendrikus ten Wolde aan de Kijk in 't 
Jatstraat een parkeergarage met een capaciteit voor honderd wagens begonnen die ze’ 
Century ‘noemden. Al snel na de oprichting begonnen ze de geparkeerde wagens ook te 
onderhouden en zo werd het bedrijf ook al snel een garage. Het bedrijf kreeg al in 1947 
het dealerschap van Volkswagen in handen en verkocht als één van de eerste garages 
in Nederland de Volkswagen Kever. Toen Volkswagen in maart 1950 begon met de 
productie van de T1, de eerste bestelbus van het merk, ging men zich ook richten op de 
verkoop van bedrijfswagens. Inmiddels is Century Autogroep niet meer alleen dealer 
van Volkswagen maar ook van Audi, Seat en Skoda, ABT Sportline en Aluca bedrijfswa-
geninrichting. 

“Met ABT Sportline kan iedere Volkswagen 
of Audi rijder zijn of haar auto of bedrijfs-
wagen helemaal personaliseren”, legt Ric-
cardo Arisci, accountmanager Volkswagen 
Bedrijfswagens en maatwerkspecialist bij 
Century Autogroep uit. “Denk bijvoorbeeld 
aan velgen, andere spiegels, spoilers en 
stuur- of andere bekleding in de auto.” 
Century Autogroep is zich de afgelopen 
90 jaar gaan richten op zowel de particu-

liere als zakelijke rijder en biedt daarom 
zowel nieuwe als gebruikte auto’s aan. “We 
beschikken daarnaast ook over een eigen 
Century Autolease afdeling, een schade-
afdeling en ombouwcentrum en daarmee 
ontzorgen we onze klanten volledig”, aldus 
Riccardo. “De zakelijke rijder kan boven-
dien op iedere vestiging waar bedrijfswa-
gens worden verkocht rekenen op hulp en 
advies van de maatwerkspecialist.  

De maatwerkspecialist adviseert niet alleen 
de klant op het gebied van alles over op- 
en ombouw, maar geldt ook als verbinden-
de factor tussen importeur en ombouwpart-
ners. Denk dan aan bijvoorbeeld koelauto’s 
en auto’s geschikt voor autotransport. 
Doordat we bijna alle disciplines zelf in 
huis hebben kunnen we het one-stop-shop 
principe goed waarmaken voor de klant. 
Alles gebeurt bij ons intern, zonder dat de 
klant zelf nog externe partijen moet inscha-
kelen.” Volkswagen Bedrijfswagens levert 
alle mogelijke soorten bedrijfswagens, 
van bakwagen tot auto ambulance en van 
koelwagen tot complete BE-Combi.

Elektrisch rijden 
Kortgeleden vond de presentatie van de 
ID Buzz en de ID Buzz Cargo plaats, de 
nieuwste Volkswagen modellen waarmee 
elektrisch rijden nu nog aantrekkelijker 
geworden is. De ID Buzz is de personen-
bus voor maximaal 5 personen en de ID 
Buzz Cargo is speciaal ontworpen voor de 
zakelijke rijder en heeft een laadruimte 
van 3,9 m3. Voor beide modellen geldt dat 
ze een maximale actieradius van ruim 400 
kilometer hebben en Volkswagen biedt er 
zelfs een gratis rijtraining bij aan zodat je 

leert hoe je de maximale actieradius opti-
maal kunt benutten. Riccardo: “Het model 
van de ID Buzz is geïnspireerd op de T1, en 
met deze rij-incarnatie van dit legendari-
sche model zet Volkswagen weer de toon.” 
Beide modellen zijn nu al te bestellen en 
zullen vanaf het einde van het jaar lever-
baar zijn. 

Century Autogroep is overigens ook dealer 
van het merk Carver, het merk dat zowel de 
Carver als de Cargo levert. In beide geval-
len gaat het om een kleine maar zeer wend-
bare én elektrische driewieler. De Carver 
is geschikt voor 2 personen en een kleine 
hoeveelheid bagage en de Cargo beschikt 
over 1 zitplaats en maar liefst 500 liter 
laadruimte. Een ideaal vervoersmiddel voor 
het snel bezorgen van pakketjes in de stad. 

Century Autogroep heeft vestigingen in 
Groningen, Assen, Emmen, Veendam, Delf-
zijl, Sappemeer, Winschoten en Hoogeveen 
en op de website www.century.nl vind je 
alle adresgegevens en openingstijden van 
deze verkoop- en servicevestigingen. Je 
bent van harte welkom!

www.century.nl
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Gedurende de hele beurs geeft Vereniging Het Groninger Paard demonstraties
Promotie van het Groninger Paard in al zijn veelzijdigheid

Programma Het Groninger Paard
Vrijdag 17 juni                         
13.00 uur  Opening
14.00 uur Presentatie van het Groninger paard          
15.00 uur Werken aan de lange lijnen                  
16.00 uur Schrik & obstakelparcours te paard          
17.00 uur Demonstratie mennen, aansluitend ringsteken     

Zaterdag 18 juni
11.00 uur Opening
12.00 uur Kür op muziek                          
12.30 uur Ringsteken                     
13.00 uur Demonstratie springen                 
14.00 uur Schrik & obstakelparcours te paard     
15.00 uur Politie & veiligheid in het verkeer     
15.30 uur Vliegend tapijt                     
16.00 uur Dressuurclinic met balken              
17.00 uur Freestyle with your horse                             
18.00 uur  Ringsteken  

Zondag 19 juni
11.00 uur  Opening                     
12.00 uur Schrik & obstakelparcours te paard          
13.00 uur Presentatie van het Groninger paard, showkeuring     
13.30 uur  Ringsteken                     
14.00 uur Dressuurclinic met balken                   X
15.00 uur Demonstratie lange lijnen o.l.v. Ilona         
16.00 uur Kür op muziek                  
16.30 uur Vliegend tapijt                      
17.00 uur Demonstratie mennen, aansluitend ringsteken

door Jan Johan ten Have
Dressuur, springen, mennen, uitleg over veiligheid met paarden in het 
verkeer en leerzame clinics. Ook mag het publiek meedoen aan ringsteken 
of meerijden op het vliegend tapijt. Met dit zeer gevarieerd programma vol 
demonstraties en shows wil Vereniging Het Groninger Paard tijdens de Vlag-
twedder Landbouwbeurs het publiek laten kennismaken met dit zeer veelzij-
dige en relatief onbekende paardenras. De organisatie hoopt op de deelname 
van 25 tot 30 Groninger Paarden. 

Ilona Greven van Freestyle With Your 
Horse verzorgt op alle beursdagen  
een schrik- en obstakelparcours. 
Daarbij leidt zij gedurende onge-
veer veertig minuten de Groningers 
langs de verschillende obstakels. De 
deelnemers beginnen het parcours 
met paard aan de hand en wie wil mag 
het parcours vervolgens ook te paard 
afleggen.

Ook geeft Ilona een clinic over de 
freestylemethode. lessen en trainin-
gen in loswerken, grondwerken, dub-
bele lange lijnen, dressuur en sprin-
gen met respect voor het paard en 
welzijn. Ze werkt vanaf de grond met 
lichaamstaal en positie te opzichte 
van het paard, een natuurlijke metho-
diek die is gebaseerd op kuddegedrag. 
Dit bevordert de communicatie tussen 
mens en paard, verbetert de natuur-
lijke balans, conditie en spieropbouw 
en stimuleert de vertrouwensband. 

Frederika van der Velde van Fo-
restfield Equestrian in Siddeburen 
geeft op zaterdag en zondag een 
dressuurclinic met balken. een fijne 

variatie in de training die goed is voor 
paard én ruiter. Dit maak paarden 
losser in hun lijf en actiever in hun 
achterhand wat positief kan uitpakken 
op de aanleuning. 

Nieuw deze editie is de springclinic 
van Romy Froma uit Blijham. Romy is 
springamazone en een enthousiast en 
gedreven coach. Haar doel is om rui-
ters bewust te maken van de invloed 
van je eigen persoonlijkheid, presen-
tatie, progressie, passie en prestatie. 

En dit is nog niet alles. Op vrijdag 
is er na de opening een presentatie 
van Het Groninger Paard, op zaterdag 
onder meer een kür op muziek, een 
demonstratie springen, een demo 
politie & veiligheid in het verkeer en 
paa-de-deux (volt en op zondag een 
keuring. 

De organisatie is in handen van 
Helma Tanis en Laricha Drenth. Vol 
trots toont Helma haar pasgeboren 
hengstveulen Ewoud. “In 2008, toen 
ik dit voor de eerste keer deed, was 
mijn paard Toos net geboren. Samen 

met haar moeder deed ze toen mee 
aan de demo’s op de Landbouwbeurs. 
En als het kan, neem ik Toos nu mee 
met haar jonge zoon. Dan kunnen we 
aan de hand van het veulen en andere 
paarden laten zien welke kenmerken 
we graag zien in het Groninger Paard.”

De promotie van het Groninger paard 
is volgens Helma broodnodig. “On-
danks al onze inspanningen blijft het 
aantal teruglopen. Zo zijn er slechts 
dertien hengsten actief voor de fok. 
zeven dekkende hengsten en zes via 
de diepvries. Afgelopen jaar werden 
er vier hengsten aangeboden, maar 
slechts eentje goedgekeurd voor de 
dekdienst. Dat is te weinig. Eén van 
de oorzaken van het grote aantal 
afgekeurde dieren is dat wij - ondanks 
de sterke wens van uitbreiding - per-
tinent gezonde dieren willen blijven 
fokken.”

Het Groninger paard staat aan de 
roots van het KWPN-paard. Hiervoor 
werden de dieren wel volop gekruist 
met andere rassen. Gevraagd naar de 
charme van het Groninger paard, ant-
woordt Helma. “Het zijn vriendelijke, 
relaxte en gemoedelijke dieren die 
voor heel veel verschillende doelein-
den gebruikt kunnen worden zoals 
springen, dressuur, cross of gewoon 
een lekkere buitenrit maken. Het is 
geschikt voor zowel kinderen als vol-
wassenen, een echt familiepaard dus.”
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Loonbedrijf Gebr. Jansen in Vlagtwedde is inzetbaar 
voor zowel agrarisch werk als grondverzet en transport    
Door Miranda Wolters 
Loonbedrijf Gebr. Jansen in Vlagtwedde is 
een loonbedrijf dat breed inzetbaar is voor 
zowel agrarisch werk als grondverzet en 
transport. Sinds 1992 houdt men zich ook 
bezig met het oogsten van korrelmaïs, een 
specialistisch werk dat maar door weinig 
bedrijven in Noord-Nederland uitgevoerd 
wordt. 

“Maïs dat als veevoer is bestemd wordt in 
Nederland vooral als snijmais verwerkt. 
Bij deze manier van verwerken wordt de 
hele plant verhakseld”, legt Joan Jansen 
uit. Begonnen hun ouders oorspronkelijk 
met het loonbedrijf, sinds 1995 runt hij 
het bedrijf nu samen met zijn broer Henk. 
“Maar er zijn ook andere manieren om 
maïs te oogsten en te verwerken. Zo kun je 
alleen de kolf oogsten en kan er ook voor 
gekozen worden om alleen de maïskor-
rel te plukken. In het eerste geval hebben 
we het dan over MKS, maïskolfschroot en 
in het tweede geval noemen we het CCM, 
corn cob mix oftewel korrelmaïs.” Voordeel 
van korrelmaïs ten opzichte van snijmaïs 
is volgens Joan en Henk dat het in beide 
gevallen dan wel gaat om krachtvoer maar 
dat de meeste voedingswaarde in de korrel 
zit en de voedingswaarde van de rest van 
de plant niet zo hoog is. 

Voor het oogsten en plukken van de maïs 
beschikken de Gebroeders Jansen dit 
jaar voor het eerst over 2 plukkers. Deze 
worden voor de dorsmachine geplaatst, 
dezelfde machines als waar men ook graan 
mee dorst. “We hadden er voorheen één 

maar we kochten er dit jaar één bij omdat 
we verwachten dat de vraag naar korrelma-
is groter zal worden vanwege de gestegen 
graanprijzen. Krachtvoer zal hierdoor voor 
de boeren dus duurder worden en ze zullen 
naar verwachting dus vaker voor korrelmaïs 
kiezen”, legt Henk uit. Het oogstseizoen 
voor snijmaïs begint over het algemeen zo 
rond september en voor korrelmaïs ligt dat 
zo ongeveer rond oktober. Omdat de maïs 
goed gedroogd moet zijn voordat deze als 
korrelmaïs geoogst kan worden is dat wat 
later. “Onze machines zijn uitgerust met 
rupsbanden en kunnen daardoor ook ge-
makkelijk het land op als het nat en drassig 
is”, aldus Joan. 

Slurven
Waar Gebroeders Jansen ook sterk en on-
derscheidend in zijn is het slurven van pro-
ducten. In plaats van krachtvoer zoals kor-

relmais op een bult te bewaren en dan af te 
dekken kan het ook worden ingeslurfd. De 
machine kan dan de korrelmaïs ook direct 
malen waarbij er een lange tunnel van 
stevig plastic aan de machine hangt waar 
de maïs direct in gaat. Die tunnel kan tot 60 
meter lang zijn en heeft een doorsnee van 
ongeveer 1,5 meter en ziet eruit als een 
soort worst van plastic. Door het product 
op deze manier te bewaren is het voor de 
boer veel gemakkelijker en handzamer in 
gebruik en is hij sneller klaar met de opslag 
ervan. “Gebruikt de boer veel krachtvoer 
en is de doorvoer ervan dus best snel dan 
kan de slurf eventueel nog wat breder in 
omvang worden”, legt Henk nog uit. “En be-
halve korrelmaïs kunnen we natuurlijk ook 
allerlei andere soorten voer inslurven, denk 
bijvoorbeeld aan graan en erwten.”
Benieuwd geworden naar de diensten van 
de Gebroeders Jansen of wilt u meer we-

ten? Neem dan contact op, bezoek dan de 
website of kijk op de facebookpagina waar 
men u iedere maand op de hoogte houdt 
van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. Jansen
Wollinghuizerweg 101 | Vlagtwedde
Planning: 0599 - 31 24 65
Henk: 06 - 54 27 04 62
Joan: 06 - 54 27 04 72
Bert Jan: 06 - 38 12 70 31
Gerwin: 06 - 20 79 98 37
www.gebrjansen.com
info@gebrjansen.com

Facebook: www.facebook.com/ 
LoonEnGrondverzetBedrijfGebrJansen
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