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BASKO BOUW 
Gasselternijveen

Voor al uw 
bouwwerkzaamheden. 

Zie onze advertentie 
op pagina 5!

Laat uw schoorsteen 
vakkundig vegen door 
Klus & Schoorsteen-

veegbedrijf JD!! 

Zie onze advertentie op pagina 3!!

SPECTACULAIRE
NAJAARSSHOW

van Liroja Fahion Vlagtwedde!!

Kijk snel op pagina 7 
voor alle informatie!!!

20 JAAR 
MESTENMAKER.NL 

Zie onze speciale
aanbiedingen op pagina 22!

U KOMT TOCH OOK?
11, 12 en 13 oktober

De Grote RegioBeurs 2013 
Meer dan 100 Topzaken onder één dak!

PageCentrum Stadskanaal
www.deregiobeurs.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 2

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

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

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

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

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

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

TE HOOG EN GEEN GEVEL TE GROOT!

Zie onze advertentie op pagina 13.

VAN LEMEL BESTRATINGEN
EN DE WIJK BESTRATING: 
Als het echt goed, strak en netjes moet!

Zie onze advertentie op pagina 19.

Nieuw geopend in Stadskanaal: 

JUWELIER KREMER! 

Zie onze advertentie op pagina 5.

STERENBORG KLUSSENBEDRIJF
ONSTWEDDE:

Voor al uw onderhoud in en om het huis, verbouw
en de “kleinere” nieuwbouwprojecten.

Zie onze advertentie op pagina 15!

Camping Roelage in Ter Apel heeft andere eigenaar 
en biedt meer mogelijkheden dan alleen stilte, 
rust, ruimte en natuurschoon 
door Jaap Ruiter 
Het leven zit soms vol met toevalligheden. Ook voor Marleen 
Platen uit Ter Apel, die geheel toevallig kreeg te horen dat 
de bekende camping Roelage in Ter Apel te koop was en na 
1 bezichtiging direct verkocht was. "We wilden sowieso in 
de natuur gaan wonen, en krijgen er nu een camping bij. Ge-
weldig. Het hele gezin staat er helemaal achter. Op 31 maart 
gaan we open." 

Gratis barbecue voor campinggasten tijdens openingsweek-
end 
Voor de vroegkampeerders is het extra aantrekkelijk om direct na 
opening de tent op te zetten of  de caravan te installeren. "Voor 
twee personen betaal je dan slechts 40 euro voor vier dagen: vrijdag 
31 maart, het weekend van 1 en 2 april en maandag 3 april. Daar 
willen we een traditie van maken", vertelt Marleen Platen, als Re-
giomagazine een rondleiding op camping Roelage krijgt. "En op za-
terdag 1 april verzorgen wij ook nog eens een gratis barbecue voor 
de campinggasten! Nee, dat is geen 1 aprilgrap." Camping Roelage 
bestaat dit seizoen uit 39 kampeerplaatsen en 2 nieuwe trekkershutten 
in de vorm van een wijnvat. "De reserveringen stromen al binnen." 

Heerlijk wandelen
Marleen loopt rond alsof  ze al jaren campingbeheerder is. Ze wijst 
Regiomagazine op alle veranderingen, aanpassingen en nieuwigheden, 
zoals een uitgebreide dierenweide. Verder heeft elk veldje een zandbak 
en een vuurplaats, waar met hooivorken het vlees kan worden gebra-
den. De speeltuin is verplaatst, vernieuwd en uitgebreid. En het nieuw 
aangelegd strandje bij het vijvertje wordt bij warme dagen vast en zeker 
druk bezocht. Daaromheen in een halve cirkel ligt het bos dat even-
eens bij de ruim bemeten camping van meer dan 5 hectare behoort. "Je 
kunt daar heerlijk wandelen, ook met je hond, want honden zijn ook 
toegestaan", voegt Marleen er aan toe. 

Winkeltje met streekproducten 
De sanitaire voorzieningen zijn gemoderniseerd en de recreatieruimte 
is nu verwarmd. "In de recreatieruimte staat een televisietoestel voor 
bijvoorbeeld EK's en WK's en kunnen kinderen er knutselen bij min-
der gunstige weersomstandigheden  evens worden er koffi e, drankjes 
en hapjes geserveerd, voor zowel de campinggasten als voorbijkomen-
de fi etsers of  wandelaars , egt arleen, die binnenkort start met een 
winkeltje met streekproducten, dat voor iedereen toegankelijk is. "En 

kamperen dicht bij de natuur kan uiteraard niet zonder duurzaamheid. 
We hebben daarom de complete camping verduurzaamd met zonne-
boiler en zonnepanelen." 

Sfeervol en gemoedelijk 
Camping Roelage is sfeervol, gemoedelijk en kind- en huisdiervrien-
delijk en biedt stilte, rust, ruimte en natuurschoon aan iedereen, die 
het waardeert om op een beetje eenvoudige manier dicht bij de natuur 
te kamperen. "We hebben hier geen lawaaiige camping met animatie-
teams, grote zwembaden met glijbanen en restaurants en cafe's, maar 
een rustige camping met knutselruimte, speeltuintje en speelattribu-
ten voor kinderen, een leuk strandje aan het water, dierentuintje en 
een recreatieruimte waar je samen kunt komen. Bovendien zijn de 
kampeerplekken met 100 vierkante meter ruim bemeten en hebben 
allemaal een aansluiting van  amp re  erder is er gratis wifi  en is het 
campingterrein heel uitgebreid met bos en wandelpaden." 

www.roelage.nl 
Camping Roelage is nog steeds gevestigd op het vertrouwde adres aan 
Ruiten-A-Kanaal West V 2a in Ter Apel. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06 228 218 29 of  een email sturen naar info@roelage.nl. 
U kunt ook een kijkje nemen op www.roelage.nl.

Zie ook onze advertentie op pagina 14!
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Van den Berg Hoortoestellen Borger: Haal uw hoortoestel uit de kast!
Uw oren verdienen een 2nd opinion
De laatste tijd worden we regelmatig benaderd door 
slechthorende klanten die het hoortoestel, op voorspraak 
van de zorgverzekeraar, elders hebben aangeschaft. 
Veelal met de vraag of wij de hoortoestelaanpassing wil-
len optimaliseren omdat ze simpelweg ontevreden zijn 
over het behaalde eindresultaat . . . 

Van deze klanten horen we dat de audicien waar het hoortoe-
stel is gekocht, de klant heen stuurt met de opmerking: "dit is 
het maximaal haalbare, meer kan ik niet meer voor u doen . . 
." Het gevolg hiervan kan zijn dat de toestellen steeds minder 
worden gedragen en uiteindelijk in de kast belanden. En hier 
wil triage audicien Feike van den Berg verandering in bren-
gen. Met de actie: “Haal uw hoortoestel uit de kast" wil Van 
den Berg Hoortoestellen iedere slechthorende die ontevreden 
is over het resultaat van de hoortoestelaanpassing een goed 

alternatief  bieden.

Uw hoortoestellen een tweede ronde, weggooien 
is zonde
Natuurlijk kunt u op Feike van den Berg, als StAr-gere-
gistreerd en gediplomeerd triage audicien, een beroep 
doen om een second opinion op uw hoortoestellen uit 
te voeren. Tijdens dit second opinion consult voeren 
wij een uitgebreide anamnese uit, aansluitend vindt 
een uitgebreid gehooronderzoek plaats. De resulta-
ten van het gehooronderzoek en de uitkomst van de 
anamnese, alsmede de resultaten van InSitu-onderzoek, 
dienen als basis voor de nieuwe basisinstelling van uw 
hoortoestel(len).

Controle op optimalisatie
Om te beoordelen of  de optimalisatie het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd, wordt aansluitend een 
controle-meting uitgevoerd. Aan de hand van de 
resultaten van deze vrije veld audiometrie kunnen we 
bepalen of  de optimalisatie het gewenste resultaat 
heeft gehad. Na een uitgebreide gewenningsperiode 
van een maand vindt er nog een afsluitende controle 
plaats, tijdens deze afspraak worden de hoortoestellen 
verder optimaal ingesteld op basis van uw persoonlijke 
hoorwensen. 

Klinkende inruilactie
Heeft u hoortoestellen aangeschaft, maar draagt u ze 
niet? Of  kent u iemand die zijn of  haar hoortoestellen 
niet draagt? Voor diegene die het hoortoestel in de kast 
heeft liggen, omdat het toestel simpelweg niet voldoet 
aan de verwachtingen, heeft Van den Berg Hoortoe-
stellen, naast de mogelijkheid tot 2nd opinion, ook een 
klinkende inruilactie. Het maakt niet uit waar de hoor-
toestellen zijn gekocht: u levert uw oude hoortoestel 

in, ontvangt een klinkende korting op de aanschaf  van een 
nieuwe  (uw inruilkorting kan oplopen tot maar liefst € 850,-) 
en Van den Berg Hoortoestellen doneert uw oude toestel aan 
de Starkey Hearing Foundation!

Starkey Hearing Foundation
Wereldwijd zijn ruim 360 
miljoen mensen slechtho-
rend. Slechts drie procent 
van deze slechthorenden 
is in staat om aanspraak te 
maken op goede audio-
logische zorg. De Starkey 
Hearing Foundation heeft 
als doel om deze grote 
groep slechthorenden, 
gratis, te voorzien van de juiste hoorzorg en goede hoortoe-
stellen. Inmiddels is de Starkey Hearing Foundation in meer 
dan 100 landen actief  in o.a. Afrika, Europa, Amerika en 
Centraal Azië. Van den Berg Hoortoestellen is maatschap-
pelijk betrokken en is dan ook trotse partner van de Starkey 
Hearing Foundation. Sinds de oprichting in 1984 heeft deze 
stichting wereldwijd meer dan 1,9 miljoen hoortoestellen 
geschonken aan hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks 
doneert de stichting maar liefst 100.000 hoortoestellen. Uw 
bijdrage helpt ook u mee om de wereld beter te laten horen.

Belastingdienst betaalt mee
Nog meer fi nancieel voordeel voor u: in het kader van “privé-
aankoop” is de  aanschaf  van deze toestellen ook in 2017 aan-
trekkelijk fi scaal aftrekbaar, uw belastingvoordeel kan oplopen 
tot maar liefst 50% van de totale aanschafwaarde. Informeer 
bij de audiciens van Van den Berg Hoortoestellen naar een 
persoonlijke berekening van uw belastingvoordeel. Geeft u 
uw oude hoortoestellen een tweede ronde? Wilt u profi teren 
van een klinkende korting en tegelijkertijd een goed doel 
steunen? Leg dan uw oor te luister bij Van den Berg Hoortoe-
stellen. 

Twijfels u over uw (h)oren? Maak vandaag nog een afspraak 
voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Van 
den Berg Hoortoestellen. U vindt deze hoorspecialist aan de 
Torenlaan 12C in Borger (naast Radio Vogelzang). Bezoek 
ook eens de vernieuwde internetsite: www.vandenberghoor-
toestellen.nl. Tot horens, bij Van den Berg Hoortoestellen.
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Hillenga Loon- en Grondwerken in Musselkanaal
op vele vlakken thuis in goed werk

Hillenga Loon- en Grondwerken is een jong en dynamisch bedrijf  uit Musselkanaal. 
Inmiddels is Remon Hillenga uit dezelfde plaats enkele maanden met het bedrijf  

gevestigd aan Metzlaan-
tje 3. Nadat hij een paar 
jaren in loondienst was, 
begon hij voor zichzelf: 
een onderneming die op 
velerlei gebied actief  is, 
want Hillenga Loon- en 
Grondwerken doet aan 
grondverzet, loonwerk, 
machinistenverhuur, 
transport, kraanverhuur 
en onder meer sloopwerk 
en riolering. 

Met zijn 22 jaar is Remon een jonge ondernemer die van aanpakken houdt. Hij is het liefst 
buiten bezig en wil de klant zo goed mogelijk van dienst zijn. ,,Eigenlijk ben ik een man van 
weinig woorden. Ik ben dan ook het liefst met mijn handen bezig en ik doe graag iets waar 
mensen iets aan hebben”, stelt Remon. Hij doet er zijn uiterste best voor en kan dan ook al 
rekenen op een mooi gevuld klantenbestand, ontstaan door het afgeleverde werk. En dus mag 
hij niet klagen over hoe het tot nu toe met zijn bedrijf  gaat: altijd werk en elke dag plezier. 
Remon hoopt het uiteraard nog jaren vol te houden. Hij blijft evenwel realistisch en toont zich 
hoopvol. ,,Eerst rustig opbouwen. Ik ben immers nog maar net bezig. Over een jaar of  tien 
hoop ik een bloeiend bedrijf  met personeel te hebben.”

Remon teert ondanks zijn jonge leeftijd al 
op een hoop ervaring die hij opdeed toen 
hij in loondienst was bij de fi rma rans 
in Stadskanaal. Zijn vader leerde hem de 
kneepjes van een onderdeel van het vak, 
namelijk de wereld van het slopen en 
infra. Het bleek de basis voor zijn inte-
resse in het werk dat hij nu doet. Remon 
volgde een landbouwstudie en Soma 
college en koos voor de richting weg- en 
waterbouwkunde. Bovenstaande verklaart 
wel waarom het bedrijf  zo divers is in 
zijn werkzaamheden. ,,Dat is nu net wat 
ik zo mooi vind”, zegt de ondernemer. 
,,Elke dag weer iets anders en steeds weer 
zorgen voor goed resultaat en de klanten 
o goed mogelijk werk a  everen  

Dag in dag uit zet hij zich voor de klant 
in. Is het niet in het riool dan is het wel 
op de graafmachine of  op de vrachtwa-
gen en ook is hij actief  in het groen. Hil-
lenga Loon- en Grondwerken is dus van alle markten thuis en derhalve kan de klant op vele 
gebieden worden bediend. Stel dat mensen hun tuin in zijn geheel willen laten aanpakken dan 
is dat mogelijk, maar ook het verplaatsen of  weghalen van een tuinhuisje o.i.d. is mogelijk en 
nog veel meer. Remon staat de klant graag te woord om de mogelijkheden nader uit te leggen. 
Voor de prijs hoeft men het overigens niet te laten, want Hillenga Loon- en Grondwerken 
hanteert schappelijke prijzen.

Hillenga Loon- en Grondwerken is gevestigd aan Metzlaantje 3, 9581 TP Musselkanaal, tel. 
06-83348454. E-mail: hillengaloonengrondwerken@gmail.com. (Door RegioMagazine / Gerry 
Grave)
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Met prachtig gevulde vitrines en etalages van tientallen
sieradenmerken en horloges opent Juwelier Kremer te
Stadskanaal haar nieuwe vestiging

door Jaap Ruiter 
Onlangs heeft Juwelier Kremer na Emmen ook in Stadskanaal, aan Euro-
paplein 14, een vestiging geopend. De nieuwe juwelierszaak staat net als in 
Emmen onder leiding van vader Rob en zoon Daniël Kremer. 

Brede en fi jne collectie 
De familie Kremer heeft al 4 generaties lang meerdere juwelierszaken in de regio, 
maar de vestigingen in Emmen en Stadskanaal worden gerund door Rob en Dani-
el Kremer. De juwelierszaken van vader en zoon berusten op vier pijlers: persoon-
lijke benadering, vertrouwen, eerlijke prijzen en deskundigheid. "Daarnaast willen 
we met onze juwelierszaken laagdrempelig zijn", vertelt Rob Kremer. "Bij ons zie 
je geen elitair gedoe, maar we zijn wel een juwelierszaak die onderscheidend is 
met een brede en fi jne collectie, betaalbaar is en altijd goede kwaliteit nastreeft. 
Verder bieden wij een uitstekende service." 

Juwelier in de breedste zin van het woord 
Het assortiment van Juwelier Kremer bestaat uit horloges, trouw- en relatierin-

gen en sieraden. "Bij horloges kun je onder meer denken aan de merken Seiko, 
Pulsar, Michael Kors, Lorus, Danish Design, Casio en Jacob Jensen", zegt Daniël 
Kremer. "Ook worden de trendy-merken Rosefi eld-Silk en Tommy Hilfi ger toege-
voegd aan het assortiment. Onze trouw- en relatieringen van het topmerk AS (Al-
ler Spanninga) zijn een puur Nederlands product, ambachtelijk gesmeed en altijd 
op maat gemaakt. Wat betreft sieraden voeren we veel merken, maar Diamonfi re 
springt er wel uit." Juwelier Kremer wil vooral een juwelier zijn in de breedste zin 
van het woord. Voor reparaties en verkoop van uw oud goud bent u bij Juwelier 
Kremer ook aan het juiste adres. 

Gehoord, gezien en begrepen voelen 
Juwelier Kremer denkt graag mee met de klant en weet als geen ander dat een 
aankoop bij een juwelier vaak een bepaalde beleving en emotie is. "Want het gaat 
meestal om het aangaan van een langdurige verbintenis, waar een ring of een 
sieraad de zichtbare verzegeling van is", vult Rob Kremer aan. "Of het gaat om 
een geschenk aan een speciaal iemand waar je veel om geeft. Maar de juwelier is 
er ook om jezelf eens in het zonnetje te zetten met bijvoorbeeld een mooi horloge 

of sieraad, gewoon omdat je je dat zelf gunt of verdiend 
hebt. Daarom is het persoonlijke contact ook zo belangrijk, 
de vertrouwensband die je opbouwt, waardoor je de klant 
nog beter kunt adviseren en hij of zij zich gehoord, gezien 
en vooral begrepen voelt. Een klant heeft met bijna elke 
aankoop een emotionele binding. Als juwelier moet je dat 
begrijpen en aanvoelen. Wij willen dat onze klanten gelukkig 
zijn met de aankoop die ze bij ons doen. Dat geeft ons de 
grootste voldoening." 

www.juwelierkremer-stadskanaal.nl 
Juwelier Kremer wil er alles aan doen om uw welkom en 
thuis te voelen in hun prachtige nieuwe winkel. Langs deze 
weg nodigen Rob en Daniël Kremer u daarom uit om kennis 
te maken met hun nieuwe juwelierszaak aan Europaplein 
14 in Stadskanaal. Juwelier Kremer wil met een persoonlijke 
benadering, vertrouwen, eerlijke prijzen, deskundigheid en 
een brede en fi jne collectie horloges, ringen en sieraden een 
juwelierszaak zijn waar iedereen zich welkom voelt. Boven-
dien kunt u in de maanden maart en april gebruik maken 
van een openingskorting van 20 procent op alle trouw- en 
relatieringen!

Juwelier Kremer is gevestigd aan Europaplein 14 in Stads-
kanaal. Telefoon: 0599-744017. 

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.juwelierkremer-stadskanaal.nl.
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'Vloerservice Schut' uit Alteveer is het adres voor verkoop, 
leggen en onderhoud van alle houten vloeren en staat garant 
voor vakmanschap en uitstekende service
door Jaap Ruiter 
'Vloerservice Schut' uit Alteveer heeft in al die jaren een 
uitstekende naam opgebouwd. Het bedrijf  van vloerspe-
cialist Eino Schut is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd 
in verkoop, leggen en onderhoud van alle houten, lami-
naten en kunststoffen vloeren. 'Vloerservice Schut' heeft 
altijd een passende oplossing, ongeacht ruimte, smaak 
of  budget! 

Alleen werken is een bewuste keus 
Eigenaar Eino Schut van 'Vloerservice Schut' is al vanaf  het 
begin de enige werknemer in zijn eigen bedrijf. "Dat is een 

bewuste keus, en dat blijft ook zo, want ik werk het liefst 
alleen zodat ik mijn werkzaamheden kan uitvoeren zoals ik 
denk dat het goed is. Ik heb het liefst alles in eigen hand. Dat 
is ideaal. Bij een hele grote klus vraag ik een collegaparketteur 
waarvan ik weet dat hij dezelfde kwaliteit nastreeft als ik."
 
Showroom aan huis 
‘Vloerservice Schut’ is gespecialiseerd in verkoop en leggen 
van alle soorten houten vloeren zoals 2-laagsmultiplank, mas-
sieve planken en lamelparket. De vloerspecialist uit Alteveer 
heeft een ruim assortiment aan bamboe-vloeren en u kunt er 
terecht voor alle soorten PVC- en laminaatvloeren, met on-

dermeer toonaangevende merken als 
Parador en Quick Step. Eino Schut 
bewijst dat je met een eenmansbe-
drijf  ook scherp geprijsd kunt zijn. 
"Ik heb een showroom aan huis 
waar men op afspraak kan komen 
kijken. Maar desgewenst kom ik ook 
bij mensen thuis. Geen probleem. 
Verder is het goed om te weten dat 
een offerte altijd vrijblijvend is en tot 
niets verplicht." 

Stofvrij schuren 
Behalve verkoop en leggen en schu-
ren van alle soorten houten vloeren, 
neemt 'Vloerservice Schut' ook 
het onderhoud voor zijn rekening. 
Daarbij kunt u denken aan lakken 
en het opnieuw oliën van houten 
vloeren. "Daarnaast is traprenovatie 
een onderdeel van mijn bedrijf", 
voegt Eino Schut er aan toe. "Ik werk 
met professionele machines omdat 
je zonder goed gereedschap niets 
begint. En uiteraard worden vloeren 
stofvrij geschuurd. Met een speciale 
zuiginstallatie beperk ik de overlast 
van stof  tot een absoluut minimum. 
Ja, dat wordt erg gewaardeerd door 

de klanten. Ze vinden het geweldig dat ze niet het hele huis 
hoeven afstoffen als ik de vloer geschuurd heb. Alleen een 
doekje over de vloer is meestal voldoende." 

Plezier en voldoening 
Eino Schut heeft nog steeds erg veel plezier en voldoening in 
zijn werk. "Want vergeet niet dat ik meestal de laatste ben die 
bij een renovatie over de vloer kom. Als ik weg ben is het pas 
echt af. Nou, en ik kan je vertellen dat je van blije gezichten 
en tevreden klanten niet snel genoeg krijgt! En ondanks dat ik 
al heel lang in het vak zit, is elke klus toch weer net even an-
ders dan de vorige. Voor mij is het telkens weer de uitdaging 
om een vloer netjes en strak af  te leveren." 

www.vloerserviceschut.nl 
‘Vloerservice Schut’ is het adres voor verkoop van alle soor-
ten houten vloeren, bamboe-vloeren, laminaat en PVC-vloe-
ren, het stofvrij schuren, leggen, lakken en oliën van houten 
vloeren en traprenovatie  e gecertifi ceerde onderneming 
van vloerspecialist Eino Schut, waar service, vakmanschap en 
kwaliteit vanzelfsprekend zijn, is gevestigd aan de Veenhofs-
weg 37A in Alteveer. Telefoon: 0599-651549. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.vloerserviceschut.nl.
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‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ maakt het mogelijk om optimaal 
te genieten van het buitenleven ongeacht weersomstandigheden 
door de veelzijdige Pergolino en flexibele Veranda-screen tegen 
zon, wind en regen 

door Jaap Ruiter 
Steeds meer mensen ontdekken het buitenleven en willen zo vaak en zo veel mogelijk 
van hun tuin genieten, ongeacht de weersomstandigheden. “Dat komt omdat veel 
mensen een prachtig terras, mooie veranda, houten overkapping of  een prieel heb-
ben, meestal uitgerust met luxe tuinsets en barbecue, en willen ook van het buitenle-
ven genieten als het minder fraai weer is”, weet Roy Kamst van Jokazon Zonwering 
en Rolluiken uit Ter Apel. “Dat we alleen buiten zitten als de zon schijnt, ligt al ver 
achter ons.” 

Veranda-screen 
Om iedereen tegemoet te komen die ook van het buitenleven wil blijven genieten als het 
regent of  waait, heeft Jokazon Zonwering en Rolluiken de Veranda-screen en de Pergolino 

in het assortiment. De Veranda-screen is speciaal ontwikkeld om zon, wind en 
regen tegen te houden en is daarom geschikt voor het afschermen van ondermeer 
terrassen, veranda’s, overkappingen, half  open tuinhuisjes, prieeltjes en inpandige 
balkons. “De Veranda-screen is leverbaar in alle afmetingen en wordt geleverd 
met een binnengeleider, die als een soort ritssluiting werkt waardoor het systeem 
extreem windvast is en dus ook geschikt is voor grotere openingen”, legt Roy 
Kamst uit. “Je kunt er in principe zelfs je overkapping mee afsluiten waardoor het 
zelfs voor de kat van de buren onmogelijk is om nog langs te komen. Of  van een 
carport een garage te maken. Verder heeft de Veranda-screen het voordeel dat je 
wel naar buiten kunt kijken maar dat er niet naar binnen kan worden gekeken.” 

Pergolino 
De Pergolino is een oprolbare terrasoverkapping voor alle seizoenen, die spe-
ciaal ontwikkeld is voor toepassingen waarbij een grote breedte gecombineerd 
kan worden met een extra grote uitval met een minimale muurbelasting. “De 
Pergolino is zeer windvast en bestand tegen een regenbui waardoor mens en 
tuinset droog blijven”, zegt Roy Kamst. “De Pergolino kan vrijwel overal worden 
geplaatst, mits er een muur van een huis, garage of  afscheiding beschikbaar is. 
Het is zelfs mogelijk om de Pergolino in combinatie met een Veranda-screen te 
gebruiken. 

Op deze manier kun je zelf  bepalen hoe groot de overkapping moet zijn en welke 
zijde of  hoek je wilt afsluiten. Ideaal voor het wisselvallige weer in Nederland. 
Omdat zowel de Veranda-screen als de Pergolino uitgerust is met een gratis elek-
trische motor met afstandsbediening kan er heel snel en zonder moeite ingespeeld 

worden op veranderende weersomstandigheden. In een ommezien is alles opgerold of  uitge-
rold. Verder is het materiaal onderhoudsvrij en roest, rot en schimmelt niet.” 

www.jokazon.nl 
Jokazon Zonwering en Rolluiken is een familiebedrijf  en heeft als voordeel dat het van A tot 

 alles in eigen hand heeft  an inmeten en vrijblijvende offerte tot montage en de defi nitieve 
oplevering. Verder maakt het bedrijf  in eigen beheer markiezen, tot extreme lengte’s van 5 
meter, en is het al meer dan 45 jaar specialist in rolluiken. “Voor elke situatie is er een oplos-
sing”, besluit Roy Kamst, die met zijn bedrijf  gevestigd is aan de Viaductstraat 110 in Ter 
Apel. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-582 286 of  een kijkje nemen op 
www.jokazon.nl of  www.veranda-screen.nl.
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Voor Panman Dak- en Gevelservice uit Stadskanaal 
is geen dak te hoog en geen gevel te groot 
door Jaap Ruiter 
Roy Panman van de gelijknamige onderneming in dak- 
en gevelservice gaat zijn tiende jaar al in. Wat dat betreft 
beschikt de eigenaar van Panman Dak- en Gevelservice 
over zeer veel ervaring waar het gaat om het reinigen, coa-
ten en impregneren van alle soorten gevels en hellende 
daken en vervangen van platte daken en daken met dak-
pannen. Ook het ondernemerschap heeft inmiddels geen 
geheimen meer voor Roy Panman. Dit alles gecombi-
neerd met zijn serieuze, zorgvuldige en perfectionistische 
aard maakt duidelijk dat Panman Dak- en Gevelservice 
een uiterst professionele onderneming is waar kwaliteit in 
alle geledingen van zijn bedrijf  voorop staat. 

Schoon en keurig 
o  anman is geen man van  inke uitspraken of  dikdoene-

rij  o  anman is meer een man die vooral in de praktijk wil 
laten ien waarvoor hij staat: vakmanschap, ervaring, netjes en 
nauwkeurig, veiligheid voorop, professionele apparatuur dat 
o gebouwd en aangepast is dat het weinig geluid produceert 

en de -uitstoot o laag mogelijk is  aarmee probeert 
o  anman de overlast voor ijn particuliere en akelijke 

opdrachtgevers tot een minimum te beperken  erder voer ik 
alle rommel netjes af  die vooral vrijkomt bij het reinigen van 
daken  aak lap ik na a  oop van de werk aamheden de ramen 
ook nog even  k ga pas weg als alles weer schoon is en er 
keurig uit iet  

Uitbreiden takenpakket 
o  anman heeft gemerkt dat hij steeds vaker wordt gevraagd 

voor e tra werk aamheden als hij eenmaal aan het werk is  e 
wordt bijvoorbeeld eerst gevraagd voor reinigen en impregneren, maar daarna wordt mij ook 
vaak gevraagd of  ik nog even bij die lekkende schoorsteen wil kijken, of  het platte dak van de 
garage wil inspecteren en onodig vervangen  n als ik dan toch be ig ben of  ik ook nog even 
wil onder oeken wat er mis is met de dakgoot  aarom wil ik mijn takenpakket uitbreiden 
met het aanbieden van alle werk aamheden die te maken hebben met reinigen, impregneren 
van muren en dakpannen, damwand-coatings, kleurverdieping en reparatie en vervanging van 
de buitenkant van een pand  ortom, door reinigen en renovatie het pand aan de buitenkant 
in nieuwstaat terug te brengen  itge onderd schilder- en timmerwerk  

EPDM 
latte daken worden door anman ak- en evelservice vervangen door een dakbedekking 

van , een ij ersterke s nthetische rubber   heeft als voordeel dat het verlijmd 
wordt en er dus geen brandgevaar is , legt o  anman uit  ovendien wordt het uit  stuk 

gesneden waardoor er geen naden ijn  at is ideaal  iteraard voeren wij het oude dak netjes 
af  Net als wij oude dakpannen netjes afvoeren als we nieuwe dakpannen op het dak leggen   

www.dakengevelservice.nl 
eeft u nog geen kennis gemaakt met anman ak- en evelservice? an is het vanwege 

het tienjarige bestaan nu heel aantrekkelijk om dat wel te doen  n maart en april van dit jaar 
wordt uw pannendak beton  vanaf  slechts  euro per vierkante meter grondig gereinigd met 
een koudwaterreiniging, uitgaande van een pannendak beton  van ongeveer  vierkante 
meter   

Panman Dak- en Gevelservice is gevestigd aan de ostkade  in tadskanaal  elefoon:   
 oor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de geheel vernieuwde website 

wwwdakengevelservice nl  aar kunt u ook ien wat o  anman verstaat onder kwaliteit in 
alle geledingen van ijn bedrijf  
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Sterenborg Klussenbedrijf in Onstwedde biedt degelijke 
kwaliteit in nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Gaat u bouwen of verbouwen of moet er onderhoud 
gepleegd worden aan uw woning, dan kunt u dat 
zelf doen of uitbesteden aan de vakman. Sterenborg 
Klussenbedrijf uit Onstwedde voert vrijwel alle klus-
sen in en om het huis uit: van het plaatsen van een 
dakkapel tot het compleet monteren van een nieuwe 
badkamer en van het vervangen van de dakgoten 
tot het maken van een tuinhuis. Vakkundig en mooi 
afgewerkt met kwaliteitsmaterialen.

Maatwerk in nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Sterenborg Klussenbedrijf richt zich op ‘kleine’ nieuw-
bouwprojecten, verbouw en onderhoud. Dat kan gaan 
om een aanbouw, een nieuwe badkamer of bijvoorbeeld 
het plaatsen van een dakraam of het monteren van 
kunststof dakgoten. Daarnaast doet het bedrijf alle voor-
komende timmerwerk en onderhoud in en om het huis. 
Het klussenbedrijf gaat daarbij altijd uit van maatwerk, 
omdat geen klus dezelfde is.

Kleine en grotere opdrachten
De afgelopen jaren heeft Sterenborg Klussenbedrijf veel 
mooie opdrachten uitgevoerd, zoals het plaatsen van 
dakkapellen, het vervangen van dakgoten, het maken 
van vlonders of veranda’s, het bouwen van tuinhuisjes, 
het monteren van nieuwe badkamers en noem maar op. 
Een klus aanwijzen die het meest bijzonder was, kan hij 
bijna niet opnoemen, juist omdat elk huis en daarmee 
elke opdracht weer anders is. “Het is maatwerk, dus 
altijd leuk om te doen. Voor het zover is, verzet Stefan 
uiteraard heel wat werk: “Geen enkele klus is dezelfde. 
Vooraf overleg ik dan ook alles met de klanten en maak 
ik een offerte, waarin alle onderdelen helder staan 
omschreven.” Door zijn kennis en ervaring weet hij de 
wensen en eisen van zijn klanten altijd te vertalen naar 
technisch haalbare oplossingen. Regelmatig werkt hij 
trouwens samen met ervaren collega-vaklieden die elk 
beschikken over hun eigen expertise, bijvoorbeeld op 
het gebied van gas, water en licht. Wel blijft Sterenborg 
dan altijd het vaste aanspreekpunt en regelt hij alle on-
derdelen van het werk voor zijn klanten. “Zij hebben er 
daardoor verder geen omkijken naar. Bovendien kunnen 
ze altijd bij mij terecht voor advies over de mogelijkhe-
den of eventuele wijzigingen.” 

Tuinhuisjes en schuttingen
En is het huis perfect in orde, dan is wellicht de tuin aan 
de beurt. Zeker nu het voorjaar weer in aantocht is en 
we weer buiten willen genieten. Het plaatsen van een 
tuinhuis of een schutting kunt u ook gerust overlaten 
aan Sterenborg Klussenbedrijf. Bovendien verzorgt het 
bedrijf al het ander houtwerk voor de tuin, zoals houten 
vlonders of veranda’s. Eventueel bestratingswerk kunt u 
eveneens via Sterenborg regelen die daarvoor samen-
werkt met ervaren bestratingsbedrijven.

Kwaliteit en service zijn vanzelfsprekend
Het Onstwedder bedrijf is inmiddels een vertrouwde 
naam in het dorp. Het betekent wel dat de lat hoog ligt, 
weet ook Sterenborg: “Het leveren van kwaliteit én het 
bieden van service zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Is 
het resultaat perfect, dan werkt dat door. Wij moeten het 
ook hebben van mond-tot-mondreclame. De mensen 
kennen elkaar in het dorp, het is vertrouwd en dat is te 
merken aan onze klantenkring.”

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw? Is uw 
woning toe aan een fi kse opknapbe rt  raag dan eens 
een vrijblijvende offerte aan bij Sterenborg Klussenbe-
drijf.

Sterenborg Klussenbedrijf, Havenstraat 7, 9591 AJ 
Onstwedde. Telefoon: 0599-331567; mobiel: 
06-46638561. Kijk voor meer informatie eens op 
www.sterenborgklussenbedrijf.nl.

Nieuwbouw bedrijfspand in Onstwedde
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Van harte welkom op het nieuwe adres van Adminta Administratie 
en Advies: Hunsingolaan 1A in Stadskanaal
door Jaap Ruiter 
Het is weer tijd voor de belastingaangifte, die voor particulieren uiterlijk 1 mei binnen 
moet zijn. En ook al heeft de belastingdienst veel voorwerk gedaan en zijn veel be-
dragen al vooraf  ingevuld, toch kan het voordelig zijn om uw belastingaangifte door 
een deskundig en goed geschoolde fi nanciëel specialist na te laten kijken. Dat kan bij 
Adminta Administratie en Advies al vanaf  60 euro (particulier tarief). 

Compleet 
at dminta ook voor particulieren het aangewe en fi nanci le adres is, laat ien dat het fi -

nancieel administratie- en advieskantoor van vader en oon Wubbo en ert- an alders breed 
geori nteerd is  an een eenvoudige particuliere belastingaangifte tot complete dienstverle-
ning en advisering op alle gebieden van het , inclusief  salarisadministratie , vat Wubbo 

alders samen  aar dan wel op het nieuwe adres aan de unsingolaan  in tadskanaal, 
waardoor wij nog beter bereikbaar ijn en nu ook de beschikking hebben over een eigen 
parkeerterrein  

Gunstig tarief  
ij dminta horen e vaak het hardnekkige misverstand dat alle ondernemers een accountant 

nodig hebben  erwijl dat bij kleine en middelgrote bedrijven uit het  helemaal niet no-
dig is , egt ert- an alders, elf  egister elastingconsulent c  en met ijn lidmaatschap 
van het egister elastingadviseurs een waarborg is voor absolute vakinhoudelijke kwaliteit  
Want in de meeste gevallen geven die accountants een samenstellingsverklaring af, die wij 

even goed ook verstrekken  e ou dus kunnen eggen dat wij de elfde werk aamheden doen 
als een accountantskantoor, maar tegen een in veel gevallen gunstiger tarief  

Gespecialiseerd in MKB 
dminta is s noniem voor een persoonlijke benadering, korte lijnen,  e ibel, ruime ervaring, 

hoge mate van deskundigheid, één aanspreekpunt en een heerlijk nuchtere ost- roninger 
kijk op fi nanci le aken, waarbij de org voor uw administratie voorop staat, ongeacht of  
u een particuliere of  akelijke klant bent  mdat wij met name gespecialiseerd ijn in het 

, weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat een ondernemer ich voor de volle 
honderd procent moet kunnen concentreren op ijn of  haar werk aamheden en niet telkens 
afgeleid wordt door administratie en de daarbij horende vraagstukken , vertelt Wubbo al-
ders  aat dat maar aan ons over  

Mee denken 
pstellen jaarrekening, fi scale aangiften, begeleiding bij controles door belastingdienst en of  

bedrijfsvereniging, op etten en beoordelen van de administratieve organisatie en bijbehorende 
controles, opstellen van tussentijdse verslagen met daarbij horende relevante informatie en 
advie en, signaleren en voorkomen van fi nanci le problemen, opstellen van e ploitatie- en 
investeringsbegrotingen, etc  et is omaar een greep uit het veel ijdige pakket aan dienstver-
lening van dminta  n ijn wij altijd bereid om samen met de ondernemer een kop koffi e 
te drinken en gewoon eens mee te denken en te brainstormen over het bedrijf , vult ert- an 

alders aan  

www.adminta.nl 
dminta dministratie en dvies is gevestigd op het nieuwe adres aan de unsingolaan  

in tadskanaal  elefoon: -    oor meer informatie over het veel ijdige pakket aan 
dienstverlening kunt u kijken op wwwadminta nl of  u kunt er voor kie en om eens langs te 
komen voor een vrijblijvend gesprek   bent in ieder geval van harte welkom
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Van Lemel Bestratingen en De Wijk Bestrating: 
Als het echt goed, strak en netjes moet!

door Jaap Ruiter 
'Van Lemel Bestratingen' uit Vlagtwedde en 
'De Wijk Bestrating' uit Stadskanaal zijn twee 
stratenmakersbedrijven die als ZZP'ers al 
jarenlang samenwerken. "Dat bevalt goed", 
zegt Bert van Lemel. "Heel goed. Maar is ook 
gewoon nodig, want in je eentje kom je altijd 
een paar handen te kort. We kunnen prima 
samenwerken omdat we allebei jongens zijn 
die er van houden de mouwen op te stropen, 
afspraken na te komen, eerlijke prijzen te 
berekenen, deskundig zijn en bestrating strak 
en netjes af te werken." 

Elke situatie is weer anders 
"En we zijn ook nog eens voortreffelijk op elkaar 
ingespeeld en hebben samen meer dan 40 jaar 
ervaring", vult Arnold de Wijk aan. "We werken 
voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. 
Wij zijn nergens te groot of te klein voor. We 
bestraten met evenveel plezier een klein terrasje 
van een paar vierkante meter als een parkeer-
plaats van honderden vierkante meters bij een 
bedrijf of instantie. Daarnaast denken we altijd 
mee met de klant en adviseren waar dat nodig is 
op een eerlijke en correcte manier. Onze offertes 
zijn altijd scherp geprijsd en berekend op per-
soonlijke omstandigheden omdat elke situatie weer anders is." 

Levering materialen 
'Van Lemel Bestratingen' en 'De Wijk Bestrating' zijn ook in staat om alle 
materialen te leveren die nodig zijn. "Daarnaast komen we bij de mensen 
thuis met voorbeelden van diverse bestrating-mogelijkheden", vult Bert 
van Lemel aan. "En als het nodig mocht zijn vervangen we ook direct de 
riolering, of voeren andere grondverzet-werkzaamheden uit, want behalve 
stratenmaker heb ik ook een opleiding gehad in de grond, weg en water-
bouw. Wat dat betreft zijn Arnold en ik van alle aspecten in onze branche 
thuis."

Ervaring en vakmanschap 
Verder hebben Bert van Lemel en Arnold de Wijk alles in eigen beheer en 
beschikken over de nodige professionele apparatuur. Bovendien bestra-
ten de ervaren stratenmakers op de ambachtelijke manier, dus met hand 
en hamer. "Zeker als je bepaalde vormen van sierbestrating hebt, waar 
geen enkele steen of klinker dezelfde is, komt het aan op ervaring en 

vakmanschap en moeten de stenen er zorgvuldig een voor een worden 
ingetikt", legt Arnold de Wijk uit. 

Eenmaal klant altijd klant 
Het duo heeft inmiddels een grote klantenkring opgebouwd. "Van werk 
komt werk", aldus Bert van Lemel. "Als we ergens aan het werk zijn, 
komt het regelmatig voor dat een buurtbewoner naar ons toe komt en 
ons ook vraagt om een offerte te maken. Ze zien het resultaat, ze zien 
zien ons werken en zien dat het goed is. Strak en netjes zoals het hoort. 
Ook mond-tot-mond-reclame geeft ons veel werk. Daar zijn we best wel 
trots op dat klanten ons aanprijzen bij anderen. En eenmaal klant bij ons 
blijven ze ook klant." 

Facebook
Voor meer informatie of een scherpe offerte kunt u bellen naar Arnold de 
Wijk: 06 2132 0550. Of naar Bert van Lemel: 0599-333 112 of mobiel: 06 
36 11 25 29. Als u voorbeelden wilt zien wat Bert van Lemel en Arnold de 
Wijk onder kwaliteit, strak en netjes verstaan, kunt u kijken op de Face-
book-paginas van Arnold de Wijk en 'Van Lemel Bestratingen'.

Bert van Lemel(links) en Arnold de Wijk

DE WIJK
BESTRATING
Altenalaan 6
9501 PR Stadskanaal
Tel: 06-21320550
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Betaalbare kwaliteit occasions vindt u bij Dealerauto’s Emmen 
door Jaap Ruiter 
Zoekt u een jong gebruikte auto van dealer-kwaliteit met 
een scherpe prijs? Zoekt u een autobedrijf dat de tijd 
voor u neemt? Waar u vriendelijk wordt behandeld? En 
waar u als klant centraal staat? Dan wordt het tijd om 
een bezoekje te brengen aan Dealerauto’s Emmen aan 
de Kapitein Nemostraat 34 in Emmen of een kijkje te 
nemen op de uitgebreide digitale showroom op
www.dealerautosemmen.nl.  

Zoals het hoort en zoals de klant verwacht 
“Wij verkopen auto’s zoals het hoort”, zegt Erwin Wind van 
Dealerauto’s Emmen. “Wij verkopen auto’s zoals de klant het 
verwacht. Dus geen schade-auto’s maar mooie auto’s van 
dealerkwaliteit die scherp zijn geprijsd. Bovendien heeft elke 
auto een Nationale Auto Pas, een onderhoudsboekje en een 
set reservesleutels. En zijn de auto’s meestal afkomstig van 
de eerste eigenaar. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij een 
autobedrijf zijn op dealerniveau, behalve de prijs!” 

Steeds meer klanten 
Dealerauto’s Emmen heeft klanten in heel Nederland omdat het aanbod 
van jong gebruikte auto’s uitgebreid op het internet vermeld staat. “Maar 
elke auto die we digitaal aanbieden is hier ook met eigen ogen te zien”, 
vertelt Erwin Wind. “Dat heeft te maken met het feit dat we al ruim vier jaar 
op deze locatie gevestigd zijn en een grote showroom tot onze beschik-
king hebben. We trekken daardoor steeds meer klanten.” Behalve een 
grote showroom heeft Dealerauto’s Emmen op deze mooie en ‘groene’ 
(zonnepanelen) locatie ook de beschikking over een ruime en zeer mo-
derne werkplaats waar alle voorkomende onderhoud- en reparatiewerk-
zaamheden uitgevoerd kunnen worden, inclusief APK en airco-service. 

iteraard is Dealera to s mmen ovag gecertifi ceerd. 

Scherp inkopen is scherp verkopen 
Erwin Wind zegt het niet, maar laat wel doorschemeren dat je eigenlijk een 
beetje een dief van je eigen portemonnee bent als je een jong gebruikte 
auto van dealer-kwaliteit zoekt en niet naar Dealerauto’s Emmen gaat. 

“Want dezelfde auto staat gegarandeerd duurder bij de merkdealer. En 
dat wij een scherpe prijs hanteren heeft alles te maken met zeer scherp 
inkopen door ondermeer onze uitstekende contacten. Daarnaast hebben 
wij lage bedrijfskosten en kunnen wij dus ook weer scherp doorverkopen. 
Dat is het principe en eigenlijk heel simpel. Daar is niets mistig of schim-
mig aan. Wij werken heel transparant. Dat zie je bijvoorbeeld ook hoe wij 
aken doen: gewoon aan de koffi etafel of aan het barretje achterin de 

showroom. Wij trekken ons niet terug in achterafkantoortjes om zaken te 
doen met de klant.” 

www.dealerautosemmen.nl 
En mocht u willen weten wat de ervaringen zijn van klanten die u voor-
gingen, dan moet u beslist eens de recensies op de website lezen! Dea-
lerauto’s Emmen is gevestigd aan de Kapitein Nemostraat 34 in Emmen. 
Telefoon: 0591-633111. Dealerauto’s Emmen is tevens met een zeer 
uitgebreid aanbod van jong gebruikte en zeer scherp geprijsde auto’s van 
dealer-kwaliteit te vinden op het internet via www.dealerautosemmen.nl. 
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door Jaap Ruiter 
Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal is onlangs uitgebreid en prachtig verbouwd waardoor 
de unieke onderneming van Ina Kram een geweldige en professionele uitstraling heeft 
gek egen. o is e  een apa te ont angst ui te  is de oo kant  ink opgeknapt en hee t 
Ina nu zelf  een kantoor. “Na de verbouwing heb ik het assortiment kunnen uitbreiden, 
want er komen telkens nieuwe artikelen bij”, vertelt ze. “Op deze manier kan ik alles 
goed uitstallen en is er veel meer keuzevrijheid.” 

Wie begrijpt jou? 
Borstkanker… Ina Kram 
weet er als ervaringsdeskundi-
ge alles van. Na een moeilijke 
periode van twijfel, bevesti-
ging, behandeling en probe-
ren het verlies te accepteren 
sta je voor de volgende fase 
in je leven: een borstprothese 
en aangepaste kleding, want 
je wilt na deze ingrijpende le-
vensgebeurtenis er tenslotte 
wel leuk uit blijven zien. Maar 
waar moet je heen? Wie be-
grijpt jou? En geeft je de (h)
erkenning die je verdient? 

“Dat is precies waar ik 11 jaar geleden allemaal tegen aan liep”, zegt Ina. “En is de aanleiding 
geweest om deze zaak te beginnen omdat ik nergens de antwoorden kreeg die ik zocht.”  

1 op de 7 vrouwen 
Ina’s Bodyfashion is gespecialiseerd in mammaprotheses, lingerie, home-wear, nachtmode, 
sportkleding en badmode. Inmiddels komen vrouwen uit heel Nederland naar Ina’s Bodyfa-
shion. Niet alleen vanwege de uitgebreide collectie, maar ook vooral om het begrip dat ze bij 
Ina vinden omdat ze een lotgenoot is en dezelfde worstelingen door heeft gemaakt van vrou-
wen met borstkanker. De klanten waarderen de persoonlijke aandacht, de betrokkenheid en het 
daadwerkelijk ‘gezien’ en erkend worden. Ina: “Borstkanker komt veel voor. Maar liefst 1 op de 
7 vrouwen krijgt er mee te maken. Van vertegenwoordigers hoor ik dat er nergens in Nederland 
een gelijkwaardige zaak als die van mij is te vinden. Dat maakt mij aan de ene kant erg trots, 
maar aan de andere kant ook verdrietig, want het betekent dat veel vrouwen met borstkanker 
dus niet de volledige aandacht krijgen die ze verdienen.” 

Alleen op afspraak 
Het eerste contact met Ina’s Bodyfashion staat meestal in het teken van het aanmeten van een 
goedzittende bh met prothese. “Die zijn er in alle soorten en maten”, vertelt Ina. “Omdat ik 

graag wil dat vrouwen na hun eerste bezoek zo compleet mogelijk de deur weer uitgaan, heb ik 
veel op voorraad. Mijn klanten kunnen rustig rondkijken om te ontdekken wat ze leuk vinden 
als het gaat om lingerie, home-wear, nachtmode, sportkleding en badmode.” Ina benadrukt 
dat dat zonder schaamte kan en in alle rust en vrijheid plaats vindt, want ze werkt alleen op 
afspraak. En dat Ina’s Bodyfashion een heel fraai en aansprekend assortiment aan kleding heeft, 
blijkt wel uit de vele reacties van de begeleidende partners, dochters, vriendinnen of  (schoon)
zussen, die niet zelden aangeven dat Ina echt hele leuke lingerie, home-wear, nachtmode, sport-
kleding en en badkleding in de collectie heeft die elders niet te krijgen is. 

www.inasbodyfashion.nl 
na s od fashion is gecertifi ceerd, erkend en wordt regelmatig getoetst en gecontroleerd door 

de SEMH. Verder is het goed te weten dat Ina’s Bodyfashion aangesloten is bij alle ziektekos-
tenverzekeraars en dat de hulpmiddelen 100 procent worden vergoed, afgezien van het eigen 
risico. 

Ina’s Bodyfashion is gevestigd aan de Scheepswerfkade 51 in Stadskanaal en werkt alleen op 
afspraak, zodat u er verzekerd van kunt zijn dat u de aandacht en de betrokkenheid krijgt die u 
verdient. Voor meer informatie kunt u bellen via 0599-648582 of  u kunt een kijkje nemen op 
www.inasbodyfashion.nl.

Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal is na uitbreiding en verbouwing
als geen ander gespecialiseerd in mammacare
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Venema Administraties & 
Belastingadviseurs in 
2e Exloërmond
Belastingaangifte: dit jaar mag u kiezen
Met het hoofd in de papieren, of  toch liever in de zon? Voor 1 mei dient de belastingaangifte 
2016 weer binnen te zijn. Liefst voor 1 april, wilt u garantie op een tijdige terugbetaling. Niet 
iets waar veel mensen om staan te springen. Een veelgestelde vraag is daarom: doe ik het dit 
jaar zelf, of  besteed ik het uit?

Wanneer aangifte zelf  doen?
Het goede nieuws is dat de Belastingdienst veel gegevens al voor u heeft ingevuld. Voor 
sommige mensen is het daarom puur een kwestie van de ingevulde gegevens controleren en 
aanvullen. Toch is het van belang dat u deze gegevens goed controleert. Er kan altijd iets mis 
gaan. Wilt u dit voorkomen, schakel dan een belastingadviseur in. Zo weet u zeker dat u het 
meeste uit de belastingaangifte haalt. 

Wanneer belastingaangifte uitbesteden?
Wanneer de situatie ingewikkelder is, doet u er sowieso goed aan een belastingadviseur of  
accountant in te schakelen. Deze heeft kennis van alle voordelen en aftrekposten en weet hoe 

u er het meeste uit kunt halen. Zeker in het geval van 
recentelijke wijzigingen in uw situatie is meer voor-
deel te behalen. U heeft afgelopen jaar bijvoorbeeld: 
•       een erfenis ontvangen;
•       een huis gekocht;
•       een kind gekregen;
•       een lening afgesloten bij een bank of  familielid;
 een huwelijk gesloten of  bent ander ijds fi scale 

 partner geworden.

Venema Administraties & Belastingadviseurs 
ontzorgt zowel ondernemers als particulieren graag 
door de volledige belastingaangifte te regelen. Een 
goed ingevulde belastingaangifte kan het verschil 
maken. Met de hulp van één van de experts van 
Venema betaalt u nooit te veel belasting. 

Neem contact op met Venema Administraties & 
Belastingadviseurs 
Bent u bang bepaalde voordelen over het hoofd te 
zien? Of  kunt u uw tijd wel beter besteden? Neem 
dan contact op met Venema Administraties & Belas-
tingadviseurs: zij nemen u graag het werk uit handen. 
Venema Administraties & Belastingadviseurs bevindt 
zich aan de Kijlstraat 28, 9571 AL  2e Exloërmond. 
Tel. 0599-671518 of  kijk eens op 
www.venema-belastingadviseurs.nl.

Ruim 5200 bezoekers
Ladies Day & Night 
in Stadskanaal 
groot succes
Het was afgelopen vrijdag een gezellige drukte 
in het Pagecentrum in Stadskanaal. De eerste 
van de zes Ladies Day & Nights van dit kalen-
derjaar was namelijk een feit: drie in het voor-
jaar en drie in het najaar. Stadskanaal beet dit 
jaar weer het spits af  met later deze lente nog 
een tweetal prachtige dagen in achtereenvol-
gens  Drachten en Leek. In oktober is er een 
Ladies Day & Night in Steenwijk, in november 
in Exloo en in december in MartiniPlaza in 
Groningen. Naar het evenement in Stadskanaal 
kwamen veel mensen: meer dan 5200. De orga-
nisatie is dan ook meer dan tevreden.

Het loog er niet om: de parkeerplaats bij het Stads-
kanaalster Pagecentrum stond rond het openingstijd-
stip van 14.00 uur al goed vol. Er was nog wel plek, 
maar al gauw was het elders een plekje zoeken en 
voor diegenen die wat later kwamen was het wachten 
tot er iemand vertrok om diens plekje in te nemen. 
Niet dat de mensen gauw vertrokken, want er was 
alle reden tot lang blijven: veel leuke kraampjes met 
allerhande verkoopwaar van tassen tot parfums, van 
etenswaar zoals kaas, metworsten en andere lek-
kernijen tot een heerlijke kop koffi e met appeltaart 
en dan was er ook nog een en al gezelligheid en dat 
maar liefst negen uur lang, want de Ladies Day & 
Night duurde tot maar liefst 23.00 uur. 

De meeste vrouwen kwamen in groepjes en be-
machtigden een entreekaartje van slechts € 2,-. Via 
kortingscoupons kon men voor maar een euro naar 
binnen. Nee, voor de prijs hoefden de vele vrouwen 
het niet te laten. Vrouwen in alle leeftijden overigens, 
want de Ladies Day & Nights zijn voor jong en oud.  
(Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Deze maand 20 PROCENT KORTING op raamdecoratie 
bij Westen Tapijt & Wonen in Musselkanaal, de meest 
complete woningspeciaalzaak uit de regio  
door Jaap Ruiter 
Westen Tapijt & Wonen in Musselkanaal biedt 
klanten totale woonbeleving. Het vertrouwde 
familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat is 
een unieke en complete woningspeciaalzaak waar 
u alle disciplines onder 1 dak vindt. "Wij gaan 
verder waar anderen stoppen", vult binnenhuis-
adviseur Frank Westen aan. "Bij ons vind je verf, 
behang, gordijnen, raamdecoratie, vloeren, hor-
ren, shutters en zonwering. Bovendien hebben we 
alles in eigen hand met adviseurs, gordijn-atelier, 
stomerij, woningstoffeerderij en schilder- en mon-
tageploeg. Deze maand geven we trouwens 20 
procent korting op alle raamdecoratie!" 

Persoonlijk advies op maat 
"De compleetheid van ons bedrijf is ook onze kracht", 
vertelt Frank Westen, in opvolging de tweede gene-
ratie binnen het familiebedrijf. "Meestal koop je bij 
de ene zaak de gordijnen, gaat naar een ander voor 
verf en behang en bezoekt tenslotte een derde zaak 
voor tapijt of nieuwe vloer om daarna op zoek te gaan 
naar een woningstoffeerder, parketteur en schilder/
behanger. Dat is bij ons dus niet nodig. Hier kun je je 
eigen interieur heel nauwgezet uitzoeken en op elkaar 
afstemmen omdat hier alles onder 1 dak is te vinden. 
Bovendien wordt iedereen vakkundig geadviseerd 

door onze binnenhuisadviseurs. Wij denken graag mee en komen ook bij 
mensen thuis om ze goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij geven 
een persoonlijk interieuradvies op maat." 

Altijd klaar staan voor de klant 
Als de keus voor een nieuw interieur eenmaal is bepaald biedt Westen 
Tapijt & Wonen de extra service om de aankleding ook voor zijn rekening 
te nemen. "Wij proberen onze klanten volledig te ontzorgen en nemen 
alle werkzaamheden voor onze rekening als de klant dat wil. Wij bieden 
woningstoffering, inclusief verven, behangen en het leggen van vloeren. 
Wij komen als de timmerman en de stukadoor vertrekken. Het komt re-
gelmatig voor dat de klant op vakantie gaat en wij de sleutel van het huis 
krijgen met de mededeling alles in orde te maken zoals is afgesproken. Bij 
terugkomst is alles tot in de puntjes afgewerkt en kunnen de meubels er 
weer in. En als dat te zwaar is, dan doen wij dat ook. Geen probleem. Wij 
staan altijd klaar voor onze klanten." 

Kantoor- en projectinrichting 
Ook bedrijven kunnen gebruik maken van de compleetheid en de veelzij-
digheid van Westen Tapijt & Wonen. "In onze afdeling kantoor- en project-
inrichting werken we op dezelfde manier", legt Frank Westen uit. "Zakelijk 
of particulier, wij zullen altijd onze uiterste best doen om optimale kwaliteit, 
garantie, zekerheid en vertrouwen te bieden. Dat lukt ons al meer dan 
30 jaar en daar gaan we ook mee door. Van dat streven zullen we nooit 
afwijken. Als extra bieden we de lezers deze maand 20 procent korting op 
raamdecoratie!"

www.westenwonen.nl 
Bent u op zoek naar complete woonbeleving? Naar een woningspeci-
aalzaak die uw wensen begrijpt? Een woningspeciaalzaak die op inte-
rieurgebied alles onder 1 dak heeft? Waar u deskundig en persoonlijk 
wordt geadviseerd? Zowel in de zaak als thuis? En die alle voorkomende 
werkzaamheden ook nog eens voor zijn rekening neemt? Dan moet u 
beslist een langs komen bij Westen Tapijt & Wonen aan de Marktstraat 
60 in Musselkanaal. Tevens het adres voor kantoor- en projectinrichting. 
Telefoon: 0599-412 972. Mobiel: 06 12 1818 43. U kunt ook eens kijken op 
www.westenwonen.nl.
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Door: Gijs Klompmaker
Het begon allemaal met een verlaten, verval-
len pand, zonder vloer en zonder ramen van 
zo’n 110 vierkante meter. Wanneer je door het 
schitterende zalencomplex van Partycentrum 
De Schaapsberg loopt, is dat haast niet voor 
te stellen. Adolf  en Oenie Kaijser en hun 
levenswerk schittert en straalt, met maar liefst 
1500 vierkante meter. Alles vanuit passie opge-
bouwd. Samen ademen zij horeca en stroomt 
het organiseren van feesten door hun bloed.

Iedereen kan bij ons terecht!
“We hebben vijf  zalen voor feesten die weer te 
verdelen zijn in vijftien kleinere zalen. In totaal 
kunnen hier 600 mensen feest vieren. Iedere zaal 
heeft zijn entree, garderobe en zijn eigen toilet-
groep. Hierdoor hebben al onze gasten hun eigen  
ruimte”, aldus Adolf  Kaijser.”We hebben heel 
veel familiedagen, vergaderingen , bruiloften en 
bedrijfsfeesten. Mensen kunnen kiezen hoe ze 
de avond willen doorbrengen. We hebben allerlei 
soorten spellen en thema’s.” Op de website van 
het partycentrum vindt u alle mogelijkheden 
en die zijn groots en divers. Waant u zich graag 
met een groep in de Cariben, geen punt. Of  
liever gezamenlijk spelen in een heus casino, De 
Schaapsberg regelt het in een handomdraai voor 
u. “Iedereen is welkom bij ons, grote groepen en 
kleine groepen, we verwelkomen ze allemaal even 
graag”, zegt gastvrouw Oenie opgewekt. 

Heerlijke thematische buffetten, de kleding van 
uw bediening is ook helemaal aangepast binnen 
het thema. Wilt u een bijzondere avond met elkaar 
genieten, dan hoeft u niet verder de zoeken. Partycentrum de Schaapsberg heeft alles voor u 
in huis. Oenie, als gastvrouw, verzorgt graag een fantastisch feest voor jullie. 

Op een heus dorpsplein kunt u heerlijk genieten van diverse buffetten. Er is een slager, een 
politiebureau en alles wat hoort op een dorpsplein. Oenie lacht breed uit: “Het dorpsplein is 
een schitterende plek om te genieten van al onze grillbuffetten”. Er gaat echt een wereld voor 

u open en u kunt zelf  kiezen welk deel van de wereld u wilt ontdekken. Kijk maar eens naar 
het wereldse aanbod op de website van de Schaapsberg. U vindt er zonder twijfel een feest-
avond die bij u en uw gezelschap past!

De Schaapsberg
Kerklaan 20  |  9564 PA Zandberg / Musselkanaal
Telefoon:  0599 – 412941  |  www.deschaapsberg.nl  |  info@deschaapberg.nl

Musselkanaal/Zandberg  |  Partycentrum De Schaapsberg
Open een wereld naar keuze
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Vogue Fashion and more Veendam
“De rol van een kledingwinkel verandert”
Leegstand, veel plaatsen in het noorden hebben er mee te maken. 
Eens bruisende winkelstraten vereenzamen. Ook voor de winke-
liers die er nog zitten is dit een probleem. Wilma Jager, ooit eige-
naresse van maar liefst zes kledingwinkels in het noorden, weet er 
alles van. “De tijd van rennen van pashokje naar kassa terug naar 
het pashokje is voorbij”.

Door: Gijs Klompmaker

Wilma heeft verschillende kledingwinkels gehad, stopte in 2014 
met haar laatste winkel, maar kon toch geen afscheid nemen van 
het vak, het ondernemen en het inkopen van nieuwe collecties. En 
dus staat ze weer al stralend in haar winkel in Veendam, Vogue 
Fashion and more. 
“Ik was er wel klaar mee dacht ik. Mijn hele leven was het werken, wer-
ken en werken. En met veel plezier. Maar het was nooit genoeg, steeds 
op zoek naar nieuwe collecties, uitbreidingsmogelijkheden en mooie 
merken. Eigenlijk vond ik alles in mijn werk. Maar in ongeveer vijfen-
twintig jaar verandert er wel wat in je  leven. En ook begon ik wat fysieke 
klachten te krijgen. Ik was op zoek naar tijd voor mezelf.”

Zonder winkel zocht ze tijd voor vriendinnen en leuke dingen, het 
kostte haar vijfhonderd euro aan diesel in één maand. Maar het 
gaf  haar toch niet de voldoening die ze zocht. Ze besloot part-
time te gaan werken in winkels en als vertegenwoordigster. Totdat 
de winkel, die ze als laatste had verlaten, om een reddende engel 
schreeuwde. En bloed kruipt waar het niet kan gaan.
“Ik wilde niet dat de winkel er aan onderdoor zou gaan. Sinds november heb ik de zaak weer 
overgenomen. Ik heb de winkel gelijk tot een knussere boetiek omgetoverd en sta met veel 
plezier weer vrouwen van advies en kleding te voorzien. Dat is en blijft de basis en dat is en 
blijft fantastisch leuk om te doen.”

De wereld verandert, de straten blijven leger, de impulsaankoop verdwijnt uit het 
straatbeeld. En dat is omschakelen. 
“Ik vind het jammer hoor, dat er minder drukte is in de Kerkstraat. Sinds de Poiesz er zit en 
die de ingang aan de andere kant heeft gemaakt, is het een stuk rustiger. Toch is ook de tijd 
veranderd. Mensen kopen op een andere manier. Deels via internet, maar deels ook omdat 
ze zich ergens thuis voelen. En dat is wat ik probeer en leuk vind. Het vrouwen naar de zin 
te maken, zich thuis te laten voelen in hun kleding. En zo bind ik klanten aan me. Eigenlijk 
maakt het dan niet uit waar je zit met je winkel, mensen moeten graag bij jou komen.”

Of  het nu in haar winkel in Borger, Zuidhorn of  Veendam is, klanten komen graag 
even langs bij Wilma. Met Vogue Fashion and more, hoopt ze de vrouwen in Veendam 
aan zich te binden. Maar hoe doe je zoiets?
“Vooral door eerlijk en oprecht te zijn. Te zeggen wat je vindt. Dat heb ik mijn hele leven 
gedaan. Niemand heeft er wat aan als je staat te liegen over hoe een kledingstuk iemand staat. 

ensen komen ook niet alleen voor een broek of  een feest-outfi t, mensen komen voor ge el-
ligheid en plezier. Ik probeer nu via facebook vrouwen op de hoogte te houden en ze een 
hand te reiken.”

Vogue Fashion and more, is een kledingzaak die houdt van persoonlijk contact, aan-
dacht en gezelligheid. Dat gecombineerd met de vakkennis en de ervaring van Wilma, 
maakt de winkel een krachtig centrum van kleding en uitstraling. Volg Vogue op face-
book (VogueVeendam) of  kom gezellig langs bij Wilma aan de (Verlengde) Kerkstraat 
70, je zult er geen spijt van krijgen.
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Verbouwing vanaf 4 maart
BleiToe Kidsware in Borger 
vanaf half maart in nieuw 
jasje
Sinds enkele jaren is de kinderkledingzaak BleiToe Kidsware in Borger 
gevestigd aan Achter de Brink 34: een schitterende locatie en dito winkel 
met kleding voor kinderen in vele soorten en maten. Fleurig, vrolijk, mo-
dern en zo meer en dus voor iedereen wat wils. Elke dag is het een komen 
en gaan van klanten die altijd met een vrolijk gezicht huiswaarts keren. 
Eigenaresse Mariëlla van den Brink is dan ook maar wat trots. Binnenkort 
nóg meer dan ooit tevoren: haar winkel in Borger wordt verbouwd. 

,,Ik was het eigenlijk al veel langer van plan, hoor”, vertelt Mariëlla een paar 
dagen voorafgaand aan het begin van de verbouwingswerkzaamheden. Komende zaterdag gaat het beginnen. ,,We sluiten 
de deuren vrijdagavond om 20.00 uur en dan gaat de verbouwing beginnen.” De plannen lagen er dus al, maar het kwam er 
maar niet van. De grootste reden lag hem vooral in het feit dat de vestiging van BleiToe in Gieten naar een ander pand in dat 
dorp verhuisde, een soortgelijke winkel als in Borger. Ook in Gieten gaat het naar behoren, maar dientengevolge kreeg ze het 
wel steeds drukker en moesten prioriteiten worden gesteld. Nu is de tijd echter daar om de winkel in Borger van een mooie 
metamorfose te voorzien. ,,Het stond eigenlijk al twee keer op de planning, maar het werd nu wel hoog tijd. Ik ben al zeven 

jaar eigenaresse van BleiToe en dus was het ook wel nodig om 
te gaan verbouwen.”

De verbouwing zal ruim anderhalve week in beslag gaan 
nemen: van zaterdag 4 maart tot woensdag 15 maart a.s. Om 
9.00 uur is dan de feestelijke (her)opening in Borger. Er staat 
heel wat te gebeuren, want als Mariëlla iets doet dan moet het 
goed gebeuren  ijk alleen al naar het fi liaal in ieten dat er 
schitterend uitziet en gewoon uitnodigt om een kijkje te gaan 
nemen. In Borger is dat al jaren zo en op 15 maart kan het 
dan ook niet anders of  de klant zal zijn ogen uitkijken. Het is 
dan het resultaat van de verbouwingen die zoveel inhouden 
als echt alles onder handen nemen: van plafond tot de vloer 
en zo meer. ,,Alles wordt vernieuwd”, zegt Mariëlla. ,,He-
lemaal weer up-to-date naar de laatste trends. Zeker nu het 
dorp Borger zelf  zo mooi is opgeknapt is het helemáál fantas-
tisch onze winkel eveneens in stijl te verbouwen.”

Als het straks 15 maart is zijn er diverse leuke acties. Zo 
krijgen bijvoorbeeld de eerste vijftien klanten een cadeaubon 
van € 10,- en is er voor ieder kind een leuk presentje. En 
Mariëlla zou Mariëlla niet zijn als zij met haar team voor een 
leuke, gezellige sfeer zal zorgen en het iedereen op zijn/haar 
gemak zal stellen. Het team dat uit vijf  vrouwen bestaat staat 
elke dag voor de klant klaar: zowel in Gieten als in Borger en 
vanaf  half  maart in een vernieuwd fi liaal in orger  

Het ruime assortiment aan bekende merken zoals Name it, 
Vingino, Retour, B.Nosy, O’Chill, Frankie & Liberty, Bellair, 
Nobel, NoNo, Feetje en zo meer blijft gehandhaafd. Mariëlla 
en haar team heet iedereen van harte welkom op 15 maart een 
kijkje te komen nemen aan Achter de Brink 34 in Borger. De 
koffi e en thee staat klaar met uiteraard iets lekkers erbij  (Door 
RegioMagazine / Gerry Grave)

RegioMagazine
Succes door Reclame!

ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36
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Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt
'Laat uw voeten mijn zorg zijn' 
door Jaap Ruiter 
Op donderdag 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april a.s. 
kunt u zonder afspraak van 10.00 tot 12.00 uur een gratis 
voetencheck laten uitvoeren bij pedicurepraktijk Roely 
Voor in ’t Holt aan de Boerhaavestraat 20 in Stadskanaal 
(tegenover het Refajaziekenhuis). 

Preventief
Een voetencheck is een preventieve manier om toekomstige 
klachten te voorkomen. Zowel voor volwassenen als voor kin-
deren is het zinvol de voeten te laten controleren. De voeten-
check wordt besloten met advies en informatie. "Desgewenst 
kan er een behandelplan worden opgesteld", zegt Roely Voor 
in ’t Holt, die sinds 2004 een pedicurepraktijk aan huis heeft. 
"Vorig jaar heb ik de opleiding tot Medisch Pedicure afgerond. 
Daardoor is de basiskennis weer helemaal up to date en aange-
vuld met specialistische technieken en kennis over alle aspec-
ten van de risicovoet." 

Positieve invloed op gezondheid 
Een pedicurebezoek heeft een positieve invloed op de algehele 
gezondheid. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen in iede-
re leeftijdscategorie. "De meeste mensen besteden echter niet 
zoveel aandacht aan hun voeten", weet Roely Voor in 't Holt 
uit ervaring. "Er bestaat nog steeds veel onwetendheid over de 
werkzaamheden van een pedicure. Dat blijkt wel uit het feit dat 
veel mensen met voetklachten naar de huisarts gaan. Maar met 
voetklachten moet je juist naar de pedicure gaan. Iedereen mag 
vrijblijvend langskomen voor advies. Verder heb ik vaak ge-
merkt dat mensen zich voor hun voeten schamen. Als medisch 
pedicure wil ik met al mijn vakkennis graag iedereen van zijn 
of  haar voetklachten afhelpen." 

Medisch pedicure
Als medisch pedicure heeft Roely in beginsel dezelfde taken als 
een (basis)pedicure, maar voert zij nu ook specialistische be-
handelingen uit, zoals bij de risicovoet. "De verantwoordelijk-
heid ligt meer op de medische kant van het beroep. Afhankelijk 
van de aandoening en pijnklachten, gebruik ik als medisch pe-
dicure verschillende technieken en materialen. Verder moet ik 
als medisch pedicure kunnen samenwerken met andere disci-

plines als collega-pedicures, huisartsen, verpleegkundigen, po-
dotherapeuten, orthopedisch schoenmakers, etc. Een medisch 
pedicure moet op de hoogte ijn van de specifi eke inbreng van 
deze disciplines en de cliënt hierover kunnen adviseren." 

De behandeling 
Voor Roely staat het als een paal boven water dat voeten meer 
aandacht verdienen dan ze doorgaans krijgen. "Want vergeet 
niet dat je voeten de hele dag je lichaamsgewicht dragen. Bij 
hardlopen wordt dat zelfs verdrievoudigd. Daarom is het be-
langrijk dat voeten goed worden verzorgd. En dat kan een pro-
fessionele medisch pedicure het beste." Roely voegt daar aan 
toe dat een pedicurebehandeling kan bestaan uit het knippen 
van nagels, het verwijderen van eelt, likdoorns en kloven, het 
aanpakken van probleemnagels en het verzorgen van de huid. 
"Mijn klanten krijgen altijd een goed advies en indien nodig 
extra informatie mee. Tijdens en na de behandeling werk ik 
zoveel mogelijk met producten die vervaardigd zijn uit natuur-
lijke ingrediënten." 

oet e  e ologie
Behalve medisch pedicure is Roely tevens gediplomeerd voet-
re  e onetherapeut  iermee kan ik op een andere methode 
en op een heel ander vlak aan problemen, klachten en andere 
ongemakken werken  ij voetre  e onetherapie worden door 
middel van een massage de drukpunten in de voeten gestimu-
leerd. Deze massage kan helpen bij verschillende lichamelijke 
klachten, maar is ook erg ontspannend voor mensen zonder 
klachten. De toepassing van deze behandelmethode blijkt zeer 
goede resultaten te geven. Bij onderzoek van de voeten blijkt 
dat vooral op de voetzool zones voorkomen die corresponde-
ren met de organen in het lichaam. De ligging van de orgaan-
zones op de voetzool lijkt sterk op het patroon van de organen 
in het lichaam  e ervaring leert dat een goede voetre  e be-
handeling een krachtige stimulans kan zijn waardoor het li-
chaam in balans komt. Daardoor kan het zelfhelend vermogen 
van het lichaam zijn werk doen. Ik sluit hier vaak de reguliere 
pediucurebehandeling mee af." 

Vakvrouw
Als vakvrouw blijft Roely aan de weg timmeren, door het vol-

gen van diverse opleidingen, 
cursussen en workshops, 
zodat de pedicurepraktijk 
ten allen tijde up to date is 
en u als klant verzekerd blijft 
van alle deskundigheid die 
nodig is. Zo kunt u bij Roely 
terecht voor het maken van 
ortheses, het plaatsen van 
nagelbeugels, het uitvoeren 
van nagelreparaties door 
middel van gel of  acryl en 
wratbehandeling. Voorts is 
het mogelijk om een pijn-
lijke plek tijdelijk drukvrij te 
laten leggen en kunt u uw 
teennagels laten lakken, wat 
vooral in de zomer heel leuk 
is!  

ProVoet en KRP 
Roely is aangesloten bij de 
brancheorganisatie ‘Pro-
Voet’. Deze organisatie stelt 
hoge eisen aan opleiding, 
kwaliteit en vakmanschap.
Daarnaast is ze ingeschre-
ven in het kwaliteitsregister 
pedicures (KRP). Daarmee 
verplicht ze zich tot het 
volgen van bijscholingen 
en dekt de verzekering de 
behandeling voor personen 
die hier een vergoeding voor 
kunnen krijgen.

www.laatuwvoetenmijnzorgzijn.nl
Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt is gevestigd aan de 
Boerhaavestraat 20 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-650685. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.laatuwvoetenmijnzorgzijn.nl.
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door Jaap Ruiter 
Nog niet iedereen is er aan gewend, maar door het inschakelen van een hovenier geniet u 
meer van uw tuin en bespaart u veel tijd. En in veel gevallen zelfs geld, omdat achterstal-
lig onderhoud altijd duurder is. Maar dan is het uiteraard wel noodzaak om een des-
kundig, betrouwbaar en veelzijdig hovenier in te schakelen. Hoveniersbedrijf  Veldhuis 
uit Vledderveen is een uitstekende keus want eigenaar Gerrie Veldhuis is een allround 
tuinspecialist wat betreft aanleg, onderhoud, drainage, sierbestrating, vijvers, schuttingen 
en grondwerkzaamheden. 

Persoonlijk contact 
“En lever ik daarnaast alle planten, heesters en bomen”, vult Gerrie Veldhuis aan. “Via mijn con-
tacten betrek ik ze vers van de kweker, dus het beste van het beste, en omdat ik weer rechtstreeks 
aan de klant lever, is dat veel goedkoper dan bij een tuincentrum.” Hovenier Gerrie Veldhuis is al 
17 jaar actief  als hovenier en heeft bij particuliere en zakelijke klanten inmiddels een uitstekende 
naam opgebouwd. De klanten waarderen vooral het persoonlijke contact. “Ik ben het enige aan-
spreekpunt, ben overal bij betrokken en draag de totale verantwoording, van de eerste offerte tot 
de defi nitieve afronding van de werk aamheden  

Graag geziene tuinman 
Hoveniersbedrijf  Veldhuis zorgt er voor dat tweeverdieners met 
weinig tijd toch kunnen genieten van een fraaie tuin. Daarnaast ma-
ken veel ouderen gebruik van de diensten van Gerrie Veldhuis zodat 
ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. “En ben ik een graag 
geziene tuinman voor mensen die geen plezier beleven aan tuinon-
derhoud. Ook word ik vaak gevraagd door eigenaren die hun huis te 
koop hebben staan en zorg ik er voor dat ondernemers trots blijven 
op de uitstraling van hun bedrijf  omdat gazons, tuinen, vijvers, paden 
en parkeerplaatsen er altijd netjes en schoon uit zien.” 

Deskundig en eerlijk advies 
Een advies van Gerrie Veldhuis is deskundig en eerlijk. “Dat is 
bijvoorbeeld nodig als mensen weer een tuinprogramma op televisie 
hebben gezien en denken dat een tuintje vol moet worden gepropt 
met planten. Dat is echt niet nodig en ook veel te duur. Ik probeer al-
tijd met mijn klanten mee te denken en hun de voordeligste oplossing 
te bieden. Het leven is al duur genoeg. Daarnaast pas ik mij zoveel 
mogelijk aan bij mijn klanten en kom ik ook ‘s avonds of  zaterdags 
langs om de werkzaamheden te bespreken. En mocht achteraf  blijken 
dat ik daar toch iets te weinig tijd voor heb berekend, blijft de afge-
sproken prijs natuurlijk hetzelfde. Dat zal nimmer afbreuk doen aan 
de kwaliteit die ik mijzelf  al 17 jaar opleg.”   

Sierbestrating is een vak apart 
Hoveniersbedrijf  beschikt over uitstekende gereedschappen, appara-
tuur en machines en is daarom ook in staat om alle voorkomende 
grondwerkzaamheden zelf  uit te voeren. Daarnaast is Gerrie Veld-
huis een specialist in sierbestrating. “Dat is een vak apart en gaat niet 
om ‘meters maken’ zoals in het reguliere straatwerk. Juist niet, want 
sierbestrating dient vooral zorgvuldig en nauwkeurig aangelegd te 
worden. Ik gebruik daarbij een zelf  ontwikkelde techniek waardoor 
de kans op verzakkingen minimaal is.” 

www.hoveniersbedrijfveldhuis.nl 
Hoveniersbedrijf  Veldhuis is altijd op de hoogte van de laatste trends 
en ontwikkelingen. “Zo vervangen wij steeds vaker de populaire maar 
erg schimmelgevoelige Buxus door de Ilex, die vergelijkbaar is met de 
Buxus, maar veel sterker en ongevoeliger voor schimmel is.” 

Hoveniersbedrijf  Veldhuis, uw allround tuinspecialist, is gevestigd aan 
de 3e Oomsberg 30 in Vledderveen. Telefoon: 0599-45 40 35. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.hoveniersbedrijfveldhuis.nl waar u kunt zien wat Gerrie Veldhuis 
onder kwaliteit verstaat. 

Hoveniersbedrijf Veldhuis uit Vledderveen
...is een deskundig,ervaren en allround

tuinspecialist die ook verse planten op bestelling levert
en goedkoper is dan een tuincentrum  
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door Jaap Ruiter 
‘Van Meerendonk Water-
ontharders’ uit Stadska-
naal heeft vanwege de 
toenemende vraag naar 
levering en montage 
van waterontharders een 
nieuwe showroom aan de 
Veenstraat 26 in Stads-
kanaal geopend. Dat 
gaat gepaard met een 
geweldige openingsactie: 
in deze maand maakt u 
kans op een gratis waterontharder en krijgt u bij aankoop in elk geval een jaar lang 
gratis zout! 

Voor elke type woning is er een waterontharder 
"In onze nieuwe showroom kan iedereen precies zien hoe een waterontharder werkt en hoe 
hij gemonteerd wordt", vertelt Johannes van Meerendonk, die sinds 2003 zelfstandig is en vo-
rig jaar december de eerste offi ciele dealer van het topmerk elta  in Nederland is geworden  

e klanten kunnen tevens het achte water voelen en proefen  e reacties na installatie van 
een waterontharder zijn stuk voor stuk alleen maar positief  omdat kalkvrij water een waslijst 
aan voordelen kent  aarbij onderscheiden wij ons met concurrerende prij en en met het feit 
dat wij voor elke t pe woning een oplossing in huis hebben  mdat wij met elta  de meest 
compacte waterontharders leveren kunnen wij ze zonder problemen in meterkasten, kelders 
en kruipruimtes plaatsen  e waterontharder en de outbak ijn als  geheel, maar ook los 
van elkaar te monteren  at maakt installatie heel  e ibel  ovendien hebben wateronthar-
ders van elta  geen elektriciteit nodig waardoor e ook in vochtige ruimtes geplaatst kunnen 
worden  oor slechts  euro plaatsen wij al een waterontharder, inclusief  montage en  
jaar garantie  

Alleen maar voordelen 
Zacht, kalkloos water heeft alleen maar voordelen: Minder last van huidirritatie (droge huid, 
eczeem, acné en psoriasis), geen kalkaanslag in de douche, op kranen, in de waterkoker, 
cv-installatie, wasmachine, vaatwasser en koffi e etapparaat  erder is er veel minder eep en 
shampoo nodig om te douchen, kan het gebruik van was- en schoonmaakmiddelen fors terug 
gebracht worden, is er geen zout meer nodig in de vaatwasser terwijl de vaat schoner wordt en 
is wasverzachter overbodig terwijl het wasgoed zachter is dan ooit en ook nog eens veel mak-
kelijker te strijken is  elfs de smaak van het water is lekkerder  l de e voordelen komt het 

milieu ook nog eens eer ten goede  
Een waterontharder bespaart veel geld 

e reacties die ohannes van eerendonk krijgt 
te horen na plaatsing van een waterontharder, zijn 
steevast dezelfde: ‘één van de beste investeringen die 
we de laatste jaren hebben gedaan  p de uitgebreide 
en eer informatieve website van an eerendonk 
Waterontharders’ is te lezen hoe tevreden en enthou-
siast klanten ijn  n dat is ook geen wonder want 
apparaten, kranen en leidingen gaan veel langer mee 
waardoor er veel geld wordt bespaard  e door ons 
geleverde en geplaatste waterontharders verdienen 
ich al binnen drie jaar terug  ijkomend voordeel is 

dat de lelijke, grijze kalkaanslag op chroom, tegels en 
glas voorgoed verleden tijd is  et de ingebruikname 
van een waterontharder verdwijnt alle aanwezige kalk-
aanslag in badkamer, keuken, cv-ketel, wasmachine, 
vaatwasser en koffi e etapparaat  

www.wegmetkalk.nl 
ls uw interesse is gewekt en u meer informatie wil over de voordelen van kalkvrij water, dan 

bent u van harte welkom in de nieuwe showroom van an eerendonk Waterontharders  aan 
de eenstraat  in tadskanaal  e e maand is e tra aantrekkelijk omdat u kans maakt op 
een gratis waterontharder en krijgt u bij aankoop sowieso een jaar lang gratis out  oor meer 
informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website wwwwegmetkalk nl of  vrijblijvend 
contact opnemen via het telefoonnummer -  

'Van Meerendonk Waterontharders' opent nieuwe showroom aan 
de Veenstraat 26 in Stadskanaal
GEWELDIGE OPENINGSACTIE in deze maand: bij aankoop van een waterontharder krijgt u 
een jaar lang gratis zout en maakt u zelfs kans om het aankoopbedrag terug te winnen!

WIJ STAAN OP DE WONEN & CO BEURS 
TE GRONINGEN VAN 16  T/M 19 MAART
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