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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 efficiënt 
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!

10 Jaar K. Smit Installatietechniek Stadskanaal!
Zie onze advertentie op pagina 7!

Reintke Rijopleidingen uit Stadskanaal
doet het net even anders… 
Zie onze advertentie op pagina 5!
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De Veranda-screen van Jokazon uit Ter Apel is 
het meest veelzijdige product om ook onder 
de minst gunstige weersomstandigheden in 
de tuin te kunnen blijven genieten 

door Jaap Ruiter 
Jokazon uit Ter Apel maakt het met de leve-
ring en montage van de veelzijdige Veranda-
screen mogelijk om ook in de tuin te kunnen 
vertoeven en van het buitenleven te genieten 
onder minder gunstige weersomstandighe-
den. 

Ook van het buitenleven genieten bij minder 
fraai weer 
"Veel mensen hebben een prachtige veranda, 
houten overkapping of een prieel, vaak uitge-
rust met luxe tuinsets, en willen ook van het 
buitenleven blijven genieten als het minder 
fraai weer is", weet Roy Kamst van het zon-
weringsbedrijf Jokazon uit Ter Apel. "Met de 
Veranda-screen is dat weer mogelijk." 

Veranda-screen beschermt tegen zon, regen 
en wind 
Om degenen tegemoet te komen die ook van 
het buitenleven willen blijven genieten als het 
regent of waait, heeft Jokazon de Veranda-
screen ontwikkeld. De Veranda-screen be-
schermt niet alleen tegen de zon, maar houdt 
ook regen en wind tegen, en is daarom geschikt 
voor het afschermen van ondermeer terrassen, 
veranda’s, overkappingen, half open tuinhuis-
jes, prieeltjes en inpandige balkons. Bovendien 
is het doek van de Veranda-screen geweven uit 

glasvezel en daarom oersterk, vochtbestendig, 
rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstotend en 
bestand tegen weersinvloeden. 

Extreem windvast 
"De Veranda-screen is leverbaar in alle afmetin-
gen 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 veran-
da mee afsluiten waardoor het zelfs voor de kat 
van de buren onmogelijk is om nog langs te ko-
men. Of van een carport een garage te maken. 
Daarnaast heeft de Veranda-screen het voor-
deel dat je wel naar buiten kunt kijken maar dat 
er niet naar binnen kan worden gekeken. Dat is 
ideaal als je niet begluurd wilt worden." 

www.jokazon.nl en www.veranda-screen.nl 
Jokazon is gevestigd aan de Viaductstraat 110-
111 in Ter Apel. Wilt u meer informatie over 
de veelzijdige toepassingen van de Veranda-
screen, dé elektrisch oprolbare afsluiting voor 
veranda en overkapping, dan kunt bellen naar 
0599-582 286 of een kijkje nemen op  
www.jokazon.nl. Op www.veranda-screen.nl 
kunt u de vele toepassingen van de veranda-
screen bekijken.

Zie ook onze advertentie op pagina 4.
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Wietze de Vries uit Stadskanaal bemiddelt en
verzekert open, onafhankelijk en vrolijk

Door Jan Venema
De onderneming in hypotheken, schade- 
en zorgverzekeringen van Wietze de Vries 
uit Stadskanaal heeft Ars Vivendi. Latijn 
voor ‘De kunst van het leven’. De Vries pro-
beert zo prettig mogelijk te leven. Dat be-
tekent dat hij ook zo veel mogelijk plezier 
in zijn werk wil beleven. Dat bereikt hij 
door open, eerlijk en persoonlijk met zijn 
klanten om te gaan. En het slaat goed aan. 
Sinds de start van het bedrijf in september 
vorig jaar, is zijn clientèle groeiende.

De Vries is jaren werkzaam geweest in het 
bank-, verzekerings- en hypotheekwezen.  
,,In 1979 ben ik bij de Rabobank in Groningen be-
gonnen. Later kwam ik terecht bij de Amrobank in 
Emmen. Daar kreeg ik de gelegenheid opleidingen 
te volgen op het gebied van hypotheekadvies en 
verzekeringen. Later werkte ik bij diverse Rabo-
vestigingen, zoals in Bunschoten en Spakenburg. 
Op een gegeven moment besloot ik terug te keren 
naar Oost-Groningen omdat hier veel familie 
woont.’’

De ondernemer voelt zich als een vis in het water 
in zijn geboortestreek, van waaruit hij zijn door 
het hele land verspreidde klantenkring bedient. 
Wietze de Vries is geboren en getogen in Mus-
selkanaal, waar zijn grootvader (die ook Wietze 
heette) en zijn vader een fietsenhandel dreven. 
Ouder inwoners van Musselkanaal en omgeving 
zullen zich de gevleugelde slagzin   
‘N fietse van Wietze’ nog goed herinneren. 

De fiets is overigens nooit uit Wietze’s leven 
verdwenen. ,,Mijn vrouw en ik gaan graag met de 
fiets op vakantie. Door Frankrijk fietsen, zonder 

duidelijke planning. Dan zien we per dag we hoe 
ver we komen en waar we onze tent opzetten of 
in welke accommodatie we overnachten.’’ Het 
volstrekt vrije en ongeregisseerde vakantieleven 
staat in aangenaam contrast met De Vries’ werk, 
dat een grote mate van nauwkeurigheid en plan-
ning vereist.

Werk waar Wietze ook veel persoonlijks in legt. 
,,Ik geloof dat in deze tijd van online diensten en 
telecommunicatie een groeiend aantal mensen 
behoefte heeft aan een persoonlijke benadering. 
Ik geef mensen graag een eerlijk en onafhankelijk 
advies, toegespitst op de persoonlijke situatie. Ik 
ben niet meer in dienst van een bedrijf, maar vol-
strekt onafhankelijk. Het voelt erg goed om geen 
producten meer te hoeven verkopen waar ik zelf 
helemaal niet achter sta.’’

Ars Vivendi
Buizerdhorst 2 | 9502 HL Stadskanaal
06- 28624037 | info@wietzedevries.com
www.wietzedevries.com

Binnenkort is Heidi Koorn met haar salon 1 jaar gevestigd in Stadskanaal 

Mooi bij Heidi – Huidverbetering aan de
Krommewijk in Stadskanaal

Door Anke Pepping 
Mooi bij Heidi van Heidi Koorn is het weekend van 4 april 
a.s. alweer een jaar gevestigd op het adres Krommewijk 
15R in Stadskanaal. Na een periode van ruim 12 jaar 
is Heidi met haar salon weer terug in Stadskanaal. Een 
prachtige salon die toegankelijk is voor iedereen en met 
parkeren voor de deur. 

Even terugblikken
Bij jubilea wordt er altijd even kort teruggekeken naar de 
periode voorafgaand aan het heugelijke feit. En dat doen 
we ook met Heidi Koorn, de enthousiaste goedlachse 
eigenaresse van Mooi bij Heidi. Ze is inmiddels ruim 13 jaar 
actief als schoonheidsspecialiste. Haar eerste salon was 
gevestigd aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Daarna heeft 
ze 12 jaar met heel veel plezier haar salon gehad in Mus-
selkanaal aan het Open Einde. 

Maar in 2017 komt haar wens uit om haar salon aan huis te 

hebben. In het weekend van 4 april 2017 
opent Heidi de deuren van haar nieuwe 
salon in haar nieuwe woning aan de Krom-
mewijk 15R in Stadskanaal. En zo is de 
cirkel rond: begonnen in Stadskanaal en te-
rugkerend naar Stadskanaal om er eigenlijk 
nooit meer weg te gaan. 

Heidi werkt met producten 
van het merk Oolaboo. 

Deze producten zijn niet  
getest zijn op dieren.

Mooi bij Heidi
De salon van Mooi bij Heidi is een gemoe-
delijke salon die voor iedereen toegan-
kelijk is. Parkeren 

kan er letterlijk voor de deur en 
Heidi ontvangt iedere klant met haar 
brede lach en enthousiaste ener-
gie. Mooi bij Heidi biedt exclusieve 
behandelingen voor uw huid en 
een uitgebreide verzorging van uw 
lichaam. Alle behandeling worden 
door Heidi afgestemd op de wensen 
van u als klant. 

Cupping
Binnenkort start Mooi bij Heidi 
met Cupping. Cupping heeft een 
stimulerende werking op de huid en 
onderliggende weefsel. Dit geeft  
een ontspannen, diepe en comfor-
tabele massage die de bloedcircu-
latie verhoogt en dode huidcellen 
verwijdert. 

Wilt u meer weten?
Mooi bij Heidi is een schoonheidssalon voor iedereen. Wilt 
u weten wat Heidi voor u kan betekenen op het gebied van 
huid- en lichaamsverzorging? Neem vrijblijvend contact op 
met Mooi bij Heidi en u ontvangt altijd een persoonlijk en 
op uw wensen afgestemd advies. 

U vindt Mooi bij Heidi aan de Krommewijk 15R in Stadska-
naal. En u kunt haar online vinden op www.mooibijheidi.nl 
of volg haar via facebook.com/mooibijheidi 

Mooi bij Heidi
Huidverbetering  |  Heidi Koorn
Krommewijk 15R  |  9501 LA  STADSKANAAL
06-53448338  |  info@mooibijheidi.nl
www.mooibijheidi.nl
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Reintke Rijopleidingen uit Stadskanaal doet het 
net even anders…
door Jaap Ruiter 
Dat een rijles ook gewoon ontspannen en soms zelfs een beetje ge-
zellig kan zijn bewijst rijschool ‘Reintke Rijopleidingen’ uit Stadska-
naal. "Het is belangrijk cursisten te accepteren zoals ze zijn en daar zo 
goed mogelijk mee om te gaan", zegt Ineke Koorn, samen met Harm 
Jan Reintke de instructeurs van ‘Reintke Rijopleidingen’. "Als een cur-
sist goed in zijn vel zit, gaat een rijles ook veel beter. Een heel enkele 
keer annuleer ik wel eens een rijles als  ik merk dat een cursist ergens 
mee zit en heel andere dingen aan zijn hoofd heeft dan een rijles. Dan 
heeft het geen zin om de weg op te gaan. Nee hoor, dat brengen wij 
niet in rekening. We maken gewoon weer een nieuwe afspraak." 

Kwaliteit 
Aanpassen aan de cursist, belang-
stelling en betrokkenheid tonen 
om het beste uit hem of haar naar 
boven halen is het uitgangspunt 
bij ‘Reintke Rijopleidingen’. "Dat 
heeft met kwaliteit te maken", 
aldus Ineke Koorn. "Want als er 
een klik is tussen cursist en rijin-
structeur gaat het allemaal veel 
gemakkelijker en leert een cursist 
veel sneller. Daarom besteden 
wij veel aandacht aan het con-
tact met de cursist om op een zo 
ontspannen mogelijke manier te 
kunnen lessen. Zo laten wij nieuwe 
cursisten bijvoorbeeld niet bij huis 
weg rijden, omdat we wel weten 
dat ouders en buren de eerste 
keer door de ramen mee staan te 
gluren. Dat verhoogt de spanning 
nodeloos. Daarom zoeken we eerst 
een rustig plekje uit om de eerste 
beginselen aan te leren. Pas als de 
cursist voldoende vaardig is, laten 

we hem wegrijden bij huis. Verder 
plannen we altijd voldoende 
tijd voor het geval als het even 
uitloopt en wordt elke cursist per-
soonlijk gehaald en gebracht. Bij 
ons is het geen laden en lossen."  

Mond-tot-mond-reclame  
‘Reintke Rijopleidingen’ heeft 
door mond-tot-mond-reclame veel 
jonge cursisten. "Van vrienden en 
vriendinnen hebben ze gehoord 
dat wij een ‘chille’ rijschool zijn", 
lacht Ineke. "Leuk om te horen, 
want wij willen ook geen doorsnee 
en standaard rijschool zijn. We 
bieden allerlei extra’s, zoals het 
eerst voorstellen aan de ouders 
voordat zoon- of dochterlief met 
rijlessen begint. Ook gaan we wel 
eens naar Groningen om ergens 
anders te rijden, in plaats van de 
reguliere en bekende wegen tus-
sen Stadskanaal en Winschoten. 
Een heel enkele keer gaat ook een 

van de ouders of grootouders mee, 
om de vorderingen van kind of 
kleinkind te zien. Bovendien eva-
lueren Harm Jan en ik regelmatig 
alle cursisten om te onderzoeken 
of het eventueel nog beter kan en 
houden wij ouders op de hoogte 
als daar prijs op wordt gesteld."  

Klassikaal theorieles 
‘Reintke Rijopleidingen’ leidt op 
tot het rijbewijs B, E achter B en A 
(motor). Daarnaast wordt er klas-
sikaal theorieles gegeven. "Dat 

wordt erg gewaardeerd, maar is 
ook nodig, want de theorie wordt 
nog wel eens onderschat", weet 
Ineke uit ervaring. "Als je de theo-
rie beheerst gaan de rijlessen ook 
gemakkelijker omdat je dan beter 
weet wat je niet en wel moet doen 
in bepaalde situaties." Omdat er 
bij ‘Reintke Rijopleidingen’ veel 
aandacht is voor een goed contact 
tussen cursist en rijinstructeur, is 
de rijschool van Harm Jan Reintke 
en Ineke Koorn ook uitermate 
geschikt voor cursisten met ont-

wikkelingsproblematiek als ASS 
(autisme) of AD(H)D. "Of voor hele 
nerveuze cursisten", voegt Ineke 
er aan toe. 

www.reintkerijopleidingen.nl 
‘Reintke Rijopleidingen’ is geves-
tigd aan de Gerrit van der Tuuklaan 
1 in Stadskanaal. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 06 587 
980 31 (Harm Jan) of 06 425 36 
963 (Ineke). U kunt ook kijken op 
www.reintkerijopleidingen.nl
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door Jaap Ruiter 
Binnenkort gaat het tuinseizoen weer van start en is het inschakelen van een deskundig 
en ervaren hoveniersbedrijf  vaak geen overbodige luxe. “Zo is er een nieuw en revoluti-
onair waterafvoer-systeem dat veel beter in staat is om overtollig regenwater af  te voeren 
dan de bestaande drainagebuizen, die ook nog eens om de haverklap verstopt raken”, 
zegt Gerrie Veldhuis van Hoveniersbedrijf  Veldhuis in Vledderveen. “In de regio ben ik 
de eerste die dit revolutionaire waterafvoer-systeem levert en plaatst. Het heeft veel meer 
afvoer-capaciteit en is het antwoord op overvloedige regenbuien, die in de komende jaren 
alleen maar erger worden in verband met de klimaatverandering.” 

Verkocht en overtuigd 
Het revolutionaire waterafvoer-systeem is zo uniek, innovatief  en nieuw dat er vrijwel geen 
informatie over te krijgen is. “Maar het is inmiddels 
uitgebreid getest en de resultaten zijn geweldig. Ik 
was in elk geval direct verkocht en overtuigd van dit 
systeem toen ik er kennis mee maakte”, zegt Gerrie 
Veldhuis. “Dit waterafvoer-systeem wordt net als 
drainagebuizen ingegraven, maar vervoert het over-
tollige water op een betere en snellere manier waar-

door de afvoercapaciteit 
vele malen groter is dan 
bestaande systemen en 
de tuin dus onder vrij-
wel alle omstandigheden 
droog blijft. Bovendien 
kan dit nieuwe water-
afvoer-systeem niet 
verstopt raken, zoals 
drainagebuizen, en kan 
het worden aangesloten 
op bestaande afvoerbui-
zen. Daarnaast kan het 
nieuwe en revolutionaire 
waterafvoer-systeem 
ook zo worden aange-
legd dat er een reservoir 
in de grond ontstaat. 
Op deze manier kun je 
er voor kiezen om het 
overtollige hemelwater 
op te slaan en langzaam in de bodem te laten infiltreren of  je kunt er 
voor kiezen om het af  te voeren naar het riool of  sloten en kanalen.” 

Met een goed bemestingsplan vrijwel geen onkruid 
Hoveniersbedrijf  Veld-
huis heeft niet alleen het 
antwoord op overvloe-
dige regenbuien, maar 
speelt tevens in op de 
steeds strengere regels 
wat betreft onkruid-
verdelging. “Bestrij-
dingsmiddelen worden 
steeds meer aan banden 
gelegd”, weet Gerrie 
Veldhuis. “Het beste 
‘bestrijdingsmiddel’ te-
gen onkruid is een goed 
bemestingsplan, want 
in een gezond en goed 
bemest gazon groeit 
praktisch geen onkruid. 
Maar een bemestings-
plan gaat het hele jaar 
door. Alleen bemesten 
in het voorjaar is veel te 
weinig en helpt onvol-
doende.” 

www.hoveniersbedrijfveldhuis.nl 
Om onkruid en mos te verwijderen van opritten, sierbestrating en 
terrassen gebruikt Hoveniersbedrijf  Veldhuis een speciale borstel-
machine. “Dat is het meest milieuvriendelijk, want ook het veel 
gebruikte schoonmaakazijn is erg schadelijk voor de grond”, besluit 
Gerrie Veldhuis, die met zijn hoveniersbedrijf  is gevestigd aan de 3e 
Oomsberg 30 in Vledderveen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-454035 of  een kijkje 
nemen op www.hoveniersbedrijfveldhuis.nl.”

Hoveniersbedrijf Veldhuis in Vledderveen
plaatst revolutionair waterafvoer-systeem dat veel

beter in staat is om overtollig regenwater af te voeren
dan de bestaande drainagebuizen
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K. Smit Installatietechniek uit Stadskanaal bestaat 10 jaar 
Aantrekkelijke jubileumactie: voor 1400 euro plaatsing nieuwe cv-ketel!

door Jaap Ruiter 
Omdat ‘K. Smit Installatietechniek’ uit Stadskanaal dit jaar 
10 jaar bestaat heeft eigenaar Klaas Smit een zeer aan-
trekkelijke actie voor u in petto! De ervaren en allround 
installateur levert u het hele jaar voor slechts 1400 euro 
een gloednieuwe Remeha 28C CW4. "Inclusief plaatsing 
en afstelling en 10 jaar garantie als men er ook een on-
derhoudscontract bij afsluit", voegt Klaas Smit er aan toe. 
"Eventuele garantiewerkzaamheden neem ik ook voor 
mijn rekening." 

Breed georiënteerd 
Klaas Smit plaatst alle merken cv-ketels, maar heeft een 
lichte voorkeur voor Remeha. "Een uitstekende cv-ketel met 
dus 10 jaar garantie bij een onderhoudscontract. Dat maakt 
wel duidelijk dat de fabrikant veel vertrouwen heeft in 
zijn producten." Behalve plaatsing van cv-ketels is ‘K. Smit 
Installatietechniek’ van alle markten thuis. "Ik ben breed 
georiënteerd op het gebied van water, gas, elektriciteit, zink 
en afvoer (ook van hemelwater). Daarbij kun je denken aan 
badkamers, sanitair, allerlei leidingwerk, riool en aanleg van 
complete cv-installaties." 

Contact met de klant 
Tien jaar geleden begon Klaas Smit voor zichzelf, al was het 
niet de meest aantrekkelijke periode voor een eigen bedrijf. 
"Ondanks de crisis heb ik altijd werk gehad. Daarna kreeg ik 
het zo druk dat ik sinds vorig jaar een werknemer in dienst 
heb genomen. Verder heb ik regelmatig een stagiaire, om-
dat mijn installatiebedrijf een erkend leerbedrijf is." Klaas 
Smit heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing om voor 
zichzelf te beginnen. "Direct vanaf het begin heb ik het zelf-
standig ondernemerschap als een bevrijding ervaren. Het 
werk kunnen plannen zoals ik denk dat het goed is, past mij 
veel beter. De enige waar ik rekening mee heb te houden 
is de klant, waarmee ik altijd uitvoerig overleg en alles mee 
bespreek. Het contact met de klant vind ik erg belangrijk."  

Maatwerk en service 
‘K. Smit Installatietechniek’ werkt voornamelijk voor de 
particuliere markt. "Dat vind ik ook het leukst, omdat het al-
tijd heel afwisselend en divers is. Bij mensen thuis maak je 
geen meters, zoals in de utiliteitsbouw, maar werk je vooral 
netjes en lever je alleen maar maatwerk en service. Dat is 
mij op het lijf geschreven. Daarnaast ben ik heel flexibel 
en hanteer nog steeds aantrekkelijke tarieven, omdat ik als 
relatief klein installatiebedrijf heel weinig kosten heb. Zo 
heb ik geen magazijn nodig, want onderdelen haal ik bij 
leveranciers en in alle andere gevallen wordt binnen 24 uur 
geleverd. Ook heb ik geen kantoor of showroom. De kosten 
die ik hiermee uitspaar hoef ik dus ook niet door te bereke-
nen aan mijn klanten." 

www.smitinstallatietechniek.nl 
‘K. Smit Installatietechniek’ is gevestigd aan de HJ Knigge-
straat 28 in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0599-850 129 of 06 290 79 505. U kunt ook kijken 
op www.smitinstallatietechniek.nl. En vergeet niet om dit 
jaar voor slechts 1400 euro eigenaar te worden van een 
gloednieuwe cv-ketel van Remeha! Compleet vakkundig 
geplaatst en gemonteerd.
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Naaiatelier Roelie Snieder in Ter Apel is 
onderscheidend veelzijdig 

door Jaap Ruiter 
Waar moet je heen als je kleding stuk is of niet meer past? De rits van je favoriete jas 
het heeft begeven? Als je je gordijnen wilt inkorten? De tent een scheur heeft opgelo-
pen? De bruidskleding passend wilt maken? Of een logo of naam op kleding wilt laten 
borduren…? Nou, dat is niet zo moeilijk, want dan kunt u het beste naar Naaiatelier Roe-
lie Snieder aan de Markeweg 130 in Ter Apel gaan. Zij is allround en van alle markten 
thuis. Dat maakt Naaiatelier Roelie Snieder onderscheidend veelzijdig!  

Passie voor kleding 
Roelie Snieder is een ervaren, vakkundig en 
uitstekend opgeleide coupeuse die op haar 
twaalfde al haar eerste jurk naaide. "En die 
passie voor kleding is eigenlijk nooit weer 
overgegaan", voegt Roelie er aan toe. "Het 
is wat ik ben. Later volgde ik de opleiding 
tot coupeuse aan de modevakschool en 

heb vervolgens mijn onderwijsbevoegdheid 
gehaald. Ik heb nooit voor de klas gestaan 
maar geef regelmatig workshops hier in het 
naaiatelier." 

Veel machines 
In het naaiatelier aan huis, met eigen 
ingang, staat een scala aan machines en 

zijn er meerdere werkplekken waardoor de 
indruk ontstaat dat er meer naaisters werk-
zaam zijn. Maar dat blijkt bij navraag een 
misverstand. "Ik doe alles zelf", zegt Roelie 
"Maar omdat ik zo veelzijdig ben in mijn 
werkzaamheden, van kleding- tot tentrepa-
ratie, beschik ik over heel veel machines. 

Grote en vaste klantenkring 
Naaiatelier Roelie Snieder heeft een grote 
en vaste klantenkring. Zelfs vanuit Duits-
land wordt een beroep gedaan op haar 
onderscheidende veelzijdigheid: kleiner of 
groter maken, innemen en uitleggen van 
kleding. Vervangen van ritsen in jas, broek, 
kussen of tent. Gordijnen (nieuw of veran-
deren) en kussenhoezen. Machineborduren 
(op kleding en textiel). Nieuwe kleding of 
aangepaste kleding voor bijvoorbeeld een 
houdingsafwijking of rolstoelgebruikers. 
Bruidskleding passend maken of uitbreiden 
met sluier, stola of bolero en aanverwante 
accessoires. 

Ook bedrijven en hulpverleningsdiensten 
Naaiatelier Roelie Snieder werkt niet alleen 
voor voor particuliere klanten, maar ook 
voor bedrijven en hulpverleningsdiensten 
waarvoor werkkleding wordt gerepareerd 
en versteld, noodreparaties worden uitge-
voerd en logo’s en namen van bedrijven 
op kleding worden geborduurd. "Verder ver-
koop ik kinderoveralls met eigen naam en/
of afbeelding", besluit Roelie het interview. 
"Dat wil ik uitbreiden naar volwassenen." 

www.naaiatelierroeliesnieder.nl 
Naaiatelier Roelie Snieder, die op vrijdag-
middag op huisbezoek komt bij klanten die 
niet in de gelegenheid zijn om langs te ko-
men, is gevestigd aan de Markeweg 130 in 
Ter Apel. Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak kunt u bellen naar 0599-
58 28 05 of 06 11 470 832. Voor meer 
informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.naaiatelierroeliesnieder.nl

‘Onderduiken bij de bezetter’ 
De Drents -Groningse auteur, Pieter Palmbergen, schreef 
een bijzonder boeiend boek over een onderdeel van onze 
geschiedenis dat nog niet eerder zo deskundig werd belicht. 
‘Onderduiken bij de bezetter’ verhaalt over de Arbeidsdienst 
en de werkkampen in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar 
verscheen dit interessante werk. Nu is er een tweede, verbe-
terde druk uitgegeven.

‘Onderduiken bij de bezetter’ ontstond doordat auteur Pieter 
Palmbergen zichzelf de vraag stelde of alle Nederlanders, die 
in de Arbeidsdienst werkten voor de Duitsers, fout waren. Hij 
beet zich vast in deze vraag en een periode van research brak aan. Hij zette alle feiten 
op een rij en toont in zijn boek aan dat de werkelijkheid minder zwart-wit is dan velen 
denken.

De titel “Onderduiken bij de bezetter” is een uitspraak die veel werd gebruikt tijdens de 
bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Deze uitspraak werd bedacht door de leiding van 
het Nederlandse leger. Ruim 55.000 ex- beroepsmilitairen en veel jongemannen vanaf 18 
jaar oud moesten beschermd worden en vooral niet in Duitse handen vallen om vervol-
gens verplicht arbeid in Duitsland te moeten verrichten.

Palmbergen vertelt in zijn boek over de geschiedenis van de 64 kampen van de Neder-
landse Arbeids- Dienstplicht (NAD),die verspreid waren over grote delen van Nederland, 
zoals die in Sellingen en Ter Apel. De kampen zijn inmiddels vergeten en verdwenen. Al-
leen in Ommen zijn enkele gebouwen bewaard gebleven. De NAD was eerst een vrijwillige 
en later een verplichte werk-inzetdienst voor mannen en vrouwen in de Tweede Wereld-
oorlog. Ooit opgezet als een aantrekkelijke regeling ter voorkoming van werkloosheid van 
55.000 Nederlandse militairen, die beschermd werden tegen de inzet door de bezetter.
Het boek is gebaseerd op vele persoonlijke ervaringen en archiefstukken en bevat afbeel-
dingen, brieven en verhalen van overlevenden over dwang en armoede, verzet en vriend-
schap. Palmbergen hanteert een toegankelijke schrijfstijl hetgeen zijn boek voor een groot 
publiek geschikt maakt. 

Palmbergen heeft met zijn ‘Onderduiken bij de bezetter’ een boeiend stuk geschiedenis 
geopenbaard, waarover nog niet veel geschreven is.

Palmbergen (55) is auteur van christelijke boeken en werken over de Tweede We-
reldoorlog. ‘Onderduiken bij de bezetter’ is uitgegeven in samenwerking met Pumbo.
nl door de Nederlandse ANBI Stichting Food For Free Foundationonder ISBN-nummer 
9789463451390, verkrijgbaar bij veel fysieke en online boekhandelaren, PUMBO.nl en 
inmiddels ook te bestellen bij de bibliotheek: 
https://literatuurplein.nl/detail/persoon/p-h-palmbergen/949605
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P€ngels Outdoor & Vrije Tijd is verhuisd!
door Jaap Ruiter 
P€ngels Outdoor & Vrije 
Tijd, gespecialiseerd in out-
door- en vrije tijdskleding 
en buitenleven, is verhuisd 
naar de Hoofdstraat 57 (op 
de hoek van de Benelux-
laan) in Stadskanaal. Stie-
neke en Christa Gersonius 
zijn nog steeds een beetje 
beduusd van de opening, 
begin maart. "We zijn 
bedolven onder de lovende 
reacties en overladen met 
bloemen en cadeaus", zegt 
Stieneke, die erg blij is met 
het nieuwe pand dat bijna 
twee keer zo groot is als 
het vorige onderkomen.  

Barebones 
Omdat activiteiten in de 
buitenlucht steeds populair-
der worden was uitbreiden 
de enige optie voor P€ngels 
Outdoor & Vrije Tijd om alle 
bestaande en nieuwe klan-
ten optimaal te kunnen blij-
ven bedienen. "Ons assor-
timent bestaat uit kleding, 
schoeisel, bescherming en 
diverse accessoires voor alle 
aspecten van het buitenge-
beuren, ongeacht of men 
wil gaan wandelen, fietsen, 
vissen, jagen of kamperen", 
legt Christa uit. "Vooral het 
buiten koken op een open 

vuur wordt steeds populair-
der. Speciaal daarvoor heb-
ben we een nieuwe collectie 
gietijzeren pannen om aan 
deze behoefte te kunnen 
voldoen. Het zijn multifunc-
tionele pannen, die zowel 
bestand zijn tegen open 
vuur met hout of kolen als 
thuis in de oven kunnen. Wij 
voeren het topmerk ‘Barebo-
nes', dat toonaangevend is 
in outdoor koken en behalve 
pannen ook snijplanken, 
lepels, messen, lampen, 
(koel)tassen, gereedschap, 
slaapzakken en tenten in de 
collectie heeft." 

Smokers 
Omdat het buiten koken aan 
een gestage opmars bezig 
is heeft P€ngels Outdoor & 
Vrije Tijd ook rookovens van 
het bekende merk ‘Smokers’ 
aan het assortiment toe-
gevoegd. "Vlees en vis zijn 
uitstekend te bereiden in 
rookovens en worden extra 
lekker als je er een geur aan 
kunt toevoegen met rook-
chips", vertelt Stieneke. "Wij 
verkopen de geuren whis-
key, walnoot en kersen." 

Pinewood en Catter 
P€ngels Outdoor & Vrije 
Tijd is exclusief dealer van 
het merk ‘Pinewood', dat 
toonaangevend is als het 
gaat om kleding en acces-

soires voor actieve outdoor-
mensen. "Pinewood levert 
jacht-, visserij- en honden-
sport en outdoorkleding 
voor zowel volwassenen als 
kinderen", voegt Stieneke er 
aan toe. "We hebben het as-
sortiment uitgebreid nu we 
veel meer vloeroppervlakte 
tot onze beschikking heb-
ben. Verder verkopen we de 
duurzame en milieuvriende-
lijke producten van ‘Catter’, 
gespecialiseerd in camping-
gerelateerde artikelen met 
ondermeer eetgerij, kachels 
en kooktoestellen." 

Dé winkelstraat van  
Stadskanaal 
Stieneke en Christa zijn zelf 
ook liefhebbers van het 
buitengebeuren en begrij-
pen als geen ander waarom 
outdoor-beleving steeds 
populairder wordt. "Mensen 
krijgen genoeg van het jach-
tige bestaan met zijn volle 
agenda’s en willen eens echt 
kunnen ontspannen. Dat 
kan vooral in de buitenlucht, 
in de natuur en door het 
trotseren van de elemen-
ten." Moeder en dochter 
zijn erg in hun sas met de 

nieuwe locatie. Niet alleen 
vanwege het veel grotere 
onderkomen, maar ook wat 
betreft de locatie. "Vergeet 
niet dat de Beneluxlaan 
vroeger dé winkelstraat van 
Stadskanaal was! Samen met 
andere ondernemers willen 
we die drukte en die speci-
ale sfeer van eerder weer 
terughalen. We gaan allerlei 
leuke dingen doen hier in de 
Beneluxlaan zodat we weer 
reuring in de straat krijgen. 
Wacht maar af…"  

Facebook 
(www.pengels.eu) 
P€ngels Outdoor & Vrije 
Tijd is sinds kort gevestigd 
op het nieuwe adres aan 
de Hoofdstraat 57 (op de 
hoek van de Beneluxlaan) 
in Stadskanaal. Telefoon: 
0599-613 185. Voor meer 
informatie of om op de 
hoogte te blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen 
kunt u een kijkje nemen op 
www.pengels.eu en wordt 
u automatisch doorgelinkt 
naar de Facebookpagina.
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Juwelier Kluiter is in 2018 al weer 
25 jaar gevestigd in Vlagtwedde, 
een mooi dorp dat ook wel het hart 
van Westerwolde wordt genoemd.

Juwelier Kluiter is de specialist op het 
gebied van horloges en sieraden. Of 
het nu gaat om een nieuwe aankoop, 
de reparatie van horloges en sieraden, 
of om vakmanschap en service. Juist 
het aanbod van een optimale combi-
natie van al deze elementen bij elkaar 
staat bij ons hoog in het vaandel. En 
ook na uw aankoop staan wij uiteraard 
voor u klaar!

Onze goudsmid kan al uw wensen op 
zijn vakgebied voor u vervullen. Iets 
nieuws laten maken, oude trouwringen 
vermaken naar een nieuw bijzonder 
sieraad met voor u een speciale 
betekenis, of uw oude sieraden ver-
anderen, hij maakt er iets moois en 
blijvends van. Vanzelfsprekend is de 
reparatie van al uw zilveren en gouden 
sieraden alsmede de reparatie van 
horloges bij ons in vertrouwde handen. 

Actie weken!
Wie jarig is trakteert... 25 jaar Juwelier 

Kluiter in Vlagtwedde, dus een mooie 
jubileum-actie: 25 Euro korting op 
alle DanishDesign horloges, Esprit 
Horloges en op alle  Festina horloges. 
Deze actie is geldig in onze winkel van 
3 tot en met 20 april 2018.

Voor de mooiste geschenken van 
blijvende waarde...
Wij hebben in ons assortiment een 
grote keuze in geboortegeschenken, 
Parker pennen en vele andere leuke 
cadeaus. Ook vindt u voor een jubi-
leum het juiste blijvende cadeau.

Wij maken gedegen taxatierapporten 
voor verzekering en erfenis doelein-
den, dit kan van belang zijn voor het 
verkrijgen van een objectief beeld van 
de waarde van sieraden en horloges 
zodat er op een eerlijke manier een 
verdeling of uitkering kan geschieden.

Heeft u veel sieraden in goud of 
bijzondere horloges of een munten 
collectie, dan is vaak een taxatie 
rapport gewenst voor uw verzeke-
raar. Ook handig na bijvoorbeeld een 
inbraak omdat sieraden vaak maar tot 
een klein bedrag vergoed worden bij 
diefstal of inbraak.

Citizen Radio controlled Eco-Drive 
horloges
Uw Citizen horloge specialist van de 
regio is Juwelier Kluiter Vlagtwedde. 
Deze horloges geven altijd de exacte 
tijd aan, door de ontvangst van het 
standaard tijdsignaal uitgaande van 
een cesium atoomklok die slechts 
een tijdafwijking van één seconde per 
100.000 jaar heeft. Hierdoor geeft het 
de absolute tijd weer en u hoeft ook 
de zomer- en wintertijd niet handma-
tig in te stellen. De Full Metal Case 
beschermt het uurwerk en maakt een 
waterdichtheid t/m 20 bar mogelijk. De 
Radio Controlled collectie is milieu-
vriendelijk omdat een batterijwissel 
overbodig is.

Juwelier Kluiter in Vlagtwedde is de 
Zinzi specialist van de regio !
Juwelier Kluiter heeft de collectie zilve-
ren sieraden van Zinzi direct uit voor-
raad leverbaar: verschillende zilveren 
ringen, meer verschillende prachtige 
zilveren armbanden, kettingen, oorbel-
len, creoolhangers of hangers en een 
uitgebreide collectie van bedels of 
kettingen. Of je nu op zoek bent naar 
een stoere zilveren armband, een 

schitterende ketting, opvallende ‘state-
ment’ ring of fashionable horloge.Zinzi 
en Juwelier Kluiter willen draagplezier 
en fun toevoegen aan het dagelijkse 
leven van die vrouw. 

Nu ook Zinzi Mart Visser collectie 
bij Juwelier Kluiter
Prachtige zilveren sieraden van Zinzi 
ontworpen door Mart Visser. Dat dit 
een goede combinatie is is goed te 
zien. De Zinzi by Mart Visser sieraden 
bestaan veelal uit prachtige zilveren 
sieraden sets bestaande uit een Mart 
Visser ring en Mart Visser hanger.

Zinzi horloges
Zinzi gaat mee met de laatste trends. 
De horloges van Zinzi zijn dan ook 
zeer trendy, modieus en opvallend. 
Daarnaast laat ook de kwaliteit van de 
Zinzi horloges niets te wensen over.

Rouwsieraden-Gedenksieraden
Een sieraad bestaat niet alleen om 
vrolijke momenten te vieren. Het kan 
er ook zijn om een dierbare te eren 
en te herinneren. Een ‘rouwsieraad’ 
wordt dit ook wel genoemd. Hierbij 
kun je denken aan haar of as, wat in 
een hanger of een ring verwerkt kan 

worden. Aan de buitenkant is het een 
mooi sieraad, maar alleen u weet de 
diepere betekenis.

U kunt ervoor kiezen om uw rouwsie-
raden al dan niet zichtbaar te vullen 
met as van uw dierbare overledene. 
Daarnaast is het mogelijk een rouw-
sieraad te vullen met een klein stukje 
stof, een haarlok of een beetje zand 
van het graf indien uw dierbare niet 
gecremeerd is. Wij bieden een groot 
assortiment rouwsieraden in uiteenlo-
pende stijlen, maten en materialen.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 18:00
Op maandag en zaterdag is de winkel 
gesloten. Op zaterdag staan wij op de 
weekmarkt in Stadskanaal,u vindt ons 
voor de Big Bazar.

Juwelier Kluiter Vlagtwedde
Wilhelminastraat 19
9541 AM Vlagtwedde
Telefoon: 0599 313519.

Kijk ook eens op juwelierkluiter.nl

Wij accepteren de VVV-Cadeaubon.
Gratis parkeren voor de deur.

Geachte lezers, 
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik 
ben psychotherapeut Linda Wilms uit 
Stadskanaal en sinds 2016 werk ik aan de 
Aziëlaan 22 te Stadskanaal in mijn praktijk 
en geef  Sociaal-psychotherapie. Mensen 
kunnen bij mij terecht voor allerlei klach-
ten en hebben daar geen doorverwijzing 
nodig van de huisarts. Doordat ik aange-
sloten ben bij de LVPW en het overkoepe-
lend orgaan RBCZ, komen mijn consulten 
voor vergoeding in aanmerking vanuit de 
aanvullende verzekering.  Mijn therapie 
valt onder complementaire zorg.

Wie is dan Linda Wilms? Getrouwd en 
moeder van twee kinderen in de leeftijd 
van 16 en 18 jaar, wonend en werkend 
al twintig jaar in Stadskanaal, geboren in 
Drenthe en opgegroeid in Buinerveen. Mijn 
werk ben ik begonnen in Stadskanaal bij de 
kinderopvang , daarnaast gaf ik sportles bij 
sportscholen en sportverenigingen. Hierna 

ben ik in het werk begeleiden gekomen en 
heb ik jaren met veel plezier gezinnen en 
personen op het juiste spoor kunnen zetten 
of houden. Hierdoor heb ik mijn horizon 
kunnen verbreden door mijn vertrouwen en 
mijn kennis te geven.

Het werk als psychotherapeut is me op het 
lijf geschreven, ik hou van mensen weer in 
hun kracht te zetten, analyseren, stimuleren 
en ervaringsgericht te kunnen leren. Dit 
doe ik op mijn spontane maar rustige en 
integere manier.

Hoe gaat het in zijn werk? U belt voor een 
intakegesprek waar u uw hulpvraag stelt en 
we bespreken wat voor u nodig is.

De therapiesessies duren een uur en ik 
gebruik verschillende soorten therapievor-
men zoals Gestalttherapie, RET, Lichaamsge-
richtetherpie en EFT dat bij de behandeling 
past. Daarnaast geef ik ook de bekende Rots 
en Water training, zelfbeheersing en ont-
spanning cursussen. Veel kinderen heb ik 

met Rots en Water training kunnen helpen 
en ben op basisscholen als gastdocent hier-
mee aan het werk geweest. Psychotherapie 
geef ik aan kinderen, jong volwassenen en 
volwassenen.

In mijn praktijk bied ik een veilige plek om 
jouw problemen te bespreken. In mijn prak-
tijk komen er allerlei hulpvragen voor, van 
jong en oud. De hulpvragen lopen veel uit-
een van relatieproblemen, lichamelijke pijn 
door geestelijke onverwerkte situaties en 
trauma’s vanuit het verleden. Of door een 
ongeluk, operatie of hartinfarct is het soms 
moeilijk je zelfvertrouwen terug te vinden. 
Ik geef hier een lijstje op dat natuurlijk niet 
helemaal volledig zal zijn maar wel een re-
delijk indicatie geeft van veel voorkomende 
klachten.

• Depressie
• Somberheid
• Stress
• Angst- en paniekaanvallen
• Pestgedrag
• Faalangst
• Agressie en woede
• Burn-out
• Seksueel misbruik
• Traumaverwerking

Door al mijn ervaring en kennis help ik u 
graag door middel van de bovengenoemde 
therapieën je weer in je kracht te zetten. 
Door mijn integere benadering en brede 
kennis, weet ik te komen tot een ontmoe-
ting met jezelf. De therapie kan een aanvul-
ling zijn na een revalidatie of een behande-
ling bij een andere collega. Reguliere en 
alternatieve geneeswijze en complemen-

taire zorg kunnen goed op elkaar aanslui-
ten. Als u nog nooit een behandeling heeft 
gehad, leg ik het graag uit hoe het werkt 
voor u aan de slag gaat met uzelf.

Dus loopt u ergens in vast of heeft u speci-
fieke problemen. Wilt u weten wat ik voor u 
kan betekenen? Bel voor een intakegesprek: 
06-55138237

Kijk anders op mijn site psycholoogstads-
kanaal.nl of Siz-zorg.nl. Vul het contact for-
mulier in en u krijgt binnen twee werkdagen 
bericht.

U bent van harte welkom in mijn praktijk 
Siz-zorg aan de Aziëlaan 22 te Stadskanaal.
Koffie en thee staan klaar.

Siz-zorg in Stadskanaal
Psychotherapeut Linda Wilms uit Stadskanaal, aangenaam!
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‘J.L. Smit Grond en Straatwerken’ in Drouwenermond is tevens  
steenhandel en heeft een grote voorraad aan bestratingsmaterialen 
van de betere merken Redsun, Tuinvisie, Mbi en Bylandt  

door Jaap Ruiter 
‘J.L. Smit Grond en Straatwerken’ in Drouwenermond is een aannemingsbedrijf dat zich tot 
grote tevredenheid van vele particuliere en zakelijke opdrachtgevers al jarenlang bezig 
houdt met grondwerk, riolering, drainage, bestrating en sloopwerk. Maar daarnaast is 
eigenaar Koos Smit tevens leverancier van bestratingsmaterialen, erfverharding, afvoer- en 
rioleringsbenodigdheden, sierbestrating, tuinhout, tuinafscheidingen, zand, grond, split en 
grind. 

Totaaloplossing 
Het grote voordeel van ‘J.L. 
Smit Grond en Straatwerken’ 
is dat alles in eigen beheer, 
van grondwerk (inclusief het 
rooien van stobben, struiken 
en bomen) tot (sier)bestra-
ting, wordt uitgevoerd. "Sinds 
enkele jaren hebben we ook 
een steenhandel en kunnen 
daardoor een totaaloplos-
sing bieden", zegt Koos Smit. 
"Wij zijn dealer van Redsun, 
Tuinvisie en Mbi. Dat zijn de 
betere merken als het gaat 
om goede kwaliteit betonklin-
kers. Wat betreft gebakken 
klinkers leveren we een breed 
assortiment van het merk By-
landt. Het grote voordeel van 
gebakken klinkers is dat het 
door de jaren heen zijn kleur 
behoudt." 

Showtuin 
Omdat ‘J.L. Smit Grond en 
Straatwerken’ de beschikking 
heeft over een groot terrein 
en daardoor grote voorraden 
heeft kan het razendsnel 

leveren. "Bovendien zijn we 
begonnen met het aanleggen 
van een showtuin met diverse 
voorbeelden van bestrating, 
waar de klant tevens een 
goed advies krijgt", zegt Koos 
Smit, die stap voor stap zijn 
bedrijf heeft opgebouwd 
en momenteel de beschik-
king heeft over professio-
nele apparatuur, betrouwbaar 
machinepark en uitstekende 
gereedschappen en inmiddels 
10 man personeel in dienst 
heeft met uiteenlopende 
specialisaties: stratenmakers, 
rioleerders en machinisten. 

Particulier en zakelijk 
‘J.L. Smit Grond en Straat-
werken’ werkt zowel voor de 
particuliere als de zakelijke 
markt. Omdat het alles in 
eigen beheer heeft kan het 
razendsnel schakelen en flexi-
bel reageren. "Maar kwaliteit 
blijft altijd ons uitgangspunt 
bij alles wat we doen", aldus 
Koos Smit, die verantwoor-
delijk is voor de coördinatie, 

verkoop en bij alle werkzaam-
heden altijd het enige aan-
spreekpunt is voor de klant. 
"Als professionals werken 
we netjes, leveren vakwerk 
en gaan pas weg als de klant 
tevreden is. Wij zullen ons 
er nooit met een Jantje van 
Leiden afmaken. Verder geven 
we een prima service. Vooraf-
gaand aan de werkzaamheden 
maken we altijd een heldere 
en transparante prijsafspraak 
zodat de klant precies weet 
waar hij aan toe is." 

jlsmitgrondenstraatwerk.nl 
‘J.L. Smit Grond en Straatwer-
ken’ is het adres voor een 
totaaloplossing in grondwerk, 
levering en aanleggen van 
bestrating en levering en 
monteren van tuinwerken. 
Het bedrijf van Koos Smit  is 
gevestigd aan het Zuiderdiep 
56 in Drouwenermond. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 06 102 27 102 of kijken 
op jlsmitgrondenstraatwerk.nl
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Altaflex Onstwedde 
is totaalleverancier 
en specialist in  
e-bikes

door Jaap Ruiter 
Het is een misverstand te denken dat landelijke aanbie-
ders van fietsen goedkoper zouden zijn dan de plaat-
selijke rijwielhandelaar. Altaflex Onstwedde aan de 
Dorpsstraat 10 is zo’n rijwielzaak die moeiteloos met 
landelijke aanbieders kan concurreren maar niet altijd de 
kans krijgt om dat kenbaar te maken.  

Advies, afstellen en service zijn vanzelfsprekend 
"Sterker, ik denk dat ik in de meeste gevallen juist goed-
koper ben dan die paginagrote advertenties waar bijvoor-
beeld fietsen van 2.199 euro worden aangeboden voor 
1.599 euro", stelt eigenaar John Johannes van Altaflex 
Onstwedde. "Maar deze fietsen zijn echt niet meer waard 
dan 1.599 euro, want die 2.199 euro is een uit de duim ge-
zogen prijs. Desondanks denken mensen dat ze spekkoper 
zijn. Het zijn echter misleidende advertenties die terecht 
worden aangepakt door consumentenprogramma’s. Ik durf 
te stellen dat ik in de meeste gevallen dezelfde kwaliteit 
fietsen, zelfs beter wat betreft af-montage, ook voor 1.599 
euro verkoop, met als extra voordeel dat het advies, het 
goed afstellen van de fiets en de service vanzelfsprekend 
zijn." 

Eerlijk en transparant 
John Johannes heeft er daarom ook geen enkele moeite 
mee dat klanten eerst een offerte elders opvragen of een 
advertentie uitknippen en daarna naar Altaflex Onstwedde 
komen om ook een andere kant van het verhaal te horen. 
"Daarin ben ik eerlijk en transparant en weet de klant 
daarna ook veel beter waarvoor hij wel of niet kiest omdat 
de informatie volledig is." De rijwielzaak van de gepassi-
oneerde wielerliefhebber John Johannes is totaalleveran-
cier. U kunt er terecht voor stadsfietsen, transportfietsen, 
racefietsen, kinderfietsen en ATB. Bovendien is er van elke 
fiets een elektrische variant te krijgen omdat de e-bike aan 
een onstuitbare opmars bezig is. Bij Altaflex Onstwedde 
heeft u al een e-bike vanaf slechts 899 euro! 

Kom en vergelijk!  
Altaflex Onstwedde heeft een keur aan betere merken: Rih, 
Van Dijck, Loekie, Big Bicycle (met ondermeer Hollandia en 
Rivel), Popal, Pointer, Sparta, Superior en nog veel meer. 
Voor Van Dijck is Altaflex Onstwedde, als enige in de regio, 
zelfs excellence dealer! "En zijn we als enige in de regio 
Premium Shop voor de race en atb-collectie van Superior", 
zegt John Johannes. "Bovendien krijgen klanten een prima 
en uitgebreide service. Zo heb ik een gratis haal- en breng-
service in de regio, kan iedereen zo binnenlopen om even 
iets te bespreken en hebben wij een goed uitgeruste werk-
plaats voor alle voorkomende werkzaamheden, waarbij 
wij ook nog eens een heel aantrekkelijk tarief berekenen 
waardoor de kosten voor onderhoud en reparatie heel erg 
mee vallen. Ik zou zeggen: kom en vergelijk!" 

www.altaflex-onstwedde.nl 
Altaflex Onstwedde is gevestigd aan de Dorpsstraat 10 in 
Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-
638812 of u kunt een kijkje nemen op  
www.altaflex-onstwedde.nl
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Al ruim 22 jaar is Hoving Kunststofbouw een vertrouwd 
adres in Gieten en omgeving. Men kan er voor allerlei za-
ken terecht en de klanten komen dan ook graag terug bij 
het bedrijf  van de familie Hoving. Het begon allemaal in 
Stadskanaal. Per 22 december 1997 is Gieten de vestiging-
splaats van het bedrijf.

Het team van Hoving Kunststofbouw runt de zaak nog steeds 
met heel veel passie en weet dat de klant ontzettend belangrijk 
is. ,,Onze klant moet het gevoel hebben dat alles van A tot Z 

klopt plus dat hij/zij de enige klant is waar het om draait en 
ons dus ook volledig het vertrouwen kan geven”, leggen ze uit. 
,,Wij zijn pas tevreden als de klant ons een bericht via de email 
stuurt of  even telefonisch contact opneemt of  wanneer onze 
monteurs het werk hebben afgerond en men tegen ons zegt 
‘dit ziet er geweldig uit’, waarop wij dan zeggen ‘daar doen we 
het voor en zegt het voort!’, want van mond-tot-mondreclame 
is de beste reclame.”

Wat doet HKB precies? Alles op het gebied van het leveren 
en plaatsen van kunststof  kozijnen, deuren, schuifpuien, dak-
kapellen, gevelbekleding, dakgoten en windveren waar tien jaar 
garantie op zit. Het werk vindt er heel secuur plaats: immers, 
alles voor de klant en om de klant nóg beter te bedienen is er 
meer: HKB levert ook screens en rolluiken met vijf  jaar garan-
tie en inzet- en plissé-horren en raamdecoratie met twee jaar 
garantie. Als een kijkje wordt genomen aan de Hoevenkamp
4 dan ziet men een prachtig bedrijfspand met keurige entree. 
Tevens is er een magazijn/werkruimte, een showroom en een 
kantoorruimte.

Elke dag gaan de monteurs op pad en verrichten werkzaam-
heden bij klanten in de omgeving. Gerrit Jan gaat vaak op 
klantenbezoek en werkt veel op kantoor. Hij bestelt, ontvangt, 

verwerkt en zorgt ervoor dat hetgeen besteld is gecontroleerd 
wordt op juistheid hiervan en klaar staat voor transport, zo-
dat de monteurs `s morgens na een bak koffie en bespreking 
van de werkzaamheden gelijk kunnen vertrekken naar de klant. 
Gerrit- Jan heeft met iedereen contact en werkt met iedereen 
binnen het bedrijf  nauw samen om zo de lijnen kort te houden.

Hoving Kunststofbouw is gevestigd aan Hoevenkamp 4  
op het bedrijventerrein De Bloemakkkers, 9461 HE Gieten.  
Het telefoonnummer is 0592-266010. 
Het e-mailadres is info@hkb-gieten.nl

Klant is nog echt koning bij Hoving Kunststofbouw in Gieten
OPEN DAG 2e Paasdag (2 april) van 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom!
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Hout & Steen in Nieuw-Buinen: 
Elke verandering begint met anders kijken

door Jaap Ruiter 
Hout & Steen, op de hoek van De Monden-
weg en het Noorderdiep in Nieuw-Buinen, 
heeft alles te bieden op het gebied van 
tuinbeleving. Van ontwerp tot realisatie, 
inclusief fraaie showtuin, werkplaats, 
ruimte voor workshops, kantoor en 
een winkeltje met decoratie-artikelen. 
Daarnaast biedt Hout & Steen dagbeste-
ding voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Op Tweede Paasdag, 2 
april, wordt weer de jaarlijkse Open Dag 
gehouden. "Dat is voor ons de aftrap voor 
het tuinseizoen", zegt Aaron Mensinga van 
Hout & Steen. 

Kwaliteit 
Hout & Steen biedt een compleet pakket 
voor de tuin, inclusief kassen, schuttingen, 
meubilair, veranda’s, speeltoestellen, schu-
ren en garages. "En dat alles tegen concur-
rerende prijzen zonder concessies te doen 
aan de kwaliteit", voegt Aaron Mensinga er 
aan toe. "We hebben alles in eigen beheer. 
Van ontwerp tot realisatie, met de moge-
lijkheid aan te passen aan persoonlijke 
voorkeuren. 

Dat maatwerk en meedenken met de klant 
is een sterk punt van ons. Daarbij zijn wij 
heel flexibel, want men kan de producten 
ook alleen bestellen en daarna zelf monte-
ren. 

Voor een handige doe-het-zelver is dat 
geen probleem omdat wij grote bouwwer-
ken als prefab aanleveren, inclusief een 
deskundig advies." 

Inspiratie 
Maar als u er tegenaan ziet om zelf te mon-
teren is het bij Hout & Steen geen probleem 
om alles uit handen te geven. "We hebben 
timmerlieden en stratenmakers in dienst 
die de klant geheel kunnen ontzorgen", legt 
Aaron Mensinga uit. "Verder kunnen wij ook 
de rest van het grondwerk en drainage voor 
onze rekening nemen.” 

“Ook halen wij zonder probleem een com-
plete tuin leeg, inclusief afvoeren van afval. 
Tijdens de Open Dag op Tweede Paasdag 
laten we weer zien wat we in huis hebben: 
(sier)bestrating, tuinontwerp, grondwerk, 
drainage, tuinhuizen, garages, kapschuren, 
picknicktafels, tuinmeubilair, tuindecoraties, 
veranda’s, schuttingen, vlonders en kassen. 
We hopen veel bezoekers weer te inspire-
ren voor het komende tuinseizoen." 

Enthousiast 
Hout & Steen heeft inmiddels ook dag-
besteding voor mensen met psychische 
problemen. "Daar zijn wij vorig jaar mee 
begonnen", verklaart Aaron Mensinga. "De 
deelnemers zijn allemaal even enthousi-
ast. Onder deskundige begeleiding maken 
ze allerlei mooie dingen die er toe doen, 
zoals woondecoraties, meubelen en andere 
timmerwerken die ook daadwerkelijk in de 
verkoop gaan.” 

“Bovendien bieden wij deelnemers een 
prachtige plek met zinvolle activiteiten. Het 
is een unieke combinatie van het op doen 
van werkervaring, talentontwikkeling en 
sociaal maatschappelijk en commercieel 
bezig zijn, zonder ook maar enige druk uit te 
oefenen op de deelnemers.” 

“Bij Hout & Steen is altijd wel iets te leren 
op het gebied van timmerwerken, dieren 
verzorgen, tuinieren of bestrating. We kun-
nen nog een paar deelnemers plaatsen."  

www.hout-steen.nl 
Hout & Steen is gevestigd aan 
de Iepenlaan 1 (op de hoek 
van De Mondenweg en het 
Noorderdiep) in Nieuw-Buinen. 

Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 0599-745042 of een kijkje 
nemen op www.hout-steen.nl. 
En uiteraard bent u van harte welkom op 
Tweede Paasdag, wanneer de jaarlijkse 
Open Dag plaats vindt en u weer inspiratie 
en nieuwe ideeën op kunt doen voor het 
komende tuinseizoen!
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Albert van der Wal van HVK Stadskanaal:
"De warmtepomp is niet altijd geschikt als vervanger van de cv-ketel"
door Jaap Ruiter 
De warmtepomp… Vooral de laatste tijd veel geprezen als 
de oplossing voor het verwarmen van de woning zonder 
gebruik van gas en door velen gezien als de vervanger 
van de cv-ketel. "Maar daar moeten wel enkele kantteke-
ning bij worden geplaatst", zegt Albert van der Wal van 
HVK Technisch Advies- en Installatiebureau in Stadska-
naal. "Duurzame oplossingen vind ik geweldig, het is mijn 
passie, maar dat de warmtepomp zonder problemen 1 op 
1 de cv-ketel kan vervangen, is gewoon niet waar. Som-
mige woningen zijn simpelweg niet geschikt om alleen 
door een warmtepomp te laten verwarmen! Bovendien 
verbruikt een gemiddelde waterpomp ruim 6000 kWh per 
jaar." 

Scepsis 
Albert van der Wal neemt 
met de nodige scepsis al 
die juichverhalen over de 
warmtepomp tot zich en 
wil graag van de gelegen-
heid gebruik maken om 
het juiste verhaal over de 
warmtepomp te vertellen. 
"Mijn streven is nul op de 
meter, en als dat niet lukt 
wil ik daar zo dicht mogelijk 
bij in de buurt komen. Een 
warmtepomp is in principe 
geschikt voor elke woning, 
maar het blijft een feit dat 
een warmtepomp het water 
tot maximaal 40 a 45 graden 
kan verwarmen. En als een 
woning niet goed geïsoleerd 
is en ook nog eens niet 
uitgerust is met een geschikt 
warmte-afgiftesysteem als 

vloerverwarming en convec-
toren, lukt het echt niet om 
de woning op een aange-
name temperatuur te krijgen 
als het koud is, zoals in de 
afgelopen periode." 

Hybride 
‘Van het gas af’ en ‘nul op 
de meter’ zijn veel gehoorde 
kreten, maar worden vol-
gens Albert van der Wal ook 
veel te gemakkelijk geroe-
pen. "Nieuwe woningen zijn 
wel uitermate geschikt voor 
een warmtepomp omdat 
daar bij de voorbereiding al 
rekening wordt gehouden 
met andere duurzame oplos-
singen. Maar een oudere 
woning is een heel ander 
verhaal. Als een eigenaar 
van een oudere woning 

over wil stappen naar een 
duurzame oplossing gaan 
we eerst allerlei metingen 
en onderzoeken verrichten. 
Allereerst kijken we naar de 
isolatie van de woning, want 
daar beginnen alle duur-
zame oplossingen mee, en 
vervolgens naar het warmte-
afgiftesysteem. Als blijkt dat 
alleen een warmtepomp on-
voldoende is adviseren we 
vaak een hybride oplossing: 
een combinatie van warmte-
pomp en cv-ketel." 

Besparing van 60%
Een uitstekende hybride 
oplossing bestaat volgens 
Albert van der Wal uit een 
warmtepomp en buiten-unit 
van Daikin, in combinatie 
met een aangepaste HR-ke-
tel van Intergas. "Deze twee 
systemen worden op elkaar 
aangesloten, waarbij de HR-
ketel alleen wordt ingescha-
keld als de warmtepomp 
onvoldoende vermogen 
levert en als er heet water 
uit de kraan of douche wordt 

gevraagd. Het voordeel van 
dit systeem is dat het overal 
toepasbaar is en zelfs kan 
worden aangesloten op een 
gas-aansluiting met laag 
calorische waarde en er dus 
geen aardgas uit Slochteren 
meer nodig is! De besparing 
met een hybride-systeem is 
al gauw 60 procent." 

www.hvkstadskanaal.nl 
Bent u op zoek naar het 
echte verhaal over de wa-
terpomp en professioneel 

advies, onderbouwd met de 
laatste kennis op het gebied 
van duurzaamheid? Dan 
moet u beslist eens langs-
komen bij HVK Technisch 
Advies en Installatiebureau, 
gevestigd aan de Electroni-
caweg 25 in Stadskanaal. 

Voor meer informatie kunt 
u ook bellen naar 0599-
650226 of een kijkje nemen 
op www.hvkstadskanaal.nl



22 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



23Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

'Kornelius Badkamers & Keukens' in Stadskanaal:
Gemak, geniet en beleef
door Jaap Ruiter 
Kiezen voor een nieuwe badkamer of nieu-
we keuken begint altijd met vrijblijvend 
rondkijken, informeren en vergelijken. 
Een bezoekje aan de smaakvol ingerichte 
showroom van 'Kornelius Badkamers & 
Keukens' aan de Koperslager 4 in Stads-
kanaal is daarvoor een uitstekend begin! 
Bij het gerenommeerde badkamer- en 
keukenbedrijf wordt deskundig en creatief 
met u mee gedacht als u daar prijs op stelt. 
Bovendien wordt er ruim de tijd geno-
men en kunt u zich in de showroom laten 
inspireren door allerlei voorbeelden in 
verschillende stijlen en is er een keur aan 
accessoires en tegelwerk. 

Inhoud geven aan service en kwaliteit 
De grote kracht van 'Kornelius Badkamers 
& Keukens' is de compleetheid. Alles wordt 
naadloos op elkaar afgestemd en volle-
dig in eigen beheer uitgevoerd. Vanaf het 
eerste vrijblijvende informatieve gesprek 
tot en met de definitieve oplevering van de 
nieuwe keuken of badkamer. "Maar vergeet 
de nazorg niet", voegt Gerwin Geertsema 
er aan toe. "Na oplevering blijft de service 
gewoon door gaan, want stel dat na een 
aantal jaren een deurtje scheef hangt. Ook 
dan nog komen wij zo snel mogelijk om dat 
op te lossen. Nee, bij ons is het beslist geen 
dozen schuiven. Wij proberen service, kwa-
liteit en ontzorgen echt inhoud te geven. 
Wij doen wat wij beloven en streven altijd 
naar gemak, genieten en beleving. Dat zijn 
de pijlers van ons bedrijf."  

Deskundig, nauwkeurig en netjes 
Om een nieuwe badkamer of keuken te 

installeren maakt 'Kornelius Badkamers & 
Keukens' gebruik van een eigen monta-
geploeg, die met grote deskundigheid en 
nauwkeurigheid de werkzaamheden bij u 
thuis komt uitvoeren. Van het breekwerk 
tot het weer netjes opruimen en afvoeren 
van de sloopmaterialen. En van transport 
tot aanbrengen van het laatste afwerklijstje. 
Bovendien worden de werkzaamheden zeer 
efficiënt op elkaar afgestemd omdat ‘Korne-
lius Badkamers & Keukens’ de planning ook 
in eigen beheer heeft. "Wij zijn verantwoor-
delijk voor alles en de klant heeft slechts 

één aanspreekpunt, dat is wel zo overzich-
telijk", voegt Gerwin Geertsema er aan toe. 
"Bovendien kan in overleg gezorgd worden 
voor noodvoorzieningen, zoals plaatsing 
van een mobiele badkamer." 

Kwaliteit hoeft niet altijd duur te zijn 
‘Kornelius Badkamers & Keukens’ bewijst 
voorts dat kwaliteit niet altijd duur hoeft te 
zijn. "Want ook wij kopen heel scherp in, 
rechtstreeks van de fabriek", legt Gerwin 
Geertsema uit. "Bovendien hebben wij 
regelmatig leuke aantrekkelijke acties. Wat 

dat betreft durven we de concurrentie met 
iedereen aan, mits onze kwaliteit met de-
zelfde kwaliteit wordt vergeleken." 

www.badkamersenkeukens.nl  
'Kornelius Badkamers & Keukens', van A tot 
Z alles in eigen beheer en het adres voor 
het monteren van een nieuwe douche-
kraan tot het installeren van een complete 
badkamer of keuken is gevestigd aan de 
Koperslager 4 in Stadskanaal. Telefoon: 
0599-616016. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.badkamersenkeukens.nl
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Renate Paans Accountancy uit Onstwedde 
De kennis van de registeraccountant en de 
laagdrempeligheid van een administratiekantoor
door Jaap Ruiter 
Renate Paans Accountancy uit 
Onstwedde combineert het beste 
van twee werelden: de deskun-
dige, professionele en nuchtere 
kijk van een hoogopgeleide regis-
teraccountant en de vrouwelijke 
intuïtie met oog voor detail waar-
door er altijd aandacht is voor de 
mens achter de ondernemer. "Ik 
ben zelf ook ondernemer en kijk 
verder dan alleen cijfers", zegt 
Renate Paans. "Achter kille cijfers 
gaat meestal een hardwerkende 
ondernemer schuil met twijfels, 
zorgen en vragen. Met die twij-
fels, zorgen en vragen wil ik ook 
kennis maken. Dat persoonlijke 
contact komt de bedrijfsvoering 
van een onderneming alleen maar 
ten goede op de lange termijn."  

Digitalisering 
Bovenstaand contact is alleen 
maar mogelijk als er sprake is van 
vertrouwen. "Vertrouwen is voor 
mij absoluut heilig", vertelt Renate 
Paans. "Hier op kantoor gaan we 
zeer zorgvuldig om met privacy 
gevoelige informatie en is ook 
de reden dat we heel veel inves-
teren in digitale veiligheid met 
een maximum aan bescherming. 
Digitalisering is aan de ene kant 
erg populair en zeer efficiënt. Zo 

laat onze gebruiksvriendelijke app 
voor smartphone, tablet of compu-
ter direct zien hoe een onderne-
ming er financieel voor staat. Maar 
digitalisering is aan de andere kant 
ook kwetsbaar en vergt veel bevei-
ligingsmaatregelen op ICT-gebied. 
Wat dat betreft zijn we voorstan-
der van de nieuwe Privacywetge-
ving die op 25 mei van dit jaar in 
werking treedt. Kort gezegd komt 
het er op neer dat elke organisatie 
die regelmatig persoonsgegevens 
verwerkt, passende organisatori-
sche en technische maatregelen 
dient te treffen om deze persoons-
gegevens optimaal te beschermen. 
Nou, dat is zeker van toepassing 
op een accountantskantoor! Als 
gegevens bij ons niet veilig zijn, 
waar zijn ze dan nog wel veilig?" 

Geen loze kreet 
Bij Renate Paans Accountancy 
bent u als ondernemer verzekerd 
van kennis, ervaring, praktische en 
creatieve oplossingen en doel-
gerichte adviezen. "Accountant 
klinkt misschien wat deftig en 
wordt meestal geassocieerd met 
afstandelijk en duur, maar dat 
geldt zeker niet voor ons", voegt 
Renate Paans er aan toe. "Klanten 
zijn de hele dag welkom en kun-
nen altijd bellen of binnenlopen 
als ze vragen hebben. Dichtbij de 
ondernemer staan is geen loze 

kreet bij ons. Verder hanteren 
wij vaste tarieven zodat niemand 
bang hoeft te zijn dat ‘de meter 
direct gaat lopen’ als er tussentijds 
contact wordt gezocht. Zo zijn 
wij niet en zo willen wij ook niet 
zijn. Wij bieden de kennis van een 
registeraccountant en de laag-
drempeligheid van een administra-
tiekantoor." 

Iedereen is welkom 
Het klantenbestand van Re-
nate Paans Accountancy bestaat 
hoofdzakelijk uit bedrijven en 
organisaties uit de regio. Van ZZP 
en VOF’s tot ondernemingen met 

een complete BV-structuur en 
uitgebreid personeelsbestand. 
"Elke organisatie krijgt bij ons een 
administratief, fiscaal en bedrijfs-
economisch pakket aan diensten 
en advisering op maat. "Maar ook 
de particulier met zijn jaarlijkse 
aangifte inkomstenbelasting is 
welkom bij ons." 

www.renatepaans.nl 
Om klanten nog beter van dienst 
te kunnen zijn heeft Renate Paans 
onlangs de website volledig 
vernieuwd. Op www.renatepaans.
nl wordt u op een heldere en 
begrijpelijke manier geïnformeerd 

over de diverse mogelijkheden 
en staan tevens de belangrijkste 
ontwikkelingen op fiscaal, juridisch 
en administratief gebied vermeld, 
inclusief handige digitale hulpmid-
deltjes als checklijstjes en tips en 
adviezen. 

Renate Paans Accountancy is 
gevestigd aan de Dorpsstraat 4 in 
Onstwedde. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0599-33 20 63 
of een kijkje nemen op de gloed-
nieuwe en zeer lezenswaardige en 
informatieve website  
www.renatepaans.nl
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Stichting Ruilwinkel Alteveer en multifunctioneel 
centrum De Drijscheer in Alteveer is een
unieke combinatie en biedt nu ook dagbesteding 
en werkervaringsplekken 
door Jaap Ruiter 
Er gebeuren op sociaal maatschappelijk gebied heel veel positieve 
dingen in multifunctioneel centrum De Drijscheer in Alteveer. Onder de 
gepassioneerde leiding van beheerder Herman Bekker is De Drijscheer 
niet meer weg te denken in de regio als locatie voor feesten, verjaarda-
gen, uitvoeringen, bijeenkomsten, live muziek, vergaderingen, lezin-
gen, cursussen en vinden er tal van verenigingen onderdak. "Daarnaast 
bieden wij werkervaringsplekken en dagbesteding in samenwerking 
met Stichting Ruilwinkel Alteveer", voegt Herman Bekker er aan toe. 

Groot succes 
Stichting Ruilwinkel Alteveer 
werd in april 2016 opgericht en 
groeit als kool. "Het principe van 
de ruilwinkel is eenvoudig", legt 
voorzitter Carolien Klunder uit. 
"Deelnemers betalen 5 euro per 
jaar en bij inschrijven ontvangen 
ze direct 5 ruilpunten. Als een 

deelnemer vervolgens goederen 
inbrengt worden deze gewaardeerd 
met punten, die direct op het saldo 
van deze deelnemer worden bij-
geschreven. We hebben juist voor 
een puntensysteem gekozen om de 
ruilwinkel toegankelijk te houden 
voor iedereen. Punten kunnen ook 
worden ingewisseld tegen diensten 

als grasmaaien, hulp met de com-
puter, dakgoten schoonmaken of 
hulp bij boodschappen. Inmiddels 
hebben we 360 deelnemers en we 
groeien nog steeds. Ja, de ruilwinkel 
is inderdaad een groot succes!" 

Unieke en innige samenwerking 
De unieke en innige samenwerking 
tussen Stichting Ruilwinkel Alteveer 
en De Drijscheer heeft inmiddels 
ook geleid tot werkervaring-plekken 
en dagbesteding. "Dat komt omdat 
we diverse leuke werkzaamheden 
kunnen aanbieden", legt Herman 
Bekker uit. "Deelnemers kunnen 
participeren in de bereiding van 
buffetten, in de bediening, mee-
helpen in de ruilwinkel en voor de 
dierenliefhebbers en voor degene 
met groene vingers hebben we een 
grote tuin en houden we kippen. De 
producten die dit oplevert worden 
ook weer verkocht en zorgen voor 
de nodige inkomsten, want wij moe-
ten voor een groot deel onze eigen 
broek ophouden, financieel gezien." 

Positief domino-effect 
Ook voor de gemeente Stadskanaal 
heeft de samenwerking tussen 
Stichting Ruilwinkel Alteveer en De 
Drijscheer grote voordelen, omdat 
de gemeente nu zijn eigen clienten 
kan plaatsen in de dagbesteding, 
waar grote vraag naar is, of werk-
ervaring op laten doen. "En kun-
nen wij daardoor nog meer sociaal 

maatschappelijke activiteiten orga-
niseren die de omgeving weer ten 
goede komen", zegt Herman Bekker. 
"Het is een positief domino-effect 
wat hier gebeurt. Omdat we de dag-
besteding mogelijk gaan uitbreiden 
kunnen er ook weer deelnemers 
worden geplaatst." 

Vrijwilligers met grote V
Maar zoals zo vaak staat en valt 
alles met vrijwilligers. "Wat dat 
betreft verkeren wij in de gelukkige 
omstandigheid dat wij vrijwilligers 
hebben met een grote V", verklaart 
Fabian Kip, bestuurslid en vice-
voorzitter van de Stichting Ruilwin-
kel Alteveer. "Want hoe enthousiast 
wij ook zijn, hoeveel plannen wij 
ook maken, zonder vrijwilligers 
beginnen we helemaal niets. Dat 
beseffen wij ons maar al te goed. 
Wij weten als geen ander hoe be-
langrijk vrijwilligers zijn en steken 
onze waardering daarvoor ook niet 
onder stoelen en banken." 

www.ruilwinkelalteveer.nl en 
www.dedrijscheer.info 
Stichting Ruilwinkel Alteveer (06 
2160 1662) en multifunctioneel 
centrum De Drijscheer (0599-
332552 of 06 2189 4003) zijn ge-
vestigd aan de Keiweg 1 in Alteveer. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.ruilwinkelalteveer.nl en  
www.dedrijscheer.info

Vlnr. Greetje de Wijk, Herman Bekker, Fabian Kip, Carolien Klunder.
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Auto- en Motorrijschool Gerhard Schipper in Onstwedde 
al 30 jaar onverminderd enthousiast om cursisten op te 
leiden tot veilige en sociale bestuurders!  
door Jaap Ruiter 
"Zo zeg, al 30 jaar?" antwoordt Gerhard 
Schipper van ‘Auto- en Motorrijschool 
Gerhard Schipper’ in Onstwedde als hij ge-
confronteerd wordt met de startdatum van 
zijn auto- en motorrijschool: 8 maart 1988. 
"Ik kan alleen maar zeggen dat de tijd 
heel snel is gegaan. Maar dat komt vooral 
omdat ik het nog steeds erg leuk vind om 
cursisten op te leiden tot veilige en sociale 
bestuurders."  

Afwisseling tussen auto, motor en bromfiets 
Gerhard Schipper begon 30 jaar alleen, 
bleef al die tijd alleen en blijft ook in de 
toekomst alleen. "Dat is een bewuste keus", 
vertelt de ervaren rijschoolhouder, die ruim 
een jaar geleden weer 5 dagen lang op 
bijscholing is geweest: 3 dagen theorie en 
2 dagen praktijk. "Het alleen werken bevalt 
mij heel goed. Vooral de afwisseling tussen 
auto, bus met aanhanger, motor en brom-
fiets vind ik prettig. Bovendien kan ik als 
eenmansbedrijf meer persoonlijke aandacht 
aan mijn cursisten geven."  

Bovag 
‘Auto- en Motorrijschool Gerhard Schipper’ 
is lid van de BOVAG en aangesloten bij de 
KNMV. Dat is voor cursisten een waarborg 
voor kwaliteit. De auto- en motorrijschool 
in Onstwedde leidt op tot de rijbewijzen 
AM (brommer), A (motor), B (personenauto) 
en BE (met aanhanger) en heeft daartoe de 
beschikking over een Volkswagen Golf, een 
Nissan Primastar met tandemasser (voor 

het rijbewijs E achter 
B), 2 Honda CBF500 
motoren en 3 brom-
fietsen van het merk 
Yamaha Neos. "Ik stel 
hoge eisen aan het 
materiaal waar ik mijn 
cursisten in, op en 
mee laat rijden. Ik leid 
op volgens de nieuw-
ste methodieken."  

Kwaliteit 
Gerhard Schipper is 
een deskundige en 
zeer ervaren in-
structeur. "Ik ga voor 
kwaliteit omdat ik 
als auto- en motor-
rijschoolhouder een 
grote verantwoor-
delijkheid heb om 
cursisten op te leiden 
tot veilige en sociale 
bestuurders. Daar ga 
ik serieus mee om. Daarom vind ik de the-
orielessen ook zo belangrijk. Dat wordt wel 
eens onderschat, zeker bij jonge cursisten. 
Ik geef elke week theorielessen in De Brink-
hof Zalencentrum hier in Onstwedde."   

www.autorijschool-schipper.nl 
Vraag de cursisten wat ze van Gerhard 
Schipper vinden en ze zullen vrijwel zonder 
uitzondering zijn geduld, tact, betrokken-
heid en deskundigheid roemen, waardoor 
zelfs de meest nerveuze cursist vertrouwen 

in zichzelf krijgt. "Het gaat er om dat je je 
aanpast aan de cursist. Ik vind het elke keer 
weer een prachtige uitdaging om een cur-
sist op examen-niveau te brengen", besluit 
Gerhard Schipper het interview. 

Jaarlijkse motortoertocht! 
Voor motorliefhebbers die geslaagd zijn 
staat ook dit jaar weer de jaarlijkse motor-
toertocht op het programma! Dit populaire 
evenement van vrijdag tot en met zondag-
middag wordt al 15 jaar georganiseerd door 
‘Auto- en Motorrijschool Gerhard Schipper’ 

en zal in juni of juli plaatsvinden. Ook dit 
jaar zal er weer lekker worden getoerd door 
de Duitse Eifel of Sauerland. De exacte da-
tum is nog niet bekend, maar zal binnenkort 
op de website worden vermeld. 

www.autorijschool-schipper.nl 
‘Auto- en Motorrijschool Gerhard Schip-
per’ is gevestigd aan de Huisinghelaan 1 
in Onstwedde. Telefoon: 0599-332 134. 
Mobiel: 06 5313 1917. Voor meer informa-
tie kunt u ook een kijkje nemen op  
www.autorijschool-schipper.nl
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www.Travelcamp.nl in Ter Apel 
1 Adres voor verkoop & onderhoud van aanhang-
wagens, schaftwagens, caravans en vouwwagens
door Jaap Ruiter 
TravelCamp aan de Industrieweg 2 in Ter Apel is gespecialiseerd in diverse merken 
aanhangwagens, schaftwagens, caravans en vouwwagens. "Kortom, alles wat achter de 
auto kan worden gekoppeld. Van inkoop en verkoop tot onderhoud en van stalling tot 
keuring", vat eigenaar John Kaspers samen. "Bovendien zijn wij Focwa-gecertificeerd. 
Dat is een waarborg voor kwaliteit." 

Van alle markten thuis 
"Voordat ik met Travelcamp voor mijzelf 
begon heb ik eerst ervaring opgedaan in de 
staalbouw en heb ik kennis gemaakt met 
alle facetten op het gebied van de produc-
tie en verkoop van trailers en vouwwagens", 
vervolgt John Kaspers. "Daarnaast heb ik 
een breed scala aan opleidingen gevolgd 
waardoor ik van alle markten thuis ben. Dat 
is ook de reden dat ik een breed assorti-
ment aanbied, dat het beste kan worden 
omschreven als: ‘voor alles achter de auto’, 
voor zowel de particuliere als ook de zake-
lijke markt. De nieuwste ontwikkeling is dat 
Travelcamp dealerschap heeft voor verkoop 
en onderhoud van schaftwagens." 

Aanhangwagens
Op het gebied van aanhangwagens is 
Travelcamp o.a. dealer van Henra. Deze 
in Nederland gebouwde aanhangwagens 
behoren tot de meest robuuste aanhang-
wagens die verkrijgbaar zijn in de markt. 
"Wij hebben vele verschillende types 
aanhangwagens, zoals kippende wagens, 
plateau wagens, paardentrailers en machi-
netransporters", voegt John Kaspers er aan 
toe. Voorts biedt Travelcamp ook andere 
merken om variatie te bieden, die aansluit 
bij de wensen van de klant, voor zowel de 
zakelijke als de particuliere markt. Ook voor 
onderhoud van aanhangwagens kunt u bij 
Travelcamp terecht. Met een geavanceerde 
werkplaats is het tevens mogelijk om in de 

weekenden reparaties uit te voeren aan 
ondermeer banden, verlichting, remmen en 
het onderstel. 

Compacte, lichtgewicht caravans.  
Travelcamp verkoopt diverse lichtgewicht 
caravans, waarvan het merk Niewiadow een 
echte eyecatcher is. "Een hele luxe en zeer 
compacte caravan waarvoor geen kenteken 
nodig is, omdat het gewicht onder de 750 
kg blijft. Daardoor is deze caravan ook zeer 
geschikt voor elektrische auto’s", legt John 
Kaspers uit. "Vooral de aanschafprijs maakt 
deze lichtgewicht caravan onweerstaanbaar. 
Daar kan geen ander merk tegenop. 

Uiteraard nemen wij ook onderhoud en 
reparatie van caravans voor onze rekening, 
inclusief gas afpersen en een technisch rap-
portage. Verder verkopen en installeren wij 
movers, aircosystemen en andere accessoi-
res. Ook campers zijn welkom." 

Vouwwagens
Ook voor uw vouwwagen bent u bij Travel-
camp op het juiste adres. Wij zijn gespe-
cialiseerd in tentreparaties, bed-systemen 
(Froli) en onderhoud en inspectie van het 
onderstel. 

Tijdens inspectie en onderhoud van uw 
vouwwagen wordt ook uw tent volledig 
geïnspecteerd. U bent van harte welkom bij 
Travelcamp, dat 6 dagen per week open is 
en buiten openingstijden op afspraak.

www.travelcamp.nl 
Travelcamp is gevestigd aan de Industrie-
weg 2 in Ter Apel. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0599-743 743 of mobiel: 
06 148 260 68. 

U kunt ook een kijkje nemen op 
www.travelcamp.nl. 

‘Travelcamp voor alles achter de auto’
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‘B. Prins Bouwbedrijf & Tekenburo’ in Sellingen 
heeft alles in eigen hand: Van het allereerste 
ontwerp tot de definitieve oplevering  
door Jaap Ruiter 
‘B. Prins Bouwbedrijf & Tekenburo’ in Sellingen is een 
uniek bouwbedrijf omdat eigenaar en meestertimmer-
man Be Prins ook bouwtekeningen in 3D maakt. Dat heeft 
voor u als klant het voordeel dat u geen architect hoeft in 
te schakelen en daarnaast altijd zaken doet met de eige-
naar zelf, omdat ‘B. Prins Bouwbedrijf & Tekenburo’ een 
eenmansbedrijf is. “Van het allereerste ontwerp tot de 
definitieve oplevering ben ik het enige aanspreekpunt”, 
voegt Be Prins er aan toe. “Ik ben overal voor verant-
woordelijk. Dat is is heel overzichtelijk, voor zowel mijn 
klanten als voor mij zelf.” 

Allround bouwbedrijf 
‘B. Prins Bouwbedrijf & 
Tekenburo’ is een allround 
bouwbedrijf voor nieuw-
bouw, renovatie, onder-
houd, aanbouw, verbouw 
en verder alles wat met 
bouwen heeft te maken. 
Bovendien worden ontwer-
pen en bouwtekeningen ook 
in eigen beheer vervaardigd 
met gebruik van uiterst 
professionele software. 
“Men kan hier terecht voor 
traditionele bouw, systeem-
bouw, moderne bouwkunde 
en ook voor prefab, waar 
ik mij meer op wil gaan 
richten”, legt Be Prins uit. 
“Er is veel vraag naar prefab, 
mede door de populaire 
huizenprogramma’s op 

televisie. Bovendien is hout 
een zeer veelzijdig product 
waar ik mijn creativiteit in 
kwijt kan.” 

Gepassioneerd vakman 
Be Prins is een gepassi-
oneerd vakman met veel 
ervaring. Direct vanaf de 
MTS stond hij op de steiger, 
leerde het vak verder in de 
praktijk, bekwaamde zich in 
2D en later in 3D-ontwerp 
en werd daarna mede-
eigenaar van een groot 
bouwbedrijf met destijds 
15 man personeel. “Ach, 
dat werd mij allemaal veel 
te massaal”, blikt Be Prins 
terug in de tijd. “Ik ben er 
8 jaar geleden uitgestapt 
en lekker verder gegaan 

als eenmansbedrijf. Dat 
past veel beter bij mij, om 
betrokken te zijn vanaf het 
allereerste ontwerp tot de 
definitieve oplevering. Ja, ik 
ben inderdaad iemand die 
niet graag iets uit handen 
geeft omdat ik een echte 
Pietje Precies ben. Als ik wel 

een grote klus heb zoek ik 
collega’s die dezelfde hoge 
kwaliteitseisen nastreven.” 

www.bprins.nl  
Heeft u plannen om te gaan 
(ver-/aan-)bouwen of te 
renoveren en bent u op zoek 
naar een allround en zeer 

deskundig en veelzijdige 
vakman-timmerman met een 
passie voor creatieve 3D-
ontwerpen? Dan moet u be-
slist eens contact opnemen 
met ‘B. Prins Bouwbedrijf & 
Tekenburo’, gevestigd aan 
de Dorpsstraat 50 in Sel-
lingen. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06 54 90 45 84. 
U kunt ook een kijkje nemen 
op www.bprins.nl waar u 
ondermeer kunt zien wat 
Be Prins onder kwaliteit en 
creativiteit verstaat!
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U bent welkom op De Grote Lenteshow van Mestenmaker 
op de locatie aan de Steenhouwer 20 in Stadskanaal met 
tal van demo’s, houtcarving en korting-acties!

door Jaap Ruiter 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart a.s. bent u van harte 
uitgenodigd voor De Grote Lenteshow van Mestenmaker 
op de locatie aan de Steenhouwer 20 in Stadskanaal. Dat 
is een mooie gelegenheid om het enorme assortiment 
van Mestenmaker voor boer, tuinder, bouwer en doe-het-
zelver eens op uw gemak te bekijken.  

Dezelfde prijzen 
Mestenmaker is gevestigd op 3 locaties in de regio: Mussel, 

Vlagtwedde en Stadskanaal. "Je zou zelfs kunnen zeg-
gen dat Mestenmaker 4 locaties heeft omdat we ook een 
uitgebreide webshop met concurrerende prijzen hebben", 
zegt Gerben Kloen van Mestenmaker. "De klant profiteert 
van deze scherpe prijzen omdat die bij ons overal hetzelfde 
zijn. De 3 fysieke locaties hebben als bijkomend voordeel 
dat er veel op voorraad is en er een uitstekende service 
wordt geboden met veel kennis van zaken, een goed advies 
waardoor de klant krijgt wat hij zoekt en een eigen werk-
plaats voor onderhoud reparatie en garantie."  

Assortiment 
Het assortiment van Mestenmaker is ruwweg onder te 
verdelen in: Tuin- en Parkmachines, Reinigingsmachines, 
Gereedschappen, Werk-, Zaag- en Veiligheidskleding (even-
tueel bedrukt), Schoenen en Laarzen (voor werk en veilig-
heid), Stratenmakersgereedschap, IJzerwaren, Verwarming 
en Airco, Meststoffen en Bestrijdingsmiddelen, Afrastering, 
Onderdelen, Smeermiddelen en Oliën, Hoofd- en Ge-
laatsbescherming (PBM) en tal van Accessoires en andere 
benodigdheden. Omdat Mestenmaker ook inruilt worden er 
regelmatig uitstekend gebruikte machines aangeboden.  

Voordeel 
Het assortiment, met ondermeer de merken Stiga, Husq-
varna, Posch, Sabo, Snapper, Murray, Gardena, Flymo, Wolf 
Garten, Tielburger, MTD, Eliet, Scheppach, Dolmar, Karcher, 
Dab en vele andere, is zo samengesteld dat er kan worden 
gekozen uit hobby, professioneel of super-professioneel. 
"Het voordeel om erkend merkdealer te zijn is dat we 
scherp kunnen leveren en volledige service en garantie 
bieden", legt Gerben Kloen uit. 

www.mestenmaker.nl en www.tuinmachineconcurrent.nl 
De Grote Lenteshow van Mestenmaker op vrijdag 30 en za-
terdag 31 maart is beslist de moeite waard om te bezoeken, 
want behalve het enorme assortiment eens te bekijken, 
kunt u voormalig Nederlands kampioen Houtcarving Sander 
Boom aan het werk zien en kunnen kinderen naar harte-
lust gebruik maken van een groot springkussen. Uiteraard 
is er voor jong en oud een hapje en een drankje en zijn 
er verder tal van demonstraties en diverse korting-acties! 
Plaats van handeling is de locatie aan de Steenhouwer 20 
in Stadskanaal. Telefoon: 0599-724 924. 

Mestenmaker is behalve in Stadskanaal ook gevestigd in 
-Vlagtwedde, aan de Nieuweweg 7. Telefoon: 0599-313 
387. 

-Mussel, aan de Kopstukken 10. Telefoon: 0599-454 934.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.mestenmaker.
nl en www.tuinmachineconcurrent.nl. 

Zaterdag 31 maart a.s.
HAP-KI-DO WILLIE Nieuwe Pekela, in de strijd voor kinderen die vechten tegen kanker
Willie Woortman liep drie jaar geleden, toen hij bij zijn 
vader op bezoek was in het ziekenhuis, per toeval de 
kinderafdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis van het 
UMC Groningen in. Hij kwam in gesprek met een kleine 
meid die hem herkende van HAP-KI-DO WILLIE, zij was 
ook ziek en had kanker. Ze vroeg aan hem of HAP-KI-DO 
WILLIE ook wat voor hun ging doen.

Dit gesprek heeft Willie zo aangegrepen dat hij een bene-
fiet is gaan organiseren voor de zieke kinderen: Sporten 
voor kinderen die vechten tegen kanker. Dit wordt nu het 
derde jaar dat Willie dit organiseert en is super trots hierop 
en ook op alle vrijwilligers die elk jaar meehelpen! Ook de 
ondernemers van Pekela en omstreken helpen altijd heel 
goed mee, waarvoor ook veel dank!

Dit jaar gaat HAP-KI-DO WILLIE zich inzetten voor het 
welzijnsproject MRI in Virtual Reality. Voor kinderen is 
een MRI-onderzoek ingrijpend, omdat de patiënt zo lang 
moet stil liggen. Hiervoor worden in sommige gevallen de 

kinderen zelfs onder narcose gebracht! Het Beatrix Kinder-
ziekenhuis wil hierdoor een VR-experience ontwikkelen die 
de kinderen voorbereidt op het ondergaan van een MRI. 
Het ziekenhuis verwacht dat de Virtual Reality (VR) kan 
bijdragen aan een nog betere zorg voor de kinderen, omdat 
ze hiermee niet alleen het moment in de MRI kunnen laten 
ervanren, maar ook zo veel mogelijk kunnen voorbereiden 
op het hele proces hier naar toe. 

HAP-KI-DO WILLIE organiseert, met medewerking van 
Sporthal de Spil in Nieuwe Pekela, op 31 maart 2018 een 
tweetal evenementen, alle opbrengsten van deze evene-
menten komen ten goede aan het Beatrix Kinderziekenhuis.
Van 14.00 tot 16.00 uur: Sporten voor kinderen die vechten 
tegen kanker, met Hapkido-cardiokickboksen, Dynamica, 
een springkussen, draaimolen, op de foto met een ezel, 
vrachtauto’s, motoren, grabbelton, rad van avontuur en nog 
veel meer! De entree is vrij. 
’s Avonds wordt er een muziekavond georganiseerd met 
medewerking van Sporthal de Spil in Nieuwe Pekela. De 
avond wordt gepresenteert door Freddy Cadel, met muziek 

van T.V.B. Sound Leek. De artiesten die deze avond komen 
optreden zijn Gerard Doorgeest, Otto Roona, Fennie, Jeroen 
Stevens en Silvia Swart. Entree voorverkoop: € 5, bij de 
Spil of via de mail gerelis@t-mobilethuis.nl, aan de kassa 
kosten de kaarten € 7,50. De Spil is om 20.00 uur open. 

Donaties zijn uiteraard ook van harte welkom op rek. NL69 
RBRB 0943.3908.18 t.n.v. W. Woortman. Sporthal de Spil 
vindt u aan de Beukenlaan 1 te Nieuwe Pekela. Kijk voor 
meer informatie op: www.hapkido-willie.nl
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Peugeot Nefkens Noord Stadskanaal ontzorgt klant met service
en private lease voor occasions
Door Jan Venema
Een klant komt de showroom van Nefkens 
Noord aan de Kathodeweg in Stadska-
naal binnen. Vestigingsleider Frits Prins 
helpt op dat moment een oudere dame. 
Ze krijgt de tijd, Prins neemt die tijd. De 
klant wacht geduldig. Hij weet dat hij 
straks dezelfde tijd en aandacht krijgt. 
Alle medewerkers van de Peugeot-dealer 
in Stadskanaal zijn doordrongen van de 
nut en de noodzaak om alle klanten tijd 
en aandacht te geven. Of ze komen voor 
een nieuwe auto of een nieuwe lamp voor 
hun auto maakt niet uit. Nefkens Noord 
in Stadskanaal is zo’n bedrijf dat er veel 
waarde aan hecht een persoonlijke band 

met de klanten te onderhouden.

Monteurs kennen veel klanten, veel klanten 
kennen monteurs bij het Stadskanaalster 
bedrijf. Hoe dat komt? Kom aan het eind 
van een zaterdagmiddag bij een garagebe-
drijf in de grootste kernen van het Noorden 
maar eens voor een nieuw lampje voor een 
van je voorlichten of een achterlicht. Als je 
het kapotte lampje op de balie legt, weet de 
veelal jonge verkoper vrij snel een ver-
vangende lamp te vinden. Maar het lampje 
even in de auto zetten? Daar hoef je niet op 
te rekenen. Dat zal bij Nefkens Noord Stads-
kanaal niet gebeuren. Er is altijd iemand 
die even de lamp voor klant vervangt. Ook 
op zaterdagmiddag om kwart voor vijf. Op 
zaterdagmiddag een auto aanbieden voor 

onderhoud of reparatie? Nefkens zal niet 
snel doorverwijzen naar een doordeweekse 

dag de volgende week. 

Wanneer zijn de meeste mensen vrij? Op 
zaterdag. Dan brengen ze hun auto naar 
de garage. ,,Er zijn ook op zaterdag mon-
teurs aanwezig’’, zegt vestigingsleider Frits 
Prins. Dat heeft voordelen. De aanwezige 
vakmensen kunnen een goede inschatting 
maken hoe lang de klus kan duren, hoeveel 
het gaat kosten en of eventueel te vervan-
gen onderdelen voorradig zijn of moeten 
worden besteld. In de meeste gevallen weet 
een klant meteen waar hij of zij aan toe is. 
Ken je klant en hanteer de menselijke maat. 
Dat is het credo van het autobedrijf aan de 
Kathodeweg. Frits: ,,De persoonlijke bena-
dering is voor ons erg belangrijk. Er zijn ook 
wel mensen die een auto bij ons kopen die 
ze via internet hebben gevonden. Maar veel 
klanten willen er een gevoel bij hebben als 
ze een auto kopen. Ze willen hem in het 
echt zien, ze willen dat er iets over wordt 
verteld.’’

Nefkens Noord Stadskanaal is weliswaar ge-
specialiseerd in Peugeot (en Citroën, beide 
merken hebben onder de motorkap veel ge-
meen), maar je kunt er voor ieder merk auto 
terecht. Zowel voor aankoop als reparaties. 
De meeste klanten die bij Nefkens een auto 
hebben gekocht, komen hier terug. Voor het 
normale onderhoud, maar binnenkort ook 
voor bijvoorbeeld de lentecheck. ,,De auto 
wordt dan nagekeken en klaargemaakt voor 
de vakantie’’, zegt Frits. ,,Mensen moeten 
weten en het gevoel hebben dat de auto 
goed is voorbereid op een lange rit. Ze wil-
len zorgeloos op vakantie. Ze willen veilig 
op weg zijn.’’ 

Binnenkort breidt het Stadskanaal-
ster autobedrijf het servicepakket uit 
met private lease van occasions. Frits: 
,,Voor een vast maandbedrag kun-
nen mensen die een occasion bij ons 
kopen veel zekerheid krijgen. De auto 
wordt zonder extra kosten onderhou-
den en verzekerd. Er worden geen 
kosten voor reparaties in rekening 
gebracht. Via het leasecontract wordt 
de wegenbelasting geregeld. Alles 
wordt geregeld. De klant moet alleen 
de brandstof zelf betalen. Er komen 
geen financiële verrassingen achteraf. 

De enige voorwaarden zijn dat de 
auto een Peugeot moet zijn, dat de 
auto een maximaal aantal kilometers 
op de teller heeft staan en er is een 
leeftijdsbeperking voor de auto. Op 
2 april gaan we van start met deze 
service, waarvoor we samenwerken 
met Lease’m.’’

Nefkens Noord
Kathodeweg 1 Stadskanaal | 0599 697070
www.nefkens-noord.nl | www.leasem.nl
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Platen Duurzame Technieken uit Ter Apel biedt 
grote besparingen en extra comfort
Door Jan Venema
Platen Duurzame Technieken. Je kunt niet door het Gro-
ningse of Drentse landschap trekken zonder de sporen te 
zien die dit bedrijf heeft achtergelaten. Vooral zichtbaar 
op daken. Van huizen, boerenschuren en carports. Zon-
nepanelen. Veel ervan zijn geplaatst door het bedrijf uit 
Ter Apel. Een gesprek met Johan Grievink en Kitty van der 
Panne van Platen Duurzame Technieken.

Een jaar of tien geleden begon de onderneming. ,,Klein. 
Letterlijk aan de keukentafel’’, zegt Kitty. Inmiddels heeft 
het bedrijf een man of twintig in dienst. Het werkgebied is 
Groningen en Drenthe. En zo langzamerhand begint het be-
drijf uit te groeien naar het oosten van Friesland en Overijs-
sel. Het Noorden van het land. Dat is het gebied dat de 
onderneming wil bedienen. Verder van huis wil het bedrijf 
niet werken. Johan Grievink: ,,Je kunt wel klanten hebben 
in Limburg. Maar wat moet je als er snel iets gerepareerd 
moet worden. We willen snel bij onze klanten kunnen zijn.’’

Het bedrijf voorziet onder meer in zonnepanelen, zonne-
boilers en pelletkachelsystemen. Die voorzieningen bieden 
ze online aan, maar de mensen van Platen Duurzame 
Techniek komen het liefst even langs om de situatie te 
bekijken en met de klant zelf te overleggen. Johan: ,,Geen 
advies op afstand. Nee, dat doen we liever niet. We komen 

bij de klant, bekijken de situatie zorgvuldig en maken dan 
een offerte. We willen overleggen met de klant. Even een 
offertetje maken op basis van een plaatje op Google Earth 
en algemene statistieken? We doen er liever niet aan. We 
willen graag onze klanten en hun situatie kennen.’’

Via bedrijven die alleen online werken krijgen klanten 
ook vaak prognoses over de tijd waarin ze hun investering 
terug kunnen verdienen. Johan: ,,Prognoses waarin je wordt 
verteld wat de tijd is dat je je stroomkosten terug verdient? 
Dat kan niet via plaatjes van Google Earth, waarop een aan-
bieder ziet wat je zuidelijke dakkant is. Daarvoor moet je 
toch even persoonlijk langs. Een kant van het dak kan wel 
op de zon staan, maar dat zegt nog niks over de isolatie van 
je woning. Omstandigheden die wij pas kunnen inschatten 
als we ter plaatse zijn. Als wij de situatie hebben bekeken. 
Een offerte maken op basis van luchtfoto’s van internet? 
Nee, dat werkt niet altijd. Om een reële inschatting te 
maken, moet je als installatiebedrijf de situatie ter plaatsen 
bekijken en beoordelen.’’

Zonnepanelen kunnen er in veel gevallen voor zorgen dat 
de klant zelfvoorzienend van stroom wordt. Zonneboilers 
en pelletkachels kunnen er voor zorgen dat de gasrekening 
drastisch omlaag gaat. ,,En mensen kunnen het meteen 
terugzien in hun maandelijkse energierekening’’, zegt Kitty. 
Hoe groot de besparingen zijn, hangt ondermeer af van 

de hoeveelheid geplaatste panelen, de capaciteit van de 
boiler en/of de kachel, het type woning en in welke mate 
deze geïsoleerd is. Maar de deskundigen van Platen Duur-
zame Technieken is er veel aan gelegen van tevoren een zo 
nauwkeurig mogelijke inschatting te maken. 

Het bedrijf houdt er een zeer informatieve en duidelijke 
website op na. Behalve over de werkwijze en de producten 
die de onderneming heeft te bieden, is er veel informatie 
te vinden. Gebruiksaanwijzingen voor technische instal-
laties, maar ook een handleiding voor het aanvragen voor 
subsidie voor zonnepanelen of een pelletkachel. Er wordt 
veel moeite gedaan om het klanten zo  gemakkelijk mo-
gelijk te maken. Zo wordt er nauw samengewerkt met een 
accountantskantoor om de btw-teruggave in goede banen 
te leiden. Daarnaast zijn er diverse financiele mogelijkhe-
den zoals subsidies en groene leningen voor energiebespa-
rende investeringen. 

Naast zonnepanelen, zonneboilers en pelletkachels legt 
het bedrijf zich ook toe op het installeren van wateront-
harders. Vaatwassers, wasmachines en koffiezetters gaan 
langer mee als de kalk uit het leidingwater wordt gehaald. 
Johan: ,,Bovendien geeft onthard water extra comfort. Het is 
veel milder voor de huid dan water dat rechtstreeks uit het 
leidingnet komt.”
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‘Hof van Sellingen’ is al 10 jaar natuurlijk anders 
met veel diversiteit onder 1 dak  

door Jaap Ruiter 
‘Hof van Sellingen’ viert dit jaar het tien-
jarig jubileum! De bijzondere en veelzij-
dige onderneming aan de Dorpsstraat 8 
in Sellingen biedt klanten een ongekende 
diversiteit onder 1 dak: horeca (tearoom, 
brasserie, terras en zalencentrum), bloe-
menwinkel (planten, bloemen, bloem-
stukken, boeketten en potterie), woning-
inrichting (gordijnen, vintage meubels, 
accessoires met landelijke uitstraling en 
verf), kleding, modieuze laarzen, verzor-
gingsartikelen, Bed & Breakfast, verhuur 
vakantie-appartementen en een grote tent 
waar vooral ’s zomers allerlei activiteiten 
plaatsvinden. 

Stap voor stap 
"Nee, zoiets bedenk je niet, maar komt op 
je pad", is de verklaring van eigenaar Johan 
Eitens als de verslaggever vraagt naar het 
ontstaan van al die diversiteiten onder 1 
dak. "Maar het is wel groter geworden dan 
aanvankelijk de bedoeling was! De prak-
tijk stuurt mij, zeg maar. Ik zocht 10 jaar 
geleden naar een groter pand, omdat ik mijn 
bloemenzaak wilde uitbreiden en liep hier 
toevallig tegen aan. Ik was direct verkocht, 
zowel wat betreft het pand als de schit-
terende omgeving van Westerwolde. Ik zag 
veel mogelijkheden, maar wist toen al dat ik 
het stap voor stap zou moeten aanpakken, 

want er was vooral veel achterstallig onder-
houd aan het voormalige hotel-restaurant. 
We hebben al veel dingen aangepakt en 
gerenoveerd, maar het is nog niet klaar. We 
moeten eerst weer wat verdienen met zijn 
allen voordat we het weer kunnen uitgeven. 
Maar ik ben heel trots op het jubileum en 
wat we met zijn allen hebben bereikt in 
deze tien jaar!"   

Uitgebreid en wisselend assortiment 
De entree is aan de zijkant, naast de ruime 
parkeerplaats, waar u een bijzondere 
winkel binnenkomt met ondermeer kleding, 
schoeisel, gordijnen (op maat gemaakt) 
en woondecoratie met een uitgebreid en 
voortdurend wisselend assortiment van 
bekende merken als Brynxz (woonacces-
soires), ptmd (potten en vazen) en het zich 
onderscheidende Rivièra Maison (meubels, 
servies, verf en decoratie). Andere aanspre-
kende merken die worden gevoerd zijn 
Zusss (kleding voor de stoere vrouw), 
Janzen (geurlijn, verzorgingsarti-
kelen en hand- en bodylotions) 
en Beaufort (modieuze outdoor-
laarzen die als 2 druppels water 
lijken op de bekende Dubarry 
laarzen). 

Sfeervol en nostalgisch 
Vervolgens komt u in de bloembinderij, 
een complete bloemenzaak met planten, 
bloemen, corsages, boeketten en bloem-

stukken en waar u altijd te woord wordt 
gestaan door een vakkundig bloemist. De 
bloembinderij en het horecagedeelte lopen 
naadloos in elkaar over, slechts gescheiden 
door twee schuifdeuren, die vrijwel altijd 
open staan. "Als we een feest, partij of brui-
loft hebben gebruiken we beide ruimtes 
waardoor we gezelschappen tot 125 men-
sen kunnen herbergen", legt Johan Eitens 
uit. "Het sfeervolle horecagedeelte aan de 
voorkant kun je omschrijven als een tea-
room/brasserie met nostalgische uitstraling. 
De menukaart is ook heel divers: van een 
kopje koffie met gebak tot een uitgebreide 
lunch met biologische producten. Maar 
men kan er ook terecht voor een koffietafel, 
groepslunch of een hightea, met quiche, 
scones, sandwiches en heerlijke 
zoetigheden." 

www.hofvansellingen.nl 
Maar dat is nog niet alles wat ‘Hof van 
Sellingen’ u heeft te bieden! Voor een wat 
langer en aangenaam verblijf in het fraaie 
Westerwolde kunt u ook een vakantie-
appartement of een kamer in het Bed & 
Breakfast boeken. 

Het veelzijdige ‘Hof van Sellingen’ viert dit 
jaar het tienjarige jubileum en is gevestigd 
aan de Dorpsstraat 8 in het centrum van 
Sellingen. De jubilaris is van dinsdag tot en 
met zondag geopend. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0599-312 368 of een 
kijkje nemen op www.hofvansellingen.nl 
waar u ook de agenda met diverse activi-
teiten kunt raadplegen, want het tienjarige 
jubileum zal niet onopgemerkt voorbij 

gaan… 
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Nieuwe eigenaren voor campingshop Wedderbergen
Door Eline Lohman 
Dennis en Janice Caudron zijn er maar wat trots op: zij zijn de nieuwe eigenaren van 
campingshop Wedderbergen, op camping Wedderbergen in Wedde. Momenteel wordt 
er volop verbouwd, zodat de twee op 30 maart een vernieuwde, frisse campingwinkel 
kunnen openen voor het publiek.

Dennis en Janice nemen het stokje over 
van Lammert en Engeltje, die vanwege 
leeftijd en gezondheidsproblemen 
stoppen met het uitbaten van de win-
kel. Het is een uitgelezen kans op een 
nieuwe uitdaging, vertelt Dennis, terwijl 
om hem heen de werkzaamheden in 
de winkel gewoon doorgaan. “Tot mijn 
16e heb ik zelf altijd op deze camping 
gestaan, met veel plezier. Vorig jaar 
gingen mijn vriendin Janice en ik met 
onze kinderen op vakantie naar het 
buitenland. Dat was best lastig, want je 
moet met jonge kinderen veel spullen 
meenemen. Toen dachten we: kunnen 
we niet naar een camping gaan?”

En wel in eigen land, want toen Dennis 
en Janice een keer op een zondagmid-
dag een rondje liepen over camping 
Wedderbergen, zagen zij een mooie 
stacaravan en besloten deze te kopen. 
Alleen al omdat er genoeg ruimte is 
voor het hele gezin. Dennis stopte 
vanwege zijn werk regelmatig bij de 
campingwinkel om iets te kopen en 
ook Janice kwam er geregeld. Toen de 
toenmalige eigenaren een bericht op 
social media zetten over het feit dat zij 

besloten hadden te stoppen met het 
runnen van de campingwinkel, zeiden 
veel mensen tegen Dennis en Janice 
‘dat het echt wel wat voor hen leek’. 
Tel daarbij op het gegeven dat Dennis 
in de detailhandel gewerkt heeft en 
daardoor een groot netwerk en ken-
nis heeft én het feit dat de vader van 
Janice een supermarkt runt en daarmee 
was een idee geboren. 

“Ik vond het interessant,” zegt Dennis. 
“Ik vroeg de cijfers op en die zagen er 
goed uit, dus mijn vriendin en ik beslo-
ten om de campingwinkel over te ne-
men. We zijn nu druk aan het verbou-
wen. We geven de boel een likje verf 
en maken alles naar onze eigen smaak. 
Een echte make-over. Op 30 maart 
willen we open. Het mooie van de shop 
is dat we samenwerken met lokale 
ondernemers. Zo kopen we vlees en 
brood lokaal in. We hebben altijd veel 
verse producten in het assortiment, 
dat heel breed is – van groente en fruit 
tot en met huishoudelijke artikelen en 
zwemproducten. Verder hebben we 
barbecuepakketten die besteld kunnen 
worden, inclusief de mogelijkheid om 

een barbecue te huren. We gaan met 
veel enthousiasme aan de slag en wil-
len dit ook uitdragen naar onze klanten 
toe.”

Dennis is blij dat er een nauwe samen-
werking is met de camping zelf. “Alle 
neuzen staan dezelfde kant op, erg 
mooi. We willen namelijk meer bieden 
dan alleen een campingshop. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld ook een leuke 
actie rondom onze eigen mascotte, 
Friso de vos. Die laat zich af en toe zien 
op de camping. Wanneer je hem rustig 
benadert, haha, dan kun je met hem op 
de foto. Laat je die foto bij ons in de 

winkel zien, dan kun je gratis een ijsje 
krijgen.” Dennis en zijn vriendin vallen 
met het runnen van de shop vanaf 30 
maart gelijk met hun neus in de boter, 
want al vanaf Pasen zal het een drukke 
tijd worden voor de twee. “Prima, wij 
zijn een fullservice bedrijf en gaan echt 
voor deze nieuwe uitdaging.”

Campingshop Wedderbergen op cam-
ping Wedderbergen aan de Molenweg 
2 is in het hoogseizoen geopend van 
8.00 tot 20.00 uur. De winkel is zeven 
dagen per week geopend. Zie voor 
meer informatie over de camping de 
website www.wedderbergen.nl. 
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Ter herinnering aan de
Ladies Day & Night in Stadskanaal

op vrijdag 2 maart 2018
Ruim 4200 vrouwen bezochten het evenement in het Pagecentrum
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