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Voor de mooiste keukens van hout 
ga je naar Gerard Hempen Keukens. 

Zie onze advertentie op pagina 8!

Reintke Rijopleidingen in Stadskanaal 
bestaat 5 jaar! 

Zie onze advertentie op pagina 35!

10 Jaar JG Schilderwerken Ter Apel!
Zie onze advertentie op pagina 5!

10 Jaar Lunchcafe Mokka’s in Stadskanaal! 
Zie onze advertentie op pagina 11!

Arjan Borgers: Uw Tweewielerspecialist 
voor Vlagtwedde en omstreken!
Zie onze advertentie op pagina 4.

Gespecialiseerd vakwerk door
J.L. Smit Grond- en Straatwerk uit 
Drouwenermond
Door Miranda Wolters
J.L. Smit Grond- en 
Straatwerk is gespe-
cialiseerd in alles 
op het gebied van 
grond- en straatwerk. 
Al ruim 10 jaar staan 
Koos en zijn mede-
werkers voor u klaar, 
of het nu gaat om het 
leegruimen van uw 
tuin, het aanleggen 
van bestrating, het 
brengen of afvoeren 
van zand of de aanleg 
van riolering, J.L. Smit 
belooft de opdracht 
naar volle tevreden-
heid uit te voeren. 

J.L. Smit Grond- en 
Straatwerk voert 
opdrachten uit voor 
zowel de particuliere 
als zakelijke klant. “We 
werken bijvoorbeeld 
ook voor woningbouw-
corporaties, gemeenten en agrariërs.” legt Koos Smit uit. “Veel van 
het werk voeren we in eigen beheer uit, met ons eigen team en 
we beschikken daarvoor over een groot machinepark zodat we in 
principe allerlei soorten opdrachten kunnen uitvoeren.” 

Koos voegt daaraan toe dat hij trots is op het feit dat er in zijn be-
drijf alleen maar goede vakmensen, zoals stratenmakers, werkzaam 
zijn. 

Lees verder op pagina 7!
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Van den Berg hoortoestellen voorjaarsdeal: 
Set Bernafon Viron 9 mini met 1245 euro korting!
Iedere twee maanden zet dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, Van den Berg Hoortoestel-
len Borger, één specifiek product in het zonnetje. Deze keer vragen we uw aandacht voor de Viron 
9 mini RITE. Deze oplaadbare toestellen van het Zwitserse precisie merk Bernafon koopt u, bij Van 
den Berg Hoortoestellen Borger in maart en april als “all-inclusive set” met maar liefst 1245 euro 
voordeel.

Natuurgetrouw 
Bernafon biedt eersteklas Zwitserse technologie en is er, met de 
introductie van Viron 9, in geslaagd om een hoortoestel te ontwik-
kelen waarmee de slechthorende in veeleisende omgevingen met 
minder luisterinspanning beter kan verstaan. De nieuwe Viron 9 
is hiervoor o.a. uitgerust met geavanceerde functies als Dynamic 
Amplification Control, Dynamic Noise Management en Dynamic 
Feedback Canceller. Viron doet waar Bernafon om bekend staat: 
een natuurgetrouwe geluidsweergave en optimale verstaanbaar-
heid in gezelschap. De Viron 9 is nagenoeg onzichtbaar en draagt 
comfortabel. Bovendien zijn de toestellen betrouwbaar, spatwa-
terdicht en kunnen tegen een stootje.

Oplaadbaar
De oplaadbare Viron 9 is uitgerust met een betrouwbare lithium-
ion accu. Deze ingebouwde accu heeft een lange levensduur, 
ook als u belt en geluid vanaf andere apparatuur streamt, en is in 
minder dan 3 uur volledig opgeladen. Op die manier kunnen de 
hoortoestellen probleemloos worden gedragen, zonder zorgen 
over het vervangen van batterijen of het meebrengen van een set 
reservebatterijen. De compacte Viron oplader maakt gebruik van 
inductietechnologie die contactloos opladen van de hoortoestel-
len mogelijk maakt. Mede hierdoor wordt het risico op ontstaan 
van corrosie tot een minimum beperkt.

Draadloos verbonden 
De Viron 9 is eenvoudig met uw smartphone of andere bluetooth-
apparaten te verbinden. Zo speelt u gemakkelijk draadloos 
telefoongesprekken, muziek, films en televisieprogramma’s direct 
af in uw oren. Daarnaast levert Bernafon een aantal handige ac-
cessoires om álles uit uw Viron 9 te halen: een SoundClip, een 
TV-zender, een handige app en een stijlvolle oplader.

Gratis accessoires
De EasyControl-A app kan o.a. worden gebruikt voor volumerege-
ling en programmakeuze en beschikt over een handige ‘vind-
mijn-hoortoestel’ zoekfunctie. De SoundClip-A is een veelzijdige 
accessoire voor grenzeloos streamen van geluid en handsfree bel-
len met alle telefoons op beide oren, tevens kunt u de SoundClip-

A gebruiken als draadloze 
externe microfoon. En de TV-A 
Adapter kan worden gebruikt 
om het geluid van de televisie, 
zonder kwaliteitsverlies, direct 
naar de Viron hoortoestellen 
te streamen, in Dolby Digital 
stereo geluidskwaliteit. Tijdens 
de voorjaarsactie van Van den 
Berg Hoortoestellen ontvangt 
u zowel de SoundClip en 
de app, als de TV adapter of 
de stijlvolle Viron oplader, 
bij aanschaf van twee Viron 
9 hoortoestellen, helemaal 
gratis!

Klinkend belastingvoordeel
De aanschaf van uw hoor-
toestel is ook dit jaar, als 
onderdeel van de ‘specifieke 
zorgkosten’, weer aantrek-
kelijk fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
kan het belastingvoordeel behoorlijk oplopen tot maar liefst 50% 
van de totale aanschafwaarde. Het belastingvoordeel geldt over 
het bedrag dat u volledig particulier aan hoortoestellen besteedt. 
Anders gezegd, u ontvangt belastingvoordeel als u geen gebruik 
maakt van de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Rekenvoorbeeld: U schaft bij Van den Berg Hoortoestellen twee 
Bernafon Viron 9 toestellen aan. Voor deze hoortoestellen betaalt 
u in maart en april, inclusief een inductieve Viron-lader of TV 
adapter en SoundClip, slechts € 3.795,-.  Stel; uw leeftijd is 62 jaar, 
u heeft een jaarinkomen van 28.000 euro en u maakt geen gebruik 
van vergoeding door uw zorgverzekeraar. Dan bedraagt uw be-
lastingvoordeel € 1.848,-. Uw totale voordeel tijdens deze actie, 
korting én fiscaalvoordeel, is dan maar liefst € 3.093,-. Zo betaalt 
u, alleen bij Van den Berg Hoortoestellen, netto slechts € 973,50 
per hoortoestel inclusief accessoires. De audiciens van Van den 

Berg Hoortoestellen nemen graag de tijd voor het maken van een 
persoonlijke berekening van úw belastingvoordeel. Vanzelfspre-
kend geheel gratis én vrijblijvend.

Borger, dichterbij dan u denkt
Heeft ú hier ook oren naar? Bel 0599 – 235 444, en maak vandaag 
nog een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsge-
sprek. U vindt Van den Berg Hoortoestellen aan de Torenlaan 12C 
in Borger. Naast het feit dat de winkel uitstekend bereikbaar is 
met het openbaar vervoer en de auto, beschikt de winkel ook over 
een ruime gratis parkeergelegenheid. Tot horens, bij Van den Berg 
Hoortoestellen!
 
Van den Berg HOORTOESTELLEN
Torenlaan 12C | Borger | T. 0599 – 235 444 
www.vandenberg-hoortoestellen.nl
info@vandenberg-hoortoestellen.nl
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Stukje Mooier Vastgoedstyling in Wedde zet uw 
woning in de spotlights
Als klein meisje vond Annie Stukje-Folkers het al geweldig leuk om alles een stukje 
mooier te maken. Ze vermaakte zich uren met het herinrichten van het ouderlijk huis, 
inclusief haar eigen slaapkamer. De droom om iets met interieurstyling te gaan doen 
had ze destijds dus al en uiteindelijk resulteerde dat vorig jaar in de start van haar 
eigen bedrijf, Stukje Mooier Vastgoedstyling. 

Inmiddels heeft ze al een aantal mooie opdrachten mogen doen. Met vastgoedstyling 
maakte ze woningen klaar voor de verkoop door styling met behulp van meubelen en 
woonaccessoires. De styling wordt bij vastgoedstyling op een manier gedaan zodat de 
woning aantrekkelijk wordt voor een grote groep mensen. “Anders dan bij interieursty-
ling waarbij je van een huis een thuis maakt. Bij vastgoedstyling maak ik van een thuis 
een huis.” aldus Annie. Vastgoedstyling loont echt, tegenwoordig worden de meeste te 
koop aangeboden woningen op internet aangeboden waarbij een goede presentatie echt 
verschil kan maken voor de uiteindelijke verkoopprijs. Immers, een bank die voor een 
schuifpui staat zal de werkelijke functionaliteit van die schuifpui niet echt laten zien. Door 
bijvoorbeeld alleen al het leeghalen van een badkamer en weer toevoegen van neutrale 
accessoires maakt Annie van een simpele badkamer al snel een luxe badkamer. “Men is 
tegenwoordig erg visueel ingesteld en de finishing touch in een woning ontbreekt vaak 
waardoor de sfeer niet goed zichtbaar is. Vastgoedstyling zorgt ervoor dat die sfeer beter 
overkomt, zowel online als bij het bezichtigen van een woning.” vertelt Annie. 

Behalve een complete vastgoedstyling, eventueel inclusief foto’s, kan Annie ook alleen 
een advies geven over de styling. Ook is vastgoedstyling van lege woningen erg effectief 
gebleken, een lege woning doet immers kil en vaak kleiner aan en dan is het voor potenti-
ele kopers best moeilijk beoordelen. Stukje Mooier Vastgoedstyling verhuurt bijvoorbeeld 
ook moderne en eigentijdse meubelen om zo’n lege woning in te richten. Vastgoedstyling 
voor zakelijke doeleinden is ook mogelijk, u moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het 
stylen van een etalage of showroom van een keuken- of badkamerbedrijf. Zo stylde Annie 
bijvoorbeeld al eens voor de sfeerbeelden van huisjes op een vakantiepark. 

Een goede indruk met uw te verkopen woning maakt u maar 1x en een goede presentatie 
maakt daarbij echt verschil. Vastgoedstyling is al mogelijk voor een bedrag vanaf € 199,-  
Bent u makelaar of wilt u uw woning gaan verkopen? Denk dan eens aan de styling van uw 
vastgoed door Stukje Mooier Vastgoedstyling, het loont echt! 

Stukje Mooier Vastgoedstyling
Lageweg 38A in Wedde | Tel: 06 – 13428327 | www.stukjemooiervastgoedstylist.nl
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2010 - 2020

10-jarig jubileum voor JG Schilderwerken 
in Ter Apel 
Nadat hij 33 jaar geleden als schilder in loondienst begon 
besloot Johan Groen in 2010 als zelfstandige vakschilder 
verder te gaan. JG Schilderwerken in Ter Apel bestaat dit 
jaar, om precies te zijn op 10 maart, exact 10 jaar. Een 
jubileum dus!

In de afgelopen 10 jaar heeft Johan inmiddels ontelbaar 
veel tevreden klanten kunnen helpen met goed schilder-
werk. Maar bij het schildersvak hoort bijvoorbeeld ook het 
glaszetten, het kitwerk, houtrot reparaties en de afwerking 
van plafonds, wanden of vloeren. “Hoort allemaal bij het 
vak van schilder en omdat ik een vakman ben wilde ik ook 
alle facetten van dit vak blijven doen en aanbieden.” zegt 
Johan. “Soms is het best even schakelen, niet alleen qua 
weersomstandigheden, maar het kan natuurlijk gebeuren 
dat ik bij iemand aan het schilderen ben en er bij een 
andere klant een raam stuk gaat. Ik zorg dan zo snel moge-
lijk voor een noodvoorziening en plaats zo snel mogelijk 
nieuw glas. Qua werkomstandigheden is geen dag hetzelf-
de en dat maakt het vak natuurlijk extra leuk.”

De afgelopen 10 jaar hebben Johan als ondernemer veel 
mooie momenten gebracht en hij hoopt het werk in ieder 
geval de komende 10 jaar nog te mogen blijven doen. 

Bij JG Schilderwerken kent 
men geen keuzemenu’s of kan-
toortijden. Het prettige aan het 
kleine zelfstandige onderne-
merschap is voor zowel Johan 
als de klant dat er altijd snel 
persoonlijk contact is. “Eigen-
lijk ben ik op sommige vlakken 
ook nog best ouderwets want 
offertes zet ik bijvoorbeeld ge-
woon netjes en transparant op 
papier voor de klant. Dat wordt 
altijd ten zeerste gewaar-
deerd.” zegt Johan hierover. JG 
Schilderwerken streeft ernaar 
altijd kwaliteitswerk te leveren 
zodat klanten tevreden zullen 
zijn over het uiteindelijke 
resultaat. 

Tot slot wil Johan graag alle 
klanten van de afgelopen 10 jaar ontzettend bedanken 
voor het gegeven vertrouwen in JG Schilderwerken, op 
naar de volgende 10 jaar! 

JG Schilderwerken 
Kloosterveenweg 44 | Ter Apel | Tel: 06 - 4250 8611
of 0599 – 412697 | www.schilderwerken-terapel.nl
info@schilderwerken-terapel.nl
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(vervolg van de voorpagina) 

Gespecialiseerd vakwerk door J.L. Smit 
Grond- en Straatwerk uit Drouwenermond

“In het hoogseizoen waren we vorig jaar iedere dag met 
15 medewerkers onderweg. Ons werkgebied is redelijk 
groot te noemen want onze klanten bevinden zich over het 
algemeen in Groningen, Drenthe en Friesland. We streven 
ernaar altijd de beste kwaliteit van werk te leveren zodat 
klanten na afloop altijd tevreden zijn.” Bij een bezoek aan 
het grote showterrein aan het Zuiderdiep in Drouwener-

mond zult u versteld staan van de grote keuze in 
soorten sierbestrating. J.L. Smit heeft een recht-
streeks dealerschap met bekende merken zoals 
Redsun, Van der Sanden, Tuinvisie en Excluton. 
Er is dus geen tussenhandel en dat maakt dat er 
scherpe en goede prijzen gehanteerd kunnen 
worden. “Men denkt overigens vaak dat als men 
bestrating bij ons koopt, men deze ook door ons 
moet laten leggen. Dat is echter niet het geval, er 
zijn bijvoorbeeld ook stratenmakers die als zzp’er 
werken en die bij ons hun materialen inkopen.” 
zegt Koos. Overigens kunt u bij J.L. Smit ook 
terecht voor uw tuinafscheiding of tuinhuis van 
hout.  

Voor wat betreft de trend in de bestrating in 
tuinen en op terrassen is het nog steeds zo dat de 
grote tegel erg populair is, wel is er een verande-
ring in het gebruik van kleur te zien en worden de 
keramische tegels steeds vaker gekozen. Deze zijn 
onderhoudsarm en ze krassen en verkleuren niet. 
J.L. Smit heeft altijd voldoende betonbanden en 
bielzen op voorraad en voor de bestrating geldt 
dat deze na het uitzoeken besteld wordt en het 
benodigde binnen een week geleverd kan worden. 
“We bestraten zowel kleine als grote oppervlak-

ken,” voegt Koos hieraan toe, “en voor het bestraten van 
grote oppervlakken gebruiken we dan machinale klemmen. 
We hadden hier al een machine voor maar we hebben net 
nóg een nieuwe machine aangeschaft waardoor produc-
tie van nieuwe bestrating flink omhoog gaat.” Omdat 
een goede voorbereiding het halve werk is, én een goed 
voorbereidde ondergrond zorgt voor het beste eindre-

sultaat kunnen Koos en zijn team met het grondwerk ook 
die voorbereidingen voor u doen. Voor het aanleggen van 
tuinen werkt J.L. Smit vaak samen met hoveniers uit de 
regio. “Een stratenmaker is immers geen hovenier en een 
hovenier geen stratenmaker.” zegt Koos hierover. Mocht u 
dus een compleet nieuwe tuin willen laten aanleggen dan 
kan men u hierover duidelijk en eerlijk adviseren zodat u 
een compleet overzicht heeft. 

Behalve voor het aanleggen van bestrating bestaat het 
werk van J.L. Smit Grond- en Straatwerk ook voor een groot 
gedeelte uit andere opdrachten. Denk hierbij aan de aan- 
en afvoer van zand, het aanleggen van nieuwe rioleringen 
of drainage en het leveren van puin voor funderingen. 
Hiervoor beschikt Koos inmiddels over behoorlijk wagen- 
en machinepark zodat alle soorten opdrachten snel en 
efficiënt uitgevoerd kunnen worden. 

Wilt u graag met eigen ogen zien wat er mogelijk is in uw 
tuin? U bent van harte welkom op het showterrein aan het 
Zuiderdiep 56 in Drouwenermond. Het hoeft niet, maar als 
u van tevoren een afspraak maakt dan weet u zeker dat er 
voldoende tijd gereserveerd wordt om u goed van dienst 
te kunnen zijn. J.L. Smit Grond- en Straatwerken kan na-
tuurlijk ook bij u langskomen zodat er een goede inschat-
ting van het benodigde werk gemaakt kan worden en u een 
complete, heldere en scherp geprijsde offerte zult krijgen 
en u niet voor grote verassingen komt te staan. 

J.L. Smit Grond en Straatwerk
Zuiderdiep 56 | 9523 TH Drouwenermond
T: 06-10227102 | E: info@JLsmitgrondenstraatwerk.nl
www.JLsmitgrondenstraatwerk.nl
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Op 25 april Open Dag bij Hondenschool 
Baas & Hond in Musselkanaal 
Op 1 september vorig jaar ging Betty Woortman van start met hondenschool Baas & Hond op de trainingslocatie in 
Musselkanaal. De aankondiging van de start van de trainingen voor Baas & Hond zorgde voor veel aanmeldingen en 
dus een vliegende start. 

Betty groeide zelf op in een huishouden 
waar altijd honden waren, dat maakt dat ze 
een rasechte hondenliefhebster is gewor-
den. De liefde voor honden zorgde ervoor 
dat ze een aantal jaren geleden de benodig-
de opleidingen ging volgen zodat ze profes-
sioneel honden zou kunnen gaan trainen, 
ze werkte een tijd bij verschillende honden-
scholen en toen zich de kans voordeed om 
de huidige locatie te gaan huren besloot ze 
voor zichzelf te gaan beginnen. 

“Met hondenschool Baas & Hond bied ik 
verschillende cursussen aan. Bij de aan-
schaf van een pup is de puppycursus na-
tuurlijk de eerste cursus die je met je hond 
gaat volgen om deze de basiscommando’s 
aan te leren. Daarna is het mogelijk om door 
te stromen naar de pubercursus en uitein-
delijk de gevorderden cursus. Daarnaast is 
er nog de combicursus waarin we gehoor-
zaamheidsoefeningen combineren met spel 
en zijn er behendigheids- en speurcursus-
sen. Ook ben ik nog niet zo lang geleden 
begonnen met Doggy Dance.” vertelt Betty. 
“Eigenlijk komt het er op neer dat we alles 
op het gebied van hondensport wel zo’n 
beetje in ons pakket hebben. We trainen 
positief, door de hond te belonen kun je 
uiteindelijk ontzettend veel bereiken en 
bouw je ondertussen een hechte band met 
je hond op.” legt ze verder uit. De trainin-
gen starten op verschillende momenten, het 
hele jaar door en het is in overleg mogelijk 
om in te stromen. Er wordt in kleine groep-

jes getraind en in overleg is het ook mogelijk om jou en je 
hond in de thuissituatie te trainen of te begeleiden bij het 
oefenen. 

Op zaterdag 25 april aanstaande houdt Betty met haar hon-
denschool Hond & Baas open dag. Op deze dag is iedereen 
welkom die kennis wil komen maken met de hondenschool 
en er zal een behendigheidsbaan klaar worden gezet zodat 
je deze zelf met je hond kunt proberen. Ook kun je testen 
of je hond talent heeft voor fly ball, en zijn er hersenspel-
letjes voor je trouwe viervoeter. Natuurlijk staat de koffie 
of thee klaar! 

Wat: Open Dag hondenschool Baas & Hond
Wanneer:  Van 11.oo tot 16.00 uur  op zaterdag 25 april 
Waar: De trainingslocatie vind u aan de Landweg tussen 
A-Kade 27 en Jipsingboermussel 64 in Musselkanaal.

Tel: 06 - 22 06 70 00  |  info@baasenhond.com
www.baasenhond.com
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Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal viert feest! 
Door Miranda Wolters 
Moniek Laarman en haar team vieren in april feest want dan bestaat Lunchcafé Mokka’s 
10 jaar! Daarnaast werd Lunchcafé Mokka’s in januari verkozen tot beste lunchroom/
broodjeszaak in Stadskanaal en eindigden ze in dezelfde verkiezing als 2e beste van de 
provincie Groningen. 

Lunchcafé Mokka’s staat garant voor een goede en lekkere 
lunch. Behalve voor een gezond en lekker broodje kun je 
bij Lunchcafé Mokka’s ook genieten van verschillende kof-
fiespecialiteiten, theesoorten, smoothies, soepen en lunch-
salades. En wat dacht je van een heerlijke High Tea met 
zoete en hartige hapjes, gecombineerd met je favoriete 
thee? Voor degene die glutenvrij eten is er ook voldoende 
keuze in glutenvrije broodjes, soepen, lunchsalades en 
zelfs muffins. 

Beste lunchroom/broodjeszaak van Stadskanaal
Tijdens het award festival van de Nederlandse horecaprij-
zen in Aalsmeer kregen Moniek en haar team in januari de 
oorkonde voor de beste lunchroom/broodjeszaak van de 
gemeente Stadskanaal uitgereikt. Daarnaast eindigde de 
lunchroom als 2e beste in de hele provincie Groningen. 
Een mooie opsteker voor de lunchroom en een blijk van 
waardering voor het team! De verkiezing werd gewonnen 
door het krijgen van de meeste stemmen in combinatie 
met een waardering voor de menukaart, de uitstraling 
van de lunchroom en de kwaliteit van het personeel. De 
oorkondes werden uitgereikt door Jan Versteegh en Kim 
Kötter en natuurlijk staat het hele team nu samen met Jan 
Versteegh op de foto… De oorkonde heeft overigens een 
mooi plekje aan de muur in de lunchroom gekregen. 

Catering 
Lunchcafé Mokka’s verzorgt ook regelmatig de lunch voor 
zakelijke klanten in Stadskanaal en omgeving. Dat kan 
een lunch voor het personeel zijn, maar ook voor bijvoor-
beeld vergaderingen. In overleg wordt er dan een mix van 
broodjes bij het bedrijf bezorgd maar het doorgeven van 
persoonlijke voorkeuren kan natuurlijk ook. Catering is ook 
mogelijk voor een bruiloft, receptie of feestje bij jou thuis. 
Zo is er ook een High Tea op schaal voor thuis, vol heerlijke 
zoete hapjes. Ideaal voor tijdens een verjaardag, iedereen 

kan dan allerlei kleine zoete 
hapjes nemen in plaats van 
een groot stuk taart. Hartige 
hapjesschalen zijn natuurlijk 
ook te bestellen. In verband 
met het plannen van de ca-
tering is het handig als je je 
bestelling minimaal een dag 
van tevoren doorgeeft. 

Speciale broodjes
De lunchkaart van lunch-
café Mokka’s is behoorlijk 
uitgebreid te noemen. 
Bijzonder ook, want een 
broodje filet americain met 
roomkaas of een broodje 
kipfiletreepjes met kaas, sla, 
ananas, gekookt ei en honing-mosterdsaus is ook niet al-
ledaags. Wel erg lekker én, erg leuk, bedacht door klanten 
van Lunchcafé Mokka’s. Heb jij dus nog een idee voor een 
bijzonder beleg op een broodje? Vertel het aan het team 
en misschien staat jouw broodje binnenkort wel op de 
menukaart! Op de Facebook pagina van Lunchcafé Mokka’s 
vermeldt Moniek de speciale aanbiedingen, koffiespeciali-
teiten en maandbroodjes. Wil je op de hoogte blijven dan 
is het aan te bevelen om deze pagina te gaan volgen. 

Voor de komende tijd staat er nog het een en ander in de 
planning, de routing achter de balie van de lunchroom 
wordt namelijk veranderd. Hiervoor krijgt Moniek advies 
van een bedrijf dat gespecialiseerd is in horeca inrichting 
en keukens zodat er straks nog efficiënter gewerkt kan 
worden. Zodra het zonnetje weer gaat schijnen zal het 
weer heerlijk toeven zijn op het terras voor de zaak omdat 
er de hele dag zon op het terras is. 

Feest op 18 april 
Op zaterdag 18 april a.s. viert Lunchcafé Mokka’s feest 
vanwege het 10-jarig bestaan van de zaak. Iedereen is van 
harte welkom om dat mee te komen vieren, het team wil 
iedereen graag bedanken voor het bezoeken van de lunch-
room in de afgelopen jaren. Veel verklappen we nog niet 
maar het zal zeker een feestelijke dag gaan worden. Bin-
nenkort zal er meer informatie over deze feestdag gedeeld 
worden door het huis aan huis verspreiden van een flyer 
en via de Facebook pagina van Lunchroom Mokka’s. 

Kom ook en laat je verrassen!

Lunchcafé Mokka’s
Beneluxlaan 1 | STADSKANAAL
Tel. 0599-750877 | www.mokkas.nl
Facebook: www.facebook.com/Mokkasstadskanaal
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Overname en uitverkoop voorraden bij
Grooten Többen Interieur in Stadskanaal 
Door Miranda Wolters
Afgelopen januari nam Edwin Többen officieel de winkel 
aan de Hoofdstraat in Stadskanaal over van Roelof 
Grooten. Na de sluiting van Többen in Valthermond in 
2014 werd Edwin benaderd door Roelof om bij hem in 
de winkel aan de slag te gaan. Roelof en Edwin kenden 
elkaar al geruime tijd en omdat Roelof geen opvolging 
voor zijn winkel had was dit voor Edwin een logische 
stap. 

“De afgelopen jaren hebben we fijn samen kunnen wer-
ken en sinds vorig jaar zomer werkten we toe naar mijn 
overname van de winkel en het pensioen en afscheid van 
Roelof. Na 55 jaar heeft hij het stokje in januari officieel 
aan mij overgedragen.” vertelt Edwin. 

Qua naam voor de winkel blijft Edwin gewoon dezelfde 
naam voeren. “We kiezen er bewust voor om als Grooten 
Többen Interieur verder te gaan en niet te veranderen 
omdat er natuurlijk veel mensen zijn die de zaak van 
oudsher als Grooten kennen.” Hoewel Roelof feitelijk al 
met pensioen is en afscheid genomen heeft, zal hij de 
komende tijd af en toe nog voor Grooten Többen Interieur 
aan het werk zijn.  Edwin werkt samen met zijn vrouw in de 
winkel, 3 vaste  medewerkers en daarnaast worden er af en 
toe zzp’ers ingehuurd.

De komende tijd zal de winkel langzaam een facelift gaan 
krijgen. “We zullen de winkel wat gaan restylen, deze moet 
wat ruimtelijker en meer van deze tijd gaan worden.” zegt 
Edwin hierover. De toonbank krijgt een andere plek en ook 
de presentatie in de winkel wordt veranderd. De bovenver-
dieping wil Edwin in gaan richten met mooie vloerkleden, 
meubelen en woonaccessoires.

Scherpe prijzen voor vloerkleden en tapijt- en 
gordijncoupons 
Inmiddels is er al een begin gemaakt met het inventarise-

ren van de nog aanwezige 
voorraad. Zo zijn er bijvoor-
beeld nog veel gordijnstof-
fen, maar ook tapijtvoor-
raden en vloerkleden. Deze 
zullen de komende tijd 
voor zeer scherpe prijzen 
verkocht gaan worden. 
Hetzelfde geldt voor gor-
dijnen of tapijt, er is nog 
ruime keuze in kleuren en 
dessins. Mocht u dus nog 
op zoek zijn naar een mooi 
vloerkleed voor op uw 
gladde vloer, nieuw tapijt 
of gordijnen, dan is dit het 
moment om eens in de 
winkel te komen kijken.

Trends
Op dit moment zijn qua 
vloeren vooral de pvc 
vloeren erg populair. Bij 
Grooten Többen interieur kunt u kiezen uit veel verschil-
lende kleuren en dessins. De vloer in visgraat motief is 
veruit het meest gekochte van dit moment. Woont u in 
een huurwoning waar er niet op de vloer gelijmd mag 
worden? Dan is pvc vinyl een oplossing. Dit vinyl is 4 
meter breed, hoeft niet gelijmd te worden en de vloer 
zal binnen een dag gelegd kunnen worden. Tapijt wordt, 
vanwege het comfort, weer steeds vaker gekozen voor de 
bovenverdieping. Voor wat betreft de raambekleding blijft 
het InBetween gordijn erg populair die in een waveplooi 
ontzettend mooi en netjes blijven hangen. Duette’s en 
Plisse gordijnen zijn ook een optie, deze zijn er in diverse 
modellen, voor bijna elk  type raam, en qua stof zowel in 
zonwerende stoffen als verduisterende. Houten jaloezieën 
zijn er al een aantal jaren maar deze blijven erg in trek en 
worden dus nog steeds veel toegepast. 

Vakwerk, garantie en service
Vakwerk, garantie en service zijn voor Grooten Többen 
Interieur 3 erg belangrijke zaken. De jarenlange ervaring 
van Edwin en zijn team zorgen ervoor dat ze bij iedere 
klant, dus ook bij u, vakwerk afleveren. Met de garantie dat 
u tevreden zult zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet in 
orde zijn dan wordt dat vanzelfsprekend zo snel en goed 
mogelijk opgelost. U bent van harte welkom in de winkel 
aan de Hoofdstraat 62 in Stadskanaal voor inspiratie of een 
prijsopgave.

Grooten Többen Interieur
Hoofdstraat 62 | 9501CN Stadskanaal
Tel: 0599 614 885
E-mail: info@grooten-tobbeninterieur.nl
www.grooten-tobbeninterieur.nl
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Flink besparen op uw gasrekening met een
warmtepomp van HVK in Stadskanaal 
Door Miranda Wolters
Albert van der Wal heeft zich met zijn Technisch Advies- en Installatiebureau HVK de laatste 
jaren gespecialiseerd in de installatie van warmtepompen. Hij groeide er met zijn bedrijf 
langzamerhand in en sinds 2003 ziet hij dat er qua techniek van de warmtepompen niet heel 
erg veel veranderd is maar wel dat de apparaten de laatste jaren steeds beter geworden zijn 
en er door de verschillende leveranciers veel aan verbetering van de warmtepompen gedaan 
is. 

“Er is veel aan het finetunen van de warmtepomp gewerkt, 
waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan het ontwikkelen 
van nog betere software.” legt Albert uit. “Bij sommige 
mensen heeft de warmtepomp een beetje een negatief 
imago maar dat is mijns inziens helemaal onterecht.” Albert 
en zijn collega’s hebben de afgelopen jaren al ontzettend 
veel woningbezitters geadviseerd over energiebespa-
rende maatregelen voor hun woning. De installatie van 
een warmtepomp is in principe voor vrijwel iedere woning 
geschikt, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. 
Voor een goede warmteopbrengst moet de woning alleen 
wel aan een paar voorwaarden voldoen, HVK kan u hierin 
perfect adviseren. 

Hybride installatie
In veel gevallen zal er voor een oplossing gekozen worden 
waarbij u niet helemaal van het gas af zult gaan en er 
bijvoorbeeld een hybride installatie geplaatst zal worden. 
Dit betekent dat er een warmtepomp geïnstalleerd wordt 
in combinatie met een Cv-ketel. In zo’n geval kan een 
warmtepomp alleen niet de hele woning voorzien van 
warmte en zal de Cv-ketel, wanneer nodig, bijspringen om 
te verwarmen. Woningbezitters met een hybride instal-
latie besparen gemiddeld tot 70% op hun gasrekening. 
“Zo hebben wij bijvoorbeeld bij een van onze klanten die 
in een grote maar toen nog slecht geïsoleerde boerderij 
woont zo’n hybride installatie aangelegd. Zij verbruikten 
op dat moment 6200 kuub gas per jaar. Na de installatie 
zakte dat verbruik terug naar 2800 kuub, zonder dat er 
extra isolatiemaatregelen genomen waren.  Vervolgens 
pasten ze isolatie en vloerverwarming toe in de woning 

met als resultaat dat ze nu 
slechts 1200 kuub gas per jaar 
verbruiken.” vertelt Albert. 

De kosten voor een hybride 
verwarmingssysteem? Voor 
de installatie van een hybride 
verwarmingssysteem is gemid-
deld een investering van € 6.500 
euro nodig. De overheid verstrekt 
€ 1.900 subsidie wat maakt dat 
de uiteindelijke investering rond 
de € 4.600 zal liggen. Als we het 
voorbeeld hierboven erbij nemen dan is dat qua besparing 
vergelijkbaar met de oude jaarlijkse gasrekening van deze 
klant. Dit is natuurlijk een vrij extreem voorbeeld, maar in 
1,5 jaar heeft deze klant zijn investering terugverdiend.

De techniek van de warmtepomp
Maar hoe werkt een warmtepomp nu eigenlijk? In de 
warmtepomp zit een koelmiddel en dit koelmiddel heeft 
een grote opnamecapaciteit. De warmtepomp zuigt lucht 
aan en die lucht geeft warmte af aan het koelmiddel. 
Vervolgens wordt dat koelmiddel samengeperst in een 
compressor waardoor de warmte vrijkomt. De warmte 
wordt vervolgens getransporteerd naar een wisselaar die 
de warmte naar de leidingen en radiatoren transporteert. 

Een warmtepomp wordt overigens ook vaak gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen. Op deze manier kan de 
warmtepomp, die natuurlijk elektriciteit nodig is, draaien 

op de door de zonnepanelen opgewekte energie. Eventu-
eel is het ook mogelijk om helemaal van het gas af te gaan, 
hoewel dat best een flinke investering vergt die pas na een 
aantal jaren terugverdiend zal zijn. Een warmtepomp en 
zonnepanelen installatie zal zo’n 20 tot 25 jaar meegaan 
en moet in die tijd de investering natuurlijk wel waard zijn. 

HVK kan u, ook voor uw woning, een goed en eerlijk advies 
geven zodat de investering in een energiebesparende 
maatregel met een warmtepomp of zonnepanelen ook 
voor u rendabel zal zijn. U bent van harte welkom in de 
showroom aan de Elektronicaweg 25 in Stadskanaal maar 
vanzelfsprekend komt HVK ook graag bij u thuis langs om 
de mogelijkheden met u te bespreken. 

Technisch Advies- en installatiebureau HVK
Elektronicaweg 25  |  Stadskanaal
Tel: 0599 – 650226  |  www.hvkstadskanaal.nl
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Was- en Poetsbedrijf Glimmobiel in Stadskanaal, 
al 20 jaar voor alles wat rijdt, vaart en vliegt!
Door Miranda Wolters 
De tijd vliegt, alweer 20 jaar geleden startte Martijn 
Bruinsma zijn eigen bedrijf, Glimmobiel in Stadskanaal. 
Destijds op een andere locatie, nu 9 jaar geleden verhuis-
de het bedrijf naar de Glasblazer 12. Een mooi jubileum, 
toen Martijn begon werkte hij halve dagen in zijn bedrijf 
maar dat werden al snel hele dagen. De volgende stap 
was het in dienst nemen van personeel, tegenwoordig 
bestaat het team in totaal uit 4 enthousiaste medewer-
kers. 

Glimmobiel wast en poetst alles wat rijdt, vaart en vliegt. 
Van personenauto’s tot grote vrachtwagens en zelfs boten 
en vliegtuigen worden uiteindelijk weer super glimmende 
voertuigen. Personenauto’s worden over het algemeen 
gewoon in de loods aan de Glasblazer behandelt maar 
voertuigen die niet in de loods passen, of voertuigen van 
klanten die niet naar de loods kunnen komen behandelt 
het team op locatie. Ook u kunt uw auto om laten toveren 
tot meest glimmende auto ooit maar Glimmobiel doet dat 
bijvoorbeeld ook voor verschillende agrariërs en mechani-
satiebedrijven in de regio. Autobedrijven maken ook veel 
gebruik van de diensten van Martijn en zijn team, zij zor-
gen ervoor dat de auto glimmend en schoon de showroom 
in gereden kan worden. 

Uitgebreid aanbod van diensten
“We houden ons voornamelijk bezig met het wassen en 
poetsen maar we bieden ook andere diensten aan.” vertelt 
Martijn. “Zo voeren we bijvoorbeeld ook spotrepair uit 
waarbij we krassen, steenslag of kleine beschadigingen 
bijwerken waarbij de lak onzichtbaar hersteld wordt. Ook 
kunnen we uitdeuken zonder spuiten maar mocht spui-
ten toch nodig zijn dan regelen we dat ook, we hebben 
hiervoor een goede samenwerkingen met autospuiters. 
Ook kunnen we dashboard reparaties uitvoeren, ramen 
tinten en nare geurtjes die ontstaan zijn door roken of 
huisdieren verwijderen. Dit doen we met de Biozone ozon 

behandeling waarbij de bacteriën 
die de geur veroorzaken gedood 
worden.” Doordat Glimmobiel ook 
gespecialiseerd is in het reinigen van 
de bekleding van uw auto kunnen ze 
allerlei soorten bekleding reinigen. 
Denk hierbij aan de bekleding van 
uw bankstel thuis of het meubilair op 
kantoor. Ziekenhuizen en andere be-
drijven maken vaak gebruik van deze 
diensten zodat het meubilair nog wat 
langer mee zal gaan en netjes blijft. 

Was- en poetsbehandeling 
Hoe een uitgebreide was- en poets-
behandeling van uw auto er dan 
uitziet? De auto wordt als voorbe-
reiding op het poetsen eerst grondig 
gewassen, grondiger dan de was-
straat want ook de motorruimte, de 
sponningen en de onderkant van de 
auto worden hierbij meegenomen. 
Daarna wordt de auto gekleid, klei zorgt ervoor dat vuil 
gemakkelijker los komt van de lak. 

Eventueel verwijdert men vliegroest en verfspetters of 
stickers en belettering van de auto. Dan volgt het polijsten 
om alle vlekjes en krasjes uit de lak te halen en uiteindelijk 
wordt er een beschermlaag aangebracht. Ook worden de 
banden en andere plastic delen weer mooi zwart gemaakt. 
Voor de beschermlaag is er de keuze uit verschillende 
soorten, oplopend in beschermduur en ook oplopend in 
prijs. Deze zogenaamde lakverzegeling beschermt de lak 
tegen alle weersinvloeden en zorgt ervoor dat vuil niet aan 
de lak hecht. Op de meest langhoudende beschermlaag, de 
glascoating, krijgt u zelfs 10 jaar garantie!

Ook de binnenkant van de auto wordt grondig onder 
handen genomen, alles wordt grondig gereinigd en kleine 

beschadigingen kunnen worden hersteld. Eventueel 
aangevuld met de Biozone ozon behandeling voor het 
verwijderen van nare luchtjes. Uiteindelijk krijgt u uw auto 
showroomwaardig weer mee naar huis! 

Hoe vaak u uw auto het beste kunt laten wassen en poet-
sen hangt natuurlijk helemaal van uzelf of het aantal kilo-
meters dat u per jaar rijdt af. U kunt ervoor kiezen om uw 
auto alleen van binnen of van buiten of helemaal te laten 
reinigen. Een snelle opfrisbeurt tussendoor behoort ook 
tot de mogelijkheden. U kiest zelf het soort behandeling en 
Glimmobiel maakt graag een passende offerte voor u. 

Glimmobiel Stadskanaal
Glasblazer 12  |  Stadskanaal  |  Telefoon:0599 412 028
Mobiel:06 21 53 10 85  |  stadskanaal@glimmobiel.nl
Website:  www.glimmobiel.nl
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Kwaliteitsoccasions bij Dealerauto’s Emmen 
Aan de Kapitein Nemostraat in Emmen vindt u het mo-
derne en ruime bedrijfspand van Dealerauto’s Emmen. 
Een bezoekje meer dan waard!

Volledig ingerichte werkplaats
Directeur Erwin Wind is sinds 2015 alleen eigenaar van het 
bedrijf maar Dealerauto’s Emmen is al ruim 15 jaar actief 
in de autobranche. Dealerauto’s Emmen verkoopt alleen 
kwaliteitsoccasions maar u bent er ook aan het juiste adres 
voor het onderhoud aan uw auto. De moderne en volledig 
ingerichte werkplaats is uitgerust met een APK-keurings-
station. Er wordt gewerkt met de modernste storings- en 
uitleesapparatuur en ook een uitgebreide aircoservice is 
ook mogelijk. De storing in de motor en/of elektronica van 
uw auto kan dus snel opgespoord worden om vervolgens 
door de ervaren en deskundige monteurs gerepareerd te 
worden. Omdat Dealerauto’s Emmen is aangesloten bij 
BOVAG krijgt u op de reparatie uiteraard de bijbehorende 
garantie. 

10 jaar gratis APK
Dealerauto’s Emmen heeft ruim 180 occasions op voor-
raad. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de door-
stroom vaak erg hoog is, als u dus online of in de show-
room een auto tegenkomt die uw interesse wekt dan is 

het zaak snel met een van 
de verkopers in gesprek te 
gaan. De occasions die Dea-
lerauto’s Emmen verkoopt 
zijn kwaliteitsoccasions 
omdat het altijd gaat om 
dealeronderhouden auto’s 
die vaak afkomstig zijn van 
de eerste eigenaar en omdat 
ze allen voorzien zijn van 
door de Nationale Autopas 
gegarandeerde kilometer-
standen. U vindt bij Deale-
rauto’s Emmen overigens 
geen schadeauto’s. Het 
brede aanbod van kwaliteit-
soccasions, de mogelijkheid 
om uw auto te laten onder-
houden en repareren en het 
APK-keuringsstation maken 
dat Dealerauto’s Emmen 
een allround autobedrijf te 
noemen is. Koopt u uw auto bij Dealerauto’s Emmen? Dan 
krijgt u er van hen 10 jaar lang gratis APK bij.  
De voorraad kwaliteitsoccasions wordt ook online aange-
boden, deze kunt u vinden op de website van het bedrijf. 
De prijzen die online genoemd worden zijn zogenaamde 
meeneemprijzen. Bij aankoop krijgt u standaard 12 
maanden garantie op het hart van de motor. Zoals gebrui-
kelijk bij het adverteren op het internet, hanteren ook wij 
internetprijzen ook wel meeneemprijzen genoemd. Omdat 
nagenoeg elke aanbieder deze prijzen gebruikt zijn ze 
prima bruikbaar om te vergelijken.

Milieuvriendelijk en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ont-
worpen en gebouwd. Sinds enige tijd ook zelfvoorzienend 
in energie. Daarvoor zorgen in totaal 132 zonnepanelen. 

Wij nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn bedrijf en 
nodigt u daarom van harte uit voor een bezoek aan zijn 

showroom. De showroom is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur, op zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur en iedere eerste zondag van de 
maand is het koopzondag. Graag tot ziens in de showroom 
aan de Kapitein Nemostraat 34 in Emmen!
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Hoveniersbedrijf Veldhuis in Vledderveen viert dit jaar haar 20-jarig jubileum. Het hoveniersbedrijf van Gerrie 
en Irma Veldhuis ontstond destijds vanuit het tuincentrum van de familie van Gerrie dat zich aan de 3e Oomsberg 
bevond. Nu, 20 jaar later, zijn zij nog steeds op hetzelfde adres te vinden en is het hoveniersbedrijf een begrip in 
de omgeving geworden. 

“In de afgelopen 20 jaar hebben we al voor veel klanten 
de tuinaanleg of het onderhoud mogen doen,” Vertelt 
Irma “en sommige mensen zijn zelfs al die tijd al klant 
bij ons.” Hoveniersbedrijf Veldhuis werkt met een klein 
maar hecht en goed op elkaar ingespeeld team in een 
klein werkgebied dagelijks aan het aanleggen of het on-
derhoud van de tuinen. “Dat werkgebied strekt zich uit 
in ongeveer 20 kilometer rondom ons bedrijf.” licht Irma 
toe. Bij het aanleggen van tuinen verzorgt Hoveniers-
bedrijf niet alleen de beplanting maar ook de aanleg 

van sierbestrating en het plaatsen van schuttingen en 
schuurtjes. Voor het ontwerp van uw tuin kan men een 
eenvoudige schets maken maar als het allemaal wat 
gedetailleerder getekend moet worden dan wordt dat 
uitbesteed aan een gespecialiseerd tuinontwerpbureau. 

Veel veranderd op tuingebied
Vergeleken met 20 jaar geleden zien de tuinen er tegen-
woordig heel anders uit. Waren de tuinen vroeger vooral 
heel erg groen met bijvoorbeeld een grote vijver, te-

genwoordig willen de meeste mensen een onderhouds-
arme tuin. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat 
men gewoon minder tijd voor de tuin heeft. De vijvers 
verdwenen en het gras maakte plaats voor bestrating. Nu 
zijn de tuinen over het algemeen wel weer wat groener 
dan een paar jaar geleden en kiest men voor een tuin 
met daarin een goede balans tussen sierbestrating, 
gazon en eventueel wat borders. Qua sierbestrating is 
de keramische tegel ontzettend populair, dit is een tegel 
die gemakkelijk schoon te houden is omdat het vuil er 
niet intrekt. Ook worden deze tegels gevoegd zodat er 
geen onkruid tussen kan groeien. Voordeel is dan weer 
dat u geen bestrijdingsmiddelen meer hoeft te gebrui-
ken om het onkruid tegen te gaan, wat erg fijn is voor 
het milieu. In verband met een goede afwatering bij het 
toepassen van sierbestrating wordt er vaak met water-
gootjes gewerkt zodat het water gemakkelijker weer van 
uw terras verdwijnt.  

Onkruid en bemesting
De meeste mensen hebben een hekel aan onkruid. Wist 
U dat onkruid vooral heel erg goed groeit op slechte 
grond? Voor uw gazon is regelmatige bemesting daarom 
erg belangrijk, dit zorgt er namelijk voor dat er een 
mooie dichte grasmat ontstaat waarin onkruid minder 
kans krijgt om te groeien. In de herfst is het afgevallen 
blad van bomen voor de meeste mensen ook een doorn 
in het oog maar dat blad zorgt wel voor goede humus 
voor de grond. Het is daarom helemaal niet erg als er 
iets onder uw heg blijft liggen. Een laagje blad in uw tuin 
is zelfs erg fijn voor bijvoorbeeld insecten en egeltjes, zo 
hebben deze ook nog een plekje om weg te kruipen.

Voorjaarsonderhoud 
Het voorjaar komt er weer aan en goed onderhoud 
van uw tuin zorgt ervoor dat alles straks mooi en goed 
groeit. Deskundig onderhoud is daarom noodzakelijk, 
denk hierbij aan het op de juiste manier snoeien van uw 
planten, struiken en bomen. Ook het verticuteren en het 
eerdergenoemde bemesten van het gras zorgt straks 
in het voorjaar voor een prachtig groene tuin. Voor het 
onderhoud van tuinen werkt Hoveniersbedrijf Veldhuis 
veelal met onderhoudsovereenkomsten. Hierbij komt de 
hovenier, afhankelijk van de grootte van uw tuin en uw 
wensen, meerdere keren per jaar bij u langs. 

Hoveniersbedrijf Veldhuis kijkt uit naar het voorjaar 
en wil al haar klanten van de afgelopen 20 jaar enorm 
bedanken voor het gegeven vertrouwen!

Hoveniersbedrijf Veldhuis
3e Oomsberg 30 – Vledderveen
Tel: 0599 – 454035
www.hoveniersbedrijfveldhuis.nl

Al 20 jaar uw tuin in goede handen bij 
Hoveniersbedrijf Veldhuis in Vledderveen
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Hout & Steen in Nieuw Buinen voor tuin,
dagbesteding en workshops
Sinds 1 januari 2015 vindt u Hout & Steen al aan de Iepenlaan in Nieuw Buinen. Dit jaar 
viert de onderneming van Aaron Mensinga en Gineke Kuipers dus alweer haar 5-jarig 
jubileum. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en zijn enorm trots op het feit 
dat het een mooi en goedlopend bedrijf geworden is.” vertellen Aaron en Gineke. “We 
begonnen destijds met alleen de showtuin en later kwamen daar de loods en de winkel 
bij. Anderhalf jaar na de start begonnen we in samenwerking met de GGZ ook met de 
dagbesteding.”

Aaron en Gineke wilden niet meer alleen maar commerci-
eel bezig zijn maar ook vanuit hun sociale hart iets terug 
doen voor de maatschappij. De dagbesteding bij Hout & 
Steen is bedoeld voor mensen met psychische proble-
matiek die graag aan de slag willen maar soms (tijdelijk) 
niet in het reguliere bedrijfsleven kunnen functioneren. 
Uitganspunt is dat men bij Hout & Steen mag doen waar 
men goed in is of wat men leuk vindt om te doen. Soms is 
het even zoeken naar de juiste werkzaamheden maar er 
is bij Hout & Steen voldoende variatie in werk te vinden. 
Zo is het mogelijk om bezig te zijn met de computer of 
de website, de boekhouding, met klussen in de loods en 
ook worden er door mensen van de dagbesteding spullen 
gemaakt die weer in de winkel verkocht worden. “Zowel de 
GGZ als wij zijn erg blij met deze samenwerking en op dit 
moment zijn er gemiddeld 8 mensen bij ons aan het werk.” 
zegt Aaron. 

Tuin
Hout & Steen kan voor u ook het ontwerp van de tuin teke-
nen. Door haar jarenlange ervaring in de tuinbranche kan 
Gineke u een goed advies geven en in de showtuin buiten 
kunt u dan vervolgens alles uitzoeken wat er nodig is voor 
de inrichting van de tuin. Hiervoor is er bij Hout & Steen 
een grote keuze in sierbestrating, tuinhuizen en overkap-
pingen, schuttingen en ook aan de liefhebbers van welness 
is gedacht want wat dacht u van een heerlijke privésauna 
of hout gestookte hottub in uw tuin? Hout & Steen heeft 
zelfs mancaves in het programma! Het sierbestratingspro-
gramma zal binnenkort nog uitgebreider worden zodat 

de keuze nog groter gaat 
worden dan deze al is. 
Mocht uw oude tuin eerst 
leeggehaald en voorbereid 
moeten worden op het 
nieuwe ontwerp dan kan 
Hout & Steen dat ook voor 
u regelen. Voor de beplan-
ting van de tuin wordt er 
samengewerkt met een lo-
kale hovenier, u vindt dus 
alles onder 1 dak. U bent 
van harte welkom in de 
showtuin en Hout & Steen 
maakt graag een passende offerte voor u. 

Workshops en kinderfeestjes
Regelmatig wordt er bij Hout & Steen een leuke en crea-
tieve workshop georganiseerd waarbij u onder begeleiding 
aan de slag gaat en zelf een mooie decoratie maakt. Deze 
hebben vrijwel altijd een bepaald thema, denk hierbij bij-
voorbeeld aan Kerst, Pasen of het voorjaar. De kinderfeest-
jes die Hout & Steen organiseert zijn tegenwoordig ook 
erg populair. Kinderen gaan samen gezellig een middag 
knutselen of er wordt een fotoshoot inclusief make uppen 
gehouden. 

Winkel 
Bij Hout & Steen hoort ook de winkel. In de winkel worden 
allerlei dingen verkocht die in de dagbesteding gemaakt 

worden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan mooie 
paashazen maar er zijn bijvoorbeeld ook prachtige hapjes-
planken van hout te koop. En, mocht u een ontwerp voor 
een mooie houten stoel of tafel voor uw tuin in uw hoofd 
hebben dan is het ook mogelijk deze in opdracht te laten 
maken. 

Hout & Steen aan de Iepenlaan 1 in Nieuw Buinen van 
maart tot september op maandag t/m vrijdag geopend van 
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Hout & Steen
Iepenlaan 1 | Nieuw-Buinen
E-mail: info@hout-steen.nl
Tel: 06-15557567
www.hout-steen.nl
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Spelenderwijs leren zwemmen bij  
Mijn Zwemschool de Watertrappel in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Aan de Bentlagestraat in Ter Apel is Judith Huttema met haar team al sinds 2011 vol 
enthousiasme bezig met zwemonderwijs bij Mijn Zwemschool de Watertrappel. Mijn 
Zwemschool de Watertrappel is een van de 9 vestigingen van de landelijke franchise-
organisatie Mijn Zwemschool. Judith was in haar jeugd zelf al vaak in het zwembad te 
vinden omdat ze wedstrijdzwemster was. Daarmee stopte ze op een bepaald moment 
maar na de geboorte van haar kinderen en een opleiding tot instructrice keerde ze toch 
terug in het zwembad. 

Bij Mijn Zwemschool de Watertrappel wordt natuurlijk 
zwemles aan kinderen gegeven maar daarnaast verzorgen 
Judith en haar instructeurs ook allerlei andere lessen in het 
water. Zo is er bijvoorbeeld het ouder-kindzwemmen voor 
ouders met kinderen vanaf 3 maanden. Daarnaast is er 
kleutersurvival voor kinderen vanaf 3 jaar. In deze lessen 
leren kinderen vaardigheden die van pas kunnen komen 
op het moment dat ze per ongeluk in water terecht komen. 
Ze leren geen zwemslagen maar wel hoe ze boven moeten 
komen na de val en hoe ze zich op de rug kunnen draaien 
zodat ze gemakkelijker adem kunnen halen en terug kun-
nen peddelen naar de kant. Voor volwassenen is er dan 

nog Aquafit, Fiftyfit voor 
de 50-plusser en het Meer 
Bewegen Voor Ouderen. 
Vanzelfsprekend zijn er 
ook momenten waarop 
men vrij mag komen zwem-
men. 

Kinderen vanaf 4 jaar 
mogen gaan beginnen met 
zwemlessen. Uitgangspunt 
van de zwemlessen is altijd 

dat de lessen spelenderwijs 
gegeven worden. Zwemles is 
leuk! De kleine groepjes be-
staan uit max. 8 kinderen en 
de instructeur bevindt zich 
ook in het water, bij de kin-
deren. Het is ook mogelijk 
om les op maat te krijgen. 
Soms is het bijvoorbeeld fijn 
als meerdere kinderen met 
een verschillend zwemni-
veau uit 1 gezin toch samen 
zwemles kunnen krijgen. 

Het zwembad van Mijn 
Zwemschool de Watertrap-
pel is 10x5 meter groot en 

overal even diep, namelijk 1.40 meter. Voordeel van deze 
diepte is dat ook ouderen die niet kunnen zwemmen toch 
deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld FiftyFit en Meer 
Bewegen Voor Ouderen. Bovendien is de temperatuur van 
het water, deze ligt altijd tussen de 31 en 32 graden, erg 
prettig voor gewrichten en spieren. Ook ideaal voor men-
sen met bijvoorbeeld reuma of fibromyalgie. 

Meer weten over de mogelijkheden voor zwemles of spor-
tief bewegen in het water? Op de website van Zwemschool 
Mijn Watertrappel vind je alle mogelijkheden nog eens op 
een rijtje. 

Mijn Zwemschool de Watertrappel
Bentlagestraat 20  |  Ter Apel  |  06-29596923
Website: www.mijnzwemschool.nl/terapel
Facebook: www.facebook.com/zwembad.dewatertrappel 
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U bouwt, wij bouwen het voor u af:
Danmon Kunststof & Afbouw in Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
Bernie Daniëls werkte al een tijdje in loondienst en raakte tijdens een klus waarbij 
hij met de afbouw van projecten kennismaakte erg enthousiast over het vak. Om-
dat hij niet het type is dat in 7 sloten tegelijk loopt besloot hij na lang wikken en 
wegen de stap te wagen naar het ondernemershap. Vandaag de dag is hij al bijna 
15 jaar zelfstandig ondernemer en werkzaam in de afbouw in de breedste zin van 
het woord.

Over de naam voor zijn bedrijf hoefde hij niet heel lang 
na te denken. Dat het Danmon moest worden wist hij al 
snel. Danmon is afgeleid van Daniëls en montage. Na zijn 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel ging hij gewa-
pend met hamer, duimstok en potlood in zijn privéauto 
op weg naar zijn eerste klant. Bernie lacht, “Ik vond het 
allemaal maar superspannend destijds maar als ik zie hoe 
het bedrijf de afgelopen tijd gegroeid is kan ik alleen maar 
heel blij zijn met de stap die ik toen genomen heb.”

Begon Danmon vooral met opdrachten in de afbouw, dus 
de montage van (systeem)wanden en plafonds, de laatste 
jaren heeft hij zich toegespitst op de kunststof. “Via via is 
de liefde voor kunststof ontstaan”, legt Bernie uit, “ik ben 
er de afgelopen jaren langzaam in gegroeid.” Danmon le-
vert op kunststofgebied niet alleen kozijnen maar ook dak-
kapellen, dakgoten, windveren, boeidelen, vensterbanken 
en gevelbekleding. Tevens is het leveren en monteren van 
raambekleding, speciaal geschikt voor kunststof kozijnen, 
mogelijk, hierbij moet u voor de binnenzijde o.a. denken 
aan rolgordijnen, plisségordijnen, vliegenhorren etc. Er is 
een grote keuze in allerlei stofsoorten en dessins en de 
gordijnen worden tegenwoordig met een klik systeem, dus 
zonder boren, op of in de kozijnen gemonteerd. Maar ook 
buitenzonwering is mogelijk, bv. screens of rolluiken.

Compleet, van A tot Z
“Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat we de opdracht 
compleet, van A tot Z, afwerken, beginnend met een cor-
recte offerte en eindigend met de oplevering, inclusief 
afvoeren van eventuele afval. We leveren werk van hoge 

kwaliteit en gebruiken 
hiervoor producten 
van de beste kwaliteit. 
Daarmee zijn we niet 
de goedkoopste, maar 
ook zeker niet de 
duurste.” legt Bernie 
uit. Voor de kozij-
nen werkt Danmon 
met producten van 
K-Vision, aangevuld 
met goed SKG-beslag. 
Het grote voordeel 
van de kozijnen van K-Vision is dat, wanneer u uw woning 
in verschillende fases van nieuwe kunststof kozijnen laat 
voorzien, u ook na lange tijd hetzelfde model kozijn nog 
kunt laten plaatsen. K-Vision werkt uiteraard aan verbete-
ring van de kozijnen zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarde, 
maar de modellen blijven veelal hetzelfde. In verband met 
het verduurzamen en het onderhoud van de woning is het 
zeker de moeite waard om eens vrijblijvend te informeren 
naar de mogelijkheden. 

Danmon bedient zowel de particuliere als zakelijke markt. 
De klanten weten Danmon vooral te vinden door goede 
mond tot mondreclame. Meedenken met de klant is erg 
belangrijk, voor vrijwel alles is een oplossing te bedenken. 
Zo toverde Bernie kortgeleden nog een lege zolder om tot 
prachtige slaapkamer voor een klant. Zij legden hem hun 
wensen uit, Bernie maakte een plan en plaatste de wanden, 
het plafond en zelfs een speciaal voor hen gemaakte 

wastafel en prachtige loftdeuren. In de afbouw, zoals bij 
deze zolderkamer is veel mogelijk. Van het plaatsen van 
wanden, plafonds, isolatie en kozijnen tot het behang- en 
sausklaar opleveren van een ruimte. 

Danmon komt voor informatie, advies en een prijsopgave 
graag vrijblijvend bij u thuis langs. “Potentiële opdracht-
gevers vinden het erg fijn om in hun eigen woonomgeving 
een advies te krijgen en voor mij is het erg prettig omdat 
we dan direct samen de situatie kunnen bekijken. Aan 
de hand van voorbeelden en stalen van de verschillende 
mogelijkheden kan men dan in alle rust een keuze maken 
en krijgt men een goede en eerlijke offerte.” legt Bernie tot 
slot uit.

Danmon Kunststof & Afbouw
Zadelmaker 1 | Stadskanaal | Tel: 06 – 547 237 94
Email: info@danmon.nl | www.danmon.nl
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Van Staalduinen niet alleen in Stadskanaal maar 
ook in Emmen, Winschoten en Ten Boer!
Wat in 2008 begon als de kleine autogarage van Gerrit van Staalduinen in 
Stadskanaal is inmiddels uitgegroeid tot een groot autobedrijf in Noord-Nederland. 
In 2011 werd van Staalduinen Kia Dealer, in 2013 nam hij de voormalig Citroën 
garage van Brons in Scheemda over waar hij in 2014 ook Kia dealer werd en in 
2014 volgde de fusie met Louwes Autocenters in Emmen. In 2017 kwam daar het 
dealerschap voor Nissan bij in Stadskanaal en eind 2019 kocht hij zijn compagnons, 
Arnold en Albert-Jan Louwes in Emmen uit en veranderde de naam van het bedrijf 
in Emmen in Van Staalduinen. 

Aan het begin van dit jaar zocht Garage Weesepoel contact 
met van Staalduinen omdat zij het Kia dealerschap kwijt 
dreigden te raken. Niet omdat er te weinig auto’s verkocht 
werden maar omdat het verzorgingsgebied van Weesepoel 
te klein was geworden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in 
een volgende grote stap die Gerrit genomen heeft, name-
lijk een fusie tussen van Staalduinen en Weesepoel. Samen 
maakt dat een groot dealerschap van Kia verdeeld over 4 
vestigingen; van Staalduinen in Emmen, Stadskanaal en 
Winschoten en Garage Weesepoel in Ten Boer. 

Daarnaast is er nog steeds het dealerschap van Nissan in 
Stadskanaal en ook is er nog de Vakgarage aan de Veen-
straat in Stadskanaal. Bij de Vakgarage kunt u terecht voor 
alle reparaties en onderhoud van uw auto, ongeacht het 
merk en ook worden er bijvoorbeeld nog altijd Apk-keurin-
gen uitgevoerd. Binnenkort zal er ook weer een Vakgarage 
in Emmen geopend worden, de contracten hiervoor zijn net 
getekend. 

Ondanks de grootte van zijn autobedrijf is Gerrit van Staal-
duinen nog altijd een no-nonsens type. Het bedrijf telt in-
middels zo’n 45 medewerkers, zij vormen een hecht team 
en Gerrit kent veel van zijn klanten nog altijd persoonlijk. 
“Ik ken van heel veel van mijn klanten bijvoorbeeld het 
kenteken van hun auto uit mijn hoofd.” lacht hij. “Dat 
zorgt vaak voor verbazing bij mensen die bij mij in de auto 
zitten, maar het is echt waar!” Van Staalduinen verkoopt 
zowel nieuwe als gebruikte auto’s aan zowel particuliere 

als zakelijke klanten. 
Over het algemeen 
rijden we tegenwoor-
dig iets minder lang in 
onze nieuwe auto maar 
rijden we in totaal wel 
meer kilometers. Lag 
het gemiddelde aantal 
kilometers per jaar voor 
een particulier vroeger 
op ongeveer 12.000 
kilometer, op dit mo-
ment is dat gestegen 
naar ongeveer 17.000 
kilometer per jaar. 
Nieuwe auto’s worden 
tegenwoordig vaak aan-
geschaft via private lease waarbij van tevoren duidelijk is 
wat de kosten gaan zijn en er geen onverwachte uitgaven 
gedaan hoeven te worden voor onderhoud en reparaties. 
Het leasen van een auto is de laatste jaren steeds gebrui-
kelijker geworden, zelfs onder de oudere autorijders. Het 
zakelijk leasen zit ook nog steeds in de lift, door de groei 
van van Staalduinen weten ook de grotere bedrijven het 
autobedrijf inmiddels te vinden voor uitbreiding van hun 
wagenpark. 

Kia is als automerk de laatste jaren ook enorm gegroeid en 
verbeterd, waren het vroeger heel basic auto’s, tegenwoor-

dig zijn het kwalitatief ontzettend goede en luxe auto’s. 
De ontwikkelingen hierin gaan erg snel, zo levert Kia 
bijvoorbeeld al diverse modellen als Hybride of volledig 
elektrische auto. Door de grote vraag naar dit soort auto’s 
is de levertijd ervan inmiddels opgelopen naar minimaal 
een half jaar. 

Bent u nu ook nieuwsgierig geworden naar de modellen 
van Kia of Nissan of de mogelijkheden voor leasen van uw 
nieuwe auto? Kom dan langs bij een van de vestigingen 
in Stadskanaal, Emmen, Winschoten of Ten Boer, de koffie 
staat voor u klaar! 
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Veranda-screen, dé elektrisch oprolbare
afsluiting voor uw veranda of overkapping
Het hele jaar door genieten van uw veranda of overkap-
ping? Het kan met de Veranda-screen van Jokazon in 
Ter Apel. Met een Veranda-screen kunt u uw veranda of 
overkapping afsluiten wanneer de zon hinderlijk naar bin-
nen schijnt, als het wat kouder is, waait of als het regent. 
Hiermee creëert u extra comfort en zult u dus het hele jaar 
door kunnen genieten van het buitenleven. 

“Wat de Veranda-screen bijzonder maakt is dat het 
speciaal geweven screendoek ervoor zorgt dat er altijd 
zicht naar buiten blijft.” legt Roy Kamst van Jokazon uit. 
“Dus zonder een opgesloten gevoel. Andersom is er geen 
zicht naar binnen en er zal, bij gebruik overdag, nog altijd 

voldoende daglicht onder de over-
kapping of veranda zijn.” Op koele 
zomeravonden of koude dagen 
zorgt een gesloten Veranda-screen 
ervoor dat de warmte beter in de 
ruimte blijft en wanneer het waait 
of regent zit u ook dan nog heerlijk 
beschut. Ander groot voordeel is dat 
de gesloten screen hinderlijk blad 
buiten zal houden en u uw tuinmeu-
belen het hele jaar door met een 
gerust hart kunt laten staan omdat u 
de overkapping af kunt sluiten met 
de Veranda-screen.

De Veranda-screen maakt gebruik 
van een speciale techniek waarbij 
het doek middels een rits vast in 
de geleiders loopt. Hierdoor hangt 
het doek op iedere positie wind-
vast in de geleiders en door het 
gewicht van de onderlat altijd strak. 
Het doek van de screen is verkrijg-
baar in meer dan 40 verschillende 
kleuren en voor de omkasting kunt 
u kiezen uit 4 verschillende RAL 
kleuren, wit en roomwit en antraciet 
structuurlak of zwart structuur-
lak. Het screendoek is overigens 
geweven uit glasvezel en daardoor 
oersterk en vochtbestendig. De 
Veranda-screen is altijd maatwerk, 
dit betekent dat deze voor iedere 
toepassing op maat gemaakt zal 
worden en ze kunnen zowel in- als 
op de dag gemonteerd worden. 

De Veranda-screen wordt standaard 
geleverd met elektrische bedie-
ning middels een Somfy motor met 
afstandsbediening, U bedient de 
screen dus gemakkelijk vanuit uw 
luie (tuin) stoel. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de Veranda-screen van Jokazon? Op 
de website www.veranda-screen.nl 
vindt U meer informatie en voor-
beelden en natuurlijk bent u ook 
van harte welkom in de showroom 
aan de Viaductstraat 110 in Ter 
Apel. Ook is het mogelijk een af-
spraak te maken voor een vrijblij-
vende offerte. 

Openingstijden showroom:
Di - Vrij: 14:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

Jokazon
Viaductstraat 110-111 Ter Apel
0599-582286
info@veranda-screen.nl
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CarXpert ABS in Barger Compascuum:
meer dan alleen autobedrijf
CarXpert ABS in Barger Compascuum is niet alleen hét adres voor de verkoop, reparaties en onderhoud van alle 
merken auto’s maar heeft nog veel meer te bieden. CarXpert ABS verkoopt ook scooters, zowel elektrisch als 
benzine en sinds kort ook elektrische fietsen van het merk Ostricho. Ook kun u er terecht voor het onderhoud van 
uw camper, bedrijfswagen of aanhanger en zelfs voor reparaties aan uw boot. Dat maakt CarXpert ABS een heel 
divers en deskundig bedrijf. 

CarXpert voor ieder merk auto
Het bedrijf van Johan en Monique dat zich in 1988 ves-
tigde in Barger Compascuum is sinds 2009 aangesloten bij 
CarXpert en wat het bedrijf best bijzonder maakt is dat de 
eigenaar, Johan, ook gewoon in zijn overall in de werk-
plaats aan het werk is. Hij is specialist in het repareren en 
onderhouden van alle merken auto’s en gaat in de zoek-
tocht naar problemen en oplossingen vaak verder dan de 
merkdealer doet. CarXpert ABS biedt een uitgebreide maar 
zeker betaalbare service. Een aantal jaren geleden volgde 
Johan nog een opleiding waarmee hij zich ook speciali-
seerde in camperonderhoud en reparaties. Niet alleen voor 
schades maar ook voor de elektrische installatie (inclusief 
zonnepanelen) de gasvoorziening en trekhaken bent u bij 
CarXpert aan het goede adres. Omdat CarXpert gevestigd is 
langs de vaarroute van de Veenvaart heeft het bedrijf ook 
een vermelding in de Vaaralmanak van de ANWB. Hiermee 
werden ze servicepunt voor de voorbijvarende toeristen. 
Voor de monteurs is dit erg leuk want dat zorgt ervoor dat 
ze in plaats van een auto ook regelmatig een boot mogen 

repareren! Voor de reparatie van bedrijfswagens han-
teert Johan de regel dat deze reparaties in principe 
altijd voorgaan in de werkplaats zodat de ondernemer 
gewoon door kan gaan met zijn werk. Mocht de repa-
ratie langer gaan duren dan is er een gratis leenauto 
beschikbaar. 

Elektrische fiets en scooter
CarXpert ABS verkoopt zowel benzine als elektrische 
scooters maar vooral die laatste maakt een opmars. 
De elektrische scooters zijn zelfs onder de jeugd erg 
in trek, ze rijden geweldig en zien er ook nog hip uit. 
Sinds kort biedt CarXpert ook elektrische fietsen aan van 
het merk Ostrichoo. Er zijn 2 modellen, in 2 formaten ver-
krijgbaar, een stadsfiets en een mountainbike. Wat de fiet-
sen van Ostrichoo erg bijzonder maakt is dat ze voorzien 
zijn van een volledig recyclebare accu die daardoor dus 
duurzaam en milieuvriendelijk is. Deze accu is binnen een 
half uur volledig opgeladen en met een volle accu kan een 
afstand van gemiddeld 60 kilometer afgelegd worden. Van-

wege de betaalbaarheid van de fiets is 
het dé ideale E-bike voor bijvoorbeeld 
de schoolgaande jeugd. Trouwens, ook 
als de accu leeg is zal de fiets nog erg 
prettig fietsen, ook een groot voordeel 
ten opzichte van veel andere merken. 

Ladies en Men’s night op 7 april
Op dinsdagavond 7 april, van 19.00 
tot 23.00 uur organiseert CarXpert ABS 
een super gezellige Ladies en Men’s 
night in en om het eigen bedrijf. De 
showroom en de werkplaats wor-

den tijdens deze avond helemaal gevuld met stands van 
verschillende lokale ondernemers met interessante zaken 
voor zowel vrouwen als mannen. Voor een drankje zal 
er een kroeg op wielen zijn, voor een hapje zorgt Holt’n 
Kloas, Jessica Mencke is er met Krijtjes, er komt een dealer 
met een elektrische auto, het restylen van een auto wordt 
uitgelegd, Klaas Bijl is er met schoenen, er zal kleding zijn, 
cadeautjes, vintagespullen en een barber en nagelstudio. 
Natuurlijk zijn ook de fietsen van Ostrichoo en de elektri-
sche scooters aanwezig en het belooft een gezellige avond 
voor zowel mannen als vrouwen te worden! Na afloop 
krijgt u een leuke goodiebag mee naar huis en een kopje 
koffie is van het huis. De toegang is gratis en als u wilt ko-
men dan vindt men het fijn dat even van u te horen, u kunt 
zich gemakkelijk aanmelden via de website www.CarXpert-
abs.nl. Graag tot 7 april! 

CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71,
Barger-Compascuum | Tel: 0591-349535
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Persoonlijke aandacht voor iedere leerling,
dé kracht van Reintke rijopleidingen in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
De rijschool van Harm Jan en Ineke Reintke bestaat dit 
jaar alweer 5 jaar. Ontelbaar veel leerlingen hebben al 
ontelbaar veel kilometers in hun auto’s of op hun motor 
gereden en daar gaan de komende jaren nog veel meer 
kilometers bij komen. 

Ze vinden hun vak, dat van rijinstructeur, nog steeds een 
geweldig mooi vak. “We zitten verspreid over een lange 
periode uren met onze leerlingen in de auto en we leren 
ze dus goed kennen.” vertelt Ineke. Harm Jan vult haar aan: 
“We bouwen daardoor een band op met onze leerlingen, 
stuk voor stuk zijn ze uniek en vaak worden we ook in 
vertrouwen genomen tijdens de gesprekken die we voeren 
onder het autorijden.” Ineke en Harm Jan zijn er beide 
van overtuigd dat dat ook de kracht van hun rijschool is, 
persoonlijke aandacht en tijd voor iedere leerling. “Onze 
agenda’s zijn niet volgepropt met zoveel mogelijk les-
uren. We plannen ieder maximaal 6 lessen per dag zodat 
we iedere leerling de tijd en aandacht kunnen geven die 
nodig is. Vind iemand bijvoorbeeld iets heel erg lastig dan 
oefenen we gewoon even iets langer.” leggen ze uit. Op 
dit moment rijden Harm Jan en Ineke ieder met een eigen 
lesauto en geeft Harm Jan ook de motorrijlessen. Sinds 
kort zijn daar ook de scooter- en brommobiel rijlessen 
bijgekomen. Hiervoor is Reintke rijopleidingen een mooie 
samenwerking met TDM in Stadskanaal aangegaan, TDM 
zorgt namelijk voor de benodigde scooter en brommobiel 
voor de lessen. 

Persoonlijke en extra aandacht
Wat Reintke rijopleidingen ook bijzonder maakt is dat 
ze voor aanvang van de eerste rijles bij de leerling thuis 
langskomen voor een intakegesprek waarbij niet alleen de 
leerling, maar ook de ouders aanwezig zijn. Zodat ouders 
weten bij wie hun zoon of dochter in de auto stapt maar 
ook om de verwachtingen over en weer met elkaar te 
bespreken, het verloop van de rijopleiding uit te leggen 
en eventuele vragen te beantwoorden. Mocht er tijdens de 

rijopleiding iets zijn dan kunnen zowel 
ouders als leerlingen te allen tijde even 
bellen of appen met hun instructeur. 
Leerlingen die wat extra aandacht nodig 
zijn die krijgen dat. Harm Jan en Ineke 
hebben ervaring in het begeleiden van 
leerlingen met bijvoorbeeld autisme en 
weten precies hoe ze hiermee om moe-
ten gaan. Zo zijn ze op dit moment ook 
bezig met het begeleiden van leerlingen 
die graag hun tractorcertificaat willen 
halen. Deze leerlingen hebben moeite 
met lezen en schrijven maar 3 van hen 
zijn inmiddels geslaagd! 

De rijopleiding bij Reintke rijopleidingen 
kent een logisch stappenplan dat natuur-
lijk begint met de eerste rijles. Ineke zegt 
hierover: ”Bij een eerste les hoeft een 
leerling nooit van huis weg te rijden, een 
eerste rijles is natuurlijk superspannend 
en daar houden we rekening mee.  We zoeken een rustig 
plekje op voor de eerste rijervaring. Terug naar huis rijden 
doen ze dan wel, we beginnen met sturen en pas daarna 
gaan we door met de bediening van de pedalen.” De een 
zal het autorijden sneller leren dan de ander, Reintke rij-
opleidingen past de lessen daarom aan bij wat de leerling 
aankan maar uiteindelijk komen ze allemaal bij hetzelfde 
punt, het halen van het rijbewijs, uit. “Qua routes wisselen 
we nog wel eens af, iedere leerling mag een keer naar de 
stad Groningen rijden en door variatie in de rijroutes leren 
leerlingen omgaan met het rijden op minder bekende 
wegen.” vertelt Harm Jan. 

Theorietraining
Bij een rijopleiding hoort natuurlijk ook een theorietrai-
ning. Daarom is er iedere maand, op een zaterdag een 
theorie trainingsdag. Tijdens deze dag wordt het theorie-
boek van begin tot eind behandeld en besproken en is een 

deel van de dag gereserveerd om examens te oefenen. De 
meeste leerlingen zijn dan goed voorbereid op het theorie-
examen. Mocht iemand wat meer moeite hebben met 
het leren en begrijpen van de theorie dan is een 1 op 1 
training natuurlijk ook bespreekbaar, zonder extra kosten, 
als extra service van de rijschool. 

Dit jaar viert Reintke rijopleidingen dus haar 5-jarig jubi-
leum. Harm Jan en Ineke zijn al druk aan het brainstormen 
over hoe ze dit willen gaan vieren maar zeker is dat ze dat 
niet alleen zullen gaan doen. Waarschijnlijk zal er later 
dit jaar een open dag of weekend zijn met bijvoorbeeld 
een reünie en motor toertocht voor oud-leerlingen. Een 
exacte datum hiervoor is nog niet gepland maar dit zal 
in ieder geval via de website van Reintke rijopleidingen 
bekend gemaakt gaan worden. Houd de site dus maar even 
in de gaten, alle andere informatie over rijopleidingen bij 
Reintke vind je daar trouwens ook.
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Uw afval verantwoord af laten voeren door Strockmeijer 
ijzer- en metaalhandel & containerverhuur en transport 
in Alteveer
Door Miranda Wolters
Sinds vorig jaar februari is Strockmeijer ijzer- en metaal-
handel & containerverhuur en transport gevestigd aan 
de Beumeesweg in Alteveer. Het bedrijf werd opgericht 
door Bert Strockmeijer. Bert werkte voorheen voor een 
recyclingbedrijf en vanuit de interesse voor zijn vak en 
alle ervaring die hij daarin al had opgedaan besloot hij als 
zelfstandige aan de slag te gaan. 

Bert’s bedrijf begon klein maar door het afgelopen jaar 
flink te investeren in het bedrijf is er een mooie groei ont-
staan. “Ik heb eigenlijk alles wat ik tot nu toe verdiend heb 
ook weer terug gestopt in mijn bedrijf.” zegt Bert hierover. 
“Ik begon met niets maar heb nu een prachtige vrachtwa-
gen en een grote hoeveelheid containerbakken waar ik 
dagelijks mee onderweg ben.” Om als zelfstandige aan de 
slag te kunnen gaan moest Bert aan de hoge eisen voldoen 
die in de recycling branche van toepassing zijn. Zo moe-
ten bedrijven die bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen 
inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemid-
delen vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, 
Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst).  
Strockmeijer Ijzer- en metaalhandel & containerverhuur en 
transport staat ook op deze lijst, mede doordat Bert in het 
bezit is van Vakdiploma afvalstoffen.

Containerverhuur
Toen Bert vorig jaar als zelfstandige begon lag de focus 
eigenlijk vooral op de ijzer- en metaalhandel. “Gaande-
weg kreeg ik ook klanten die ook andere soorten afval 
wilden laten afvoeren”, vertelt Bert, “zoals bijvoorbeeld 
bouwafval. Denk daarbij aan puin en hout. Maar er werd 
ook gevraagd naar de mogelijkheid voor het afvoeren van 
snoeiafval na het snoeien of compleet leeghalen van een 
tuin. Daarom plaats ik nu ook containerbakken bij zowel 
zakelijke als particuliere klanten.” Hiervoor beschikt Bert 

op dit moment over 10 grote contai-
nerbakken en 35 kleinere. Bedrijven 
maken veelal gebruik van de grote 
containerbakken met een capaciteit 
van maximaal 40 kuub afval en voor 
de particuliere markt zijn de kleinere 
bakken heel erg geschikt. De grote 
containerbakken staan bijvoorbeeld 
bij bouwbedrijven of hoveniersbedrij-
ven. Recycling van oude banden bij 
boeren komt ook voor, boeren gebrui-
ken immers veel banden voor het af-
dekken van het veevoer. Bert haalt en 
brengt de grote containerbakken op 
vooraf afgesproken momenten of op 
het moment dat deze vol zijn. Zoals 
het volgens de regels hoort krijgt de 
klant een vrachtbrief en weegbon zodat het bedrijf bij een 
eventuele controle altijd aan kan tonen wat er met hun af-
val gebeurd is. Om het plegen van een (onbedoeld) milieu-
delict te voorkomen werkt Bert strikt volgens deze regels, 
hij brengt al het afval dan ook direct van de klant naar de 
verwerker. Oud ijzer en metaal dat ingezameld wordt levert 
tegenwoordig, ook voor de klant, nog steeds geld op. Voor 
het ophalen en afvoeren van al het overige afval moet 
vanzelfsprekend betaald worden. Bij Strockmeijer ijzer- en 
metaalhandel betaalt de klant hiervoor altijd een eerlijke 
prijs. Bert legt uit: “De kiloprijzen voor het verwerken van 
afval altijd schommelen maar omdat ik weet door   ervaring 
precies bij welke verwerker ik het afval het beste aan kan 
bieden zodat de klant uiteindelijk niet te veel betaalt.”  

Transport
De vrachtwagen van Strockmeijer ijzer- en metaalhandel & 
containerverhuur en transport wordt niet alleen gebruikt 
voor het transporteren van containers met afval. Bert ver-
voert ook andere zaken zoals grote partijen zand of andere 

zaken die niet op een eenvoudige aanhanger passen. Zo 
vervoerde hij ook al eens een kleine tractor, die prima in 
de bak van de vrachtwagen paste. 

Zo langzamerhand raakt Strockmeijer ijzer- en metaalhan-
del & containerverhuur en transport steeds bekender in de 
omgeving, doordat de vrachtwagen regelmatig onderweg is 
weten klanten het bedrijf inmiddels te vinden. 

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden om een 
grote of kleine afvalcontainer te laten brengen of halen zo-
dat u uw afval verantwoord kunt laten verwerken dan kunt 
u natuurlijk bellen met Strockmeijer ijzer- en metaalhandel 
& containerverhuur en transport. 

Strockmeijer ijzer- en metaalhandel & containerverhuur 
en transport
Beumeesweg 12 | Alteveer | Tel: 06-13742729
www.facebook.com/Strockmeijer-ijzer-en-metaalhandel-
containerverhuur-en-transport
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Efficiënt kappen of snoeien door Brouwer Groen 
en Grondig in Veelerveen
Door Miranda Wolters
Nadat Harry Brouwer, Bellingwolder 
van oorsprong, zijn opleiding aan de 
hogere landbouwschool afrondde 
werkte hij een aantal jaren als instruc-
teur aan de Landbouwpraktijkschool in 
Emmeloord. In 1991 keerde hij terug 
naar het Noorden om als bedrijfslei-
der bij Landbouwonderneming Wes-
terwolde aan de slag te gaan. In de 
daaropvolgende 28 jaar bouwde hij het 
akkerbouwbedrijf uit van zo’n 220 hec-
tare naar 350 hectare landbouwgrond. 
De laatste jaren combineerde hij zijn 
baan als bedrijfsleider met het werken 
in en aan zijn eigen onderneming. Wat 
begon als ‘af en toe een boom omgooi-
en’ is uitgegroeid tot wat nu Brouwer 
Groen en Grondig is. 

Inmiddels werkt Harry sinds 1 januari 
niet meer bij Landbouwonderneming 
Westerwolde maar focust hij zich vol-
ledig op Brouwer Groen en Grondig. In 
de beginjaren kocht Harry voor het uit-
voeren van zijn eerste opdrachten een 
mobiele kraan maar het machinepark 
werd al snel uitgebreid met een kleine 
hoogwerker. Die kleine hoogwerker 
moest aangevuld worden met een grote 
hoogwerker en ook kwam er een diepla-
der bij. Nu, een aantal jaren later staat er 
een groot en compleet machine- en wagenpark waarmee 
vrijwel iedere klus geklaard kan worden. 

Alles wat in de grond staat of zit
Brouwer Groen en Grondig kan iedere klus voor U uitvoe-
ren die te maken heeft met alles wat op de grond staat 
of in de grond zit, zowel voor de zakelijke als particuliere 
klant. “We positioneren ons tussen de hovenier en de bos-
bouwer.” zegt Harry hierover. ”Als de klus te groot is voor 
de hovenier belt men ons.” In de praktijk betekent dit dat 
Brouwer Groen en Grondig bijvoorbeeld snoeiwerk doet op 
moeilijk bereikbare plekken tot het verwijderen van kleine 
bospercelen tot 2 hectare groot. Groen en Grondig ont-
zorgt compleet op het gebied van snoeien en kappen en 

dat kan omdat Harry in de loop der jaren een groot netwerk 
van zzp’ers, die op verschillende gebieden gespecialiseerd 
zijn, heeft opgebouwd. Hij weet dan ook precies wie hij 
voor welk soort werk het beste kan benaderen. “Worden 
we bijvoorbeeld gebeld voor hulp bij een hele specia-
listische, ingewikkelde of grote klus dan gaan we kijken 
hoe we dit voor de klant op kunnen lossen, we schakelen 
daarvoor weer ondersteuning van andere zzp’ers in.” legt 
Harry uit. 

Harry verhuurt ook regelmatig zijn machines aan de zzp’ers 
met wie hij samenwerkt. De klant is overigens nooit duur-
der uit dan wanneer deze alles zelf regelt en een ander 
groot voordeel is dat er op korte termijn altijd wel iemand 
beschikbaar is zodat het werk snel en efficiënt gedaan kan 

worden. “Efficiënt werken zorgt ervoor dat het kappen en 
versnipperen van een boom in no time klaar is. Onze er-
varing maakt dat we goed kunnen inschatten hoe lang we 
ergens mee bezig zullen zijn en daarom kunnen we vooraf 
ook een goede inschatting van de kosten maken.” voegt 
Harry toe. 

Bij het opstellen van een offerte voor een klant gaat Groen 
en Grondig daarom ook altijd uit van een tarief per minuut, 
dat maakt het voor de klant overzichtelijk omdat men 
immers exact kan zien waar men voor betaalt. Alles zal 
worden meegenomen in de berekening zodat er achteraf 
geen meerwerk berekend hoeft te worden en, mocht er 
onverhoopt nog een extra boom gekapt moeten worden, 
dan is voor de klant direct duidelijk wat daarvan de extra 

kosten zullen zijn. 

Nog nooit een boom laten staan
Brouwer Groen en Grondig heeft nog 
nooit een boom laten staan, al staat 
de boom op een onmogelijke plek, er 
wordt altijd een oplossing gevonden. 
Na afloop van het werk is het alsof er 
nooit een boom of struik gestaan heeft. 
Alles wordt netjes opgeruimd, tot het 
laatste takje aan toe. Na afloop van 
kap- en snoeiwerk kan Brouwer Groen 
en Grondig ook zorgen voor het gratis 
afvoeren van bomen, struiken en heg-
gen. Deze zullen worden versnipperd 
tot houtsnippers die kunnen worden 
hergebruikt voor verwarming of bio 
massa industrie. 

Brouwer Groen en Grondig is een uniek 
bedrijf in de regio want volgens Harry 
vindt men boven Zwolle geen ander 
bedrijf dat op dezelfde manier werkt. 
“We zijn misschien niet altijd  de goed-
koopste, maar wel de beste en met de 
meeste kennis van zaken. En dus door 
efficiënt werken toch vaak de voorde-
ligste” stelt hij. 

Meer weten?  Neem contact op met 
Brouwer Groen en Grondig en infor-
meer naar de mogelijkheden. 

Brouwer Groen en Grondig
Veelerveensterweg 49 | Veelerveen
Tel: 0597 541207
facebook.com/BrouwerGroenenGrondig
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BV Financieren.nl in Stadskanaal: voor bankvrij 
zakelijk vastgoed financieren

Door Miranda Wolters 
Als ondernemer is het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk om uw zakelijk vastgoed te financieren door middel 
van een hypotheek bij de bank. Banken nemen geen risico’s meer en vragen voor het afsluiten van een zakelijke 
hypotheek vaak om extra zekerheden. Een ietwat tegenvallende jaarrekening kan al snel voor een afwijzing zorgen. 
Omdat het voor de ondernemer toch belangrijk is om zich zakelijk verder te kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld 
het bedrijf te kunnen laten groeien is er nu sinds 1 januari van dit jaar BV Financieren.nl, BankVrij Zakelijk Vastgoed 
Financieren. 

Henk Spreen is al jaren ondernemer, hij is eigenaar van 
Hypotheekcentrum Stadskanaal. Toen hij het pand aan de 
Oude Markt 26, waarin zijn bedrijf gevestigd is, wilde gaan 
kopen stuitte hij op de vaak irreële eisen van de reguliere 
banken. Hierdoor besloot Henk op zoek te gaan naar een 
andere oplossing.  “Via mijn zakelijke netwerk kwam ik in 
contact met een investeerder, een ondernemer die zijn 
vermogen graag voor hem wilde laten werken.” Samen 
kwamen ze tot een constructie waarbij de investeerder 
zorgde voor het benodigde bedrag voor de aankoop van 
het pand. Henk was dus niet meer afhankelijk van de bank. 
Dit bracht hem op het idee om dit concept verder uit te 
gaan bouwen om zo andere ondernemers op dezelfde 
manier van dienst te kunnen zijn. 

Uitgangspunt van Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren 
voor de ondernemer is dat de financiering uitsluitend 
gegeven wordt op zakelijk vastgoed. Dit kan natuurlijk 
ook de aankoop van een woning voor de verhuur zijn, of 
het vrijmaken van werkkapitaal. Het benodigde bedrag 
wordt door 1 investeerder verstrekt; het gaat dus niet om 

crowdfunding. U kunt maximaal 75% van de koopsom of 
marktwaarde van het pand lenen waarbij u dus 25% eigen 
vermogen meeneemt. Gemiddeld betaalt u een rente van 
5,5% tot 8% per jaar over de openstaande leensom. Meer 
dan u bij de bank zou betalen, maar daar staat heel wat 
meer flexibiliteit tegenover! Tussentijds boetevrij aflossen, 
een gedeelte van 50% van de marktwaarde van het onder-
pand kan aflossingsvrij, en waarde onderpand is belangrij-
ker dan uw jaarcijfers!

Deelnemen als investeerder
Voor investeerders blijkt dit ook een aantrekkelijke manier 
van investeren te zijn. De rente op tegoeden van de bank is 
tegenwoordig erg laag. Het beleggen van vermogen levert 
veel risico op en is daarnaast erg tijdrovend. Het investe-
ren in zakelijke hypotheken is een relatief veilige manier 
van investeren en het levert bovendien een behoorlijk 
rendement op. Voor iedere financiering geldt dat er een 
hypothecaire akte (recht van 1e hypotheek) door de nota-
ris opgemaakt zal worden, waarbij de kosten voor rekening 
van de geldnemer komen. 

BV Financieren.nl speelt in het geheel een bemiddelende 
rol en brengt de ondernemer en investeerder bij elkaar. 
BV Financieren.nl screent de ondernemer die de lening 
aanvraagt van tevoren en stelt de benodigde documenten 
op, eventueel is een kennismakingsgesprek tussen de 
ondernemer en de investeerder ook mogelijk. 

Investeren of lenen via BV Financieren.nl is mogelijk vanaf 
een bedrag van € 50.000,- tot maximaal € 500.000,-. 
Er blijkt veel vraag naar deze manier van financieren van 
zakelijk vastgoed te zijn. Inmiddels heeft Henk al een flink 
aantal ondernemers geholpen met aankopen en herfinan-
cieren van hun zakelijk onroerend goed. De website van 
BV Financieren.nl is online te vinden, maar wordt de 
komende tijd nog verder gefinetuned. Er worden meer 
functionaliteiten toegevoegd om investeerder en 
ondernemer nog beter van dienst te kunnen zijn op 
dit platform. 

Kennismaken? 
Hoe kunt u als investeerder of ondernemer deelnemen? 
BV Financieren.nl nodigt u van harte uit voor een ken-
nismakingsgesprek op het kantoor aan de Oude Markt 26 
in Stadskanaal, maar het is ook mogelijk dat Henk bij u 
langs komt. Voor het maken van een afspraak kunt u bel-
len met Henk op telefoonnummer 06 – 249 30 223, met 
backoffice-medewerkster Petra Wagenaar Hummelinck op 
telefoonnummer 06 – 180 92 744, of met kantoor op tele-
foonnummer 0599 – 650 880. U kunt ook een mail sturen 
naar info@bvfinancieren.nl

BV Financieren.nl   |  Oude Markt 26 | Stadskanaal | www.bvfinancieren.nl
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Adverteren in 
RegioMagazine?

Bel dan even met
John ten Hoff: 

06 - 30 72 46 09
 of met Louw Roukema:

0599 - 65 08 93
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P. Reints dienstverlening te Stadskanaal is u 
graag van dienst
Peter Reints is een nieuwe onderneming die mensen ontzorgd in alle doelgroepen, en daarmee be-
doelen we dus voor iedereen met een eigen woning die op zoek is naar een ervaren schilder / afwer-
ker, denk aan senioren, gezinnen etc, etc. Naast het schilderwerk verzorgen we ook uw verhuizing. 
Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van vervoeren van niet verpakte meubelen zijn uw kostbare 
spullen in goede handen.

Schilderen
Het is belangrijk om het onderhoud van uw woning goed 
bij te houden. Het schilderen van de houten delen is hier-

bij een belangrijk aandachtspunt. Door 
het schilderwerk regelmatig te laten 
beoordelen en eventueel opnieuw van een verflaag te 
voorzien blijft uw schilderwerk er verzorgd uitzien. Tevens 
zorgt het ervoor dat het hout in goede conditie blijft en dat 
uw huis er verzorgt uitziet.

Het is zeker niet overbodig om eens in de 5 jaar uw 
schilderwerk te onderhouden. Met name de delen die op 
het zuiden en westen staan. Deze delen hebben namelijk 
meer te verduren van de regen en de zon dan de delen op 
het noorden en oosten. Wacht u te lang met het opnieuw 
schilderen  van uw kozijnen, deuren, gevelbekleding, enz. 
dan kan het hout beschadigen waardoor het herstel wel 
eens erg kostbaar kan worden. 

Ook het binnen-schilderwerk is aan slijtage onderhevig en 
zou eens in de zeven jaar moeten worden onderhouden. 
Met name onderdelen die veel gebruikt worden en die 
dus sneller slijtage vertonen, zoals een trap. Ook als uw 
wanden zijn gesausd zal deze met name op hoeken slijtage 
plekken kunnen vertonen.

Verhuizingen
U kunt fors besparen op uw verhuiskosten door uw ver-
huizing via P Reints Dienstverlening samen met onze vaste 
transporteurs te regelen. Wij kunnen u tegen zeer scherpe 
tarieven een complete verhuizing aanbieden. Hoe doen wij 
dit? Nou gewoon simpel doordat P Reints Dienstverlening 
een eenmanszaak is. Dus geen hoge kostenposten voor 
grote bedrijfspanden, dure managers, enz. Uiteraard is 
uw meubilair in goede handen aangezien wij ruim 30 jaar 
ervaring hebben met het vervoeren van kostbare niet ver-

pakte meubelen. Tevens zijn uw kostbare spullen volledig 
verzekerd tijdens de verhuizing.

Wat kunnen wij doen:
- Wij verzorgen particuliere verhuizingen en zakelijke 
 verhuizingen.
- Wij verhuizen nationaal en internationaal
- Wij kunnen uw inboedel opslaan

Door onze brede ervaring in interieur inrichting kunnen 
wij voor u:
- Meubilair demonteren en monteren 
- schilderijen, gordijnen, lampen enz. de- en monteren
- Witgoed loskoppelen en aansluiten

Bij het bepalen van de verhuiskosten spelen de volgende 
zaken een rol:
- Het volume dat verhuisd moet worden
- Eventueel Inpakken en uitpakken van de dozen
- De afstand naar uw nieuwe woning
- Bijzonderheden bij het laad- of losadres

Wij doen geen prijsopgave via internet maar komen graag 
bij u langs om een goed beeld te krijgen van uw situatie. 
Geen woning of huishouden is hetzelfde en wij brengen 
graag uw wensen in kaart. U kunt een deel zelf doen zoals 
inpakken van de dozen maar u kunt ook alles aan ons 
uitbesteden. Neem contact met ons op om uw verhuizing 
vrijblijvend te bespreken en u een passende aanbieding te 
doen: Tel. 06 - 37 56 64 57.
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DUO Bewindvoering  is sinds 21 januari gevestigd
in Stadskanaal en breidt haar dienstverlening uit 
in Stadskanaal en omgeving

Sinds 2013 is DUO Bewindvoering gevestigd in Assen. DUO Bewindvoering is 
een nuchter no-nonsense kantoor en staat voor korte lijnen, directe en bondige 
communicatie en vooral voor doen wat je belooft.

Ken jij iemand met geldproblemen of is diegene om wat voor reden dan ook niet 
meer in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen? DUO bewindvoering 
helpt je zo goed mogelijk om op een eerlijke manier de financiële situatie weer 
op orde te krijgen!

Vaak zijn onvoorziene omstandigheden, zoals een scheiding of ontslag, de oor-
zaak van financiële en psychische problemen. Een begrijpelijke reactie is het niet 
openen van post of bang zijn om de deur te openen voor een deurwaarder en/of 
incassobureau.

Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe belangrijk het is om geldzaken 
goed geregeld te hebben. Voor onze klanten beheren wij de inkomsten (salaris, 
uitkering, huur- en zorgtoeslag, kind gebonden budget, kinderopvang toeslag, 

belastingteruggave, PGB en kinderbijslag) en zor-
gen ervoor dat jouw vaste lasten op tijd betaald 
worden. Ook vragen wij voorzieningen aan die het 
inkomen kunnen verhogen.

Wil jij je financiën weer op orde krijgen? Stuur 
ons dan alvast een privéberichtje! We helpen je 
graag! 

U kunt ons bezoeken op onze vestiging aan de 
Blokwieke 96a te Stadskanaal. Telefonisch kunt 
u ons bereiken op 085-0161800 of via de e-mail 
info@duobewindvoering.nl
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