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Bakkerij Bos in Ter Apel
viert jubileum. 

Zie onze advertentie
op pagina 21!

Hout & Steen in 
Nieuw-Buinen opent met 
‘Buitenstebinnen’ tweede 
vestiging in Stadskanaal. 

Lees er alle over op pagina 5!

EU Kozijnen in Ter Apelkanaal 
A-merk kozijnen voor eerlijke prijzen 
door Jaap Ruiter 
Denkt u aan kunststof en 
aluminium kozijnen dan 
denkt u aan ‘EU Kozij-
nen’ aan de Ambachts-
weg 6B in Ter Apelka-
naal. De onderneming 
van Richard van der Laan 
is gespecialiseerd in 
alles wat met kunststof 
en aluminium te maken 
heeft: kozijnen, deuren, 
schuifpuien, gevelbe-
kleding, dakgoten en 
aanverwante artikelen 
als HR++ en triple-glas, 
rolluiken, zonwering en 
raamdecoratie. Daar-
naast levert en plaatst 
EU Kozijnen harmonica-
deuren, ideaal als u de 
grootst mogelijke doorgang naar buiten wenst. EU Kozijnen, voor 
zowel renovatie als nieuwbouw, is dealer van ondermeer de A-
merken Gealan, Rehau, Schüco, Aluprof, Veka en het A-huismerk 
Aluplast. 

‘Wij helpen u met de subsidie aanvraag’ 
"Tevens helpen wij de klant ook met de sub-
sidie aanvraag", voegt Richard van der Laan 
er aan toe. "Om in aanmerking te komen voor 
deze zogenaamde ISDE-subsidie moeten er 
minimaal twee energie besparende maat-
regelen plaatsvinden. Dat is de reden dat 
wij ook gespecialiseerd zijn in het isoleren 
van spouwmuren en isoleren van daken en 
vloeren. Wat dat betreft is ontzorgen geen 
loze kreet bij ons. Met EU Kozijnen richten wij 
ons volledig op de wens van de klant. Zowel 
particulier, zakelijk als de handige doe-het-

zelver, die plaatsing en montage zelf wil doen. We hebben een 
uitgebreid magazijn met alle montage-benodigdheden, inclusief 
die paar ontbrekende schroefjes. Binnenkort wordt ook een nieuwe 
showroom geopend." 

Lees het artikel verder op pagina 15.
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Bestrating, grondwerk en steenhandel: 
J.L. Smit Grond- en Straatwerken in Drouwenermond heeft alles
van A tot Z in eigen hand
door Jaap Ruiter 
Het voorjaar staat weer voor de deur en begint het te kriebelen bij de meeste tuinlief-
hebbers om de in de wintermaanden gemaakte plannen voor de tuin zo snel mogelijk te 
realiseren. Dan is het goed om te weten dat ‘J.L. Smit Grond- en Straatwerken’ in Drou-
wenermond dichtbij is met levering van bestratingsmateriaal, sierbestrating, zand, 
grond en split en tevens grondverzet voor zijn rekening kan nemen.  

Stratenmakers, machinisten en grondwer-
kers 
J.L. Smit Grond- en Straatwerken biedt een 
totaalconcept op het gebied van bestrating, 
grondwerk en steenhandel. Het bedrijf van 
eigenaar Koos Smit is in staat om van A tot 
Z alle voorkomende werkzaamheden in 
eigen beheer uit te voeren. Van grondwerk, 
inclusief aanleggen van riolering en het 
rooien van stobben, struiken en bomen 
tot het milieubewust slopen van com-
plete bouwwerken en duurzaam afvoeren 
voor zoveel mogelijk hergebruik. En van 
het leveren tot het aanleggen van (sier)
bestrating. "Daartoe beschikken we over 
een modern machinepark en een ploeg 
vakbekwame stratenmakers, machinisten 
en grondwerkers. Daarnaast hebben we 
een grote showtuin waar het complete 
assortiment is uitgestald en hebben we als 
groothandel ook nog eens veel producten 
op voorraad. Behalve bestratingsmaterialen 
en muur-elementen leveren we afvoer- en 
rioleringsbenodigheden, tuinhout, tuinaf-
scheidingen, zand, grond en grind."  

Alleen de betere merken 
J.L. Smit Grond- en Straatwerken is er voor 
zowel de particuliere als de zakelijke markt. 
"Maar ook de handige doe-het-zelver is 
welkom om even snel sierbestrating, tegels, 
opsluitbanden, muur-elementen en zand 
te halen om direct aan de slag te kunnen 
met zijn tuintje", legt Koos Smit uit. "Verder 
zijn hoveniers en zelfstandige stratenma-
kers hier kind aan huis omdat we alleen de 
betere merken voeren en zijn we tevens in 
staat om heel grote projecten uit te voeren 
vanwege het feit dat we in eigen beheer 
machinaal kunnen bestraten. Dat gaat 
veel sneller en levert aanmerkelijk gezon-
dere arbeidsomstandigheden op voor het 
personeel." Koos Smit voegt er nadrukkelijk 
aan toe dat bestellingen soms even op 
zich kunnen laten wachten. "Dat verschilt 
overigens per product-groep. De voorraden 
zijn nog steeds niet helemaal aangevuld 
bij de fabrikanten, want vorig jaar liep het 
storm omdat veel mensen noodgedwongen 
thuis waren en in de tuin aan de slag zijn 
gegaan."  

Keramiek tegels populair 
De trend van vorig en dit jaar zijn vooral 
tegels van keramiek. "Die zijn erg populair 
omdat ze heel veel voordelen hebben", 
weet Koos Smit uit ervaring. "Ze zijn kras-
vrij, vorst- en zuurbestendig, verkleuren 
niet en je glijdt er niet over uit. Bovendien 
zijn ze makkelijk schoon te maken en zijn 
tegels van keramiek in diverse tinten en 
uitstralingen te verkrijgen, zelfs in hout-
look." Tot slot geeft Koos Smit aan dat kwa-
liteit altijd het uitgangspunt is en blijft. "Dat 
zie je terug in de merken, het personeel, 
de apparatuur, de machines en de afwer-
king. Voorafgaand aan de werkzaamheden 
maken we trouwens altijd een heldere en 

transparante prijsafspraak zodat de klant 
precies weet waar hij of zij aan toe is."   

www.jlsmitgrondenstraatwerk.nl 
J.L. Smit Grond- en Straatwerk is het adres 
voor een totaalconcept op het gebied van 
grondwerk, leveren en aanleggen van (sier)
bestrating en aanvullende benodigdheden 
en is met een grote showtuin gevestigd aan 
het Zuiderdiep 56 in Drouwenermond. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met eigenaar Koos Smit: 
06 - 10 22 71 02. U kunt ook een kijkje 
nemen op www.jlsmitgrondenstraatwerk.nl 
of op Facebook.
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Hout & Steen in Nieuw-Buinen opent met 
‘Buitenstebinnen’ tweede vestiging in Stadskanaal 
door Jaap Ruiter 
Hout & Steen aan de Iepenlaan 1 in Nieuw-Buinen is een 
unieke combinatie van tuinbeleving en maatschappelijke 
betrokkenheid middels het aanbieden van zinvolle dag-
besteding. In april van dit jaar wordt aan de Hoofdstraat 
4 in Stadskanaal een tweede vestiging van Hout & Steen 
geopend: Buitenstebinnen. 

Dagbesteding, activering en coaching 
Al 5 jaar lang laat Hout & Steen zien dat het ontwerpen en 
realiseren van kleine en grote tuinwensen, met de produc-
tie-hal en een legio aan sierbestrating in de uitgebreide 
opstelling in Nieuw-Buinen, uitstekend samen gaat met het 
aanbieden van zinvolle dagbesteding, activering en coa-
ching voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Vrijwel onbegrensde mogelijkheden 
Wat betreft tuinwensen zijn de mogelijkheden bij Hout 
& Steen vrijwel onbegrensd. Daarbij kunt u ondermeer 
denken aan tuinontwerp in 3D, levering en monteren 

van tuinhuizen, overkappingen (hout en aluminium), 
schuttingen, schuren, carports, dierenverblijven, 
speeltoestellen met daarnaast grondwerk als dat 
nodig is en aanleg van complete tuinen, inclusief 
sierbestrating. Verder is Hout & Steen het adres voor 
mooie, kleinere houtproducties als tafels, kasten en 
woondecoratie, uitgevoerd in steigerhout, gebruikte 
pallets of douglas hout. 

Deskundige begeleiding 
De dagbesteding, activering en coaching bij Hout & 
Steen is er enerzijds op gericht om deelnemers een 
kans te bieden toe te werken naar een reguliere baan 
en anderzijds te zorgen voor een fijne, gestructureer-
de en vooral zinvolle daginvulling. Deelnemers hou-
den zich onder deskundige begeleiding ondermeer 
bezig met het leren maken van en meewerken aan 
prachtige houten tuincreaties als tuinhuizen, schut-
tingen, overkappingen en dergelijke. Ook zijn deelne-
mers bezig met het vervaardigen van fraaie woonde-
coraties van hout en diverse andere materialen, die 
vervolgens weer worden uitgestald en verkocht in de 
winkel van Hout & Steen. 

‘Buitenstebinnen’  
Maar aangezien de veelheid van activiteiten niet meer 
past op de locatie in Nieuw-Buinen alleen wordt er in 
april uitgebreid naar Stadskanaal. Omdat exterieur de 
laatste jaren net zo belangrijk is geworden als interi-
eur vanwege de toegenomen populariteit van het 
buitenleven, waardoor buiten en binnen steeds meer 
met elkaar zijn vervlochten, is gekozen voor de naam 
‘Buitenstebinnen’, dat tevens het nieuwe concept is 
van Hout & Steen en het thema van 2021 zal gaan 
worden. 

Prachtige woonwinkel 
‘Buitenstebinnen’ aan de Hoofdstraat 4 in Stadska-
naal wordt vooral een prachtige woonwinkel met 
een assortiment van zelfgemaakte woondecoratie en 
van de merken Riviera Maison en Brynxz en verkoop 
van bloemen en planten. Daarnaast wordt de focus 
gericht op dagbesteding voor het kleinere werk en de 
kaarsengieterij, advies en verkoop van tuinplannen en 
houtbouwprojecten op maat, kunst-expositie, koffie-
corner en terras, foodplein met diverse afhaal-lekker-
nijen, workshops met een mix van bloemen, hout & 
steen, creatieve coaching/therapie en aura-reading en 
inloop-ochtenden voor ouderen. 

www.hout-steen.nl 
In Nieuw-Buinen wordt de focus gericht op dagbeste-
ding voor het grotere werk en productie van hout-
werk, verkoop van hout, materialen en sierbestrating, 
planning, werkvoorbereiding en uitvoering klussen en 
administratie. Omdat door Corona de mogelijkheden 
nog steeds beperkt zijn is het momenteel niet mo-
gelijk om aan te geven wanneer Hout & Steen weer 
volledig kan gaan draaien, in zowel Nieuw-Buinen als 
in Stadskanaal. 

Houd in ieder geval onze website 
www.hout-steen.nl goed in de gaten! 

Tot dan… nog even volhouden! Samen sterk!



6 RegioMagazine - Succes door Reclame!



7RegioMagazine - Succes door Reclame!

Allround Bestrating Noord uit Wildervank is het hele jaar actief: 
’s zomers bestraten en ’s winters gladheids-
bestrijding en sneeuwvrij maken 
door Jaap Ruiter 
Deze winter heeft Allround Bestrating Noord uit Wilder-
vank de werkzaamheden uitgebreid met typische winter-
activiteiten als sneeuwruimen en gladheidsbestrijding. 
Eigenaar Arie Roessel heeft via een hoofdaannemer 
inmiddels een contract bij de NS en is verantwoordelijk 
voor een aantal noordelijke stations waar hij de perrons, 
pleinen, parkeerplaatsen en fietsenstallingen sneeuw-
vrij maakt en waar nodig gladheid bestrijdt middels het 
strooien van zout.

Allround Bestrating Noord nu ook actief tijdens de win-
termaanden 
"Niet alleen zakelijke klanten, maar ook particuliere 
klanten kunnen mij inschakelen voor sneeuwruimen en 
gladheidsbestrijding rondom het huis", vult Arie Roes-
sel aan. "Dit jaar waarschijnlijk niet meer, maar misschien 
krijgen we volgend jaar wederom een strenge winter. Dan 
weten particuliere en zakelijke klanten dat er ook in de 
regio iemand is die de boel netjes en veilig houdt tijdens 
winterse omstandigheden." 

‘’s Zomers leg ik aan wat ik ’s winters begaanbaar houd’ 
Arie van Roessel was al langer bezig om de werkzaam-
heden van Allround Bestrating Noord uit te breiden. "En 
dan met name in de wintermaanden, want dan ligt het 
bestraten vrijwel stil. Ik zocht naar een manier om het hele 
jaar aan het werk te blijven. Dan is sneeuwvrij maken en 
gladheidsbestrijding ’s winters natuurlijk de perfecte aan-
vulling. Als je het goed bekijkt past het ook nog eens heel 
goed bij mijn bedrijf. ’s Zomers leg ik aan wat ik ’s winters 
begaanbaar houd." Door gebruik te maken van profes-
sionele benodigdheden laat Arie van Roessel zien dat hij 
serieus werk maakt van sneeuwruimen en gladheidsbe-
strijding. "Daarnaast heb ik onlangs een nieuwe bus en een 
nieuwe aanhanger aangeschaft. Wat dat betreft kan ik weer 
jaren vooruit." 

Vakman en meesterknecht 
Allround Bestrating Noord gaat al zijn zesde jaar in. Om 
werk heeft Arie Roessel als vakbekwaam stratenmaker 
nooit verlegen gezeten. "Sterker, ik had te veel werk en 
heb er daarom nog iemand bij aangenomen zodat we 
nu met zijn drieën zijn. Dat is prettig en maakt mij ook 
minder kwetsbaar als mij iets overkomt. Maar ik blijf altijd 
het aanspreekpunt en ben altijd zelf aanwezig tijdens de 
werkzaamheden. We werken samen. Maar bij de afronding 
van het werk hoef ik niet altijd aanwezig te zijn. Dat is vaak 
opruimen en de boel netjes achter laten. Daarna kom ik 
wel altijd informeren of alles naar wens is gegaan." 

Allround en alles in eigen beheer 
Allround Bestrating Noord staat bekend als een allround, 
veelzijdig en flexibel bestratingsbedrijf met veel vakken-
nis en ervaring. "We zijn met name gespecialiseerd in 
alle voorkomende bestratingswerkzaamheden rondom 
het huis", legt Arie Roessel uit. "Daarbij kun je denken 
aan sierbestrating, opritten, parkeerplaatsen, terrassen 
en verder alles wat een stenen ondergrond heeft. Zowel 

robuust als fijn straatwerk met altijd hetzelfde eindresul-
taat: strak, netjes en zonder nawerk. Verder wil ik er graag 
aan toevoegen dat we met Allround Bestrating Noord in 
staat zijn om een bestratingsklus compleet te verzorgen, 
inclusief sloopwerkzaamheden, afvoeren en levering van 
alle materialen en stenen die nodig zijn. Ook nemen we 
rioleringswerkzaamheden en kleine aanpassingen in de 
tuin en aan het huis voor onze rekening als dat zo uitkomt. 
Dat is geen enkel probleem voor ons. We hebben alles in 
eigen hand. Ook denken wij graag mee als de opdrachtge-
ver nog niet precies weet wat hij of zij wil. En zoals gezegd 
ben en blijf ik vanaf het begin tot het eind altijd het enige 
aanspreekpunt." 

Particuliere klant gaat altijd voor 
Ook al werkt Arie van Roessel regelmatig voor verschillen-
de aannemers, de particuliere klant gaat altijd voor. "Dat 
is een kwestie van plannen en de aannemers weten dat. 
Die bellen echt niet een week voor tijd, want zo werkt het 
niet. Eerst worden de particuliere klanten ingepland en pas 
daarna de aannemers. Bovendien plan ik ook altijd ruimte 
in mijn agenda voor particuliere spoedklussen." 

www.allroundbestrating.nl 
Als u een allround, betrouwbaar en ervaren bestratings-
bedrijf met veel vakkennis zoekt dat ook nog eens alles in 
eigen hand heeft en niets liever doet dan mooie dingen 
maken, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen 
met Allround Bestrating Noord uit Wildervank. En is het 

goed te weten dat u bij een volgende vorst- en sneeuwpe-
riode ook contact op kunt nemen met Allround Bestrating 
Noord voor sneeuwruimen en gladheidsbestrijding, voor 
zowel particulieren als bedrijven. 

Telefoon: 06 - 50 62 26 17.  U kunt ook een kijkje nemen 
op www.allroundbestrating.nl
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DN De Natuurdrogist, voor al uw natuurlijke producten
 
Als trouwe klant wist jij het natuurlijk al lang: In Stadska-
naal kun je terecht bij een uitstekende Natuurdrogisterij 
op het Europaplein 12.

Marcel Steenstra en zijn vrouw Whynette runnen al bijna 
20 jaar succesvol en met veel plezier hun Natuurdrogiste-
rij. Marcel begon ooit als vertegenwoordiger bij een pillen 
leverancier en Whynette werkte bij een kapsalon. Maar het 
bloed kroop waar het niet gaan kon en uiteindelijk opende 
Whynette haar eigen natuurdrogisterij. Met zijn achter-
grond in geneesmiddelen en gezondheid en haar interesse 
in uiterlijke schoonheid en verzorging vormen ze dan ook 
een gouden combinatie.

DN De Natuurdrogist is, zoals de naam al verraadt, een 
specialist op het gebied van gezondheid. De interesse van 
Marcel, Whynette en hun medewerkers ligt bij het genezen 
en verlichten van gezondheidsklachten op een natuurlijke 
wijze. Omdat natuurlijke gezondheid hun passie is, zijn zij 
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en scho-
len zich voortdurend bij. Zo is hun kennis altijd up to date 
en daar pluk jij de vruchten van. Je gaat hier dus altijd met 
een persoonlijk en gedegen advies de deur uit.
 
Bij de Natuurdrogist vind je nog producten die je niet bij 
de meeste drogisterijen vindt. Zo hebben ze merken als 
Solgar, Hauschka Vogel en Golden Naturals. 

Maar dat is niet alles. Alle producten die je hier koopt zijn 
natuurlijk goed voor zowel mens, dier en milieu. 

Een greep uit het bijzondere assortiment: fytotherapie, 
homeopathie, suikervrij, glutenvrije en kleurstofvrije pro-
ducten, dierproefvrije huid- en haarverzorgingsproducten, 
natuurlijke cosmetica, reformartikelen, honing en verschil-
lende soorten kruidenthee. Echt een winkel dus om je hart 
op te halen en avontuurlijk te winkelen.
 
DN De Natuurdrogist is gevestigd op het Europaplein 12 
(naast de Hema) in het centrum van Stadskanaal.  
Tel: 0599 - 67 24 34.
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Vervolg van de voorpagina
EU Kozijnen biedt A-merk kozijnen voor eerlijke 
prijzen 
door Jaap Ruiter 
Als het interview plaatsvindt is eigenaar Richard van der Laan van EU Kozijnen 
drukdoende om de ruime locatie aan de Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal te 
verbouwen tot een duurzame en goed geïsoleerde opslag, werkplaats, magazijn, 
kantoor, showroom en entree met toiletgroep. "Ik wil het gewoon heel goed voor 
elkaar hebben", zegt de ervaren kunststof- en aluminiumspecialist. "Ik was eerst 
elders gevestigd, maar dat bleek al heel snel veel te klein. Deze locatie biedt veel 
meer mogelijkheden om te realiseren wat ik voor ogen heb: een locatie waar de 
klant comfortabel terecht kan als het gaat om kunststof, aluminium en isolatie 
voor een scherpe en eerlijke prijs." 

Goede planning, strakke organisatie en perfecte levering 
en plaatsing 
Na 25 jaar in weer en wind in voornamelijk de kunststof-
bouw in Duitsland te hebben gewerkt, vond Richard van 
der Laan het tijd om zijn passie dichter bij huis uit te 
voeren. Zijn ervaring en goede connecties met vakkundige 
monteurs en vooraanstaande fabrikanten bundelde hij sa-
men in EU Kozijnen. "Ik was altijd van huis en altijd onder-
weg en op een gegeven moment is dat voor het gezin niet 
meer vol te houden", vertelt Richard van der Laan. "Daarom 
heb ik besloten om in 2019 dichter bij huis te blijven. 

"Vanuit deze locatie aan de Ambachtsweg 6B in Ter Apel-
kanaal stuur ik iedereen aan en doe de advisering, offertes, 
inkoop en planning. Ik ben en blijf het aanspreekpunt voor 
alle klanten. Bovendien doe ik het inmeten altijd zelf. Dat 
moet goed gebeuren, want bij de minste of geringste fout 
loopt alles in het honderd. En daar hou ik dus absoluut niet 
van. Ik hou van een goede planning, strakke organisatie en 
een perfecte levering en plaatsing van alle kunststoffen en 
aluminium producten en aanbrengen van isolatie." 

Vakkundige plaatsing, fraaie afwerking en prachtige 
uitstraling 
EU Kozijnen maakte direct vanaf het begin heel snel naam 

via vooral mond-tot-
mond-reclame. "De 
vakkundige plaatsing, 
de fraaie afwerking, 
de prachtige uitstra-
ling van de producten 
en de zeer scherpe prijsstelling van alle A-merken vielen 
al heel snel in de smaak", zegt Richard van der Laan. "Van 
rustig aan beginnen was dus geen sprake. Kwaliteit wordt 
gewoon heel erg gewaardeerd weet ik uit ervaring. En als 
je zoals ik kwaliteit wil leveren komen daar alleen maar 
A-merken voor in aanmerking. Voor minder doe ik het niet. 
Maar door rechtstreekse inkoop weet ik deze A-merken 
ook nog eens scherp in de markt te zetten. Daar kan ik mij 
mee onderscheiden. Bovendien werk ik alleen maar met 
kwaliteitsmonteurs: ervaren, professionele ZZP’ers die 
gewoon een goed stuk werk willen leveren, want zij verbin-
den hun goede naam aan het werk." 

‘We nemen alles voor onze rekening als de klant 
dat vraagt’ 
Behalve een scherpe prijsstelling onderscheidt EU Kozij-
nen zich ook door werkelijk alles te kunnen leveren en 
te plaatsen op het gebied van kunststof en aluminium: 
kozijnen, deuren, schuifpuien, gevelbekleding, dakgoten 

en aanverwante artikelen als HR++ en triple-glas, montage-
benodigdheden, rolluiken, zonwering en raamdecoratie. 
Daarnaast levert en plaatst EU Kozijnen harmonicadeuren, 
ideaal als u de grootst mogelijke doorgang naar buiten 
wenst. "En nemen wij tevens alle isolatiewerkzaamheden 
voor onze rekening, inclusief de hulp bij subsidie-aanvra-
gen als de klant dat vraagt", besluit Richard van der Laan 
het interview. 

www.eukozijnen.nl 
EU Kozijnen, voor zowel particuliere en zakelijke klanten 
als voor de handige doe-het-zelver, is gevestigd aan de 
Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal. Voor informatie kunt u 
bellen naar 06 44 10 44 40 of mailen naar  
info@eukozijnen.nl. U kunt ook een kijkje nemen op onze 
website www.eukozijnen.nl of op onze Facebook-pagina 
waar u kunt zien wat EU Kozijnen onder kwaliteit verstaat.
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Autocleaning Van der Werff uit Stadskanaal: 
Voertuigen worden niet alleen in showroom-staat teruggebracht maar 
stralen en glanzen als nooit tevoren na een behandeling met ‘Coat It’ 
door Jaap Ruiter 
Autocleaning Van der Werff aan de Veenstraat 14 in Stadskanaal maakt sinds kort gebruik van 
een superieure glascoating met maar liefst 5 jaar garantie. "Het is een gloednieuw ontwikkeld 
maar inmiddels beproefd concept en is het beste wat ik tot dusver heb gebruikt", zegt eigenaar 
Patrick van der Werff. "Het gaat om ‘Coat It’ en is een product van het bekende merk ‘Kenotek’. 

5 jaar garantie op glascoating van ‘Coat It’ 
Autocleaning Van der Werff is in de regio exclusief dealer 
van deze nieuwe vorm van glascoating. Voertuigen worden 
niet alleen in showroom-staat teruggebracht maar stra-
len en glanzen als nooit tevoren na een behandeling met 
‘Coat It’. "Bovendien biedt ‘Coat It’ bescherming tegen 
zout, groenaanslag, zure regen, vogelpoep, UV-straling en 
temperatuurschommelingen", somt Patrick van der Werff 
de voordelen van deze superieure vorm van glascoating 
op. "Verder zijn er ook onderhoudsproducten als shampoo 
van hetzelfde merk te krijgen." 

‘Vuil lijkt niet te willen hechten aan de auto’ 
Patrick van der Werff heeft ‘Coat It’ eerst toegepast op 
zijn eigen auto en is erg enthousiast geraakt. "Het is bijna 
ongelooflijk hoe schoon de auto na behandeling met 
deze vorm van glascoating nu blijft. Het lijkt alsof vuil er 

gewoonweg niet aan wil blijven 
hechten! Na een flinke regenbui 
is de auto weer helemaal schoon. 
Maar ik moet er wel bij zeggen 
dat glascoating met ‘Coat It’ geen 
goedkope behandeling is. Wij zijn 
daar twee dagen mee bezig en 
geven 5 jaar garantie op de duurste 
behandeling. Maar dan heb je ook 
wat!" 

Reiniging van zowel de binnen- 
als de buitenkant   
Behalve glascoating biedt Auto-
cleaning Van der Werff diverse 
andere behandelingen. Van een eenvoudige wasbeurt tot 
de meest exclusieve behandelingen die je je maar kunt 

wensen. "Bijvoorbeeld lak polijsten, krasjes verwijderen en 
op glans brengen, perfecte reiniging van de ramen aan zo-
wel de binnen- als de buitenkant en kunnen we kunststof-
delen weer op kleur brengen", legt Patrick van der Werff 
de vele mogelijkheden van zijn autocleaning-bedrijf uit. 
"Uiteraard worden hierbij ook de velgen en de banden niet 
vergeten. Veel klanten maken gebruik van een jaarlijkse 
wax-treatment voor een duurzame lakverzegeling. En 
ook de binnenkant van een voertuig kan perfect worden 
gereinigd, waarbij nare luchtjes definitief tot het verleden 
behoren met de speciale behandeling met ozon." 

Kleine lakschades, verwijderen chemische verontreini-
ging en polijsten van koplampen 
Reparaties van kleine lakschades en steenslag zonder dat 
de auto overgespoten hoeft te worden horen eveneens tot 
de mogelijkheden van Autocleaning Van der Werff. "Verder 
verwijderen wij moeiteloos spuitnevelschade, verfspatten, 
teeraanslag, vliegroest en andere chemische verontreini-
gingen", voegt Patrick van der Werff er aan toe. "En zijn 
wij ook nog eens specialist in het polijsten van koplampen 
waardoor dofheid, krasjes en vergeling verdwijnen en de 
koplampen weer een helder en fris aangezicht krijgen met 
een optimale lichtopbrengst als resultaat." 

Volgend jaar 25-jarig jubileum 
Volgend jaar bestaat Autocleaning Van der Werff 25 jaar 
en is daarmee een van de langst bestaande autocleaning-
bedrijven in de verre omtrek. "Ik ben opgegroeid in dit be-
drijf", blikt Patrick van der Werff terug in de tijd. "Al vanaf 
mijn dertiende hielp ik mijn vader mee. Op mijn negen-
tiende ben ik bij hem in dienst gekomen en vorig jaar heb 
ik het familiebedrijf definitief overgenomen. Ik vind het 
nog steeds leuk werk, maar dat komt ook omdat het heel 
goed gaat. Vorig jaar was zelfs het allerbeste jaar dat ik 
ooit meegemaakt heb. We hebben er zelfs weer personeel 
bij aan moeten nemen en zijn nu met ons zevenen. Ja, dat 
is ook nog eens heel erg gezellig."  

www.autocleaningvanderwerff.nl 
Nu de winter weer achter de rug is wordt het voor de 
meeste bestuurders weer de hoogste tijd om het voertuig 
weer eens flink onder handen te laten nemen. Als u het 
beste van het beste wil voor uw voertuig dan is de superi-
eure glascoating van ‘Coat It’ een absolute aanrader. Voor 
meer informatie kunt altijd even bellen met  
0599 - 61 14 59 of een kijkje nemen op  
www.autocleaningvanderwerff.nl dat gevestigd is aan de 
Veenstraat 14 in Stadskanaal.
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Veenstra Schilderwerken b.v.: van alle markten thuis
Musselkanaal -  De winterschilder gemist? Geen nood. De 
vakmensen van Veenstra Schilderwerken uit Musselka-
naal staan ook in het voorjaar klaar om uw huis zomer-
klaar te maken. Dat doet Veenstra nu al bijna 100 jaar. 

In 1962 is het toenmalig bedrijf overgenomen door de 
Familie G.J. Bos uit Nieuweschans en werd het een b.v.  Het 
bedrijf stond tot 1991 bekend als Schildersbedrijf G.J. Bos 
b.v. met een vestiging in Winschoten en Nieuweschans. 
In 1991 is het bedrijf overgenomen door de familie D. 
Veenstra uit Musselkanaal en is het bedrijf verdergegaan 
onder de naam Veenstra Schilderwerken b.v. gevestigd te 
Musselkanaal. 

Passie
De passie voor het schilderwerk en alles wat daarbij komt 
kijken is alleen maar groter geworden. ‘Onze mensen 
genieten bijvoorbeeld nog steeds van een strak en mooi 
geschilderd kozijn. Ook al hebben ze dat werk al honder-
den keren gedaan. Dat is nou typisch iets voor de echte 
vakman’, aldus directeur Anna Veenstra en Nanne Potze. 

Van particulier tot gemeente
In het hoogseizoen zijn er bij Veenstra ruim 30 mensen aan 
het werk. Ze hanteren niet alleen de verfkwast, maar doen 
veel meer dan dat. Denk aan kozijnen en of ramen vervan-
gen en houtrotsanering. Maar ook nieuwbouwschilderwerk, 
behangen en het vervangen van deuren, goten en kozijnen 
horen erbij. 

‘Op onze website lichten we alle mogelijkheden graag toe’, 
aldus de directeur. Het bedrijf is volgens haar een van de 
grote spelers in de regio Musselkanaal. Het staat klaar voor 
de particulier, maar verzorgt ook al het schilderwerk voor 
scholen, aannemers en gemeenten. En woningcorporaties 
als Lefier en Acantus zijn eveneens vaste klant.

3D-tekening 
Het bedrijf heeft in de afgelopen eeuw een grote vaste 
klantenkring opgebouwd. Anna Veenstra houdt dit in stand 
door klanten zoveel mogelijk een vaste schilder te geven. 
‘Die kent het huis en de klant. Je hebt vaak maar een half 
woord nodig en dat is voor beide partijen erg prettig.’

Als de uitleg niet voldoende is komt de computer te hulp. 
Op basis van alle beschikbare informatie maakt die een 
3D-tekening van het ontwerp.  Hierdoor is perfect te zien 
of wensen van de klant inderdaad de juiste uitstraling 
opleveren.

Waarschuwing
Volgens de ondernemer worden steeds meer mensen en-
thousiast om zelf in en om het huis te gaan verven.  

Ze is blij met die passie voor het schilderen maar vindt een 
waarschuwing desondanks op zijn plek. ‘Het valt ons op 
dat mensen vaak goedkope verf gebruiken. Een product 
van de bouwmarkt lijkt mooi, maar dekt veel minder. Ofwel 
je moet vaker verven. Bovendien is de bescherming tegen 
uv-straling bepaald niet optimaal waardoor de zon vrij spel 
heeft en hout beschadigt. Ook vergeten mensen vaak de 
onderkanten van ramen en kozijnen te verven waardoor 
vocht zijn gang kan gaan’, legt de expert uit.

De inzet van een vakman voorkomt dit soort problemen. 
Die gebruikt bewezen merken als Sikkens, Trimetal en 
Wijzonol. Topproducten die langer meegaan en dat scheelt 
de klant uiteindelijk geld.  ‘Voor ons is goed niet goed 
genoeg. Iedereen streeft naar perfectie, maar mocht het 
een keer misgaan dan kan de klant altijd terugvallen op de 
bijbehorende garantie.’ Veenstra laat het duidelijk niet bij 
woorden alleen.

Vakmanschap is meesterschap
Wie bij Veenstra een schilder inhuurt ziet er meestal twee 
langskomen. Het bedrijf werkt namelijk volgens het eeu-
wenoude meester en gezel principe. Een ‘ouwe rot’ neemt 
een beginner onder zijn of haar hoede en geeft de fijne 
kneepjes van het vak door.  Daarnaast gaat de leerling

nog enkele dagen per week naar school om ook de theorie 
goed onder de knie te krijgen. Veenstra: ‘Op deze manier 
hebben we altijd perfect opgeleide vakmensen klaar 
staan.’

Hoogrendementsglas
Als er toch een vakman aan het werk is kan zeker geen 
kwaad eens te informeren naar vervanging van de 
beglazing. Veel woningen zijn namelijk nog  voorzien 
van energiebesparend dubbel glas. Veenstra adviseert 
daarom bij vervanging altijd te kiezen voor  hoogren-
dementsglas ofwel HR ++ glas. Dat is een type dubbel 
glas dat extra goed isoleert. Het is namelijk voorzien 
van een reflecterende metaalcoating en isolerende 
gasvulling tussen de glasbladen. Hoe groter het aantal 
plussen in de naam van het glas: hoe meer isolatie-
waarde het heeft. Het scheelt dus stoken en dat is 
goed voor de portemonnee en het milieu. Daarom 
stimuleert de overheid de overstap naar dit super 
isolerende glas met aantrekkelijke subsidies. Het 
schildersbedrijf uit Musselkanaal neemt niet alleen 
de eventuele plaatsing voor zijn rekening. Ook als het 
gaat om geluidwerende beglazing of figuurglas staat 
Veenstra uit Musselkanaal altijd klaar.
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‘Bos De Echte Bakker’ in Ter Apel is al 120 jaar en 
4 generaties lang niet zomaar een bakkerij! 

door Jaap Ruiter 
Anneke Bos en Johan Scholtens kijken met een mengeling van trots, verbazing en ont-
roering terug op de dubbele jubileum-viering van hun bakkerij ‘Bos De Echte Bakker’. 
De bekende ambachtelijke bakkerij aan de Viaductstraat 7 in Ter Apel vierde onlangs 
zowel het 120-jarige bestaan als het heugelijke feit dat Anneke en Johan als vierde 
generatie al 25 jaar aan het roer staan van een van de bekendste en oudste bakkerijen 
in de regio. 

Overweldigend en hartverwarmend 
Vanwege het dubbele jubileum was het in 
de eerste week van februari de hele week 
feest bij ‘Bos De Echte Bakker’. Er waren 
lekkere hapjes, leuke aanbiedingen en 
iedere klant kon een draai aan het Rad van 
Fortuin geven en een leuke prijs winnen. 
"Maar vooral de reacties waren overwel-
digend", zegt Anneke Bos. "Het is niet te 
bevatten hoeveel felicitaties, kaarten, 
bloemen en cadeaus we hebben gekregen. 
Dat hadden Johan en ik echt niet verwacht, 
maar het heeft ons heel goed gedaan en 
maakt dat we een fantastische week heb-
ben gehad, samen met het personeel. Het 
was hartverwarmend en willen daarom 
langs deze weg iedereen nogmaals heel 
hartelijk bedanken."  

120 jaar geleden… 
Het was bakkersknecht Albert Bos die 
samen met zijn vrouw Fokje (Suk) in 1901 
besloot om voor zichzelf te beginnen aan 
de Markeweg. Hij begon met een honden-
kar brood rond te brengen in zowel Ter 
Apel als in Nieuw-Weerdinge. Later stapte 
hij over op paard en wagen. In 1906 volgde 
een verhuizing naar de Hoofdkade waar 
een nieuwe bakkerij werd gebouwd en la-
ter een cafe aan werd toegevoegd. In 1930 
kwam er nog een hoedenzaak bij en werd 
tevens begonnen met de bereiding van ijs. 
Een volgende mijlpaal was 1938 toen het 
pand van De Gruyter aan de Hoofdstraat 
37 werd overgenomen en omgebouwd tot 
een bakkerswinkel met automatiek aan 
de zijkant, waar kroketten, karbonades 
en gehaktballen op het menu stonden. 
De automatiek was vooral populair bij de 
bezoekers van bioscoop ‘Flora’ omdat de 
snacks voor een kwartje (toen 25 cent/nu 
omgerekend 10 eurocent - JR) ook uit een 
snack-automaat konden worden gehaald. 
De hoedenzaak verhuisde overigens mee. 

Tweede en derde generatie 
In 1943 nam Poppe, een van de 6 zoons (er 
waren ook nog 6 dochters) van Albert en 
Fokje, de bakkerij aan de Hoofdkade over. 
In 1948 werd het cafe aan de Hoofdkade 
losgekoppeld van de bakkerij en werd 
overgeheveld naar de Hoofdstraat 65. In 
1959 verhuisde de bakkerij naar de huidige 
locatie aan de Viaductstraat en werd 7 jaar 
later overgenomen door de derde gene-
ratie: het bij velen nog steeds bekende 

bakkersechtpaar Annie en Appie Bos. "Mijn 
vader dacht dat het na hem afgelopen zou 
zijn en er geen vierde generatie Bos meer 
kwam", blikt dochter Anneke terug. "Maar 
gelukkig kregen Johan en ik een relatie. 
Johan is vanaf zijn twaalfde al kind aan huis 
bij ons en leerde het vak van mijn vader. 
We namen in 1996 de bakkerij over waar-
door de vierde generatie Bos voor het eerst 
een vrouwelijke tak kreeg in de Bakkerij 
Bos-dynastie." 

Onderscheidend 
Met bovenstaande bewijst ‘Bos De Echte 
Bakker’ al vier generaties lang dat er altijd 
vraag is naar ambachtelijk bakkersbrood. 
"En juist vanwege het ambachtelijke zijn 
wij aangesloten bij het gilde van ‘Echte 
Bakker’", vertelt Anneke. "Als ‘Echte Bak-
ker’ moet je je onderscheiden en een 
aantoonbaar beter product maken dan 
de gemiddelde brood- en banketbakker. 
Daarom worden wij ongeveer 8 keer per 
jaar onderworpen aan strenge en onaange-
kondigde keuringen en beoordelingen op 
het gebied van assortiment, ingrediënten, 
kwaliteit en uitstraling. Je moet je telkens 
weer opnieuw bewijzen." 

Waardering 
‘Bos De Echte Bakker’ is een hecht familie-
bedrijf waar op drukke dagen 16 mensen 
werkzaam zijn! Als ambachtelijk bakker 
wordt alles uiteraard zelf gebakken. "Brood, 
koek en banket", vat Johan Scholtens het 
assortiment samen. "We hebben alles in ei-
gen beheer: bakkerij, bewerking, inpakken, 
verkoop en bezorging. Door vakmanschap, 
ervaring, passie en gedrevenheid en met 
gebruik van de beste ingrediënten en re-
cepturen bereiden we elke dag weer de al-
lerbeste producten. Dat wordt gelukkig erg 
gewaardeerd door onze vaste klanten, en 
helemaal tijdens de fantastische jubileum-
week begin februari. Al die felicitaties en 
complimenten vervullen ons met de nodige 
trots en weet je weer waarvoor je het harde 
werken 7 dagen per week eigenlijk doet." 

Facebook 
‘Bos De Echte Bakker’ met brood, koek en 
banket uit de eigen ambachtelijke bakkerij 
is gevestigd aan de Viaductstraat 7 in Ter 
Apel. Telefoon: 0599 - 58 12 83. U kunt 
de 120 jaar oude ambachtelijke bakkerij 
volgen op Facebook. 
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Bij Folkers Zonweringen uit Mussel is kwaliteit 
het uitgangspunt   

door Jaap Ruiter 
Jubilea zijn er om bij stil te staan. Dat wordt ook gedaan als RegioMa-
gazine op bezoek is bij Folkers Zonweringen in Mussel. Alleen met dat 
verschil dat het nu per ongeluk gaat omdat eigenaar Robert Folkers er juist 
helemaal niet bij stil heeft gestaan. "Het is dat jij er naar vraagt", zegt hij 
tegen de verslaggever. "Anders was ik het helemaal vergeten dat mijn 
vader dit bedrijf precies 35 jaar geleden heeft ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel." 

Service en kwaliteit gaan hand in hand 
Vader Ko Folkers kon in 1984 niet bevroeden dat zijn stap naar zelfstandig-
heid zou uitgroeien tot een compleet, onafhankelijk en zeer goed bekend 
staand zonweringsbedrijf met 10 man personeel waar service en kwaliteit 
hand in hand gaan en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het zonwe-
ringsbedrijf van Robert Folkers, die van jongs af aan opgegroeid is binnen 
het bedrijf, biedt een totaalconcept op het gebied van binnen- en buiten-
zonwering, raamdecoratie, rolluiken, overkappingen en garagedeuren. 

Familiebedrijf 
Folkers Zonweringen is een (h)echt familiebedrijf. Nadat Ko Folkers het 
zonweringsbedrijf 35 jaar geleden begon nam hij zijn eerste werknemer 
in dienst. Dat was broer Harm, die later bekend werd als ‘Haarm Zunne-
schaarm’. "En daarom is het extra bijzonder dat ik als zoon van Ko Folkers nu 
weer samenwerk met de zoon van Harm Folkers", vult Robert Folkers er aan 
toe. "De geschiedenis herhaalt zich nu Reinhard en ik ook weer samenwer-
ken. Ja, de vader van Reinhard vindt het geweldig en ik weet zeker dat mijn 
vader het ook geweldig zou hebben gevonden." 

Op maat gemaakt en aangepast aan persoonlijke voorkeuren 
Folkers Zonweringen is in al die jaren volstrekt ongebonden geble-
ven. "Wij willen geen onderdeel zijn van een keten of franchise-
organisatie en zijn daarom van geen enkele fabrikant afhankelijk", 
legt Robert Folkers uit. "Wij zoeken zelf onze eigen leveranciers 
uit. Die ongebondenheid biedt ons de mogelijkheid om die service 
en die kwaliteit te kunnen bieden die wij willen. Als leveranciers of 
fabrikanten daar niet aan kunnen voldoen, gaan wij niet met ze in zee. 
Daarnaast beschikken wij over een deskundig montageteam dat al 
heel lang samenwerkt en komen met allerlei voorbeelden, stalen en 
demonstraties altijd persoonlijk bij de mensen thuis voor informatie, 
advisering, in- en opmeten en een overzichtelijke offerte. Ook bieden 
wij creatieve oplossingen voor heel bijzondere omstandigheden 
zoals een glazen hoek of schuin aflopende ramen. Alles wordt op 
maat gemaakt en aangepast aan persoonlijke voorkeuren. Daarnaast 
beschikken wij over een uitgebreide showroom, die onlangs helemaal 
is gerenoveerd, En uiteraard alleen op afspraak is geopend, want wij 
houden ons vanzelfsprekend aan de Corona-maatregelen." 

Zonwering op zonne-energie 
In de showroom zijn de allerlaatste snufjes op het gebied van bin-
nen- en buitenzonwering, raamdecoratie, rolluiken, overkappingen 
en garagedeuren tentoongesteld. Zo laat Robert Folkers buitenjaloe-
zieën zien die in elke gewenste stand kunnen worden gezet en als ze 
helemaal gesloten zijn zelfs als een soort rolluik dienen. Of neem de 
spectaculaire terrasoverkappingen met beweegbaar lamellen-dak dat 
niet alleen beschermt tegen zon maar in gesloten stand ook water-
dicht is, compleet met waterafvoer weggewerkt in de staanders en 
desgewenst uitgerust met fraaie led-verlichting. "En hebben wij de 
nieuwste solartechniek met ingebouwde zonnepanelen in huis waar-
bij je niet meer afhankelijk bent van een stopcontact maar zonne-
energie de bediening aandrijft. Daardoor wordt de afwerking hele-
maal superstrak omdat je geen kabelgootjes meer hoeft te monteren 
voor de stroomleidingen." 

Kwaliteit in alle geledingen van het bedrijf 
Omdat Folkers Zonweringen kwaliteit in alle geledingen van het 
zonweringsbedrijf nastreeft wil het geen prijsstunter zijn. "En kunnen 
wij ook niet zijn als je ziet welke gerenommeerde merken in ons as-
sortiment zitten en op welk hoog niveau wij leveren en monteren en 
service bieden", vertelt Robert Folkers. "Het gaat bij ons om kwaliteit 
in alles: showroom, uitstraling, informatie, advisering, service, levering 
en montage van de betere producten met een lange levensduur, op 
maat gemaakt en aangepast aan persoonlijke omstandigheden. Wij 
willen dat klanten na tien jaar ook weer bij ons terug komen, en dat 
wij nog steeds onderdelen kunnen leveren als na enkele jaren iets 
moet worden gerepareerd. Het is onmogelijk om de goedkoopste 
te zijn als je die kwaliteit en die service biedt die wij onze klanten 
bieden." 

www.folkerszonweringen.nl 
Folkers Zonweringen, voor een totaalconcept op het gebied van bin-
nen- en buitenzonwering, raamdecoratie, rolluiken, overkappingen 
en garagedeuren, is gevestigd aan de Zandtangerweg 22 in Mussel. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0599 - 45 48 54 of een kijkje 
nemen op www.folkerszonweringen.nl waar u tal van fraaie voorbeel-
den kunt zien.
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Kozijnvernieuwing.nl in Stadskanaal: 
Maak kennis met Anko, Bennie en Schüco 
door Jaap Ruiter 
Vanwege de toegenomen vraag naar kunststof kozijnen 
zijn Anko de Vries en Bennie Meijer dit jaar begonnen 
met hun bedrijf ‘Kozijnvernieuwing.nl' aan de Veenstraat 
26 in Stadskanaal, dat vanaf het begin direct al heel goed 
draait, mede omdat de twee eigenaren zelf afkomstig 
zijn uit de bouw en inmiddels al meer dan 25 jaar erva-
ring achter de rug hebben. 

Geen nieuwkomers maar wel nieuw bedrijf 
"Bovendien werken wij ook al heel lang samen", opent 
Anko de Vries het interview. "Nee, wat dat betreft zijn wij 
geen nieuwkomers, maar beginnen wel met een nieuw be-
drijf. Bennie en ik weten inmiddels wel wat we aan elkaar 
hebben, waarover we praten en weten nog veel beter wat 
er te koop is in de bouwwereld. Die ervaring en kennis 
zijn ook nodig als je met een nieuw bouwbedrijf begint. Je 
moet wel het klappen van de zweep kennen." Het twee-
tal was desondanks aangenaam verrast toen ze direct na 
opening al door klanten werden benaderd voor advies en 
het uitbrengen van offertes. "Waarschijnlijk omdat men 
ons wel kent en vertrouwen in ons heeft. Dat is heel fijn 
om mee te maken en geeft ons nog meer vertrouwen voor 
de toekomst."  

Schüco is marktleider 
Met Anko de Vries en Bennie Meijer komt er meer dan 25 
jaar ervaring samen in het aan de Veenstraat 26 in Stadska-
naal gevestigde Kozijnvernieuwing.nl. Wat betreft kunst-
stof kozijnen hebben de twee eigenaren bewust gekozen 
voor het gerenommeerde A-merk ‘Schüco’, vanwege de 
vele mogelijkheden dat het merk biedt en omdat het de 
marktleider is in deze branche. "Zo kun je deze kunststof 
kozijnen in ieder gewenste RAL-kleur krijgen, zijn de uit-
voeringen zeer divers vanwege de vele profielsoorten en 
de verschillende verdiepingen, is het warmte- en gelui-
disolerend, inbraakwerend en heeft het een lange levens-
duur", somt Bennie Meijer de voordelen van Schüco op. 

‘Met Schüco is bijna alles mogelijk’ 
"Verder heeft Schüco de dikste stalen kern, gebruikt het 
de meeste kunststof delen per strekkende meter, verkleurt 
niet, wordt niet broos en levert het beste hang- en sluit-
werk", vult Anko de Vries de voordelen van Schüco aan. 
"Bovendien heeft het meer dan 50 jaar ervaring in verduur-
zaming. We zijn er daarom best wel trots op dat we gecer-
tificeerd dealer en leverancier zijn van dit geweldige merk. 
Zelfs het renoveren van klassieke woningen en boerderijen 
is geen probleem. Daar heeft Schüco prachtige profielen 

en mogelijkheden voor via het type ‘Accent’ waardoor het 
geheel een landelijke uitstraling krijgt, wat deze gebouwen 
zo typeert. Van een afstandje lijkt het heel authentiek. Met 
Schüco is bijna alles mogelijk."

Particuliere en zakelijke klant
Omdat Kozijnvernieuwing.nl rechtstreeks zaken doet met 
de fabrikant, en daarmee de tussenhandel overslaat, is het 
prijstechnisch gezien heel aantrekkelijke om met Kozijn-
vernieuwing.nl zaken te doen. "We werken al heel lang met 
Schüco en zijn razend enthousiast over dit merk", aldus 
Bennie Meijer. "Met onze eigen professionele en ervaren 
montageploeg hebben we overigens alles in eigen hand 
en zijn bij de planning en uitvoering nergens van afhan-
kelijk. Behalve van het weer natuurlijk. Dat hebben we 
vanzelfsprekend niet in de hand. Verder bedienen wij met 
Kozijnvernieuwing.nl zowel de particuliere als de zakelijke 
klant. Uiteraard leveren wij ook HR++ of Triple-glas." 

Gevelbekleding, dakgoten en dakkapellen van kunststof 
Bij Kozijnvernieuwing.nl weten ze als geen ander dat in 
het verlengde van kunststof kozijnen de klant meestal ook 

aanvullende wensen heeft. "Want als je het over kunst-
stof kozijnen hebt dan volgt ook al snel de vraag naar 
gevelbekleding, boeien en windveren van kunststof. Dat 
is de reden dat wij ook dealer zijn van het bekende merk 
Keralit", legt Bennie Meijer uit. "Keralit is onderhoudsarm 
en vanwege de fraaie nerfstructuur vrijwel niet van hout 
te onderscheiden. En is het ook nog eens duurzaam en 
milieuvriendelijk. Behalve kunststof kozijnen en gevelbe-
kleding monteren wij trouwens ook kunststoffen dakgoten 
en plaatsen zelfs complete dakkapellen van kunststof. Ja, 
wat dat betreft adviseren leveren, monteren en plaatsen 
wij een totaalconcept op het gebied van kunststof." 

U kunt geheel vrijblijvend bellen naar 0599 - 72 41 55 
Kozijnvernieuwing.nl heeft als werkgebied de provincies 
Groningen, Drenthe, Friesland en is gevestigd aan de Veen-
straat 26 in Stadskanaal. Op Facebook kunt u meer lezen 
en zien wat er allemaal mogelijk is als u in zee gaat met 
Kozijnvernieuwing.nl. Voor meer informatie of advisering 
kunt u ook bellen naar 0599 - 72 41 55 of mailen naar  
info@kozijnvernieuwing.nl om vrijblijvend kennis te ma-
ken met Anko, Bennie en Schüco.
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De Graankorrel: alles voor dier, 
tuin en hengelsport

OUDE-PEKELA - ‘Nee verkopen we niet bij De Graankorrel, maar voor de 
rest hebben we het in huis of kunnen we het bestellen’, grapt Bert Jan de 
Boer, eigenaar van de megastore in onder meer diervoeders. 

Met een winkeloppervlak van 1000 vierkante meter 
is de kans inderdaad groot dat de klant met de 
gewenste aankoop het pand  in hartje Oude Pekela 
weer verlaat. De Boer: ‘Noem maar een diervoeder 
en de kans is erg groot dat De Graankorrel het op 
voorraad heeft. Dat geldt niet alleen voor diervoeder. 
Ook de ruiter- en hengelsportliefhebber en hobby-
tuinman zijn hier aan het juiste adres.’ De Graankor-
rel is ondanks de lockdown, gewoon geopend. Dieren 
moeten tenslotte ook eten.

Prima bereikbaar
Het bedrijf aan de Hendrik Westerstraat 67 heeft 
bijna alles in huis, als het gaat om diervoeder, gras-
zaad, een nieuwe hengel, of voor  ongediertebestrij-
ding. Geen wonder dat de winkel bezocht wordt door 
klanten uit heel Noord-Nederland en zelf een stukje 
Duitsland. ‘Gelukkig fietsen de echte Pekelders ook 
nog gewoon bij ons langs. We zitten in het hart van 
het dorp en zijn dus prima bereikbaar op de fiets, 
maar er is ook genoeg parkeerruimte voor de auto.’ 
Voor de minder mobiele klant is er de bezorgservice 
van De Graankorrel. Drie keer per week leveren me-
dewerkers de bestelling af bij de mensen thuis.   

Boerderijwinkel
De Graankorrel begon in 1991 als boerderijwinkel 

waar je terecht kon 
voor kippen -en dui-
venvoer. Die bijver-
dienste werd al snel 
hoofdzaak toen er 
steeds meer vragen 
of speciale soorten 
diervoeders kwamen. 
Tegenwoordig is de 
Graankorrel een van 
de grotere winkels in 
de regio als het gaat 
om dier- tuin- en 
hengelsport-beno-
digdheden. ‘Niet minder belangrijk is dat wij volledig 
zelfstandig zijn. Als we iets willen aanschaffen of 
veranderen doen we dat gewoon zonder tijdrovend 
overleg met een hoofdkantoor. Door klein te blijven 
kunnen we scherpe prijzen hanteren. Ik zou zeggen 
kom langs en oordeel zelf!’

Bijzondere vraag
Als een product niet op voorraad is, dan weten ze 
bij De Graankorrel wel een manier om het binnen te 
krijgen. Dit is te danken aan het uitgebreide netwerk 
dat het bedrijf in bijna dertig jaar heeft opgebouwd. 
‘Een bijzondere vraag geeft elke keer weer een kick. 

Als je dat speciale voer via-via toch weet te vinden 
maakt dat de klant gelukkig en ons trots. Daar doe je 
het toch allemaal voor.’

Webshop
Wie graag wil shoppen maar de deur niet uit kan of 
wil is er de uitgebreide webshop van De Graankor-
rel. Van ezelvoer tot strooizout en van kattenvoer 
tot potgrond. Met 1 druk op de knop is het in huis. 
Afrekenen kan veilig met de pin bij de bezorger.

www.graankorrel.nl/onze-winkel
Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 0597 - 61 24 19.
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Uniek samenwerkingsverband tussen ‘Knip&Go By Sandra’ 
en ‘Knip’n & Scheer’n’ in Stadskanaal  

door Jaap Ruiter
Het ging vorig jaar tussen de tweede en derde Corona-
golf een beetje plotseling dat kapster Sandra Oost 
stopte bij Style Hairprofessionals in Stadskanaal en met 
‘Knip&Go By Sandra’ heeft gekozen voor het zelfstandig 
ondernemerschap. 

‘Ik ben er nog!’ 
"Ja, zo waren we weer open en zo moesten we van de ene 
op de andere dag weer dicht", herinnert Sandra Oost zich 
de abrupte sluiting van alle kapsalons. "Maar het was voor 
mij een goed moment om eindelijk mijn lang gekoesterde 
wens in vervulling te laten gaan en voor mijzelf te be-
ginnen. Ik heb met ‘Knip&Go By Sandra’ gekozen om als 
kapper aan huis verder te gaan. Een deel van mijn vorige 
klanten is met mij mee gegaan, maar een ander deel zal 
zich misschien afvragen waar ik ben gebleven…? Nou, ik 
ben er nog!" 

Knippen, permanenten, verven, harsen en 
epileren 
Veel klanten van Sandra vinden het geweldig dat 
hun favoriete kapster thuis komt. Wel zo gemak-
kelijk en lekker in eigen omgeving. En zeker als 
het hele gezin moet worden geknipt. Maar omdat 
er ook klanten zijn die toch liever in een kapsalon 
willen worden geknipt is Sandra een samenwer-
kingsverband aangegaan met kapster Kim Heikens 
van ‘Knip’n & Scheer’n’ aan de Handelsstraat 44A 
in Stadskanaal, die dit jaar 3 jaar bestaat. "Kim is 
een nichtje van mij en we hebben ook al eerder 
samengewerkt. Het klikt gewoon tussen ons, zowel 
als nichtjes als collega’s. Kim biedt mij de mogelijk-
heid dat ik mijn klanten in haar kapsalon ‘Knip’n 
& Scheer’n’ kan ontvangen voor knippen, perma-
nenten en verven. Met daarbij de mogelijkheid van 
harsen en epileren. Dat is een perfecte combinatie 
en een extra mogelijkheid die ik mijn klanten altijd 
al bied, ook in de thuissituatie."  

‘Mijn passie, mijn hobby, mijn beroep’
Sandra Oost is al 30 jaar actief als kapster, maar heeft nog 
niets van haar passie verloren. "Ik wist van jongs af aan 
al wat ik wilde worden. Dat was voor mij zo klaar als een 

klontje. Op mijn zestiende was ik al werkzaam als kapster 
en heb er 30 jaar later nog steeds geen seconde spijt van 
gehad. Voor mij bestaat er geen mooier beroep dan kap-
ster. Bovendien ga ik een volgende uitdaging aan nu ik met 
‘Knip&Go By Sandra’ zelfstandig ben geworden. Ik ben in 
de gelukkige omstandigheid dat ik van mijn passie, mijn 
hobby, mijn beroep heb kunnen maken." 

06 - 28 43 51 77
Met de unieke samenwerking tussen ‘Knip&Go By San-
dra’ en ‘Knip’n & Scheer’n’ kunnen de klanten van Sandra 
zelf kiezen waar ze willen worden geknipt: thuis of in een 
professionele kapsalon. "Om dit samenwerkingsverband te 
vieren kunnen klanten bijgaande kortingsbon van 5 euro 
uitknippen, die alleen voor een behandeling in ‘Knip’n & 
Scheer’n’ geldt, door zowel Kim als door mij", besluit San-
dra het interview. "De bon is tot 1 mei geldig." 

Als u een afspraak wilt maken met Sandra Oost, uw erva-
ren, nog steeds gepassioneerde, creatieve en talentvolle 
kapper aan huis, dan kunt u haar bellen via  
06-28 43 51 77. U kunt dan zelf kiezen waar de afspraak 
plaatsvindt: Thuis of bij ‘Knip’n & Scheer’n’ aan de Handels-
straat 44A in Stadskanaal. Zie ook www.knipnenscheern.nl

B I J  I N L E V E R I N G V A N D E Z E B O N:
5 EURO KORTING OP EEN BEHANDELING IN DE SALON VAN KNIP'N & SCHEER'N!*

*geldig tot 1 mei 2021
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GlimMobiel Stadskanaal: Netjes is niet goed genoeg
STADSKANAAL -  Elk voertuig dat rijdt, vaart en vliegt is bij GlimMobiel aan de Tinnegie-
ter in Stadskanaal van harte welkom voor een poets- en of schoonmaakbeurt. Als eige-
naar Martijn Bruinsma het heeft over elk voertuig, dan meent hij dat ook. Auto, bedrijfs-
wagen, of landbouwvoertuig, noem maar op. Ze zijn welkom bij de schoonmaakexpert. 
‘Ik hou wel van een uitdaging, dus kom maar op’, lacht de 46-jarige ondernemer. 

Breed aanbod
Ruim 20 jaar geleden startte hij met Glim-
mobiel. Autopoetsbedrijven waren niet 
nieuw maar Bruinsma besloot het aanbod 
uit te breiden. Dus kun je bij GlimMobiel 
ook terecht voor het realiseren van getinte 

ruiten, het verwijderen van belettering en 
het herstellen van kleine schades.  Bruins-
ma: Steenslagreparatie, uitdeuken zonder 
spuiten, reparatie van bekleding, dasboard-
reparatie en krassenverwijdering. ‘Het kan 
allemaal op één adres. Dat zie je volgens 

mij nergens anders in 
Noord-Nederland.’ 

Topkwaliteit
Bij de onderneming 
zijn dagelijks vier man 
aan het werk. Ze staan 
klaar voor bedrijven die 
bijvoorbeeld hun occa-
sions glimmend en fris 
in de showroom willen 
hebben. Daarnaast weet 
de particuliere autobe-
zitter Bruinsma en zijn 
mensen te vinden. ‘We 
hebben het lekker druk 
en dan lijken vier man weinig. Maar het 
gaat ons niet om productie draaien. Wij le-
veren topkwaliteit en dus nemen we de tijd 
voor een auto. Netjes is niet goed genoeg, 
is onze lijfspreuk.’  Om kwaliteit te kunnen 
blijven leveren worden nieuwe mensen 
in de praktijk opgeleid. Werken bij Glim-
Mobiel  is trouwens de ideale baan voor de 
autoliefhebber. Van auto, tot bedrijfswagen 
en van camper tot landbouwvoertuig. ‘Je 
ziet echt van alles voorbijkomen en dat 
maakt ons werk zo leuk. 

Poetsbeurt
Iedere poetsbeurt door de mensen van 
GlimMobiel in Stadskanaal begint met een 
grondige wasbeurt. De velgen, wielkasten, 
het motorcompartiment en de deurspon-
ningen worden schoongemaakt.  Daarna 
krijgen de kunststof delen hun oorspron-
kelijke kleur terug waarna vuil en vetten 
aangepakt worden en de lak wordt gereed-
gemaakt voor verdere behandeling. Die is 
beschadigd door bijvoorbeeld  vogelpoep, 
teer, vliegroest of een verontreinigde lucht. 
Daarom wordt de lak onder handen geno-

men door middel van machinale polijsting.  
Als laatste wordt de ‘heilige koe’ voorzien 
van een waxlaag, zodat deze maximaal 
beschermd is tegen weer en wind.

Fris en fruitig
De auto van binnen laten reinigen is nog 
niet zo ingeburgerd als bijvoorbeeld het 
autowassen. Toch is het bepaald geen luxe 
om regelmatig het interieur op te frissen. 
Thuis gaat er tenslotte ook regelmatig een 
sopje over de meubels en de stofzuiger 
over het tapijt.  Tijdens de reinigingsbeurt 
verdwijnen bijvoorbeeld dierenharen en 
sigarettenrook  als sneeuw voor de zon en 
na afloop ruikt de auto weer zoals ooit in 
de showroom. De  meeste klanten kiezen er 
trouwens voor hun auto eens per jaar  van 
binnen en van buiten grondig te laten reini-
gen zodat hij er weer fris en fruitig uitziet. 
‘Tussendoor komen ze dan vaak even langs 
voor ondermeer wassen en stofzuigen. Als 
je de auto veel gebruikt is dat zeker geen 
luxe,’ aldus autoschoonmaakexpert. 

www.glimmobiel.nl
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Jan Koers uit Jipsingboertange werkte 45 jaar 
bij Gebr. Wever in Mussel en Valthermond
45 jaar lang voor hetzelfde bedrijf werken is een extreem 
lange periode. Het lukte Jan Koers uit Jipsingboertange. 
De nu 66-jarige mocht op 10 februari jl. met pensioen 
en voor hem is dus een tijd aangebroken waarin hij nu 
andere dingen kan gaan doen: nóg meer genieten van zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook genieten 
van dagjes weg en met de camper op vakantie. Koers, 
geboren Bourtanger, blikt terug op een prachtige tijd bij 
Gebr. Wever B.V., het bedrijf dat ooit in Mussel begon en 
later naar Valthermond verhuisde.

“Een groot afscheid heb ik helaas niet kunnen krijgen. Van-
wege de maatregelen zou dat niet verstandig zijn geweest 
en dus gebeurde het kleinschalig. En ik heb nog heel wat 
mooie cadeaus mogen ontvangen: bloemen, vleespak-
ketten, Berenburg en cadeaubonnen”, sprak Koers die af 
en toe nog even zal in springen bij het bedrijf. “Ja, het is 
hier echt heel druk en ze vroegen me al of ik af en toe nog 
even iets zou willen doen. Dat vind ik geen probleem. En je 
hoort wel eens dat ineens stoppen niet goed is. Nou, laat ik 
op deze manier dan maar afbouwen.”

Jan Koers begon in oktober 1975 bij Gebr. Wever B.V., toen 
nog in Mussel. Hij begon er als chauffeur in de bietencam-
pagne. Op 16 februari 1976 kreeg hij er een vaste aanstel-
ling. Hij vervoerde hoofdzakelijk potgrond, veevoeders, 
kunstmest en mijnsteen. Het bedrijf groeide enorm en 
verhuisde in 1979 naar de Kavelingen in Valthermond. 
Koers verhuisde mee en zag er in de loop der jaren veel 
veranderen. “Wever werd steeds groter. Op den duur kwa-
men er 35 eenheden en ik reed toen zelf op een containe-
rauto. Hier was ook een laadbak met kraan bij waarop we 
vele soorten spoorbielzen vervoerden. Heel leuk! Ook leuk 
was het toen we op vrijdagavond vanuit Limburg met een 
vracht mergel terugkwamen. Dan bleven we vaak steken 
op De Peelduiker in Elsendorp in de Peel in Noord-Brabant. 

Een dag later reden we in colonne terug naar de basis.”
In 1985 begon het Mondker bedrijf met een steenhandel. 
Voor de verkoop is toen iemand aangenomen en Koers 
ging de materialen bij de klanten afleveren. De stenen wer-
den in de regio en in Duitsland ingekocht. “Daarbij had ik 
het erg naar mijn zin. Ik spreek beter Duits dan Hollands”, 
lachte de Jipsingboertanger. Vanaf 2006 is Jan Koers 
verkoper geworden. Destijds stopte hij met het rijden op 
de vrachtauto. Het externe transport vond toen door Gebr. 

Schmitz uit Ter Apelkanaal plaats. “Ik heb met heel veel 
plezier en liefde mijn werk gedaan. Erg fijn waren de con-
tacten met de klanten en de fabrikanten waar ik een goede 
relatie mee opbouwde. Tot slot wil ik iedereen bedanken 
voor het vertrouwen dat we gezamenlijk met onze klanten 
konden delen. En ook bedankt voor de vele felicitaties en 
cadeautjes. Mijn opvolger, Gerben Gelms, is een jongen 
waar ik op kan vertrouwen dat hij het net zo goed gaat 
doen als ik.” (RegioMagazine / Gerry Grave)
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Nijstad Handel in Stadskanaal, nu ook gevestigd in 
Groningen, is het adres voor bouwers van schuren en 
mega-loodsen tot het bouwen van een overkapping 
of klein schuurtje bij huis 

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

‘Nijstad Handel was, is en wil toonaangevend blijven’ 
"Dat we zo aan het uitbreiden zijn heeft te maken met het 
feit dat we altijd ‘ja’ aan onze klanten willen verkopen", 
vertelt Wout Groenewold, die verantwoordelijk is voor de 
gang van zaken in de vestiging in Stadskanaal. "Nijstad 
Handel was, is en wil toonaangevend blijven als het gaat 
om condens- en vorstvrije geïsoleerde sandwich-panelen, 
stalen dak- en gevelbeplating, dakpan-platen, golfplaten, 
damwandprofielen en zetwerk. Onze grote kracht is dat we 
tienduizenden meters van een compleet gangbaar assorti-
ment op voorraad hebben. Dat maakt ons uniek in de regio. 
Bovendien hebben we ook dakgoten van zowel pvc als staal 
op voorraad en bieden wij de mogelijkheid voor tweede en 
derde keus stalen dakpan-platen en wand- en gevelbepla-
ting waardoor er voor elk budget wel een oplossing is." 

Een heel bijzonder bedrijf in de drie noordelijke provincies 
Eigenaar Sander van der Waal zit momenteel in Groningen waar kort 
geleden een tweede vestiging van Nijstad Handel is geopend. "Dat is aan 
het Hoendiep 160", zegt Wout Groenewold, die tevens verantwoordelijk is 
voor de webshop en het transport van Nijstad Handel. "De tweede vesti-
ging in Groningen biedt ons de mogelijkheid om nog meer voorraden aan 
te houden en heel Noord Nederland nog beter te bedienen met onze eigen 
Bezorgdienst. Dat maakt ons in de drie noordelijke provincies heel bijzon-
der." 

Bouwmarkt met alle benodigde bevestigingsmaterialen 
Behalve de enorme voorraden aan geïsoleerde sandwich-panelen, stalen 
dak- en gevelbeplating, dakpan-platen, golfplaten, damwandprofielen en 
dakgoten heeft Nijstad Handel tevens een kleine bouwmarkt met  aanver-
wante accessoires, bevestigingsmaterialen en bijbehorende gereedschap-
pen "Want stel dat jij op een vrijdagmorgen besluit om een loods naast je 
huis te bouwen, dan kun je hier met auto en aanhanger terecht omdat we 
vrijwel alles op voorraad hebben", voegt Wout Groenewold er aan toe. "En 
als je vragen hebt, dan denken wij graag met je mee. Nijstad Handel is het 
complete adres voor bouwers van schuren en mega-loodsen tot het bou-
wen van een overkapping of klein schuurtje bij huis. En voor het maken van 
een vijver, want daar zijn de geïsoleerde en multifunctionele sandwich-
panelen ook uitermate geschikt voor." 

Materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit 
Vanwege het enorme aanbod en het brede en diepe assortiment heeft 
Nijstad Handel een zeer divers klantenbestand: chaletbouwers, houtbou-
wers, agrariërs, aannemers, montagebedrijven in de dak- en gevelsector en 
particulieren. "Kortom, iedereen die bouwt, van groot tot klein", vat Wout 
Groenewold samen. "Bovendien zijn onze materialen van hoogwaardige 
kwaliteit omdat wij een unieke, en voor de regio exclusieve samenwerking 
hebben met een van de beste en meest gerenommeerde fabrieken in deze 
branche." 

Vrijwel alles op voorraad 
Nijstad Handel, nu ook met een vestiging aan het Hoendiep 160 in Gronin-
gen, heeft vrijwel alles op voorraad en is het adres voor een kleine loods 
of overkapping bij huis tot een schuur of mega-groot bedrijfspand, plus 
alle aanverwante accessoires, bevestigingsmaterialen en gereedschappen. 
Het complete Nijstad Handel voor ondermeer multifunctionele geïsoleerde 
sandwichpanelen (nieuw en tweede keus), geprofileerde dak- en gevelbe-
plating (nieuw en tweede keus), dakpan-platen, golfplaten, damwandpro-
fielen en dakgoten (pvc en staal) is gevestigd aan de Gedempte Vledder-
mond 9 in Stadskanaal. 

www.nijstadhandel.nl 
Nieuw is de webshop waar u eenvoudig en overzichtelijk alles kunt bestel-
len wat u nodig heeft en daarna in Stadskanaal kunt ophalen. Maar uiter-
aard kunt u ook gebruik maken van de nieuwe Bezorgdienst van Nijstad 
Handel. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 61 50 19 of een 
kijkje nemen op www.nijstadhandel.nl
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Joran en Stefan Alons nemen Alons BV uit 
2e Exloërmond over van Wiebe en Jeannette Alons

De broers Joran en Stefan Alons uit 2e Exloërmond heb-
ben begin dit jaar het bedrijf van hun ouders, Alons BV, 
overgenomen. Ze hadden deze overname graag feestelijk 
willen inluiden met een aantal opendagen maar door co-
rona is dat niet mogelijk. Om de overname niet helemaal 
onopgemerkt voorbij te laten gaan en dit toch met de 
klanten te vieren staat er een advertentie in deze Week in 
Week uit met een kortingsbon van 25%. Deze bon is gel-
dig tot 1 juni 2021 en uitgeknipt eenmalig in de winkel te 
besteden aan één artikel naar keuze of als 25% korting 
op de huurprijs van een machine.

In 1988 is de vader van beide jongens, Wiebe Alons, in een 
klein schuurtje achter zijn woning aan de Exloërkijl begon-
nen met de reparatie en wikkelen van elektromotoren en 
de reparatie van elektrische gereedschappen en machines. 
Dit deed hij naast zijn fulltimebaan. Nu, drieëndertig jaar 
later, is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste 
reparatiebedrijven voor elektrische gereedschappen en 
machines uit de regio. Daarnaast is het marktleider als het 
gaat om de verkoop van aggregaten in Noord-Nederland. 
Alons BV is onder meer importeur van de merken Energy, 

Mase en Emsa. Alons BV is sinds 1994 gevestigd 
op het bedrijventerrein Noorderkijl in 2e Exloër-
mond. Het was destijds het eerste bedrijf dat zich 
op het bedrijventerrein vestigde. 

Alons BV is een echt familiebedrijf, naast beide 
zonen en de vader, werkt ook moeder Jeannette in 
het bedrijf. Alleen dochter Rosanne heeft gekozen 
voor een carrière buiten het bedrijf. Joran was van 
kleins af aan al in de werkplaats van Alons BV te 
vinden. Maar het duurde tot zijn vierentwintigste 
voor hij volledig in het bedrijf stapte. In de tussen-
liggende tijd werkte hij bij een houtzagerij en als 
fietsenmaker. Bij zijn broer Stefan lag dat iets an-
ders. Ook hij werkte eerst bij een houtzagerij maar 
koos uiteindelijk voor een carrière in het leger. 

Hij maakte drie jaar geleden de overstap naar het bedrijf.  
Pa en ma Alons zijn blij dat beide zoons het bedrijf willen 
voorzetten. Wiebe Alons: “Jeannette en ik hebben Alons BV 
gemaakt tot wat het nu is. Daarnaast zijn wij, als het gaat 
om reparaties, in de afgelopen jaren een begrip geworden 
voor veel bedrijven en overheidsinstellingen maar ook 
voor particulieren. Onze servicedienst is vierentwintig uur 
per dag, zeven dagen in de week bereikbaar om storingen 
op te lossen. Hierdoor zijn wij voor velen een betrouwbare 
partner geworden waar ze vanop aan kunnen”.

Wiebe en Jeannette hebben nu weliswaar de sleutels van 
het bedrijf aan hun zoons overgegeven maar dat wil niet 
zeggen dat beide nu uit beeld zijn. Wiebe: “Op de werkv-
loer zal ik een stapje terug doen en de jongens een stapje 
naar voren. Het zijn vanaf nu Joran en Stefan die hier de 
beslissingen nemen”. Jeannette blijft in eerste instantie de 
boekhouding nog gewoon doen.

Naar de toekomst kijkend zien beide zonen volop mogeli-
jkheden voor het bedrijf. Joran Alons:” Zelf zou ik wel iets 
meer met hout en bouwmaterialen willen doen, zoals pan-
latten, plaatmateriaal en gipsplaten. De bijbehorende ijzer-
waren en gereedschappen hebben we immers al. Dat zou 

een mooie aanvulling zijn op het bestaande assortiment”. 
Maar ook in de verhuur van tuin- en parkmachines zien 
beide nog volop mogelijkheden om in verder te groeien. 
Stefan Alons: “Als wij hier invulling aan willen geven zullen 
we ook moeten uitbreiden. Die mogelijkheden zijn er op 
de huidige locatie maar als dat niet zou lukken moeten 
we kijken naar een locatie buiten 2e Exloërmond maar dat 
heeft niet onze voorkeur. Alons BV hoort bij 2e Exloërmond 
en 2e Exloërmond hoort bij Alons BV”. (RegioMagazine/
Martin Zaagman)

De “sleuteloverdracht” door v.l.n.r.  Jeannette en Wiebe Alons 
aan hun zoons Joran en Stefan
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Remix viert veertigjarig bestaan
Remix Droge Mortel  BV-met het hoofdkantoor in Borger- 
bestaat dit voorjaar veertig jaar. Met zestig man uit 
Borger-Odoorn op de loonlijst is het een van de grootste 
werkgevers van de gemeente. Dat is volgens directeur 
Wim van ‘t Slot van Remix bij de meeste mensen niet 
bekend.  Toch hebben de meeste mensen indirect met 
mortel uit Drenthe, met water aangemaakt ook wel specie 
genoemd, te maken gehad.

Mortel
‘Wie een schuurtje bouwt, een vloertje stort of een muurtje 
metselt gebruikt daarvoor vaak ons product. Dat haal je 
bijvoorbeeld in zakken bij de bouwmarkt. Beetje water erbij 
en metselen maar. ‘Zand, het grootste bestanddeel, komt  
ondermeer uit de zandwinplas bij Ellertshaar en gaat via 
Remix door heel West-Europa en Scandinavië.’  De directeur 
benadrukt dat zijn bedrijf in Europa één van de grootste 
spelers in de mortelindustrie is. 

Ellertshaar
Op 6 maart jl. is het exact veertig 
jaar geleden dat Remix, als 
dochteronderneming van het 
naastgelegen zandzuigbedrijf 
Vos, in Ellertshaar begon met een 
mortelfabriek met 2 werknemers. 
Het bedrijf was daarmee de eerste 
mortelfabriek in Noord-Nederland, 
met toen al een geheel automatisch 
productieproces.

Voorloper
Bij Remix zijn ze naar eigen zeggen 
nooit te oud om door te leren. 
Vernieuwing en productontwikkeling 
staan bij de onderneming daarom altijd hoog in het 
vaandel. Op deze manier heeft Remix vele nieuwe 
producten ontwikkeld en Awards in de wacht gesleept. Van 
‘t Slot: ‘Nog steeds geldt in de bouw: ‘Heb je een moeilijke 

mortelklus, dan moet je bij Remix zijn.’ Ook op het gebied 
van duurzaamheid is Remix een voorloper. Het bedrijf 
was de eerste droge mortelfabrikant die het prestigieuze 
Dubokeur voor duurzaam bouwen wist te behalen.

Kunstsilo
Tien jaar geleden verhuisde het bedrijf het hoofdkantoor 
van Ellertshaar naar Borger. Tijdelijk, zo was het plan. Het  

nieuwe onderkomen in het voormalige 
notariskantoor aan de Hoofdstraat 41 
bevalt echter uitstekend. Daarom is 
besloten in Borger te blijven. 

Het pand valt de laatste tijd nadrukkelijk 
op door de bont beschilderde silo 
voor de deur. De bouwplaatssilo is 
speciaal voor het jubileum van Remix 
beschilderd door kunstenaar Geert 
Oldenbeuving. Als thema van deze zeer 
opvallende silo koos de Hoogevener 
voor vogels, voor de vrijheid en cirkels 
voor het leven, gesteund door de 
golven van het water. Water is het 
allerbelangrijkste om te overleven en 
ook Remix kan niet zonder. Want zonder 
water worden Remix mortels niet hard. 

De ‘Kunstsilo’ staat momenteel voor het hoofdkantoor in  
hartje Borger en gaat vanaf nu op tournee naar diverse 
bouwprojecten in Nederland. Zie ook onze video op www.
youtube.com/watch?v=0LKNQgbZpzM
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John ten Hoff is acquisiteur in hart en nieren  
door Jaap Ruiter 
John ten Hoff uit Musselkanaal vierde 1 maart jl. het 15-jarig bestaan van zijn zelfstandig acquisitiebedrijf. 
"Vieren in deze tijd is wel een groot woord, maar ik heb er wel even bij stil gestaan”, vertelt de Musselknoal-
ster. "Ik vind het nog steeds geweldig leuk werk. Vooral door de vele contacten die ik heb met mensen en de 
verhalen achter de ondernemers. Op korte uitstapjes na, doe ik dit al vanaf mijn 20ste. Eerst in loondienst bij 
diverse uitgeverijen en sinds 2006 als zelfstandig ondernemer, wat mij heel goed bevalt. Er is geen opleiding 
voor acquisiteur, dit werk moet in je bloed zitten en gelukkig heb ik het handelstalent van mijn vader geërfd.” 

RegioMagazine is een begrip in de regio 
Zeg je RegioMagazine, dan zeg je John ten Hoff. De zelf-
standige acquisiteur is ook al 15 jaar verbonden aan een 
van de meest bekende huis-aan-huisbladen in de Kanaal-
streek. "RegioMagazine” bestaat al 21 jaar! Voor regionale 
ondernemers is RegioMagazine een perfect platform om in 
te adverteren. Het blad is al jaren een begrip in de Kanaal-
streek en omstreken. Er is hier in de regio geen ander blad 
dat prijstechnisch gezien zoveel kwaliteit, uitstraling en 
dekking biedt als RegioMagazine. Bovendien staan we heel 
dicht bij de ondernemer en de lezer.

Vertrouwd gezicht 
Voor ondernemers uit de regio is John inmiddels een 
vertrouwd gezicht en bekende stem. Hij is adrem als de si-
tuatie er om vraagt, luistert als het nodig is, adviseert als er 
vragen zijn, maar is onder alle omstandigheden altijd recht 
door zee en komt zijn afspraken na. "Correct, fatsoenlijk, 
respectvol en betrouwbaar zijn de ingrediënten waarmee je 
het verst komt", vult John aan. "Niet alleen in dit werk, maar 
ook in het leven." 

De mens achter de ondernemer 
Als rasechte geboren en getogen Oost Groninger, herkent 
John de belevingswereld van de regionale ondernemer, die 
over het algemeen niet zo gecharmeerd is van een adver-
tentieverkoper met een iets te snelle babbel die ook nog 
eens komt voorrijden in een iets te grote auto. Hier heerst 
toch meer de mentaliteit van, doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de 
mens achter de ondernemer. Zonder dat persoonlijk con-
tact zou ik het werk veel te kil en te afstandelijk vinden. De 
ene keer lekker slap ouwehoeren, maar de andere keer een 

luisterend oor, want ook een ondernemer heeft zo 
zijn zorgen en maakt nare dingen mee in het leven." 

Honden 
"Honden zijn heel belangrijk in mijn leven, al 20 
jaar", vertelt John. "Mijn passie is de ‘Cane Corso’, 
een prachtig ras waarvan de oorsprong in Italië ligt 
en waar ik inmiddels veel ervaring mee heb. De Cane 
Corso is een zelfverzekerde, intelligente, actieve en 
waakse hond. Met de juiste opvoeding van dit ras, 
onterecht gezien als vechthond, heb je een kame-
raad voor het leven, die als het er op aan komt voor 
je door het vuur gaat." John geniet iedere dag van 
zijn eigen ‘Cane Corso’, Dino genaamd. "Dino is een 
tophond van bijna 70 kilo die altijd vrolijk is en bijna 
overal zonder problemen los loopt. Hij is altijd bij 
mij, we zijn een echte twee-eenheid. Ik wandel en 
fiets veel met hem. Veel beweging is ook nodig voor 
een Cane Corso, ze zitten bomvol energie en tevens 
geeft het mij ook rust en ontspanning. Binnenkort 
komt er trouwens nog een hondje bij, een puppy die 
Mike gaat heten. En ja, je raadt het natuurlijk al, dat 
is ook weer een ‘Cane Corso’. Ik verheug me daar nu 
al enorm op en Dino heeft er dan een kameraadje 
bij.

06 30 72 46 09
Voor John kan Corona niet snel genoeg verleden tijd 
zijn. "Want behalve werkzaamheden voor RegioMa-
gazine en Week in Week uit, gaf ik voor die tijd zelf 
ook veel eenmalige evenementen- en beurskranten uit. 
Maar bijna alles ligt nu stil. We snakken allemaal naar het 
einde van deze pandemie.”

U kunt John ten Hoff 24/7 bereiken via het mobiele  
nummer 06 - 30 72 46 09. Ook kunt u mailen naar  
tenhoff167@kpnplanet.nl
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H. van Wijk installatietechniek brengt het volgende onder de aandacht: 
ALStafette Team Henk 2021 

 

Team Henk 2021 is een team gevormd rondom Henk Lunsing, een PLS patiënt die heel 
graag opnieuw de Mont Ventoux wil beklimmen tijdens Tour du ALS op 11 september 
2021. PLS is een aan ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) gerelateerde zietkte. ALS is 
een progressieve ziekte waarbij de spieren geleidelijk aan uitvallen. Er is geen oorzaak 
bekend en ook geen genezing! 

Henk heeft een HasePino fiets waarbij 
hij samen met een zogeheten stoker, die 
achter hem zit,  kan fietsen. We zullen ge-
zamenlijk fietsen en duwen om de top van 
de magische berg te bereiken. Ook zullen 
er enkele deelnemers te voet de berg be-
dwingen. In de voorbereidingen naar deze 
dag zijn er diverse acties gepland om geld 
binnen te halen voor ALS en tegelijkertijd 
de conditie van de teamleden op peil te 
brengen.  

Eén van de acties is het inzamelen van 
oude metalen om deze vervolgens te 
verkopen en de opbrengst te doneren aan 
Stichting ALS Nederland. Teamlid Oscar 
Többen heeft deze grotere actie opgezet 
en inmiddels werkt het hele team mee om 
spullen op te halen bij donateurs, metalen 
te sorteren en apparaten uit elkaar te halen 
om het metaal te scheiden van bijvoor-
beeld het kunststof.   

Een andere actie is de ‘ALStafette naar 
Heel Nederland voor ALS’. Op 6 juni zou 
oorspronkelijk Tour du ALS plaatsvinden op 
de Mont Ventoux in Zuid Frankrijk. Omdat 
dit uitgesteld is naar 11 september ivm 
corona, heeft een groepje bijzonder goede 
fietsers bedacht om op die dag een rondje 
door alle provincies te fietsen van 462 
kilometer (!): “Heel Nederland voor ALS”. 
Tonnie Gernaat is 1 van deze fietsers! Aan-
gezien hij normaal gesproken meer op de 
mountainbike fietst en zelf geen racefiets 
heeft op dit moment, heeft hij een racefiets 
in bruikleen gesponsord gekregen via Harry 
van Wijk (H. van Wijk installatietechniek). 
Zelf ook een fanatiek fietser. Dit maakt 
het mogelijk dat hij vanaf de 1e week van 
maart ook lange trainingen kan doen op de 
racefiets. 

De genoemde ALStafette werkt in 150 da-
gen naar zondag 6 juni toe, elke dag doen 
de deelnemers iets sportiefs. 

Voor Henk Lunsing is dat over 150 dagen 
gemiddeld 10 kilometer per dag fietsen of 
in de rolstoel rollen. Voor teamlid Gonny 
Olthof betekent het 4 keer per week fietsen 
(minstens 160 km), 2 keer hardlopen (5km) 
en 3 keer haar paard trainen. Zo heeft 
iedereen z'n of haar eigen invulling van 
de ALStafette, alles bedoeld om ALS onder 
het voetlicht te brengen en tegelijkertijd 
onszelf goed voor te bereiden op de zware 
tochten die gepland staan.  

Naast een bijdrage via de genoemde acties 
is het natuurlijk ook mogelijk om recht-
streeks te doneren aan het Team of aan 
de teamleden afzonderlijk via de link op 
de website van Tour du ALS: Team Henk 
2021 (tourduals.nl). Elke donatie brengt 
onderzoek naar de oorzaak van de ziekte, 
de oplossingen om het een halt toe te roe-
pen en hopelijk ooit te genezen, een stap 
dichterbij! 
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Folkers Rijopleidingen viert 12,5-jarig jubileum

Folkers Rijopleidingen is gevestigd in Winschoten en Onstwedde. Het bedrijf wordt 
gerund door een groot aantal instructeurs en medewerkers. Eigenaren Mennie en Ri-
anne Folkers vieren dit jaar het 12,5-jarig jubileum van hun rijschool. "Door in te spelen 
op de wensen van de klanten zijn wij steeds meer uit gaan breiden", vertelt Rianne 
Folkers.

Cursussen uitgebreid met BHV, VCA en 
Heftruck
Deze keer bestaat de uitbreiding uit de 
opleidingen BHV en VCA (zowel basis als 
volledig) en het behalen van een heftruck-
certificaat, dat overigens ook in het pakket 
van de Code 95 zit. "Daarnaast zijn er een 
tweede vrachtwagen met aanhangwagen 
en een les-tractor met aanhangwagen 
bijgekomen", vult Rianne Folkers aan. "De 
uitbreiding komt door de steeds maar 
toenemende vraag en wij geen ‘nee’ willen 
verkopen en liever ook niet met wachtlijs-
ten werken. Bovendien vinden Mennie en 
ik dat je het vertrouwen dat cursisten in 

ons hebben, ook niet kunt beschamen. Wij 
beantwoorden dat vertrouwen met deze 
uitbreiding." 

Opleiding op maat
"Juist omdat we een grote rijschool zijn 
kunnen we ook beter matchen", vertelt 
Rianne. "Zo heeft de ene cursist liever een 
mannelijke instructeur, maar heeft de ande-
re cursist een voorkeur voor een vrouwe-
lijke instructeur. En heeft iedere instructeur 
weer zijn eigen aanpak en specialiteit. 
Bovendien zijn we door onze grootte ook 
heel flexibel bij ziekte of uitval waardoor 
een toets of examen gewoon doorgang kan 

vinden. Ja, wat dat betreft heeft een grote 
en diverse rijopleiding voor Mennie en voor 
mij alleen maar voordelen omdat wij iedere 
cursist kunnen bedienen. Onze dochter en 
haar vriend zijn ook werkzaam binnen de 
rijschool. Inmiddels zijn ze zelf bezig met 
de opleiding tot rijinstructeur. Het wordt 
steeds meer een familiebedrijf! Of ze het 
gaan overnemen in de toekomst? Dat ligt 
wel in de planning", grinnikt Rianne.

Covid-19 houdt Folkers Rijopleidingen 
niet tegen
Vanwege de uitbreiding heeft Folkers Rij-
opleidingen vooral de locatie in Winscho-
ten flink vergroot. Winschoten breidt uit, 
maar Onstwedde blijft ook in functie bin-
nen het bedrijf. Daar worden theoretische 
bijscholingen gegeven. Op dit moment 
worden door Covid-19 geen klassikale 
theorielessen en bijscholingen gegeven, 
alleen de 1 op 1 lessen voor cursisten die 
moeite hebben met de theorie gaan door. 
"Doordat we al een ruime tijd met het virus 
zitten, moesten we in oplossingen denken 
in plaats van problemen. Daarom hebben 
we in Winschoten een Zoom-studio 

gebouwd voor online theorielessen", vult 
Rianne aan. 

www.folkersrijopleidingen.nl
Folkers Rijopleidingen is het adres voor 
alles wat rijdt en waar een rijbewijs of certi-
ficaat voor nodig is: bromfiets, auto, motor, 
aanhanger, tractor, vrachtauto, bus, taxi en 
heftruck. Zelfs het vaarbewijs staat bin-
nenkort op de planning! Uiteraard worden 
ook theorielessen in de eigen theorieloka-
len gegeven en wordt cursisten een app 
aangeboden waarin afspraken en vorderin-
gen staan, die door Folkers Rijopleidingen 
wordt bijgehouden. Wel zo gemakkelijk en 
heel inzichtelijk. Voorts worden de oplei-
dingen BHV en VCA gegeven. 

Folkers Rijopleidingen is gevestigd aan de 
Ter Wuppingerweg 3 in Onstwedde, maar 
de hoofdlocatie is aan de Oosterhavenkade 
3B in Winschoten. 

Voor meer informatie kunt u bellen via 
0599 - 33 25 60 of een kijkje nemen op 
www.folkersrijopleidingen.nl, 
Facebook of Instagram.
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VACATURE

VERKOOPMEDEWERKER 
BINNENDIENST

Uitgeverij Olympia in Stadskanaal is 
een bedrijf dat sinds 1994 stevig aan 
de weg timmert. Sinds jaar en dag 
zijn we bekend door onze week- en 
maandbladen waarvan Week in Week 
uit en RegioMagazine zeer bekend zijn. 
Door exploitatie van nieuwe maand- en 
kwartaalbladen zijn wij op zoek naar 
een nieuwe medewerker (m/v)

WAT GA JE DOEN?
Als verkoopmedewerker binnendienst 
ben je verantwoordelijk voor het 
telefonisch verkopen van advertenties 
in onze huis-aan-huis bladen en 
bladen die wij voor andere uitgevers 
exploiteren.
 
WIE ZOEKEN WE?
We zoeken een zelfstandig en gedreven 
persoon met een commerciële 
instelling. Ervaring in het telefonisch 
verkopen van advertenties is een 
voorwaarde. Je bent dynamisch en 
communicatief vaardig.
 
WAT BIEDEN WIJ?
Werkweek van 32 uur. Een goed salaris 
en een moderne provisieregeling.

INTERESSE?
Stuur dan je sollicitatie voor 26 maart 2021, voorzien van cv, naar:
info@weekinweekuit.com t.a.v. Uitgeverij Olympia Personeelszaken

RegioMagazine
Succes door reclame!



49RegioMagazine - Succes door Reclame!

Secro Security uit Valthermond: Een betrouwbare partner 
voor overheid, particulieren, bedrijven en instellingen 
op het gebied van veiligheid en beveiliging

Als het over beveiligen gaat dan hoef je Roy Robben van Secro Security daar niets over te ver-
tellen. Al vanaf zijn 18e jaar werkt de in Valthermond geboren en getogen Robben in de bev-
eiliging, waarvan de laatste vijf jaar samen met zijn vader Henk Robben, als trotse directeur-
eigenaar van het beveiligingsbedrijf Secro Security uit Valthermond. Dat Roy zijn toekomst in de 
beveiliging heeft gezocht is niet zo bijzonder. Zijn vader is al ruim dertig jaar in de beveiliging 
werkzaam. Dat Roy de beveiliging in zou gaan zat er volgens Henk als kleine jongen bij Roy al in. 
“Als ik thuiskwam van een dienst was het eerste waar hij naar vroeg waar mijn portofoon was. 
Dit was één van de dingen waar hij als kleuter het liefst mee speelde”. 

Secro Security voor evenementen, horeca, 
zorgbeveiliging en object- en bouwplaats  
beveiliging
Secro Security heeft zich de afgelopen jaren als 
een betrouwbare partner voor overheid , particu-
lieren, bedrijven en instellingen laten zien als 
het om beveiligen gaat.  Hierbij maakt het geen 
verschil of het nu een lokaal dorpsfeest is of een 
evenement waar tienduizenden bezoekers op af 
komen.  Maar ook voor het beveiligen van een 
bouwplaats, horeca of objectbeveiliging is Secro 
Security uw juiste partner. 

De gediplomeerde beveiligers van Secro Securi-
ty treffen dag in en dag uit passende maatregel-
en om een locatie, persoon of object te beveili-
gen. Door een juiste risicoanalyse vooraf wordt 
met de inzet van het team van Secro Security 
onder andere vandalisme, diefstal, verduistering 
en bedreiging voorkomen. Tevens heeft de inzet 
van het team van beveiligers een preventieve 
werking tijdens calamiteiten. 

Het mooie aan het werken in de beveiliging is 
volgens Roy Robben dat geen dag hetzelfde is. 
“Als beveiliger heb je een heel uitgebreid tak-
enpakket. Zo kun vandaag als gastheer in een 
driedelig pak worden ingezet bij een congres of 
tijdens het begeleiden van een VIP en sta je een 
dag later een bouwplaats te beveiligen waarbij 
je tot je enkels in de modder kunt staan”. Secro 
Security werkt voornamelijk in de drie noordeli-
jke provincies, maar kan desgewenst landelijke 
inzet bieden.

Secro Security denkt met u mee
Als het over veiligheid gaat krijgen organisatoren 
van evenementen zoals een (dorps)feest, festival 
of popconcert steeds vaker te maken met stren-
gere overheidsregels. Eén van deze maatregelen 
is dat een organisatie een veiligheidsplan moet 
aanleveren. In de aanloop naar het evenement 
denkt Secro Security graag met de organisatoren 
mee. Ze adviseren hierin niet alleen maar maken 
ook een op maat gemaakt veiligheidsplan en 
risicoanalyse. Roy Robben: “Met het opstellen 

van een veiligheidsplan voor evenementen door 
de jaren heen hebben wij veel ervaring en een 
uitstekende reputatie bij de overheid en organ-
isatoren opgebouwd. Door het veiligheidsplan af 
te stemmen op de draaiboeken wordt er duideli-
jkheid gecreëerd bij alle betrokkenen zoals de 
gemeente, politie, organisatoren en hulpverlen-
ers tijdens evenementen.

Secro Safety ontzorgt 
Naast het leveren van gediplomeerde beveil-
igers gaat Secro Security dit jaar uitbreiden door 
onder de noemer Secro Safety  gediplomeerde 
verkeersregelaars, EHBO-ers en brandwachten 
aan te bieden. Roy Robben: “Los van het feit dat 
deze nieuwe onderdelen afzonderlijk van elkaar 
ingezet kunnen worden, kunnen organisatoren 
van bijvoorbeeld een evenement nu alles op het 
gebied van veiligheid bij één partij onderbren-
gen. Hoe groot de inzet is maakt hierbij voor ons 
geen verschil. Het voordeel hiervan is dat een 
organisatie met één contactpersoon te maken 
heeft voor wat betreft het vraagstuk veiligheid 
en beveiligen. Hierdoor hoeft een organisatie 
niet meer met diverse partijen afzonderlijk om 
tafel te zitten en word er tijd bespaard in de vaak 
stressvolle voorbereidingen”. 

Als u meer wilt weten over Secro Security 
kunt kijken op www.secro.nl of bellen met 
085 - 13 04 630.
(RegioMagazine/Martin Zaagman)

Roy (l) en Henk Robben van Secro Security
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Ivette en Jeroen Langeveld verruilen Stadskanaal 
voor Bali
STADSKANAAL – Van de Groningerlaan in Stadskanaal naar een tropisch vakantieoord in Indonesië. Ivette 
en Jeroen Langeveld zijn tot over hun oren verliefd op Bali. Die liefde reikt zelfs zo ver, dat ze hebben be-
sloten om permanent naar het Indonesische eiland te vertrekken. Niet om er op een strandbedje te liggen, 
maar om de korte mouwen op te rollen en aan een levenswerk te beginnen. 

Door: Tom Meijers

Via de kerk komen Ivette en Jeroen in contact met Gerard 
en Lies Mann, die op Bali een opvangtehuis voor meisjes 
runnen: Garuda House Bali. Door de jaren heen volgen vele 
korte vakanties op het eiland, waarin de twee zich confor-
meren aan het opvangtehuis: “We ontvingen zoveel liefde 
van die kinderen, dat je graag iets voor hen terugdoet.” Als 
er vervolgens gevraagd wordt of ze zich willen ontfermen 
over dit tehuis, antwoorden ze stellig: “Geen twijfel. We 
gaan. Als je daar bent, kun je namelijk veel meer voor die 
kinderen betekenen.” Jeroen noemt de vraag een zoge-
noemde no-brainer. Nu de banen zijn opgezegd en de ver-
trekdatum dichterbij komt, begint het echter langzaamaan 
te kriebelen: “Het besef sluipt er inderdaad in. Nu gaat het 
echt gebeuren.” De Knoalster droom is een visie geworden.  

In 2009 brengen ze voor het eerst een bezoekje aan het 
opvangtehuis op Bali. “Het voelde meteen als thuiskomen. 
We voelden direct een band”, zegt Ivette. Sinds 2013 staat 
de stichting Garuda House Bali op de naam Langeveld: “We 
vangen vijftien meisjes in het huis op.” Het grote doel? Het 
realiseren van gelijke kansen voor meisjes. Het land van 
de parelwitte stranden en hoge palmen kent namelijk ook 
een behoorlijke maatschappelijke achterstand, oftewel de 
keerzijde van het paradijs. “Ze leven daar ongeveer vijftig 
jaar terug in de tijd. Zo worden meisjes nog altijd achter-
gesteld, is er veel armoede en sprake van uitbuiting. Soms 
zie je ’s nachts gewoon kindjes op straat”, legt Ivette uit. 
Het eiland kent daarnaast nog het oeroude kastensysteem, 
waarbij de bevolking is opgesplitst in vier kasten op basis 
van werk en afkomst. Maar ook, en met name, de ongelijk-
heid op het gebied van sekse is nog volop aanwezig. 

In het gezin staan de mannen voorop. Als er 
maar weinig geld is voor school, gaan de zoons 
naar school en blijven de dochters thuis. “Komt 
dat geld er uiteindelijk helemaal niet, dan 
gaan de meisjes op twaalfjarige leeftijd aan 
het werk. Trouwen ze, dan is het stoppen met 
werken en thuisblijven”, vertelt Jeroen. In de 
buitenwijken rondom de hoofdstad Denpasar, 
het gedeelte dat de meeste toeristen links 
laten liggen, lijkt het ontspanningsoord eerder 
op een derde wereldland. “Dat wordt door de 
lokale bevolking ook goed verborgen hoor. 
De eerste keer dat we met de taxi richting het 
opvangtehuis wilden, vroeg de taxichauffeur 
wat we in dat specifieke deel van het eiland te 
zoeken hadden. Ze laten het je liever niet zien”, 
verklaart Ivette.

Jeroen vult haar aan: “En als je eenmaal zoiets gezien hebt, 
dan jeuken je handen. Je wilt alles in het werk stellen om 
deze kinderen te helpen.” Daarom richt de stichting zich 
met name op de educatie en gelijke kansen voor meisjes. 
De meisjes die in het Garuda House terechtkomen, zijn 
meestal tussen de 10 en 18 jaar. Zij krijgen de kans om 
zich te ontwikkelen en naar school te gaan. “Het gros van 
de kinderen komt uit kansarme gezinnen, meestal met ge-
scheiden ouders. Als dat je daar overkomt, dan val je vrij-
wel meteen buiten het sociale gebeuren daar”, licht Ivette 
toe. De focus binnen de muren van Garuda House Bali 
ligt dus op educatie en het coachen van werkzoekenden. 
Met hun komst willen ze ook een aantal nieuwe projecten 
opstarten: “Daarbij kun je denken aan werk- en leerplekken 
en een community centre. Al is dat toekomstmuziek. Eerst 
maar eens zien hoe het gaat bevallen.”

Met het tropische klimaat en de ligging dichtbij de evenaar 
is het om altijd om vijf uur donker op Bali. Voor de meisjes 
is het daarom van belang dat ze een veilig onderkomen 
hebben en dat biedt het Garuda House ze: “Eigenlijk 
krijgen ze een nieuwe familie. Een ouder lokaal echtpaar 
zorgt voor de meisjes. Als je ziet hoe ze ook met elkaar 
omgaan, dan zijn het net zusjes”, vertelt Jeroen trots. Het 
is een bevestiging van het goede werk. Bovendien zien 
ze veel meisjes goed terechtkomen: “De werkgevers in 
de omgeving zien dat de meiden uit het Garuda House 
gedreven zijn om zich te bewijzen. Een aantal heeft zelfs 
al een leidinggevende functie weten te bemachtigen. Daar 
zijn we ontzettend trots op. Dat is waar we het voor doen.” 
Zoals de slogan van de stichting zegt: ‘Meisjes met een 
droom, worden vrouwen met een visie.’ Wat dat betreft zit-
ten Ivette en Jeroen straks helemaal op hun plek.
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Goede klantenservice en verrassend 
groot assortiment bij de Ieme in Borger

Voor sommige mensen bekend, maar voor anderen vrij-
wel onbekend. Dan maar even introduceren. Borger heeft 
al ruim 40 jaar een biologische winkel, welke vanuit een 
mooi vrijwilligersinitiatief is gestart. Sinds 3 jaar runt 
Marc Haan de winkel: “Sindsdien hebben we toch wel een 
aantal zaken veranderd” zegt Marc. 

We hebben onder andere ingezet op een ruimer assor-
timent, ‘nee’ is niet het juiste antwoord. We kijken altijd 
of we klanten kunnen helpen en doen ons uiterste best 
om hun vragen te beantwoorden. Dit is dan ook een grote 
kracht gebleken van de winkel. De medewerkers bezitten 
enorm veel kennis om bijna alle vragen te beantwoor-
den die te maken hebben met gezonde voeding, diëten, 
supplementen en nog vele andere vragen. Weten we het 
antwoord niet of hebben we het product niet in ons assor-
timent, dan kijken we graag of we het voor de klant kunnen 
bestellen.

Bij de Ieme ervaar je het winkelen op een fijne en aan-
gename manier, niet zoals in een grote supermarkt, maar 
vooral een persoonlijke benadering en een fijne service. 
Kleinschalig winkelen en toch alles kunnen vinden wat je 
nodig hebt voor de dagelijkse boodschappen. 

Corona
Afgelopen jaar was natuurlijk voor velen een knettergek 
jaar. Ook bij ons was dat niet minder. Allerlei regels hebben 
we in de winkel moeten inzetten. Inmiddels zijn we daar 
allemaal wel aan gewend. U kunt dan ook volledig veilig 
bij ons winkelen. En door de kleinschaligheid voelt u zich 
mogelijk nog prettiger in onze winkel. 

Sinds maart 2020 hebben we ook meer ingezet op bezor-
gen. Omdat daar door de omstandigheden vraag naar was. 
Inmiddels hebben we een aardig bestand aan bezorgklan-
ten. Mede door corona hebben we het drukker gekregen. 
Het belang van goede voeding komt dan gelukkig boven 
drijven bij veel mensen. We hebben dan ook veel nieuwe 

klanten mogen begroeten die onze krachten zeer waarde-
ren.  Marc en zijn team staan altijd klaar voor al uw vragen, 
verzoekjes en/of wensen. Kom gerust een keer naar Borger 
om ons te bezoeken. Voor al uw vragen over bezorgen, as-
sortiment, producten etc., kunt u ons bereiken via  
ieme@iemeborger.nl of bel 0599 - 23 61 24.

U vindt de Ieme aan de Hoofdstraat 61A,  
9531 AC  Borger. Ook kunt u ons vinden op  
Facebook @deiemenatuurvoeding

Openingstijden:
Maandag 11.00 – 18.00 uur
Dinsdag  08.30 – 18.00 uur
Woensdag  08.30 – 18.00 uur
Donderdag  11.00 – 18.00 uur
Vrijdag  08.30 – 18.00 uur
Zaterdag  08.30 – 17.00 uur
Zondag  Gesloten



52 RegioMagazine - Succes door Reclame!



53RegioMagazine - Succes door Reclame!

Bouw Koster Tweewielers na facelift klaar voor 
de toekomst
door Jan Johan ten Have

STADSKANAAL - Bouw Koster Twee-

wielers in Stadskanaal is ingrijpend 

verbouwd. De winkel kreeg de 

afgelopen vier maanden een grondige 

facelift. De zaak heeft nu een frisse, 

moderne uitstraling. Ook onderging 

het pand bouwkundige aanpassingen 

om de duurzaamheid te vergroten 

door het energieverbruik terug te 

dringen. “We zijn trots op het prach-

tige resultaat”, zegt eigenaar Roelof 

Koster. 

De verbouwing stond al enige tijd in 

de planning. In eerste instantie was 

gefaseerd verbouwen - verspreid over 

twee jaar - de bedoeling, maar vanwege 

de gedwongen winkelsluiting besloot 

Roelof de renovatie maar gelijk volledig 

te laten uitvoeren. En dus gebeurde er nogal wat, de afge-

lopen paar maanden. Zo zijn winkel en werkplaats volledig 

voorzien van een nieuwe, vloeistofdichte betonnen vloer 

met uitstekende isolatiewaarde, fraai afgewerkt met een 

glanzende middelgrijze coating die gemakkelijk schoon te 

houden is. 

Verder is de gevel van het pand voorzien van nieuwe 

kozijnen en deuren. De voormalige witte exemplaren zijn 

verwijderd en vervangen door nieuwe houten kozijnen 

en deuren die het pand een moderne uitstraling geven. 

De plafonds in de zaak zijn vervangen en de bestaande 

verlichting maakte plaats voor nieuwe, energiezuinige 

ledverlichting. 

E-bikes en scooters

Bouw Koster is specialist in e-bikes voor Stadskanaal en 

verre omgeving. Van traditionele e-bike tot speed pede-

lec: wie elektrisch aangedreven wil fietsen, vindt bij Bouw 

Koster alles van zijn of haar gading. De klant kan in de 

winkel terecht voor een breed aanbod van vele merken, 

zoals Gazelle, Koga, Giant, Batavus, Sparta, Pegasus, Bulls, 

Kalkhoff en Trennergy. 

“De populariteit van de e-bike is de afgelopen jaren 

spectaculair toegenomen. Iedereen van jong tot oud wil 

tegenwoordig gezien worden op een elektrisch aange-

dreven tweewieler. Daarom hebben wij ons uitdrukkelijk 

gespecialiseerd in een breed aanbod merken en uitvoerin-

gen e-bikes in uiteenlopende prijsklassen. Wij bieden een 

e-bike voor elk budget”, vertelt Roelof Koster. Ook scooters 

zijn onverminderd populair, Bouw Koster voert de merken 

Peugeot en Sym brom- en snorscooters. En wie op zoek is 

naar een driewieler - met of zonder elektrische ondersteu-

ning - vindt in de zaak de kwaliteitscollectie van Pfiff. 

Service en onderhoud

Ook biedt Bouw Koster uitstekende service en vakkundig 

onderhoud op het gebied van e-bikes, fietsen, scooters en 

driewielers. Om de mogelijkheden voor service en onder-

houd nog verder te verbeteren, is de werkplaats gemoder-

niseerd en uitgebreid met een extra werkplek. 

De zaak, die 60 jaar geleden werd opgericht door Roelof’s 

vader en naamgever Bouw Koster is na deze grondige 

facelift helemaal klaar voor de toekomst: “Het was een 

grote klus, maar nu ziet onze zaak er weer tiptop uit. Ons 

klantvriendelijke team van zes medewerkers staat voor 

iedereen klaar met kwaliteitsproducten en prima service”
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Multi Vloer Emmen zoekt de klant tijdens lockdown thuis op
Multi Vloer blijft inspireren, bereikbaar en helpt u 
graag aan thuis
De winkel van vloer- en woonspecialist Multi Vloer aan 
de Zuidbargerstraat in Emmen kunt u door de lockdown 
tijdelijk niet meer fysiek bezoeken. De winkel is, vol-
gens Martijn Velema eigenaar van Multi Vloer wel online 
geopend op www.multivloeremmen.nl. U vindt hier het 
complete assortiment van vloeren zoals tapijt, laminaat, 
kurk, bamboe, marmoleum, pvc en natuurlijk parket. 
Maar ook telefonisch staan de medewerkers van Multi 
Vloer u deze dagen graag te woord. 

Multi Vloer komt nu bij u thuis
Martijn Velema: “De gezondheid en veiligheid van de klant 
maar ook die van onze medewerkers staat natuurlijk bij 
ons voorop. Daarnaast hebben wij begrip voor de maatre-
gelen van de overheid. Maar omdat wij de klant ook in deze 
periode zo goed mogelijk willen adviseren op het gebied 
van woninginrichting komen we nu bij de klant thuis. Wij 
nemen verschillende stalen mee waarmee de klant in alle 
rust in zijn eigen vertrouwde omgeving een keuze kan 
maken. Daarnaast gaan onze werkzaamheden als inmeten, 
monteren en bezorgen gewoon door maar natuurlijk doen 
we dit wel op afstand. Hierdoor kunnen wij nog steeds aan 
de woonwensen van de klant ,ook tijdens de lockdown, 
voldoen”. 

Multi Vloer al meer dan dertig jaar een begrip
Al meer dan dertig jaar is Multi Vloer een begrip in Zui-
doost-Drenthe als het gaat om uw woonwensen op het 
gebied van vloeren. Maar ook op het gebied van zonwering, 
raamdecoratie, behang, gordijnen of parket- en traprenova-
tie bent u bij Multi vloer aan het juiste adres. In 2019 heeft 
Martijn Velema het bedrijf van zijn ouders overgenomen. 
Multi Vloer geeft interieuradvies op maat voor particuli-
eren, bedrijven en instellingen. Daarnaast heeft het bedrijf 
ook een eigen montage dienst en vloerleggers in dienst. 
U vindt er een ruim assortiment aan topmerken en kwalit-

eitsproducten. Medewerkers geven u graag advies over 
kleur- en materiaalgebruik.

Multi Vloer heeft voor iedere wens een passende 
oplossing
De reacties van de klanten zijn, nu Multi Vloer bij ze thuis 
komt, volgens Martijn positief. “Van de meeste mensen 
waar we komen hoor ik dat ze het fijn vinden dat ze nu 
thuis in hun eigen omgeving een keuze kunnen maken 
en dat op een moment dat ze dit zelf het beste uitkomt. 
Het kopen van een nieuwe vloer of raamdecoratie is toch 
altijd best spannend omdat er zoveel keuze is. Nu we bij 
de mensen thuis komen kunnen ze veel beter vergelijken 
wat de mogelijkheden zijn en welke kleuren en dessins 

ze het beste kunnen combineren. De klant ziet zo in één 
oogopslag of iets bij het interieur past. Afhankelijk van de 
wensen nemen wij een aantal kleur- en structuurstalen 
mee van raamdecoratie, vloeren of zonwering, maar net 
wat gewenst is. Onze persoonlijke begeleiding en inzet, 
gecombineerd met een breed assortiment maakt dat wij 
net even iets anders zaken doen dan de gemiddelde zaak 
en dat weten onze klanten te waarderen. Als Multi Vloer 
bieden wij voor iedere wens een passende oplossing”.

Meer over Multi Vloer kunt u vinden op 
www.multivloeremmen.nl of bellen met nummer: 
0591 - 67 74 17. (Week in Week uit/Martin Zaagman)
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Kom, ervaar en beleef Ekoplaza zelf aan de Wilhelminastraat 50-A in Emmen

Zuidoost Drenthe heeft met Ekoplaza een
volwaardige biologische supermarkt

Na een grondige verbouwing waarbij het winkelopperv-
lak is verdubbeld opende Ekoplaza vorig jaar september 
opnieuw de deuren. Niet alleen Emmen maar de hele re-
gio Zuidoost Drenthe kreeg hiermee een ruim opgezette 
biologische supermarkt met een compleet en volledig 
assortiment. Lieslot Adams, die de supermarkt twee jaar 
geleden heeft overgenomen, kijkt samen met haar team 
tevreden terug op de afgelopen maanden. Lieslot Adams: 
“Na de uitbreiding hebben we veel nieuwe klanten, 
waaronder veel jongeren, mogen verwelkomen en daar 
zijn we uiteraard heel blij mee. De klanten zijn heel 
enthousiast en wat we horen is dat ze de ruimte die ze nu 
in de winkel hebben als prettig ervaren en doordat het 
assortiment nu heel ruim is kunnen ze ook alles bij ons 
kopen. Als Ekoplaza willen we mensen ondersteunen in 
een gezonde, biologische leefstijl en dat kunnen we nu.”

Iedere afdeling in de supermarkt is uitgebreid maar met 
name in de groenten, brood en zuivel is nu een veel 
ruimere keuze. Lieslot Adams: “Eerst hadden we een 
groentekoeling van maar één vierkante meter en dit is nu 
zes vierkante meter. De keuze in onder meer gesneden 
groenten is hiermee enorm uitgebreid. Iets wat helemaal 
nieuw is zijn de kant en klaar maaltijden, daarmee heb je 
in een korte tijd een gezonde maaltijd op tafel staan, iets 
wat de mensen tegenwoordig willen. Het bijzondere aan 

deze maaltijden is dat ze heel laag 
zijn in zout, maar wel prettig zijn in 
smaak. Dit komt door de kruiden 
die erin zijn verwerkt.”

De producten bij Ekoplaza zijn 
honderd procent biologisch, iets 
wat vrij uniek is. Daarnaast heeft 
Ekoplaza ook materialen voor het 
verduurzamen van je keuken. Te 
denken aan pannen, handdoeken, 
raspen, potten enz. Ook Dille en 
Kamille maakt nu deel uit van het 
assortiment. De pannen zijn van 
hoge kwaliteit, zonder schadeli-
jke stoffen. Zo is bijvoorbeeld de 
teflon laag vervangen door een 
planten laag. Hierdoor kun je de 
heerlijkste gerechten bereiden, 
zonder daarbij het milieu onnodig 
te belasten”.

Aan mensen die nog nooit biologisch hebben gegeten 
wil Lieslot adviseren: “Ga het eens proeven en ervaar hoe 
lekker het is. De smaak is zo ontzettend fijn en daarna-
ast hoeft het beslist niet duurder te zijn. Dit komt omdat 
je voeding eet en geen vulling. Een brood dat je in de 
reguliere supermarkt koopt bevat weinig voedingsstoffen, 
deze vult niet. Een brood van ons vult wel. Hierdoor eet je 
minder. Er komen hier ook klanten met weinig inkomen en 

door slimme keuzes te maken kunnen ze volledig biolo-
gisch eten.

De toekomst voor Ekoplaza ziet Lieslot met vertrouwen 
tegemoet. “Ik denk dat steeds meer mensen de biologische 
supermarkt zullen ontdekken. Je eet niet alleen voor jezelf 
heel gezond maar het is ook een behoud voor het milieu 
doordat onze producten niet worden plat gespoten met 
allerlei chemicaliën”. (Week in Week uit/Martin Zaagman)


