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Nijstad Handel heeft ambitie om
assortiment nog verder uit te breiden 
en nog scherpere prijs te bieden  

door Jaap Ruiter 
Nijstad Handel in Stadskanaal en Groningen 
is een toonaangevende leverancier van 
geïsoleerde sandwich-panelen, stalen dak- 
en gevelbeplating, dakpanplaten, golfpla-
ten, damwandprofielen en zetwerk. Zowel 
de particuliere als de zakelijke klant kan 
gebruik maken van de enorme voorraden, 
het indrukwekkend assortiment en de korte 
lijnen waardoor een snelle levering, inclu-
sief maatwerk, altijd gegarandeerd is.  

Nog uitgebreider assortiment en scherpere 
prijs 
Eigenaar Sander van der Waal heeft in de 
afgelopen jaren voortdurend de grenzen 
verlegd: van relatief klein begonnen tot 
inmiddels een toonaangevend bedrijf met 
twee gelijkwaardige vestigingen in Stads-
kanaal en Groningen. "Het afgelopen jaar 
zijn we vooral bezig geweest om dezelfde 
ambities in Groningen te halen die wij in 
Stadskanaal al langere tijd hebben."  

Meccano-doos voor volwassenen 
Nu Stadskanaal en Groningen inmiddels 
twee gelijkwaardige vestigingen zijn is 
Sander van der Waal momenteel druk bezig 
om klanten een nog uitgebreider assorti-
ment, meer service, scherpere prijs en nog 
snelle levering te bieden. "Stalen dak- en 
gevelbeplating kent ongekende gebruiks-
mogelijkheden. Het zal niet lang duren 
of er worden complete huizen van staal 

gebouwd: duurzaam, onderhoudsvrij en 
snelle bouw. Zelfs voor de doe-het-zelver 
staan er heel interessante innovaties op 
stapel. Binnenkort wordt het mogelijk om 
zelf een houten geraamte te bouwen en die 

vervolgens te beplaten. Je kunt het vergelij-
ken met een meccano-doos, maar dan voor 
volwassenen." 

(Lees verder op pagina 5)
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Een totaalaanbieding op het gebied van grond- 
en straatwerk kan J.L.Smit Grond- en straatwerk 
uit Drouwenermond u aanbieden
J.L.Smit Grond- en straatwerk is specialist op het gebied van grondwerk en bestrating. 
Al ruim 10 jaar staan Koos en zijn medewerker voor u klaar. U kunt hierbij denken aan 
het leegruimen van uw tuin, als het aanleggen van diverse soorten bestrating, aan en 
afvoeren van grond en zand of de aanleg van riolering.

J.L.Smit Grond- en straatwerk voert de 
opdracht naar volle tevredenheid voor 
u uit. “We leveren een totaalpakket op 
ons vakgebied, wat betekent dat we onze 
klant volledig  kunnen ontzorgen”, aldus 
Koos Smit.  “Onze opdrachtgevers zijn zeer 
divers, u moet hier denken aan particu-
lieren maar ook zakelijke klanten, zoals 
woningbouwcorporaties, gemeenten, semi-
overheden en agrariërs.” Veel van deze 
werkzaamheden voert men in eigen beheer 
uit met eigen materieel en team van ca. 
15 medewerkers, in drukke tijden aange-
vuld met een vaste groep zzp-ers. “Wij zijn 
tevens in het bezit van meerdere minisho-
vels, minikraan en divers klein materiaal, 
zoals trilplaten, trilstampers, kunststof 
rijplaten, vacuumsets enz.”

Groot show- en opslagterrein
U kunt een bezoek brengen aan het grote 
showterrein aan het Zuiderdiep 56 te Drou-
wenermond. Hier vindt u vele showborden 
met voorbeelden van diverse soorten 
bestrating, van “simpele” betonsteen tot 
luxueuze keramische tegels en van gebak-
ken bestrating tot diverse muurelementen. 
Veel standaardmaterialen zoals opsluitban-
den, muurblokken en veelvoorkomende 
betontegels kunnen uit voorraad geleverd 
worden. Ook voor het halen van een kar 

grond of zand kunt u aan het Zuiderdiep 56 
terecht.

J.L.Smit Grond- en straatwerk heeft de 
dealerschappen van gerenommeerde 
fabrikanten, zoals Redsun, MBI, Tuinvisie, 
Excluton, VanderSanden en Michel Oprey. 
Doordat men rechtstreeks levert vanaf 
de fabrikanten en er geen tussenhandel 
aan te pas komt, kunnen de bestratings-
materialen tegen marktconforme prijzen 
worden aangeboden. Door Corona zijn er 
in sommige productgroepen wel gaten 
in de voorraden ontstaan. Het advies van 
Koos hierin is dat als u plannen heeft, u 
de materialen zo vroeg mogelijk dient te 
bestellen om teleurstelling te voorkomen. 
Tevens heeft men geregeld partijhandel, 
wat tegen gunstige tarieven van de hand 
gaat. Dit kan gaan om gebruikte gebakken 
bestrating, tot nieuwe fabriekspartijen. 
J.L.Smit Grond- en straatwerk levert tevens 
aan de zakelijke markt, u moet hier bij den-
ken aan hoveniers, bestratingsbedrijven en 
houtbouwers.

Trends
Trend in de tuin zijn nog steeds de grote 
tegels, zowel keramisch als hoogwaardig 
beton, al dan niet voorzien van coating 
of deklaag. Grote voordeel van keramiek 

tegels is dat ze onderhoudsarm zijn en niet 
krasgevoelig of verkleuren. Het leggen van 
keramische tegels vergt wel specialistische 
kennis en daarvoor heeft Koos de juiste 
vakmannen en apparatuur beschikbaar.

Grondwerk
Goed uitgevoerd grondwerk vormt de basis 
voor jarenlang plezier van uw bestrating. 
J.L.Smit grond- en straatwerk kan ook 
hierin u bedienen. Denk hier bij aan juiste  
aan- en afvoer van zand en grond, aanleg 
drainage en riolering en leveren van puin 
als fundatiemateriaal. 

U bent van harte welkom op ons showter-
rein aan het Zuiderdiep 56 te Drouwener-
mond. Desgewenst komen we kosteloos bij 
u langs om de werkzaamheden te bekijken, 
om daarna de klant een heldere offerte te 
versturen.

J.L.Smit Grond- en straatwerk
Zuiderdiep 56  |  9523 TH Drouwenermond
0599 - 70 02 97
info@jlsmitgrondenstraatwerk.nl
www.jlsmitgrondenstraatwerk.nl
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Vervolg van de voorpagina
Sander van der Waal van Nijstad Handel: 
‘Bouwen met staal is de toekomst’  
door Jaap Ruiter 
Als toonaangevend leverancier van geïsoleerde sandwich-panelen, 
stalen dak- en gevelbeplating, dakpanplaten, golfplaten, dam-
wandprofielen en zetwerk heeft Nijstad Handel met vestigingen in 
Stadskanaal en Groningen ambities om vooral uit te breiden met een 
nog uitgebreider assortiment met tal van innovatieve toepassingen 
en zijn klanten meer service, scherpere prijs en nog snellere levering 
met een eigen bezorgdienst te bieden. 

Groeimarkt voor dak- en gevel-
beplating  
Met twee vestigingen in zowel 
Stadskanaal als in Groningen 
bedient Nijstad Handel nu de 
drie noordelijke provincies en 
een deel van Overijssel. "Omdat 
de locatie aan het Hoendiep in 
Groningen veel groter is dan dat 
wij momenteel in gebruik hebben, 
kan ik altijd nog verder uitbrei-
den", vertelt eigenaar Sander 
van der Waal, die 9 jaar geleden 
aan de Gedempte Vleddermond 
in Stadskanaal is begonnen en 
vrij snel ging uitbreiden omdat 
er destijds ook al een groeimarkt 
was voor dak- en gevelbeplating. 

"Die groei is eigenlijk alleen maar 
doorgezet omdat bouwen met 
staal de toekomst is." 

‘Ik wil 100 procent achter mijn 
producten kunnen staan’ 
Normaal gesproken is Sander 
van der Waal veel onderweg om 
fabrikanten, locaties en bouwers 
te ontmoeten omdat hij op de 
hoogte wil blijven van de nieuw-
ste toepassingen in het bouwen 
met staal. "Daarom ben ik blij dat 
de Corona eindelijk achter de rug 
is, want er zijn inmiddels zoveel 
nieuwe innovaties bijgekomen die 
ik eerst met eigen ogen wil zien, 
voordat ik die aan het assortiment 

toe voeg. Als ik niet overtuigd ben 
van een nieuw product en er niet 
in geloof, dan verkoop ik het ook 

niet. Ik wil 100 procent achter 
mijn producten kunnen staan." 

Nieuwe innovatieve 
toepassingen  
Vanwege tal van nieuwe innova-
ties heeft Sander van der Waal 
besloten om vooral het assorti-
ment te gaan uitbreiden, in plaats 
van het openen van een derde lo-
catie. "Van een derde locatie word 
ik niet gelukkig, maar ik word wel 
gelukkig van nieuwe innovatieve 
toepassingen in deze branche. 
Daar gaan we de komende tijd 
dan ook vol op inzetten, plus dat 
we nog meer voorraden gaan 
aanhouden, nog sneller willen 
leveren en door grootschalige 
inkoop een nog scherpere prijs 
bieden. 

Ook online gaan we de moge-
lijkheden en de service vergro-
ten, zodat je vanuit je luie stoel 
complete schuurtjes, garages 
en kleine loodsen kunt bestel-
len, inclusief stalen of houten 
constructies. De webshop leidt je 
heel eenvoudig door de diverse 
mogelijkheden, waarna op het 
eind een keurig boodschap-
penlijstje ontstaat dat als een 
compleet doe-het-zelf-pakket 
wordt geleverd als een soort van 
meccano-doos."    

Duurzaam, onderhoudsvrij en 
veel sneller dan traditionele 
bouw 
Sander van der Waal weet als 
geen ander dat er veel meer 
mogelijk is dan alleen traditionele 
bouw. "In de bouw is nog een 
wereld te winnen", vindt hij. "Staal 
zal steeds vaker op bouwlocaties 
toegepast worden. Neem als voor-
beeld de Fels-platen. Dat is een 
uniek click-systeem met een strak 
uiterlijk waar je daken en wanden 
mee kunt bedekken. Fels-platen 
zijn heel duurzaam, zijn voorzien 
van een ijzersterke coating met 
alle RAL-kleuren waar je complete 
schuren, loodsen en huizen van 
kunt bouwen. Bovendien is deze 
vorm van bouwen duurzaam, 
onderhoudsvrij en gaat veel 
sneller." 

Bouwen met staal voor iedereen 
bereikbaar 
De ambitie van Sander van der 
Waal is dat bouwen met staal voor 
iedereen bereikbaar en toeganke-
lijk is: doe-het-zelvers, aannemers, 
timmerbedrijven, chaletbouwers, 
kleine zelfstandigen, montagebe-
drijven, hoveniers, etc. "We stre-
ven er naar dat vrijwel alles via de 
webshop van Nijstad te bestellen 
is waarna het door onze eigen 
bezorgdienst thuis, op het bedrijf 
of locatie wordt afgeleverd. Bij 
meer complexe bouwwerken 
denken wij graag mee om aan de 
hand van een bouwtekening een 
bestellijst met alle benodigdhe-
den te maken, inclusief verbin-
dingstukken en bevestigings-
materialen. En als er iets heel 
bijzonders moet worden besteld, 
zoals heel afwijkende maten, kan 
dat nog steeds razendsnel omdat 
Nijstad Handel alleen contacten 
heeft met dichtbij gevestigde 
fabrikanten in Nederland, België 
en Duitsland, die net als wij graag 
mee willen denken met onze 
klanten. Bovendien kopen we 
rechtstreeks in en zijn daarom erg 
scherp geprijsd." 

www.nijstadhandel.nl 
"Mijn streven is dat als je aan sta-
len constructies en stalen gevel- 
en dakbeplating met uitstekende 
isolatiematerialen denkt, dat je 
dan direct aan Nijstad Handel 
denkt", besluit Sander van der 
Waal. "Je kunt met staal vrijwel al-
les bouwen, van kippenschuur tot 
complete woning, inclusief afwer-
kingen als boeidelen, windveren, 
dakgoten en afwerkprofielen. Het 
is snel, duurzaam en onderhouds-
vrij. Bovendien staan we altijd 
klaar met deskundig personeel, 
dat graag mee denkt en adviseert. 
Wat wil je nog meer als doe-het-
zelver of professioneel bouwer?" 

Nijstad Handel is gevestigd in 
Groningen (Hoendiep 160)  
en Stadskanaal (Gedempte  
Vleddermond 9). Voor meer  
informatie kunt u bellen naar 
0599 - 61 50 19 of een kijkje 
nemen op www.nijstadhandel.nl 
of op Facebook.
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M. Lambers Montage in Nieuw-Weerdinge is 
gespecialiseerd in alle soorten hekwerk
Door Miranda Wolters 
Hekwerk is er in allerlei verschillende soorten, kleuren en materiaal en of u nu op zoek bent naar een tuinafscheiding 
of erfafrastering gemaakt van hout of metaal maakt niet uit, M. Lambers Montage in Nieuw-Weerdinge levert en mon-
teert het voor u. 

Mike Lambers begon zo’n anderhalf jaar geleden met zijn 
bedrijf, daarvoor werkte hij al ruim 5 jaar in dezelfde bran-
che en deed hij dus al flink wat kennis en ervaring op. “Ik 
wilde altijd al graag een eigen bedrijf beginnen en doordat 
ik eerst ergens anders werkte om ervaring op te doen was 
de sprong nu niet meer zo groot en is het gewoon zo ont-
staan”, vertelt hij. “Ik ben blij dat het zo gegaan is en ben 
trots op alle mooie projecten die we nu al hebben mogen 
voltooien.” 

Dubbelstaafmat hekwerk of sierhekwerk
Lambers Montage levert en plaatst voornamelijk hekwerk 
en doet dat voor zowel particuliere als zakelijke klanten. 
Voor wat betreft hekwerken zijn er ontzettend veel moge-
lijkheden, zo kunt u voor een eenvoudige erfafscheiding 
bijvoorbeeld kiezen voor een gaashekwerk. Een gaashek-
werk wordt vaak gebruikt als afscheiding rond bijvoor-
beeld een bedrijfspand of dierenweide. Maar het is ook 
mogelijk om te kiezen voor een dubbelstaafmat hekwerk. 

Dit hekwerk bestaat uit stevige maar dunne stalen staven 
die verzinkt en gecoat zijn. Een hekwerk van dit materiaal 
ziet er luxe uit en is op dit moment best populair. Het laten 
plaatsen van een sierhekwerk is ook een optie. Bij sier-
hekwerk gaat het altijd om maatwerk, het hek wordt dus 
helemaal naar uw smaak en exact op maat voor u geprodu-
ceerd. Indien gewenst inclusief een sierpoort die dan ook 
nog eens elektrisch te bedienen is. 

Schuttingen en paardenbakken
Wilt u geen hekwerk maar is het de bedoeling om een 
schutting als tuinafscheiding te laten plaatsen? Ook dan 
bent u bij M. Lambers Montage aan het goede adres. “We 
plaatsen bijvoorbeeld ook mooie hout betonschuttingen. 
Dit soort schuttingen zijn mooi strak en recht te monteren 
en blijven ook strak en recht staan, iets dat bij een schut-
ting die alleen gemaakt is van hout vaak niet het geval is. 
Voordeel is ook dat het hout van de schutting niet met 
de grond in aanraking komt en dus niet kan gaan rotten 
en men jaren plezier van de schutting heeft.” Voor deze 
schuttingen is er overigens keuze uit verschillende kleuren 
beton en is het mogelijk te kiezen voor bijvoorbeeld gre-

nen of douglas hout. Bent u paardenliefhebber en moet er 
een paardenbak geplaatst worden? Ook dat verzorgt Mike 
graag voor u. 

Welk soort 
hekwerk, 
schutting of 
paardenbak 
u ook kiest, 
u kunt altijd 
rekenen op de 
kwaliteit van 
het materiaal 
en de kunde 
van de mon-
teurs die het 
bij u komen 
plaatsen. Voor 
wat betreft 
levertijden 
is het zo dat de hekwerken op dit moment redelijk snel te 
leveren en te plaatsen zijn. Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden en prijzen dan kunt u contact opnemen met 
Mike, hij komt graag bij u langs om een en ander te laten 
zien. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de splin-

ternieuwe website, die zal binnenkort te vinden zijn 
op www.mlambersmontage.nl. maar op de Faceboo-

kpagina zijn echter ook al veel voorbeelden van 
reeds gerealiseerde projecten te vinden. Bel, 

Whatsapp of mail gerust!

M. Lambers Montage
Tel: 06 - 21 30 85 48

www.mlambersmontage.nl
info@mlambersmontage.nl
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Gasfles voor de camping nodig of op zoek naar een 
nieuwe schroefboormachine met een verwisselbare 
accu? Je vindt het bij Boiten Techniek in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Boiten Techniek is al sinds jaar en dag het adres in Stads-
kanaal waar de kampeerder zijn gasfles voor de camping 
komt halen of laten vullen en ook weet de zakelijke klant 
Boiten te vinden voor allerlei andere soorten gas die 
gebruikt worden voor de heftruck of laswerkzaamheden. 
Maar wist je dat het bedrijf vel meer dan dat te bieden 
heeft? 

“We zijn een technische groothandel voor zowel de parti-
culiere als zakelijke klant”, vertelt Marcel Helweg, één van 
de directeuren van het bedrijf. Hij runt de zaak samen met 
zijn broer Ronnie en daarnaast bestaat het team van Boiten 
nog uit ruim 18 andere medewerkers. “We hebben onder 
andere een ruime balie midden in de showroom waar altijd 
medewerkers aanwezig zijn, niet alleen om te helpen bij 
het afrekenen maar ook voor hulp en advies’, aldus Marcel. 
In de showroom is het dan ook de hele dag door een 
komen en gaan van klanten, en dat is voor een technische 
groothandel best bijzonder. Marcel: “Bij ons is het bijvoor-
beeld tijdens de zomervakantie en rond Kerst ook altijd 
gewoon druk. Dat zijn de periodes waarin het in de bouw 
wat rustiger is maar we juist meer particuliere klanten ont-
vangen die dan bijvoorbeeld voor hun gasfles komen.”

Behalve gas vind je bij Boiten natuurlijk ook heel veel 
andere artikelen. Denk aan elektrische- en handgereed-
schappen van verschillende merken maar bijvoorbeeld 
ook aan een grote collectie werkkleding. Voor wat betreft 
de gereedschappen wordt er tegenwoordig steeds meer 
gebruik gemaakt van de modernste accutechnieken waar-
bij 1 en dezelfde accu gebruikt kan worden op zowel de 
schroefboormachine en cirkelzaag en zelfs op de grasmaai-
er of bladblazer! Werkkleding wordt op werkdagen vaak 
meer gedragen de eigen vrijetijdskleding en moet daarom 
natuurlijk niet alleen functioneel maar ook comfortabel 

zijn. Bovendien moet alles aan de veiligheidsvoorschriften 
voldoen en omdat men bij Boiten goed op de hoogte is van 
wat een kledingstuk goede en veilige werkkleding maakt 
kunnen de medewerkers u hierover goed informeren en 
adviseren. Boiten zorgt niet alleen voor mooie en pas-
sende werkkleding maar kan ook de bedrukking met het 
bedrijfslogo voor je regelen. De collectie bestaat onder 
andere uit broeken, jassen, truien en shirts maar ook uit 
(veiligheids)schoenen- en laarzen.

Je bent van harte welkom in de winkel aan de Steenhou-
wer 28 in Stadskanaal, wil je bijvoorbeeld meer weten 
over de verschillende (tuin)gereedschappen die op 1 en 
dezelfde accu kunnen functioneren? De medewerkers van 
Boiten Techniek vertellen je er graag alles over! 

Boiten Techniek
Steenhouwer 28  |  Stadskanaal
Tel: 0599 – 61 22 77  |  info@boitentechniek.nl
www.boitentechniek.nl
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Creativiteit en Activiteit komen samen in 
het CreActief Centrum! 
Op 11 september 2021 opende het CreActief Centrum haar deuren aan de Schoolstraat 
9 te Musselkanaal. Waar Blank Design Reclame al jaren een gevestigde naam is aan dit 
adres zijn CreAgency en OokJIJKanHet hier sindsdien ook gevestigd. De drie bedrijven 
bundelen samen hun krachten tot het CreActief Centrum waarbij creativiteit en activi-
teit samen komen. 

CreAgency: “Jouw ULTIEME mediapartner” 
Robin Dol is samen met zijn team creatieve 
duizendpoten gespecialiseerd in reclame 
en media. “Als ondernemer ben je vaak een 
duizendpoot.” vertelt Robin van CreAgency. 
“Naast de dagelijkse bedrijfsvoering moet 
je ook nog eens vele randzaken bezig. 
Je bent dus al druk genoeg. De creatieve 
geesten van CreAgency kunnen het ver-
lengstuk zijn van jouw bedrijf. Bij ons heb 
je alles op het gebied van reclame, design 
& marketing onder 1 dak.” Het bedrijf 
biedt een breed scala aan diensten zoals 
videoproducties, fotografie, drukwerk, 
grafisch design, websites, smartphone apps, 
social media marketing en content creatie. 
“We houden van korte lijntjes, persoonlijk 
contact en menselijke aandacht. Doordat 
wij alles ook echt zelf doen, kunnen wij dit 
ook realiseren. Daarom is CreAgency jouw 
ultieme mediapartner!”

CreAgency is uniek
Als enige in de regio biedt CreAgency dit 
alles-onder-1-dak-concept. Maar je hoeft 
geen bedrijf te hebben om bij deze artis-
tieke duizendpoten aan te kloppen. “Ons 
team werkt niet alleen maar voor bedrijven. 
Ook particulieren kunnen gebruik maken 
van onze zeer uitgebreide dienstverlening.” 
Als voorbeelden noemt Robin onder andere 
fotoshoots, trouwreportages, wenskaarten, 
inbinden en lamineren van documenten en 

diverse fotoproducten. “Je kunt dan denken 
aan foto’s op canvas, hout en aluminium 
maar ook hoogwaardige fotoprints van 
museumkwaliteit.” 

OokJIJKanHet: “De eerste stap naar een 
ander leven”
Anita Warringa-Plat is met haar uniek 
concept ‘OokJIJKanHet’ in hetzelfde pand 
gevestigd. OokJIJKanHet biedt personal 
training, small group training, leefstijlcoa-
ching en begeleiding voor of na een maag-
verkleinende operatie. Als personal trainer 
en leefstijlcoach heeft Anita persoonlijke 
aandacht voor afvallen, leefstijlverandering 
en begeleiding bij sport en voeding. “Voor 
veel mensen is naar een sportschool gaan 
een hele grote stap.” vertelt Anita. "Sporten 
zou leuk moeten zijn voor iedereen. Jong, 
oud, overgewicht of geen overgewicht. Bij 
OokJIJKanHet is sporten laagdrempelig en 
toegankelijk.” 

Ervaringsdeskundige
Anita weet hoe lastig het kan zijn om te 
worstelen met gewicht en gezondheid. “In 
2018 woog ik nog ruim 150 kilo. Ik hup-
pelde van dieet naar dieet maar niks hielp. 
Uiteindelijk was ik er zo zat van dat ik 
heb gekozen voor een maagverkleinende 
operatie.” Anita krijgt vaak te horen dat ze 
heeft gekozen voor de makkelijke weg. Zelf 
denkt ze daar anders over. “Ik viel veel af 

na mijn operatie maar het ging nog steeds 
niet goed. Ik voelde me heel zwak en viel 
veel te veel af. Ik had hulp nodig maar men 
kon mij de juiste hulp niet bieden. Toen 
ben ik zelf op zoek gegaan en heb mij ver-
diept in de materie.” Anita kreeg hierdoor 
een passie voor gezondheid in de breedste 
zin van het woord en ontwikkelde haar 
eigen leefstijlprogramma.

Met OokJIJKanHet wil Anita de hulp bieden 
die ze zelf gemist heeft. Een maagverklei-
ning verandert je leven drastisch en dan is 
het fijn als je extra begeleiding kunt krijgen 
van iemand die weet hoe het is en hoe het 
voelt. 

Persoonlijke aandacht 
OokJIJKanHet beschikt over een kleine 
fitnessruimte met een aantal bewegings-
apparaten en geeft naast 1 op 1 training, 
ook Small Group trainingen zoals Steps 
aerobics, Tabata en Circuittrainingen. Door 
deze trainingen te beperken tot maximaal 6 
deelnemers zijn de trainingen verbindend 

en motiverend en kan er persoonlijke aan-
dacht geboden worden. 

Voor iedereen toegankelijk 
Wist je dat OokJIJKanHet aangesloten is bij 
Bedrijfsfitness Nederland? Hierdoor kun 
je via je werkgever met korting sporten 
en zijn er zelfs vergoedingen door ziek-
tekostenverzekeraars. Ook is het bedrijf 
aangesloten bij de participatiewebshop 
van gemeente Borger-Odoorn. Voor meer 
informatie kun je bellen met OokJIJKanHet 
via 06 25 31 33 41, of neem een kijkje op 
de website www.OokJIJKanHet.nl

CreAgency beschikt naast de eerder be-
noemde diensten ook nog eens over een 
uitgebreide webshop voor het bestellen 
van drukwerk en biedt via PrintKanaal.nl 
de mogelijkheid dit makkelijk vanuit je luie 
stoel te doen. Voor meer informatie kun 
je bellen naar 0599 - 24 40 00, of bezoek 
onze website www.CreAgency.nl
Het CreActief Centrum, voor iedereen 
toegankelijk. 
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Verkoopteam van Gebr. Wever is uitgebreid
Gerben Gelms en Jordy Wolf zijn nu samen ‘het gezicht’ van 
de afdeling Bestrating  
door Jaap Ruiter 
Gebr. Wever aan de Kavelingen 52 in Valthermond is niet 
alleen een gerenommeerd transportbedrijf maar is tevens 
het aangewezen adres voor een divers en uitgebreid aan-
bod van sierbestrating, tuintegels, straatstenen, klinkers 
en andere vormen van erfverharding, inclusief split, zand 
en veenproducten. Vanwege een groeiend klantenbe-
stand is het verkoopteam onlangs uitgebreid met Jordy 
Wolf.  

‘Het voelt als een grote familie’ 
Gerben Gelms was al langer het gezicht van de afdeling 
Bestrating van Gebr. Wever, maar nu de bekende Jan Koers 
een stapje terug doet was er behoefte aan uitbreiding van 
het verkoopteam. "Een half jaar geleden ben ik in dienst 
getreden", blikt Jordy Wolf terug. "En ik kan nu al zeggen 
dat ik helemaal op mijn plek ben. Aan de ene kant zijn we 
met zijn allen heel gemotiveerd met hart voor de zaak, 
maar aan de andere kant is de sfeer ook heel gezellig en 
gemoedelijk. Het voelt een beetje als een grote familie. Ik 
voel me er helemaal thuis." 

‘We zijn nergens te groot of te klein voor’ 
Gerben Gelms is blij met zijn nieuwe collega. "Jordy past 
hier perfect. Net als ik vind hij het geweldig dat we zoveel 
verantwoordelijkheid krijgen binnen het bedrijf. Jordy en ik 
regelen alles wat met Bestrating heeft te maken: adviseren, 
inspireren, meedenken, inkoop en verkoop. Wij willen met 
iedere klant een goede band opbouwen, zowel particu-
lier als zakelijk. Het gaat er om dat je je klant kent, weet 
wat hij wil en wat hij zoekt. Daarom is persoonlijk contact 
ontzettend belangrijk. Verkoop houdt meer in dan alleen 
verkopen van bestratingsmateriaal. Iedere klant heeft onze 
aandacht en moet zich welkom voelen, ongeacht of het om 
10 of 100.000 stuks gaat. We zijn nergens te groot of te 
klein voor." 

Kijlstra, TuinVisie en Berding 
Gerben en Jordy hebben een missie: als je het over bestra-
ting hebt dat je dan automatisch aan Gebr. Wever denkt. 
"Dat is ook de reden dat we een heel uitgebreid en diep 
assortiment voeren", legt Gerben uit. "Zo bieden wij onze 
klanten het complete assortiment van Kijlstra, dat op zich 
al heel uitgebreid is. Maar wij vullen dat aan met de volle-
dige collectie van TuinVisie, Berding en Gardenlux waar-
door wij ook de meer luxere bestrating kunnen aanbieden. 
En om helemaal compleet te zijn is levering van Excluton, 
Redsun en MBI ook mogelijk. Veel uitgebreider vind je het 
niet op het gebied van bestrating. Bestellingen kunnen hier 
worden afgehaald, maar als extra service bieden wij ook de 
mogelijkheid om thuis of op locatie af te leveren." 

Goed advies, heldere uitleg en inspiratie 
Sierbestrating van Gebr. Wever, inclusief een showterrein 
waardoor u een nog beter beeld krijgt van het enorme 
assortiment, is op hetzelfde terrein gevestigd als de 
transportonderneming. Daarom is de Kavelingen 52 in 
Valthermond het adres voor een enorm assortiment aan 
bestrating en andere vormen van erfverharding, inclusief 
split, zand en veenproducten. Gerben en Jordy zullen u 
hartelijk ontvangen en daarbij bent u verzekerd van een 
goed advies, heldere uitleg en de nodige inspiratie als u 
nog niet precies weet wat u wilt en zoekt. 

www.gebr-wever.nl en Facebook 
Voor meer informatie over de afdeling Bestrating van de 
Gebr. Wever in Valthermond kunt u  bellen naar  
0599 - 41 25 00 of u kunt een kijkje nemen op het show-
terrein, op de website www.gebr-wever.nl of op Facebook.
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Installatieprofi in Bourtange, totaalinstallateur én 
webwinkel voor de doe-het-zelver op het gebied van 
installatietechniek, gereedschap en nog veel meer
Bent u op zoek naar betaalbare en kwalitatief goede installatiepro-
ducten of een installateur voor installatiewerkzaamheden bij uw 
thuis of binnen uw bedrijf? Dan bent u bij Installatieprofi in Bour-
tange aan het goede adres. 

“Installatieprofi is een redelijk 
jonge onderneming waar ik ruim 
1,5 jaar geleden mee begon”, 
aldus Erik de Vos, eigenaar van 
het bedrijf. “Het bedrijf mag dan 
wel jong zijn, onze klanten kun-
nen echter wel rekenen op onze 
kennis en kunde, want we hebben 
al flink wat jaren werkervaring 
in de branche.” Installatieprofi 
richt zich op alle voorkomende 
werkzaamheden op het gebied 
van elektrotechniek, verwarming, 
sanitair en ventilatietechniek. “We 
zijn overigens niet alleen in te 
schakelen als installateur op deze 
gebieden maar we bieden ook 
een enorm assortiment installatie-
producten die allemaal online, in 
onze webwinkel, te vinden en te 
bestellen zijn”, vertelt Erik. In de 
webwinkel vindt u ruim 600.000 
artikelen waarvan ook bij ieder 
artikel direct te zien is of deze op 
voorraad is of niet. Is iets niet op 
voorraad dan kan Installatieprofi 
het betreffende artikel alsnog snel 
leveren via contacten in het eigen 
netwerk. Bent u echt dringend 
een bepaald onderdeel nodig dan 
hoeft u dus nooit lang te wach-
ten. Installatieprofi is er voor de 
particuliere klant maar voert ook 
werkzaamheden voor bijvoor-
beeld gemeenten en verhuurders 
van onroerend goed uit. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is in de instal-
latiebranche tegenwoordig een 
belangrijk punt om rekening mee 
te houden. Installatieprofi levert 
en installeert daarom bijvoor-
beeld ook de modernste cv-
ketels, warmtepompen, warmte 
afgifte materialen zoals radiatoren 
en thermostaten, maar ook pellet 
kachels. Verwarming middels een 
pelletkachel is vriendelijk voor 
het milieu en geeft hetzelfde 
warmtegevoel als verwarming 
door een houtkachel. Een pel-
let kachel stoot minder fijnstof 
uit dan een houtkachel en de 
warmteopbrengst is door de 
verbranding van pellets hoger 
dan die van verbranding door de  
houtkachel. Ander voordeel van 
de pelletkachel is dat het ge-
bruik ervan goedkoper is dan het 
stoken op gas. De warmtepomp 
is op dit moment een gewild item 
door de hoge gas prijzen. Door-
dat een warmtepomp een COP 
(rendement) heeft van 1 op 4 gaat 
er 1 deel aan stroom (energie) in 
en haalt de warmtepomp 3 delen 
uit de buitenlucht. Kortom ener-
giezuinig en vaak is er ook nog 
subsidie mogelijk.

Gereedschappen
“Behalve allerlei soorten installa-

tiemateriaal vindt men bij ons ook 
ruime keuze in zowel hand- als 
elektrisch gereedschap”, aldus 
Erik. Merken die u bij Installa-
tieprofi tegen zult komen voor 
wat betreft het gereedschap zijn 
bijvoorbeeld Milwaukee en Makita 
en op het gebied van het hand-
gereedschap varieert het assorti-
ment van een schroevendraaier 
tot een pincet, iedere doe-het zel-
ver zal zijn hart op kunnen halen 
bij een bezoek aan de webwinkel. 

“Wat we overigens ook nog doen 
is het leveren en installeren van 
airco’s, iets dat tegenwoordig ook 
steeds meer voorkomt. Beschikt 
men daarbij over zonnepanelen 
op de woning of het bedrijfspand 
dan is het gebruik van een airco 
helemaal niet meer heel erg duur’, 
legt Erik uit, “en een airco kan 
naast koelen in de zomer natuur-
lijk vaak ook verwarmen in de 
winter, daarmee slaat men dan 
twee vliegen in één klap.” 

Vindt u het lastig om te bepalen 
wat er wel en niet past in uw huis? 
Installatieprofi helpt u graag met 
het samenstellen van de ideale 
verwarming in uw huis, neem 
voor meer info en advies gerust 
contact met Erik op. 

Installatieprofi
Vlagtwedderstraat 95
Bourtange
06 - 55 46 81 68
www.installatieprofi.nl
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‘Arjans Haardhout’ uit Onstwedde moet eigenlijk 
‘Boomverzorging Noord Nederland’ zijn 
door Jaap Ruiter 
Feitelijk dekt de naam ‘Arjans Haardhout’ al heel lang niet meer de lading omdat de ver-
koop van haardhout slechts een klein onderdeel is van het bedrijf. "De naam ‘Boomver-
zorging Noord Nederland’ dekt veel beter de lading van de activiteiten van ons bedrijf", 
vertelt Arjan Strockmeijer. "Maar het ontbreekt mij steeds aan tijd om deze naam he-
lemaal door te voeren. En als ik al eens de telefoon oppak met ‘Boomverzorging Noord 
Nederland’ denken ze dat ze verkeerd verbonden zijn. Ha ha."  

‘Arjans Haardhout’ wordt ‘Boomverzor-
ging Noord Nederland’ 
Het is bijna vier jaar geleden dat Arjan 
Strockmeijer met zijn bedrijf is verhuisd 
naar de Duinweg 1A in Onstwedde. "Een 
prachtige locatie waar ik wonen en werken 
kan combineren en waar ik nog fors kan 
uitbreiden. En nu je hier toch bent, kunnen 
we ook een serieus begin maken om ‘Arjans 
Haardhout’ te veranderen in ‘Boomver-
zorging Noord Nederland’. De website 
boomverzorging-noordnederland.nl bestaat 
inmiddels al."  

Netjes werken 
Met ‘Boomverzorging Noord Nederland’ 
richt Arjan Strockmeijer zich samen met 
zijn personeel voornamelijk op het onder-
houden, snoeien, kappen en verwerken van 
bomen, inclusief versnipperen van takken 
en frezen van stobben. Daarbij wordt de 
werkplek altijd keurig netjes achter gelaten. 
Het bedrijf van Arjan Strockmeijer werkt 
voornamelijk voor particulieren, maar 
wordt zo nu en dan ook ingehuurd door 
andere bedrijven, vooral als het een groot 
project betreft. 

Ook op moeilijk bereikbare plekken 
‘Boomverzorging Noord Nederland’ heeft 
zich de laatste jaren gespecialiseerd in het 

kappen van bomen op bijna onbereikbare 
locaties, opruimen en versnipperen van 
takken met een hakselaar en verwijderen 
van boomstronken met een stobben-
frees. "De hakselaar en de stobbenfrees 
zijn geschikt om te gebruiken op moeilijk 
bereikbare plekken omdat ze aangepaste 
afmetingen hebben waardoor het vrijwel 
altijd mogelijk is om via de voordeur, de 
hal en de keuken of achterlangs op een 
moeilijk bereikbare plek te komen", vertelt 
Arjan Strockmeijer. "Daarom is het verwij-
deren van een te grote boom of enorme 
conifeer in een klein achtertuintje voor mij 
geen enkel probleem. We zagen de boom 
niet om, maar klimmer er in en maken hem 
steeds een kopje kleiner. Als we weer weg 
zijn lijkt het net alsof er nooit een boom of 
grote conifeer heeft gestaan." 

Ervaren en deskundig 
Arjan Strockmeijer heeft inmiddels on-
dervonden dat er steeds meer vraag is 
naar een vakman die bomen kan kappen 
op moeilijk bereikbare plekken. En nu de 
beperkingen van de corona-maatregelen 
op zijn eind lopen en het voorjaar straks 
begint te kriebelen waardoor veel mensen 
hun blik weer naar buiten en de tuin rich-
ten, wordt het straks de hoogste tijd om het 
achterstallig tuinwerk alsnog aan te pakken 

en eindelijk die uit zijn krachten gegroeide 
boom of conifeer in de achtertuin te laten 
kappen. "En dat is specialistisch werk en 
steekt heel nauw", voegt Arjan Strockmeijer 
er aan toe. "Daar komt de nodige ervaring 
en deskundigheid bij kijken. Bovendien 
moet je ook over professioneel gereed-
schap beschikken en vooral geen last van 
hoogtevrees hebben."

www.boomverzorging-noordnederland.nl 
Omdat ‘Boomverzorging Noord Nederland’ 
een modern bedrijf is kunt u ook op locatie 
pinnen. ‘Boomverzorging Noord Nederland’ 
is gevestigd aan de Duinweg 1A in Onst-
wedde, tevens het adres voor uw haard-
hout. Telefoon: 06 14 10 32 79. Voor meer 
informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.boomverzorging-noordnederland.nl 
of op Facebook.
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CarXpert ABS in Barger Compascuum is een allround 
garagebedrijf mét een belangrijke maatschappelijke functie
Door Miranda Wolters 
CarXpert ABS in Barger Compascuum is met recht een allround garagebedrijf te noemen, 
zo kunt u er niet alleen terecht voor de koop van uw nieuwe auto of reparatie en onder-
houd van alle merken auto’s maar is CarXpert ABS ook het adres voor de aankoop van 
een (elektrische) scooter en is het bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van uw cam-
per, bedrijfswagen of aanhanger. Dat maakt CarXpert ABS een heel divers en deskundig 
bedrijf maar wat het meest bijzonder is aan dit garagebedrijf is dat men sinds april vorig 
jaar ook is gaan samenwerken met Zwat. Zwat is een organisatie die dagbesteding voor 
tieners, (jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 en de 67 jaar met een ‘afstand tot 
de arbeidsmarkt’ biedt. 

Dagbesteding met een technisch tintje
“Je zou in feite kunnen zeggen dat we een zorggarage 
zijn geworden die dagbesteding met een technisch tintje 
aanbiedt”, legt Monique AB uit. Samen met Johan is zij 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het 
garagebedrijf. Zij vestigden zich in al 1988 in Barger Com-
pascuum, sloten zich in 2009 aan bij CarXpert en hebben 
eigenlijk al een aantal jaren ervaring in het begeleiden van 
medewerkers met een ‘rugzakje’. “In onze garage bieden 
we al een aantal jaren leerwerkplekken voor studenten 
die een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beper-
king hebben en omdat we dit graag verder wilden gaan 
professionaliseren hebben we ons uiteindelijk bij Zwat 
aangesloten en daar zijn we erg blij mee. Bij ons leert men 
niet alleen sleutelen aan auto’s, motoren en scooters maar 
ontstaat er door de dagbesteding ook dagritme en leert 
de deelnemer allerlei sociale vaardigheden en ontstaat er 
doorzettingsvermogen”, aldus Monique. “Er is op dit mo-
ment nog plaats voor nieuwe deelnemers en bij interesse 
kan men natuurlijk contact met ons opnemen.” Door het 
aanbieden van deze bijzondere vorm van dagbesteding 
heeft CarXpert ABS dus ook een belangrijke maatschappe-
lijke functie gekregen. 

CarXpert voor ieder merk auto, camper, scooter én boot
Johan is specialist in het repareren en onderhouden van 
alle merken auto’s en gaat in de zoektocht naar problemen 
en oplossingen vaak verder dan de merkdealer doet.  

Een aantal jaren geleden 
volgde Johan nog een oplei-
ding waarmee hij zich ook 
specialiseerde in camperon-
derhoud en reparaties want 
nu steeds meer mensen kie-
zen voor campervakanties 
is het onderhoud daarvan 
ook een belangrijke dienst 
van het garagebedrijf geworden. Monique: “En daarbij kijkt 
Johan natuurlijk verder dan alleen de motorische staat van 
de camper, de verwarming, de zonnepanelen, de koelkast 
en de magnetron die zich aan boord bevinden horen daar 
natuurlijk ook bij, net als de airco waarover de meeste 
campers tegenwoordig beschikken.”

Monique vertelt dat klanten af en toe verrast zijn over 
het grote dienstenpakket van het garagebedrijf. Omdat 
CarXpert gevestigd is langs de vaarroute van de Veenvaart 
heeft het bedrijf bijvoorbeeld ook een vermelding in de 
Vaaralmanak van de ANWB. Hiermee werden ze service-
punt voor de voorbijvarende toeristen. Voor de monteurs 
is dit erg leuk want dat zorgt ervoor dat ze in plaats van 
een auto ook regelmatig een boot mogen repareren! “Maar 
wat we bijvoorbeeld ook doen is het op maat inrichten van 
de laadvloer van bedrijfswagens”, zegt ze. “En kunnen we 
iedere auto, camper of bedrijfswagen van binnen en buiten 
professioneel reinigen waarbij we bacteriën doden en nare 

luchtjes laten verdwijnen en beschikken we altijd over de 
nieuwste software voor het uitlezen van de boordcompu-
ter van alle merken auto’s. In de supermarkt is het voor 
iedereen altijd in één oogopslag helder wat het aanbod is 
maar dat is bij ons natuurlijk anders, vandaar dat men soms 
verbaast reageert als we benoemen dat men voor een pro-
fessionele roetfilterreiniging ook bij ons terecht kan.”  

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor dagbe-
steding of is uw auto aan vervanging, een reparatie of een 
onderhoudsbeurt toe? Neem dan contact op met CarXpert 
ABS in Barger-Compascuum, Johan en Monique helpen u 
graag op weg! 

CarXpert ABS 
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger-Compascuum  |  Tel: 0591 - 34 95 35
www.carxpert-abs.nl
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VABO Bestrating in Stadskanaal voor zowel particulier 
als zakelijk: Van 10 tot 100.000 vierkante meter!
door Jaap Ruiter 
VABO Bestrating in Stadskanaal is van alle markten thuis. 
Het bestratingsbedrijf van eigenaar Bert-Jan Boekholt 
is allround, ervaren, deskundig, flexibel en creatief en 
neemt naast het bestraten ook aanvullende werkzaam-
heden als grondwerk, drainage en riolering voor zijn 
rekening. VABO Bestrating werkt voor zowel particuliere 
als zakelijke klanten en biedt naast ouderwets handwerk 
ook machinaal straten. 

VABO Bestrating heeft alles in eigen hand 
"Omdat wij met VABO Bestrating zoveel diversiteit heb-
ben te bieden kun je ons met recht een compleet bestra-
tingsbedrijf noemen", vat Bert-Jan Boekholt samen. "Het 
voordeel voor de klant is dat er geen ander bedrijf hoeft te 
worden ingehuurd. Als VABO Bestrating een klus aanneemt 
zijn wij verder van niemand afhankelijk omdat we alle 
vakmensen, gereedschappen en machines in eigen beheer 
hebben. Wij zijn er voor pleinen, opritten, parkeerplaatsen, 
terrassen, sierbestrating en eventueel aanvullend grond-
werk. En als het zo uitkomt leggen we ook met alle plezier 
een grasveldje aan als de klant dat graag wil als we toch 
bezig zijn met het egaliseren van de tuin." 

Drie nauw met elkaar verweven bedrijven 
Om die compleetheid te garanderen werkt VABO-Bestra-
ting samen met Timo Schuringa en HS Agri. "Onze bedrij-
ven zijn nauw met elkaar verweven, waardoor ik voor grote 
klussen vakmensen, shovels, dumpers, kiepers, tractoren 
en kranen tot mijn beschikking heb", legt Bert-Jan Boekholt 
uit. 

"Daarom is het ook geen probleem om met VABO Bestra-
ting aanvullende werkzaamheden als grondverzet, een tuin 
leegtrekken en egaliseren en het aanleggen van drainage 
of riolering voor onze rekening te nemen. Trouwens, bij 
deze wil ik nog even zeggen dat we altijd vakmensen kun-
nen gebruiken." 

Duidelijke en heldere afspraken 
Bert-Jan Boekholt is al bijna 20 jaar zelfstandig, en dat be-
valt hem nog steeds erg goed. "Ik mag graag de dingen zelf 
regelen, en houd er niet van om afhankelijk van anderen 
te zijn. Daarom ben ik bij elke klus die ik aanneem ook het 
aanspreekpunt voor de klant. Ik hou van korte lijnen en het 
maken van duidelijke en heldere afspraken, zodat er geen 
misverstanden zijn." Ook heeft Bert-Jan Boekholt het nog 
steeds erg naar de zin in de wereld van bestrating. "Lekker 
buiten bezig zijn vind ik nog steeds het allerleukste. Ja, 
het fysiek wel zwaar werk, en daarom moet je ook zuinig 
zijn op je lichaam. Een juiste werkhouding en professio-
nele kleding zijn onmisbaar in dit beroep om het lang vol 
te houden. Maar vergeet ook niet dat machines en til-
materiaal ons werk een stuk makkelijker hebben gemaakt, 
vergeleken met de vorige generatie stratenmakers." 

Ook voor een terrasje, oprit en tuinpaadje 
"Ofschoon VABO Bestrating moeiteloos grote projecten 

voor zijn rekening kan nemen, is ook de particuliere klant 
met een terrasje, oprit en tuinpaadje nog steeds van harte 
welkom", benadrukt Bert-Jan Boekholt. "Sierbestrating is 
zeker een van de speerpunten van ons bedrijf. Met passie 
voor straatwerk worden in overleg met de klant de mooiste 
creaties aangelegd. Juist dit soort particuliere opdrachten 
zijn de krenten in de pap. Dan kan ik mij helemaal uitle-
ven."  

www.vabo-bestrating.nl 
VABO Bestrating is het adres voor zowel de particuliere als 
de zakelijk klant, ongeacht of het gaat om 10 of 100.000 
vierkante meter! 

Het bestratingsbedrijf van Bert-Jan Boekholt is gevestigd 
aan de Scheepswerfkade 49 in Stadskanaal. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06 41 29 86 67 of een kijkje 
nemen op www.vabo-bestrating.nl of op Facebook.
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Uitbreiding voor AG International Trading en 
Naviteq aan de Zadelmaker in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Aan de Zadelmaker in Stadskanaal wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van 
de nieuwe grote bedrijfsruimte voor AG International Trading en Naviteq, pal naast het 
al bestaande pand. Een uitbreiding die hoognodig was vanwege de groei die het bedrijf 
de laatste tijd doormaakte, het bestaande pand werd simpelweg te klein. 

AG International Trading
“AG International Trading bestaat feitelijk al 
sinds 2014”, vertelt Bart Kruit, eigenaar van 
AG International Trading. “Ik begon destijds 
onder een andere naam die ik in 2019 
veranderde in AG International Trading. We 
houden ons bezig met het internationaal 
importeren en exporteren van trekkers en 
landbouwmachines richting Canada en 
Amerika.” De trekkers en landbouwmachi-
nes zijn bij de Noord- Amerikaanse boeren 
erg in trek en dat heeft niet alleen te maken 
met de lagere prijs die ze over het alge-
meen voor deze machines betalen. “Machi-

nes zijn er op dit moment ook wat moeilij-
ker te vinden, voorraden zijn er bijna niet 
en dan is een trekker of landbouwmachine 
uit Europa een goede optie”, aldus Bart. AG 
International Trading verzorgt alles, van de 
hele papierwinkel die erbij hoort tot het 
transport. Dat transport gaat voornamelijk 
per container of per roll-on roll-off schip, 
een schip waar de voertuigen en machines 
op- en af gereden kunnen worden. Voordat 
de machines op transport gaan worden ze 
in de loods aan de Zadelmaker nagekeken 
en voorbereid op de lange reis en omdat 
de loods nu echt te klein geworden is en er 

ook voor de kantoren meer ruimte moest 
komen werd er gekozen voor uitbreiding 
door de bouw van een nieuw pand naast 
het huidige. Het nieuwe pand zal zo rond 
mei van dit jaar klaar moeten zijn. 

Naviteq
Naviteq is de andere onderneming van 
Bart die hij samen met Jurrie van der Laan 
als projectleider en vertegenwoordiger 
is gestart. Dit bedrijf is specialist op het 
gebied van duurzame energie en dan met 
name op het gebied van zonnepanelen. De 
ervaren monteurs werken altijd volgens 
de geldende NEN en scope richtlijnen. “De 
ontwikkelingen op het gebied van zonne-
panelen zijn de laatste jaren snel gegaan 
en dat heeft ervoor gezorgd dat ze een 
steeds betere opbrengst genereren”, legt 

Bart uit. “Die opbrengst kan tegenwoordig 
ook door middel van een accu worden op-
geslagen voor later gebruik en dat is voor 
bijvoorbeeld boeren weer heel aantrekke-
lijk. We leveren dus redelijk veel complete 
pakketten, zonnepanelen met een accu, aan 
boeren maar doen dat natuurlijk ook voor 
particulieren. Met de enorm hoge energie-
prijzen van nu is het opwekken van eigen 
stroom interessanter dan ooit geworden.” 
Ieder project start natuurlijk altijd met een 
goed en betrouwbaar advies en daarvoor 
bent u bij Naviteq aan het juiste adres. 

AG International Trading en Naviteq
Zadelmaker 8  |  Stadskanaal 
Tel: 06 - 36 07 12 09 (Bart Kruit) 
06 – 10 03 71 94 ( Jurrie van der Laan)
www.agtrading.nl  |  www.naviteq.nl
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Van container verhuur tot het aanleggen  
van nieuwe bestrating, JH-Verhuur uit 
2e Valthermond is jouw partner! 
Door Miranda Wolters
Heb je plannen om de tuin binnenkort eens flink aan te 
gaan pakken of staat er een verbouwing van je huis op de 
planning? Dan is JH-Verhuur jouw partner voor het huren 
van een afvalcontainer, het afgraven of weer opbrengen 
van grond en kunnen de stratenmakers ook zorgen voor 
de levering en het leggen van je nieuwe bestrating. 

“JH-Verhuur levert een breed pakket aan diensten aan zo-
wel particuliere als zakelijke klanten en daarvoor beschik-
ken we over het juiste materieel en natuurlijk ook over 
goede kraanmachinisten, stratenmakers en meer”, aldus 
Jeroen Hoijtingh, eigenaar van JH-Verhuur. 

Container verhuur 
“We verhuren onder andere containerbakken voor de 
meest voorkomende soorten afval”, vertelt Jeroen. “Men 
kan daarbij kiezen voor een portaalcontainer met inhoud 
van 3m3,  6m3 of die van 10m3. Daarnaast hebben we 
ook nog een aantal haakarmcontainers van verschillende 
groottes variërend van 8 tot 25 m3.” De containerbakken 
zijn geschikt voor tuinafval of puin maar er zijn ook bak-
ken te huur die gebruikt kunnen worden voor bouw- en 
sloopafval of voor hout. Al deze soorten afval moeten apart 
worden ingezameld en kunnen dus niet samen in 1 bak 
verzameld worden. JH-Verhuur brengt de container bij je 
thuis of bedrijf en haalt deze vervolgens op een afgespro-
ken moment weer op. De prijs die je voor een container 
betaalt is inclusief 4 weken huur, mocht de container 
langer moeten blijven staan dan geldt er een meerprijs van 
een paar euro per dag. 

Grondwerk, netwerken en bestrating
JH-Verhuur is ook inzetbaar voor grond- en rioolwerk en 
dan hebben we het over grond- en rioolwerk in de breed-
ste zin van het woord. “We hebben sinds kort een nieuwe 
mobiele kraan en ook beschikken we over minishovels- 
en kranen om allerlei klussen mee uit te voeren”, aldus 
Jeroen. “Denk aan het leeghalen van  uw tuin maar ook 
aan het afgraven en weer opbrengen van zand of grond 
voor de aanleg van een nieuw stuk straatwerk of siertuin. 
We bereiden de grond ook weer helemaal voor zodat de 
stratenmakers daarna direct aan de slag kunnen met het 
leggen van de nieuwe bestrating.” JH-Verhuur voert ook 
controles en reparaties uit aan netwerken voor internet, tv 
en telefonie.  “Onze gespecialiseerde medewerkers sporen 

met speciale apparatuur de storingen in de coax kabel op 
en repareren deze als dit nodig is.” 

Is de bestrating op de oprit of in de tuin aan vernieuwing 
toe dan kunnen de stratenmakers van JH-Verhuur dat dus 
ook voor je in orde maken. Jeroen: ”We hebben voor de 
levering van bestrating een mooie samenwerking met 
betrouwbare leveranciers.” De stratenmakers hebben vol-
doende kennis en ervaring in huis om iedere soort bestra-
ting te leggen, inclusief sierbestrating én keramische te-
gels. Jeroen heeft voor het transport van onder andere de 
bestrating sinds kort de beschikking over een nieuwe 8x2 
vrachtwagen met Palfinger Epsilon kraan, deze bestelde hij 
vorig jaar al en de aflevering liet dus even op zich wachten. 
“Sinds we de vrachtwagen nu eindelijk hebben heeft hij 
ook geen moment meer stilgestaan”, zegt hij lachend. “Met 

de nieuwe vrachtwagen kunnen we bijvoorbeeld gemakke-
lijk zand over een schutting heen, zo de tuin in, afleveren. 
Ook kunnen we gemakkelijk afval dat langs de kant van de 
weg ligt oppakken, de kraan kan op 9,5 meter zijwaartse 
afstand tot 1850 kilo in één keer grijpen. De vrachtwagen 
voldoet daarnaast, net als onze nieuwe mobiele kraan, aan 
de huidige co2 eisen en beschikt over een Euro 6 motor. 
Deze motor heeft een ontzettend schone verbranding en 
is minder vervuilend voor het milieu. We zijn er dus erg blij 
mee en hebben zin in de komende tijd, we hopen nog veel 
mooie projecten te mogen voltooien!”

JH-Verhuur
Dikbroeken 12 B  |  2e Valthermond
Tel: 06 – 20 36 57 51  |  info@jh-verhuur.nl
www.jhverhuur.nl
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Voor iedere tuin een custom made hekwerk van 
ABC Hekwerk in Stadskanaal 
Bent u voor uw tuinafscheiding of erfafrastering op zoek 
naar een tuinhek of poort van metaal? ABC Hekwerk 
behoort tot de top van de hekwerkaanbieders en biedt 
een grote keuze in allerlei soorten hekwerk voor verschil-
lende gebruiksdoeleinden. 

ABC Hekwerk levert, in tegenstelling tot wat sommige 
mensen denken, niet alleen hekwerk aan bedrijven maar 
doet dat ook voor particulieren. “De laatste tijd is het aan-
tal hekwerken dat we bij particulieren mochten plaatsen 
alleen maar toegenomen.” vertelt Klaas Muntjewerff van 
ABC Hekwerk in Stadskanaal. ABC Hekwerk in Stadskanaal 
is één van de 17 vestigingen van ABC Hekwerk in Neder-
land, Duitsland en België en is dus geen kleine speler in de 
markt. “Onze kennis en kunde biedt de klant dus veel ze-
kerheid,” aldus Klaas “en dat betekent ook dat geen enkele 
opdracht te groot of te complex voor ons is.”

Hekwerken zijn er in vele soorten, kleuren en maten en 
worden voor iedere klant vrijwel altijd ‘custom made’ ge-
maakt. Daarbij maakt het niet uit of uw tuin nu heel groot 
of juist klein is, voor iedere tuin is er een passende oplos-
sing. Een metalen hekwerk als tuinafscheiding hoeft ove-
rigens absoluut niet saai en lelijk te zijn, er is voor iedere 
smaak en stijl een mooi (sier)hekwerk te vinden. Behalve 
hekwerk levert ABC Hekwerk ook sierpoorten die als erfaf-
scheiding op de oprit gebruikt kunnen worden. Electrische 
bediening is daarbij natuurlijk een mogelijkheid waarbij 
bijvoorbeeld gekozen kan worden voor het gebruik van 
een afstandsbediening of een app op uw mobiele telefoon. 
Een combinatie met een camera is overigens ook mogelijk, 
op deze manier kunt u via uw beeldscherm in huis altijd 
zien wie er bij u voor het hek staat, wel zo prettig én veilig. 

ABC Hekwerk mag dan wel een landelijke organisatie zijn, 
de monteurs van ABC Hekwerk in Stadskanaal komen 
gewoon allemaal uit de regio. “We komen graag bij de 
mensen thuis langs om de mogelijkheden te bespreken of 
een offerte uit te brengen en dat hoeft natuurlijk niet persé 

tussen 9 en 5.” zegt Klaas. “Het is in overleg altijd mogelijk 
om buiten de reguliere openingstijden een afspraak met 
iemand van ons te plannen.” Daarnaast ben u ook van 
harte welkom aan de Unikenstraat 32 in Stadskanaal en 
heeft ABC Hekwerk ook een eigen webshop waar u onder 
andere onderdelen voor uw hekwerk kunt bestellen. Deze 
vindt u onder www.hekwerkdirect.nl. Wilt u dus zelf uw 
topkwaliteit hekwerk plaatsen dan bestelt u hier gewoon 
alles wat u nodig hebt. Komt u er niet helemaal uit dan is 

het mogelijk een klusadvies te krijgen en wordt de klus u 
onverhoopt toch de groot? Dan laat u uw hek toch gewoon 
snel en vakkundig plaatsen door de monteurs van ABC 
Hekwerk?

ABC Hekwerk
Unikenstraat 32  |  Stadskanaal  |  T (0599) 61 22 82
www.abchekwerk.nl/noord-oost
E-mail: abc.noord-oost@abchekwerk.nl
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Sporten en bewegen zoals jij wilt, wanneer je wilt en zo vaak 
als je wilt bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Stadskanaal kun je sporten en bewegen zoals 
jij wilt, wanneer en wilt en zo vaak als je wilt. De sportclub aan de Brinkenhalte biedt 
namelijk een groot scala aan sportmogelijkheden, is 24 uur per dag geopend en met het 
abonnement van jouw keuze mag je zo vaak komen sporten als je wilt. 

24/7 sporten  
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans is het 
dus mogelijk 24 uur per dag te sporten. 
Hoe dat dan in de praktijk werkt? Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen ‘bemande’ en 
‘onbemande’ uren. Deze zijn voor iedere 
vestiging terug te vinden op de website. 
Tijdens bemande uren zijn er trainers, le-
raren en therapeuten aanwezig voor zowel 
groepslessen als individuele begeleiding. 
Buiten deze uren maak je gebruik van een 
zogenaamde 24/TAG die je dag en nacht 
toegang tot de sportschool geeft. Dankzij 
een ingenieus beveiligingssysteem kun je 
er overigens zeker van zijn dat je ook veilig 
kunt sporten. Er is altijd toezicht, hetzij 
dichtbij of op afstand. De medewerkers 
leggen je er natuurlijk alles over uit als je 
besluit bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans 
te gaan sporten. 

“Dat veilig en prettig kunnen sporten ne-
men we overigens heel erg serieus”, aldus 
Ron. “Iedereen groot of klein, dik of dun of 
rijk of arm moet zich bij ons thuis kunnen 
voelen en daarom vinden we dat er altijd 
respect voor elkaar moet zijn. Ongewenst 
gedrag accepteren we niet en we zullen 
dan ook niet schromen om maatregelen te 
nemen als dat nodig is. De regels worden 
aan iedereen uitgelegd en zijn ook in de 
sportschool terug te vinden en iedereen 
kent ze dus als het goed is.”

Lid worden
Lid worden doe je in 3 stappen. De eerste 
stap is de online aanmelding en vervolgens 
volgt de 24/7 intake op de club waarin je 
uitleg krijgt over de werkwijze en de regels 
in de sportschool. De laatste stap is de 
sportintake. “Deze sportintake is eigenlijk 
de belangrijkste omdat we hierbij samen 
nagaan wat we voor elkaar kunnen be-
tekenen en hoe we dat aan kunnen gaan 
pakken”, aldus Ron, “gebruik je medicatie 
of zijn er blessures waarmee we rekening 
moeten houden, wil je alleen je conditie 
verbeteren of gaat het juist om gewichts-
verlies, hou je van gewichten of ga je liever 
voor een spinningles en wil je 2 keer of 7 
keer per week komen sporten? De keuze 
is aan jou, jij bepaalt hoe, wat, wanneer en 
voor welk bedrag je wilt komen sporten!” 
Voor wat betreft de abonnement zijn er 
verschillende mogelijkheden, zo ben je al 
voor € 19,99 van harte welkom om onbe-
perkt te komen fitnessen en zijn de abon-
nementen per maand (4 weken) opzegbaar. 

Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met 
ondernemen in de fitnessbranche. Ik was 
zelf erg actief op het gebied van hockey en 
voetbal en heb na mijn opleidingen over 
de wereld gezworven en trainingen mogen 
geven voor en aan verschillende sportbon-
den- en ploegen. Het starten van mijn eigen 
fitness bedrijf werd daardoor een droom 

en daarvoor had ik al vroeg een duidelijke 
visie voor ogen; ik wilde een brede doel-
groep laten bewegen voor een betaalbaar 
bedrag op momenten dat zij dat zelf wilden 
en op een bij hen passend niveau.” Na 
terugkomst in Nederland opende Ron dan 
ook de eerste vestiging van zijn fitnesscen-
trum in Zuidlaren. Het werd een succes en 
inmiddels zijn er in totaal 15 vestigingen in 
Groningen, Drenthe en Friesland te vinden. 
Op dit moment is Ron voor de vestiging in 
Stadskanaal overigens nog op zoek naar 
een 3-tal fitness trainers en/of gastheren- 
of dames. Heb je interesse of wil je meer 
weten? Neem dan even contact op door 

een mail te sturen  
administratie@ronhaans.nl.

Kijk voor meer informatie over de sport-
mogelijkheden op de website of kom 
tijdens de bemande uren even langs bij het 
fitnesscentrum aan de Brinkenhalte, deze 
tijden vind je op de website. Je bent van 
harte welkom!  

Fitnesscentrum Ron Haans 
Beneluxlaan 2A  |  Stadskanaal
Tel: 0599 65 50 08  |  www.ronhaans.nl 
email: stadskanaal@ronhaans.nl
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De Graankorrel in Oude Pekela is hét adres in de
regio voor alles op het gebied van dier, hengelsport 
en tuinartikelen
Door Miranda Wolters
Veel dierenliefhebbers en hengelsportbeoefenaars in de regio kennen de Graankor-
rel al, de ruim 1.000m2 grote dierenwinkel in Oude Pekela. Bij de Graankorrel vind je 
alles op het gebied van diervoeding, dierbenodigdheden, hengelsport en tuinartike-
len en het assortiment is enorm groot. Dat maakt dat klanten van heinde en ver naar 
Oude Pekela reizen en er ook regelmatig terugkomen. 

“Mijn vader en opa begonnen begin jaren ’90 met het be-
drijf”, vertelt Bert Jan de Boer, eigenaar van de Graankorrel. 
“Mijn vader was altijd akkerbouwer geweest totdat de prij-
zen die hij kreeg voor zijn graan flink daalden. De overheid 
gaf akkerbouwers het advies om ook andere inkomsten 
te genereren en omdat mijn vader zag dat de prijzen voor 
diervoeders een stuk hoger lagen besloot hij zijn graan in 
diervoeders te gaan mengen. Hij begon in de schuur achter 
onze woning met de Graankorrel en bouwde er later nog 
een loods bij.” 

Hond, kat, paard, knaagdier, vogel, vis of duiven
Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het bij de 
Graankorrel. Of je nu een hond, kat, een paard, een knaag-
dier, vogel of vis of wat duiven als huisdier hebt, voor al 
deze dieren heeft de Graankorrel voeding, supplementen, 
speeltjes en zelfs een fijn mandje, een warme deken of een 
stok om op te zitten. “Er komen bijvoorbeeld ook best veel 
liefhebbers van de duivensport naar onze winkel”, aldus 
Bert Jan. “Goede voeding is voor duiven enorm belangrijk, 
ze presteren het beste op de juiste samenstelling van de 
voeding en die samenstelling komt best heel precies. Wij 
hebben de juiste kennis in huis en dat maakt dat ook de 
duivenmelker de Graankorrel weet te vinden.” Huisdieren 
zijn tegenwoordig gewoon onderdeel van het gezin en 
omdat we goed voor onszelf zorgen doen we dat ook voor 
onze hond of kat. De kwaliteit van diervoeders is de laatste 
jaren steeds beter geworden, een hondenbrok is allang 
niet meer samengesteld uit alleen slachtafval. Zo is er ook 

voor honden en katten 
voeding te vinden die 
graan en dus glutenvrij is, 
deze dieren kunnen hier 
namelijk ook gevoelig 
voor zijn. Fabrikanten 
gebruiken voor die 
voeding andere bronnen 
dan graan als koolhy-
draatbron. Je vindt bij de 
Graankorrel diervoeders 
van allerlei verschil-
lende merken die je niet 
overal zult tegenkomen, 
zo levert men voeding 
van bijvoorbeeld Profine, 
PremiumCare en Primordial voor hond en kat en Vitalbix 
voor paarden. 

Hengelsport
Er is in de winkel ook een groot assortiment aan hengel-
sportbenodigdheden te vinden. “We hebben in Oude Pe-
kela best wel wat hengelsportverenigingen en er is een tijd 
geweest dat de meeste vispassen in Nederland in Oude 
Pekela werden uitgegeven”, legt Bert Jan uit. “Van oudsher 
kwamen de vissers uit de buurt al naar de Graankorrel en 
dat geldt dus tegenwoordig ook voor veel andere vissers 
uit de regio. Zij willen graag een goed en gedegen advies 
over materiaal en/of aas en dat krijgt men hier. In ons team 

werken een aantal medewerkers die van hun hobby hun 
werk gemaakt hebben en dus alles weten over de hengel-
sport.”

De Graankorrel is van maandag tot en met vrijdag geopend 
van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte bij de winkel 
en eventueel kunnen bestelde artikelen ook bezorgd wor-
den, zelfs in Emmen en omstreken!

De Graankorrel
Hendrik Westerstraat 67  |  Oude Pekela
Tel: 0597 - 61 24 19  |  bestel@graankorrel.nl
www.graankorrel.nl
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Plaatsen zeven
bankjes langs routes 
Wandelen in
Westerwolde van start

JIPSINGHUIZEN - Langs het Westerwoldepad en overige routes van stichting Wandelen 
in Westerwolde worden de komende weken zeven bankjes geplaatst. De stichting krijgt 
de bankjes geschonken van het Ter Apeler huisartsenechtpaar Martin en Gea de Boer. 
Zij waren zaterdag aanwezig om mee te helpen met het plaatsen van het eerste bankje 
aan de Heidenslegerweg in Jipsinghuizen door Oosting Natuur- en Landschapsbeheer 
uit Vlagtwedde. 

De bankjes worden geplaatst op plekjes 
met prachtig uitzicht, zo mogelijk waar 
verschillende routes passeren. Het eerste 
bankje staat aan de rand van het bos, nabij 
een weiland waar al de lammetjes in de 
wei te zien zijn. De eerste dagen na het 
plaatsen maakten dan ook al vele fietsers 
en wandelaars van de gelegenheid gebruik 
om even heerlijk te verpozen. 

“Wij zijn ontzettend blij met deze gift van 
huisartsenechtpaar De Boer”, zegt voorzit-
ter Henk Oosterhuis van stichting Wande-
len in Westerwolde. “Het is toch heerlijk 
om tijdens het wandelen even te kunnen 
pauzeren op een prachtig plekje om te 
genieten van de rust en het natuurschoon 
van Westerwolde.” De bankjes zijn gemaakt 
door Maj-Britt Smits uit Smeerling.  

Wandelen stimuleren
Het huisartsenechtpaar wilde iets doen 
om mensen te stimuleren om vaker aan 
de wandel te gaan. “Wij willen mensen de 
mogelijkheid bieden om onderweg even 
te pauzeren. Begin je net met wandelen, 
dan kan een wandeling - zoals een tien 
kilometer lange etappe van het Westerwol-

depad - best lang zijn. En ook voor mensen 
die flink wat wandelconditie hebben, is het 
natuurlijk heerlijk om onderweg even te 
gaan zitten. Laat de omgeving op je inwer-
ken. Onthaast, ontspan, hoor de vogels en 
geniet van zonlicht en frisse lucht. Dat is zo 
ontzettend goed voor mensen”, zegt Martin 
de Boer.

Ook wil het huisartsenechtpaar hiermee 
natuurbeleving aantrekkelijker maken, ze-
ker ook voor jongeren. “Ik wil er vurig voor 
pleiten dat kinderen meer met de natuur 
opgroeien”, vertelt Gea de Boer. “Laat kin-
deren meer actief buiten bezig zijn, zeker 
nu ze steeds meer schooltijd en vrije tijd 
achter schermen doorbrengen. Dat voor-
komt allerlei problemen zoals overgewicht 
en oogproblemen. Dat kunnen levenslange 
problemen blijven. Daarom pleiten wij er-
voor: leef actief, op alle leeftijden. Leer de 
natuur kennen, want wat je herkent wordt 
steeds leuker en interessanter. Kom achter 
dat scherm weg en ga naar buiten. Want 
daar is zo veel te ontdekken en genieten. 
En het is ook nog eens hartstikke goed voor 
je.”

Huisartsen Martin en Gea de Boer schonken de bankjes en hielpen bij het plaatsen van het 
eerste bankje (Foto: Sandra Meulman)
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