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Modeshow bij Twinzz in 
Vlagtwedde op 21 en 22 maart! 

Zie onze advertentie op pagina 44!

Open Huis Kars Potze mannenmode by Chris
op 16, 17 en 18 maart!

Zie onze advertentie op pagina 46!

LAST VAN PLAAGDIERTJES?  HEBBUZZ!!
Zie onze advertentie op pagina 7!

JD Fietsen en E-bike Center
‘We voelen ons nu al als een vis in het water’
Het kan niemand ontgaan 
zijn. Sinds oktober vorig jaar 
is JD Fietsen en E-bike Center 
gevestigd aan de Kruisstraat 
10 in Musselkanaal. En hoe-
wel het echte fietsseizoen 
nog niet begonnen is, voelen  
Jan Dammer en Mans Mensin-
ga zich al helemaal thuis in 
Musselkanaal. ‘Musselkanaal 
heeft alles. Je vindt hier al-
les, we hebben een prachtige 
locatie in de buurt van de 
toegangswegen en je kunt 
hier nog gratis voor de deur 
parkeren’, zegt hij.

JD Fietsen en E-bike Center 
onderscheidt zich op ver-
schillende vlakken. ‘Wij 
werken met fietsen van 
de merken Vogue, Vyber 
en Altec. Dit zijn topmer-
ken die werken met alleen 
maar A-kwaliteit onderde-
len. Wij kunnen deze fietsen 
tegen een zeer scherpe prijs 
aanbieden. Wij verkopen 
zowel e-bikes als ‘gewone’ 
fietsen en kunnen daarnaast 
ook zeer betaalbare MTB’s en 
kinderfietsen aanbieden’, zegt 
Dammer. 

Lees verder op pagina 5.
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J.L. Smit Grond en Straatwerk
‘Verkopen is leuk, een tevreden klant is beter’
Specialisten in grond- en straatwerk. Dat zijn de mensen 
van J.L. Smit Grond en Straatwerk in Drouwenermond. 
De onderneming bestaat alweer dertien jaar en eigenaar 
Koos Smit is trots op zijn bedrijf. ‘We zijn de laatste jaren 
een stabiele groei meegemaakt. Groei is overigens geen 
doel op zich. We willen vooral een stabiel bedrijf blijven. 
Gemiddeld zijn we door het jaar heen met ongeveer 15 – 
20 mensen aan het werk.’

Kwaliteit
J.L. Smit Grond en Straatwerk is er voor particulieren, aan-
nemers en overheden. ‘We hebben een zeer uitgebreid 
machinepark, beschikken over eigen materiaal en hebben 
gewoon uitstekende stratenmakers aan het werk. Daardoor 
kunnen we kwaliteit leveren. Verder kunnen we een totaal-
oplossing bieden’, zegt Smit. Al dertien jaar weet J.L. Smit 
Grond en Straatwerk zich op een prima manier te onder-
scheiden. ‘Dat doen we dus met goed personeel en eerlijk 
advies. Eerlijk advies is belangrijk in mijn optiek. Ik zeg ook 
wel eens tegen mensen dat ze iets beter niet kunnen doen. 
Weet je, verkopen is leuk, maar ik heb liever een tevreden 
klant. Tevreden klanten maken reclame voor je. En mond-
tot- mondreclame is in deze branche nog steeds de beste 
reclame’, weet Koos ondertussen uit ervaring.

Steenhandel
De steenhandel is ontstaan een aantal jaren geleden, 
doordat er steeds meer vraag kwam uit de particuliere 
markt voor de aanleg van terrassen, inritten en complete 
tuinen. ‘Wij zijn er dan ook trots op dat we dealer zijn van 
de volgende A-merken: MBI beton, Redsun, Tuinvisie, Van-
derSanden, en Excluton. Wij leveren uitsluitend A-kwaliteit! 
Hiermee kunnen wij een assortiment aanbieden van ‘sim-
pele’ betonsteen tot de mooiste keramische tegels.

Totaalconcept
‘Vaak hebben mensen een plan in hun hoofd wat ze graag 
ter uitvoering willen brengen. Wij springen daar dan op 
in en adviseren mensen bij het maken van hun keuzes. 

Tevens zijn wij in de mogelijkheid een ontwerp te maken. 
Ook kunnen wij grotere percelen door midden van GPS 
inmeten, zodat klanten een goed beeld kunnen krijgen wat 
betreft oppervlaktes en hoogtes in de tuin.’

Toekomst
Het verder uitbreiden van de steenhandel is iets waar Koos 
serieus over nadenkt. ‘Wij willen meer de hoveniers en 
collega-straatmakersbedrijven benaderen om de materia-

len bij ons af te nemen. Daarbij kunnen wij hen van goed 
advies voorzien wat betreft de verwerking van de materi-
alen. Verder kunnen wij voor hen bestratingswerkzaamhe-
den uitvoeren.’

J.L. Smit Grond en Straatwerk is gevestigd aan het Zui-
derdiep 56 in Drouwenermond. Telefoon: 0599 – 70 02 
97. Zie ook de website www.jlsmitgrondenstraatwerk.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Vervolg van de voorpagina
JD Fietsen en E-bike Center in Musselkanaal
Betaalbare kwaliteit en een uitstekende service
Op zoek naar een goede en vooral betaalbare (elek-
trische) fiets? Dan kun je sinds oktober prima terecht 
bij JD Fietsen en E-bike Center aan de Kruisstraat 10 in 
Musselkanaal. ‘We zitten hier vanaf oktober vorig jaar. 
Het seizoen moet nog beginnen, maar we hebben het nu 
al druk’, zegt bedrijfsleider Jan Dammer tevreden. JD 
Fietsen en E-bike Center richt zich op betaalbare kwali-
teit en heeft zowel gewone als elektrische fietsen van de 
veelbelovende merken Vogue, Vyber en Altec.

E-bike en de gewone fiets
‘Deze merken zijn wellicht bij het grote publiek nog wat 
minder bekend. Als het aan ons ligt, komt daar echter snel 
verandering in. Het zijn kwalitatief uitstekende fietsen die 
we tegen aantrekkelijke prijzen kunnen verkopen. Natuur-
lijk ligt ook onze focus op de e-bike. Neemt niet weg dat 
je hier ook voor de ‘gewone’ fiets prima terecht kunt. Ook 
hebben we een mooi aanbod aan mountainbikes, ook al 
tegen een scherpe prijs’, legt Dammer uit. 

MTB sport
Ervaring kan Dammer niet ontzegd worden. Voordat hij de 
zaak in Musselkanaal begon met Mans Mensinga, had hij 
een vergelijkbare zaak in Duitsland. ‘Na vijf jaar verlangde 
ik toch wel terug naar Nederland. Ik zie hier kansen. Ik 
werk overigens samen met  Mans Mensinga en toen we 
in oktober de deuren openden, hebben we eerst vooral 
de tijd genomen om de zaak goed in te richten. Behalve 
fietsen kun je hier ook terecht voor accessoires en voor de 
toekomst hebben we nog plannen genoeg. Zo willen we in 
de toekomst een totaalpakket bieden als het gaat om de 
MTB sport. Behalve fietsen moet je dan denken aan kleding 
en jasjes bijvoorbeeld’, zegt Dammer, die verder wijst op 
een mooie collectie kinderfietsen. ‘Voor elk wat wils en 
voor meisjes en jongens’, zegt Dammer. 

Goede service
Ook voor het repareren van de fiets kun je altijd bij JD 
Fietsen en E-bike Center terecht. ‘En het maakt ons niet uit 
of je die fiets dan bij ons gekocht hebt of niet. Ook voor 
een kleinigheidje kun je hier gewoon langskomen. Zijn 
de banden leeg? Bij ons kun je die gratis oppompen. We 
willen laagdrempelig zijn. Met de klant meedenken. Goede 

service bieden. Dat samen met ons ruime aanbod van kwa-
litatief goede fietsen moet het verschil maken.’

JD Fietsen en E-bike Centre is gevestigd aan de Kruisstraat 
10 in Musselkanaal. Telefoon: 0599 - 82 02 50. Zie ook de 
website jdfietsenenebikecenter.nl. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)



6 RegioMagazine - Succes door Reclame!



7RegioMagazine - Succes door Reclame!

HebbuZz Plaagdier Advies en Bestrijding
‘Voor elke plaagdier klus!

Sinds ruim een jaar is Mark Harms de trotse eigenaar van Heb-
buZz Plaagdier Advies en Bestrijding. ‘Al een jaar of tien geleden 
had ik het idee om dit te gaan doen. Voorwaarde was dan wel dat 
de wetgeving aangepast zou worden. Dat is gebeurd en ondertussen 
kan ik zeggen dat het precies is zoals ik me dit voorgesteld had. Ik heb 
het helemaal naar mijn zin, ik heb een super keuze gemaakt’, zegt Harms.

Sterk veranderd
Tegenwoordig mogen alleen bedrijven die 
IPM-gecertificeerd zijn -en dat is HebbuZz- 
nog werken met gif voor ratten en muizen. 
‘Ons werk is zeer divers. Zo werken we 
met kortlopende flexibele contracten. We 
monitoren gedurende deze periode en leg-
gen dit in een digitaal dossier vast. Op deze 
manier kunnen we op elke situatie inspe-
len. Aan de andere kant zijn we er natuurlijk 
ook voor particulieren die met de handen 
in het haar zitten. In z’n algemeenheid is 
het beeld van plaagdierbestrijding met 
de jaren sterk veranderd. Alles begint met 
advies, bestrijding staat niet langer voorop. 
Beheersing van de situatie is in mijn op-
tiek veel belangrijker. Het gebruiken van 
bepaalde middelen is tegenwoordig de 
laatste handeling en dat was vroeger wel 
anders’, legt Harms uit.

Milieuvriendelijke wijze
HebbuZz Plaagdier Advies en Bestrijding 
werkt op de meest milieuvriendelijke wijze. 
Vaak is het een kwestie van de omgeving 
aanpassen en creatief nadenken over een 
gepaste aanpak. Dit verschilt per locatie. 
Zo werken we nu bijvoorbeeld aan een 
pilot om ratten te detecteren met behulp 
van onze hond Twix. Ook dit is weer iets 
nieuws. Voor we daadwerkelijk
op deze manier kunnen werken zijn we, 
door de intensieve training van de jonge 
hond, denk ik nog wel een jaar verder. Een 
dergelijke nieuwe manier van beheersing 
spreekt me bijzonder aan. 

Het past precies in mijn visie. Ik wil ergens 
naar toe, naast het IPM wil ik andere en 
milieuvriendelijke wegen bewandelen en 
ontwikkelen.’

Strenge eisen
Logisch dat steeds meer bedrijven en parti-
culieren zaken doen met Harms. ‘Dat komt 
omdat we gecertificeerd zijn én door
onze specifieke handelswijze. We brengen 
een bedrijfsbezoek en doen altijd wat we 
beloven. Ja, je mag ons ook innovatief noe-
men. We zijn niet standaard en werken met 
passie om een probleem zo goed mogelijk 
op te lossen. Ik ben super trots waar ik nu 
met het bedrijf sta. Het certificaat waarover 
we beschikken is een kwestie van hard 
werken. Ik merk dat de klanten die ik heb 
ook een bepaalde visie op plaagdierbe-
heersing hebben. Dat maakt het samenwer-
ken nog weer veel leuker’, zegt Harms.

Voorjaar
Met het voorjaar op komst is het goed om 
te weten dat je ook bij HebbuZz terecht 
kunt als je te maken hebt met overlast 
van onder meer mieren, wespen, vliegen, 
mollen, steenmarters en niet te vergeten 
houtaantasters. ‘We zijn er simpelweg voor 
elke plaagdier klus’, besluit Harms. 

Je kunt HebbuZz Plaagdier Advies en 
Bestrijding telefonisch bereiken via 
0599 - 85 00 54. Mailen kan ook: 
info@hebbuzz.nl. Zie ook www.hebbuzz.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Het eerstvolgende RegioMagazine
verschijnt in April 2023!

Prijswinnaars
Kerstpuzzel 
RegioMagazine
december 2022
bekend
In het RegioMagazine editie december 2022 stond een kerstpuz-
zel. Wanneer men de juiste oplossing inzond, konden zij kans 
maken op een geldprijs.

De oplossing luidde: “Wij wensen u veel gezelligheid met uw 
dierbaren tijdens de feestdagen en een fijn 2023 toe.” De prijs-
winnaars zijn ondertussen bekend en hebben persoonlijk bericht 
gehad over hun gewonnen prijs, welke zijn uitgekeerd.

De prijswinnaars waren:
3e prijs: H. Huiting uit Onstwedde  - € 10
2e prijs: fam. Glazenburg uit Vriescheloo  - € 20
1e prijs: P. Iwema uit Stadskanaal   - € 35

Wij wensen de winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs en 
bedanken iedereen voor het inzenden van hun oplossing.
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Nijstad Handel in Stadskanaal
‘Mensen moeten lachend en tevreden zaken met ons doen’
Sander van der Waal begon in 2014 
Nijstad Handel in Stadskanaal. Drie jaar 
geleden kwam daar een tweede vestiging 
in Groningen bij. ‘We zijn gespecialiseerd 
in stalen dak- en gevelbeplating en wij 
leveren zowel op voorraad als op bestel-
ling’, zegt Van der Waal. ‘Onze producten 
worden toegepast voor nieuwbouw en 
renovatie van gevels en daken en voor 
projecten als loodsen, overkappingen, 
chaletbouw en agrarische schuren als-
mede bedrijfspanden.’

Zeer laagdrempelig
Nijstad is een afkorting van Nijkerk en 
Stadskanaal. Sander is namelijk afkomstig 
uit Nijkerk. ‘We proberen ons op verschil-
lende manieren te onderscheiden. Zo 
zijn we zeer laagdrempelig. Iedereen is 
welkom en we nemen voor iedereen de 
tijd. Of je bij wijze van spreken nou voor 

materialen voor een kippenhok komt of voor een grote 
loods. Verder zijn we altijd zeer transparant in de prijzen. 
We zijn daar eerlijk en open in. Verder helpen we de klant. 
Wat is nodig, hoe ga je te werk en welke materialen zijn 
essentieel? We kunnen heel het pakket bieden en afspraak 
is bij ons afspraak. Mensen weten precies waar ze aan toe 
zijn, wat de prijs is en wanneer ze hun spullen kunnen 
halen. We kunnen overigens ook aan de deur leveren’, zegt 
Sander.

Grote voorraad
Wat zeker ook onderscheidend is, is de grote voorraad die 
Nijstad Handel heeft. ‘Ideaal, zeker voor bouwbedrijven 
met wie we ook veel zaken doen. Moet er bijvoorbeeld 
snel een dakje of een scheidingswand geplaatst worden, 
dan kunnen ze die hier gewoon halen. Moet je producten 
bestellen, dan ben je zomaar weken verder en ben je bo-
vendien veel duurder uit.’

Tweede vestiging in Groningen
Vanuit Stadskanaal bedient Nijstad Handel de provincie 
Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. ‘Met de 
vestiging in Groningen aan het Hoendiep kunnen we ook 
Friesland en de Eemshaven beter bedienen. De vestiging 
in Groningen is een kopie van die in Stadskanaal. In eerste 
instantie heb ik er zelf anderhalf jaar gewerkt, nu zit er 
iemand anders. Weet je wat leuk is aan ons team? Dat we 
samen alles kunnen. Iedereen kan hier op de heftruck maar 
ook verkopen. Dat maakt ons sterk.’

Webshop
Nijstad Handel heeft ook een webshop, waarvan gretig 
gebruik gemaakt wordt. ‘Wat je vaak ziet is dat mensen 
door onze transparantie online meteen zien wat iets gaat 
kosten. Mooi is dat de mensen die online bestellen, vaak 
toch nog even langskomen. Ze willen toch even weten met 
wie ze zaken gaan doen. En als we dan later een foto toe-
gestuurd krijgen met een duimpje dat alles goed gelukt is, 
dan zijn wij hier tevreden. Wij willen gewoon dat mensen 
lachend en tevreden zaken met ons doen. En zonder onbe-
scheiden te zijn, dat lukt ons heel aardig.’

Nijstad Handel is gevestigd aan de Gedempte Vledder-
mond 9 in Stadskanaal en aan het Hoendiep 60 in  
Groningen. Nijstad Handel is telefonisch bereikbaar via 
0599 – 61 50 19 en 050 – 21 100 65. Zie ook de website 
www.nijstadhandel.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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H. Kruit Voegwerken in Stadskanaal
‘Wij staan écht voor kwaliteit’

Het gaat prima met H. Kruit Voegwerken in Stadskanaal. Na bijna 25 jaar voor een baas gewerkt te hebben, besloot 
Henk Kruit ruim een jaar geleden om om eigen benen te gaan staan. Die keuze pakte prima uit. Over werk heeft Henk 
beslist geen klagen. ‘Het is eigenlijk vanaf het begin druk geweest. En het bijzondere is wel dat ik amper heb hoeven 
adverteren. Nog steeds is mond-tot-mondreclame de beste reclame in onze branche’, zegt Henk, die beseft dat het 
leveren van kwaliteit en netjes werken in zijn branche belangrijke kernwaarden zijn. 

Samenwerking
Eigenlijk was het Henk’s kameraad Anne Wolters die Henk 
het laatste zetje in de goede richting gaf om voor zichzelf 
te beginnen. ‘En eigenlijk werk ik vanaf het begin al meer 
dan prima samen met Anne, die het bedrijf A. Wolters 
Gevelrenovatie heeft. We werken zelfs zo goed samen, dat 
we overwegen om samen verder te gaan. We doen nu al 
vrijwel alles samen, dus samen verder gaan zou dan ook 
een logische vervolgstap zijn’, zegt Kruit.

Kwaliteit
Dat veel mensen kiezen voor de diensten van H. Kruit 
Voegwerken is niet zo verwonderlijk. Het bedrijf dat zich 
met name toelegt op voegwerken, gevelreiniging, impreg-
neren en bevingsschade, staat voor kwaliteit. 

‘Dat is echt het allerbelangrijkste voor ons. Bovendien 
werken we netjes en dat wordt door onze klanten gewaar-
deerd.’ H. Kruit Voegwerken werkt nu al samen met twee 
ZZP’ers. ‘De samenwerking met Anne is echt uniek. We 
werken eigenlijk 24 uur per dag samen. We nemen ook de 
meeste klussen samen aan’, zegt Henk tevreden.

Knip- en snijvoeg
Nóg een reden waarom steeds meer mensen kiezen voor 
de diensten van H. Kruit Voegwerken is wel het feit dat 
Henk ook de zogenaamde knip- en snijvoeg beheerst. En 
dat is bijzonder. Deze voeg zie je veel bij boerderijen. ‘Er 
zijn maar weinig voegers die dit nog kunnen. Het is bij-
zonder moeilijk aan te leren en het is iets dat je echt in de 
vingers moet hebben. 

Bovendien moet je over het nodige geduld beschikken. En 
in dit opzicht heb ik dat’, lacht Henk. 

Ambities
Ambities zijn er genoeg. ‘Mochten we straks samen verder 
gaan, dan is doorgroeien wel een doel. We willen graag 
groter worden. En we denken dat dit ook moet kunnen 
lukken. Verder zal de website van mijn bedrijf binnenkort 
online gaan. Hij werkt nu al wel maar de inhoud is nog wat 
beperkt. Ook daar komt binnenkort verandering in’, zegt 
Henk. H. Kruit Voegwerken zit – kortom - nadrukkelijk in de 
lift. ‘Ik, of beter wij, zien de toekomst met veel vertrouwen 
tegemoet. Het is een prima stap geweest om een eigen 
onderneming te beginnen. Daar heb ik echter nog geen 
moment spijt van gehad.’

H. Kruit Voegwerken is gevestigd aan de Drentselaan 122 
in Stadskanaal. Je kunt het bedrijf telefonisch bereiken via 
06 – 58 70 51 46. Mailen kan ook: info@kruitvoegwerken.
nl. Zie zeker ook de website www.kruitvoegwerken.nl.  
(RegioMagazine / Vincent Muskee)
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“DE TIJD VAN 
TREUZELEN
IS VOORBIJ”
“Als we naar een duurzamere toekomst 
willen, zullen we gewoon moeten 
beginnen”, aldus Germen Hooiveld 
(bedrijfsleider Revoort). In de strijd tegen 
klimaatverandering en de uitputting 
van de aarde, wil Revoort in 2030 
volledig circulair zijn. Om dat te bereiken 
moeten we nu al starten door kennis en 
praktijkervaring op te bouwen. Maar ook 
constructieve plannen en samenwerkingen 
opstarten voor de toekomst. Onze 
overheid streeft naar een volledig 
circulaire economie in 2050. Dat lijkt 
nog ver weg, maar de urgentie is groot. 
Revoort wil bijdragen aan de versnelling 
van de transitie en vooral regionaal het 
verschil maken.

“In een circulaire (bouw)economie gebruiken we producten 
steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw. Als 
sloopbedrijf dragen we bij aan het vinden van oplossingen 
voor een hele belangrijke grondstofstroom namelijk: 
bouwmaterialen”, zet Hooiveld uiteen. “Met onze gedegen 
kennis van toegepaste grondstoffen en bouwmaterialen en 
de mogelijkheden voor hergebruik willen we ontwerpers, 
bouwers en vastgoedbeheerders graag helpen.”

Er ligt een enorme opgave voor Nederland qua 
nieuwbouw en renovatie/verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. Lijken deze ambities onhaalbaar? 

Hooiveld stelt gerust: “Circulaire maatregelen hoeven 
lang niet altijd complex of duur te zijn. Door nieuwe 
partnerschappen aan te gaan en samen op te trekken, 
eigenlijk te pionieren, kunnen met kleine stappen en beperkte 
investeringen al belangrijke milieuwinsten worden behaald. 
Ook kan een ander perspectief helpen om duurzame of 
circulaire oplossingen niet als kostenpost te zien op de korte 
termijn, maar als investering op de lange termijn.”

25 JAAR ERVARING 

Dit jaar viert Revoort haar 25-jarige bestaan en met deze 
jarenlange ervaring in vooral Groningen en Drenthe is Revoort 
(voorheen BZN) de vaste sloop- en saneringspartner van 
een groot aantal woningcorporaties en aannemers. Op basis 
van expertise en haar streven naar meerwaarde worden zij 
geselecteerd voor complexe sloop- en saneringsprojecten. 

Deze uitdagende opdrachten zijn de bron voor 
onconventionele en innovatieve oplossingen. Dit is ook de 
reden dat Revoort voorop loopt in circulair slopen en saneren 
en in 2023 besloot om dit in haar communicatie ook meer uit 
te gaan dragen door een nieuwe huisstijl te lanceren.

KIJK VOOR ACTUELE VACATURES OP 
www.revoort.nl/vacatures

CIRCULAIR SLOPEN, WAT IS DAT?

“De sloopbranche is van oudsher ingericht op hergebruik van 
grondstoffen, verteld Hooiveld. “In de jaren ’50 betaalden 
sloopbedrijven zelfs voor een gebouw dat gesloopt moest worden. Het 
verdienmodel was gebaseerd op grondstoffenhandel. Maar door het 
goedkoper worden van grondstoffen werd de handel steeds minder 
interessant. Slopen werd een lineair proces. Maar nu worden we dus 
eigenlijk weer de sloper van vroeger!”

Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een circulaire economie. 
Zoals gezegd staat de bouw- en onderhoudsbranche voor een flinke 
uitdaging. Om bestaande woningen en gebouwen zo efficiënt mogelijk 
te ontmantelen en bouwmaterialen te gebruiken als bronnen voor 
hergebruik spreekt Revoort daarom niet langer van slopen maar van 
‘oogsten’. Bij het demonteren en slopen van woningen en gebouwen 
wordt 98% van de materialen gescheiden bij de bron en vervolgens 
kan het worden verwerkt en/of hergebruikt. Daarmee is Revoort nu al 
nagenoeg circulair.

KRACHT VAN DE REGIO 

“Grondstoffen, mensen én kennis worden steeds schaarser. Het 
is daarom belangrijk om deze in de regio te behouden. Voor 
grondstoffen houdt dit in, dat de keten deze in de regio behoudt, 
hoogwaardig afzet en circulair toepast. Qua mensen betekent het dat 
we werkgelegenheid willen blijven creëren in de regio. Op het gebied 
van circulariteit en de nieuwe toekomst die ons te wachten staat zorgen 
we voor opleiding, praktijkervaring en starten we in samenwerking 
met onze opdrachtgevers en partners pilots op om kennis in de 
regio te ontwikkelen en behouden”, vertelt Hooiveld. Deze regionale 
samenwerking met lokale partners leidt tot veel minder milieu impact 
door minder transport. Revoort werkt in de regio met mensen uit 
de regio en heeft een hoog ambitieniveau. Revoort wil zich verder 
ontwikkelen als toonaangevend kennispartner, welke in eerste instantie 
direct ten goede komt aan de regio.
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Zwembad De Horsten in Musselkanaal 
wil naar nul-op-de-meter

door Jan Johan ten Have
MUSSELKANAAL - Zwembad De Horsten wordt duurzaam. Het Musselkanaalster openluchtbad wil de komende jaren 
toe naar nul-op-de-meter. Er komen 150 zonnepanelen, energiezuinige waterpompen en 92 zonnecollectoren met 
ondergrondse waterbuffer. Met deze forse investering wil eigenaar stichting Dorpsbedrijf Zwembad De Horsten de 
energierekening terugbrengen naar nul, wat financiële zekerheid voor de toekomst en ruimte voor nieuwe plannen 
biedt.

Het verduurzamen van het zwembad begint binnenkort. 
De eerste stap is het plaatsen van 150 zonnepanelen. Dit 
aantal is gebaseerd op het berekende energieverbruik van 
het zwembad. Om al deze panelen kwijt te kunnen, wordt 
er een terrasoverkapping gebouwd. “Op het terras staat 
de laatste jaren in de zomer altijd een tent. Op de nieuwe, 
permanente overkapping kunnen we eenderde deel van 
de pv-panelen kwijt”, vertelt voorzitter en secretaris Eltje 
Toutenhoofd van zwembadeigenaar stichting Dorpsbedrijf 
Zwembad De Horsten. Ook worden de huidige waterpom-
pen van het zwembad vervangen door energiezuinige 
exemplaren en krijgt de waterglijbaan een bewegingssen-
sor voor reductie van het stroomverbruik. Het treffen van 
deze maatregelen moet in mei volledig zijn afgerond.

Later open
Toutenhoofd vertelt dat zwembad De Horsten dit jaar later 
in het seizoen open gaat dan gewenst. De reden hiervoor is 
de enorme energiebesparing die dit oplevert. Toutenhoofd: 
“We hebben berekend dat we bij de huidige energieta-
rieven zo’n 54.000 euro kwijt zouden zijn aan energielas-
ten dit jaar. Dat is voor ons niet op te brengen. Door de 
opening van het zwemseizoen in de koudere maanden uit 
te stellen tot in het Pinksterweekend én te kiezen voor een 
nieuwe elektriciteitsleverancier verwachten we zo’n twee-
derde deel van deze kosten te kunnen besparen, ongeveer 
30.000 euro. Het is vervelend dat het moet, maar als alle 

duurzame maatregelen zijn getroffen, zijn dergelijke maat-
regelen niet meer nodig.”

De tweede fase van de verduurzaming staat voor volgend 
jaar in de planning. Dan worden er 92 zonnecollectoren 
geplaatst plus een ondergrondse buffer voor tot 95 graden 
Celsius verwarmd water. Hiermee wordt het openlucht-
zwembad verwarmd tot de gewenste 23 graden Celsius. 
“Hiermee kunnen wij dit jaar nog niet aan de slag omdat 
de vergunningenprocedure voor dit project nog loopt”, 
licht Toutenhoofd toe. “Wij verwachten dat fase 2 in de 
loop van volgend jaar helemaal gerealiseerd is, zodat we 
dan volledig van het gas af zijn.” Hij vertelt dat de stichting 
momenteel ook onderzoek doet naar de mogelijkheden 
van elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld met batterijen: “Als 
we ook ons stroomverbruik daarmee tot nul kunnen redu-
ceren, houden we geld over om onze andere plannen te 
verwezenlijken. Want de investering die we moeten doen 
voor deze duurzame maatregelen, kunnen we bekostigen 
met landelijke subsiedieregelingen (BOSA), gemeentelijke 
subsidie, Leadergelden en. door zelfwerkzaamheid van 
onze vrijwilligers laag te houden.”

Stappenplan
De verduurzaming van het zwembad is de tweede stap 
van vier in het businessplan dat enkele jaren geleden is 
opgesteld voor de overname van het bad van de gemeente 
Stadskanaal door stichting Dorpsbedrijf Zwembad De 

Horsten. “De gemeentelijke Sportnota van 2014 riep om 
bezuinigingen. Sindsdien is er gedacht en gewerkt aan een 
oplossing om De Horsten open te houden. Dit leidde in 
2018 tot de oprichting van stichting Dorpsbedrijf Zwem-
bad De Horsten, een bewoners- en gebruikersinitiatief die 
begon met georganiseerd recreatief ochtendzwemmen en 
het oprichten van een vrijwilligersgroep die onder meer 
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden ging doen. 
Het bestuur van de stichting wordt naast Toutenhoofd 
gevormd door penningmeester Bert Schulte, voorzitter van 
de zwemvereniging Henk Schlimbach en bestuurslid Harry 
Bos. Vaste adviseur van het bestuur is Ben Schomaker.

Het bestuur stelde een businessplan op betreffende 
definitieve overname van het zwembad van de gemeente 
Stadskanaal. Die overname vond vorig jaar plaats. Dat was 
de eerste stap in het genoemde businessplan. Als volgend 
jaar stap 2 is afgerond, staan er nog twee ingrijpende ver-
nieuwingen op de rol.

Bewegingspark en verenigingsgebouw
Stap drie is het verder ontwikkelen van het zwembadter-
rein tot een bewegingspark, waar het jaar rond sport en ac-
tiviteiten kunnen plaatsvinden. “Zowel bestaande als nieu-
we clubs en groepen kunnen hiervan gebruik gaan maken”, 
vertelt Toutenhoofd. Als voorbeeld noemt hij volleybalver-
eniging MSK die er twee beachvolleybalvelden neerlegde. 
Ook activiteiten als crossfit en bootcamp zouden er prima 
passen. De laatste fase is bouw van een zwembad- en ver-
enigingsgebouw op het terrein, met horeca, kleedruimtes 
en sanitair. Een plek waar gebruikers onderkomen hebben 
in tijden dat het weer buiten minder mooi is. Toutenhoofd: 
“Bij alles wat we realiseren is het ‘met elkaar’ de basis. We 
willen iets bieden wat meerwaarde heeft voor iedereen, 
maar tegelijk ook niemand in de wielen rijden.”
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De Gelegenheid in Musselkanaal bestaat vijftien jaar
Hét kloppend hart van Musselkanaal!

Eerlijk; zelf had Peter Rolfes, eigenaar van De Gelegenheid in Musselkanaal, er niet 
eens bij stilgestaan. Het is dat hij er op gewezen werd dat hij op 1 april precies vijftien 
jaar eigenaar van de uitstekend lopende zaak in Musselkanaal is. Is er in Musselkanaal 
iets te doen, dan is De Gelegenheid steevast het kloppend hart. Dáár gebeurt het alle-
maal. Rolfes koos er vijftien jaar geleden voor om er een eetcafé en een bruin café van 
te maken, terwijl De Gelegenheid ook het adres was en is voor een bruiloft en een leuk 
feest. ‘Het concept staat nog steeds als een huis’, zegt Rolfes tevreden. ‘We hebben 
vijftien jaar geleden de juiste keuze gemaakt.’

Bruin cafeetje
Peter Rolfes was lang actief in de bouw. 
‘Het leek me toen al een leuke gedachte 
om eens een bruin cafeetje te beginnen. 
De wekker die elke dag zo vroeg ging, het 
ging me steeds meer tegenstaan. Nou ja, 
en uiteindelijk is het wel wat meer dan 
alleen een bruin cafeetje geworden’, zegt 
hij, nuchter als altijd. ‘Van de beslissing 
om deze stap te maken, heb ik nooit spijt 
gehad. Geen seconde. Ik heb het hier met 
mijn vrouw Sharon en met mijn team nog 
altijd reuze naar mijn zin. De afwisseling 
tussen een eetcafé en een bruin café is 
prachtig en ook wij genieten hier van de 
talrijke feestjes en partijen die hier gehou-
den worden.’

‘Het overkomt je’
De vijftien jaar zijn voor Rolfes voorbij 
gevlogen. Toch waren er ook moeilijke 
jaren, ‘Denk maar eens aan corona. Toen 
lag ineens alles stil. En als ik nu kijk naar 
de energierekening dan word ik ook niet 
heel vrolijk. Het zijn zaken waar je zelf 
eigenlijk niets aan kunt doen. Het overkomt 
je, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen. 
Om wat aan de torenhoge energieprijzen te 

doen, heb ik een aantal zonepanelen aan 
laten leggen en werken we met elektrische 
verwarmingen. Alle beetjes helpen en je 
moet ook wel. Anders is het gewoon niet op 
te brengen.’

Aaneenschakeling van hoogtepunten
Rolfes heeft het veel liever over de hoog-
tepunten van de afgelopen vijftien jaar. ‘Ik 
kan er zo niet iets uitpikken wat nou echt 
hét absolute hoogtepunt was. Wel denk ik 
meteen aan de jaarlijkse Winkelweek, en de 
feesttent die hier dan staat. Ik denk dan aan 
de viering van Koningsdag bijvoorbeeld en 
de tentfeesten die we gehouden hebben. 
De afgelopen vijftien jaar was eigenlijk een 
aaneenschakeling van hoogtepunten’, zo 
blijkt hij tevreden terug.

Zeer laagdrempelig
Je kunt bij De Gelegenheid ook prima een 
hapje eten. ‘We zijn zeer laagdrempelig. 
Hier eet je een goede schnitzel of een 
lekker broodje. Wat de boer niet kent, 
dat vreet ie niet wordt wel eens gezegd. 
Daarom beperken wij ons tot gangbare 
producten’, lacht Peter.  Als het aan Rolfes 
ligt, komen er nog zeker vijftien jaar De 

Gelegenheid bij. ‘Zeker weten. Wij hebben 
het hier prima naar onze zin, en de mensen 
komen hier graag. Om die reden zie ik de 
toekomst dan ook vol vertrouwen tege-
moet.’

Verjaardagsfeestje in Duitse sfeer
Vanwege het 15-jarig bestaan wordt er op 
Eerste Paasdag (9 april) een feestje gevierd 
bij De Gelegenheid. Dan staat ‘Eskalation, 
Das Mega Après Ski feest’ op het program-
ma. De Alpen Zusjes en Kevin Schalplatten 
zullen het publiek dan ongetwijfeld in ver-
voering brengen. Er is een Duitse shotjes-
bar en nog heel veel meer. 

‘Zie dit maar als ons jubileumfeestje’, zegt 
Rolfes, die belangstellende verder wil 
wijzen op De Gelegenheid’s Pubquiz, die 
op 14 april (vanaf 20.00 uur) op de agenda 
staat. ‘Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen 
komen om samen onze verjaardag te vie-
ren’, besluit Rolfes. 

De Gelegenheid, gevestigd aan de Kruis-
straat 1 in Musselkanaal, is op donderdag 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 
16.00 uur. Telefoon: 0599 – 41 25 95. Zie 
ook de website www.de-gelegenheid.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Bij Thijs, uw drankenspeciaalzaak in Vlagtwedde
Gastvrij en vol passie!
Mensen vanuit heel Nederland halen hun (speciale) 
dranken Bij Thijs in Vlagtwedde. Niet zo gek, want de 
drankenspeciaalzaak heeft écht wat te bieden. Van heel 
bijzonder en kostbare dranken tot aan het standaard 
kratje bier en de fles jenever. ‘We zijn er voor iedereen. Ik 
heb onlangs een fles whisky voor 120.000 euro verkocht, 
maar aan de andere kant kun je hier ook gewoon je flesje 
jenever kopen. Hoewel we heel veel bijzonder dranken 
aan kunnen bieden, weet ik als geen ander dat we groot 
geworden zijn door de lokale mensen. Niet voor niets ben 
ik hoofdsponsor bij de voetbalvereniging en actief in het 
dorp’, zegt Thijs Dijkstra.

Proeverijen en festivals
Dijkstra begon in Vlagtwedde ooit een vestiging van 
Mitra. Hij viel op door het organiseren van proeverijen en 
festivals. Hoogtepunt was zeker wel het jaar 2013, toen hij 
werd uitgeroepen tot Whisky Winkel van Nederland. ‘Daar 
ben ik nog steeds erg trots op. Want ondanks de beperkin-
gen die je als franchisenemer had, heb ik me toch weten 
te onderscheiden. Ik ben nog steeds de enige Mitra winkel 
die ooit het bekende schild in de wacht heeft gesleept.’ 
Binnen Mitra liep Thijs toch wel tegen beperkingen aan. 
En dus besloot hij het anders te gaan doen. Hij begon een 
eigen drankenspeciaalzaak, Bij Thijs, realiseerde een vide, 
paste het assortiment aan en vanaf dat moment is het al-
lemaal heel erg snel gegaan.

Ruiken en proeven
‘Omdat we bijvoorbeeld standaard 500 whisky’s open heb-
ben staan, weten mensen vanuit heel Nederland ons in-
middels te vinden. Bij ons vind je echt bijzondere dranken. 
Bovendien ken ik het verhaal. Ik weet waar de producten 
vandaan komen, ik ben er zelf geweest, en ken het verhaal 
achter zo goed als elke drank die we hier aanbieden. Men-
sen die een bijzondere fles bij ons willen kopen, krijgen 
bij ons bovendien altijd de gelegenheid om te ruiken en 
te proeven. Niet zelden is dit een ontmoetingsplaats van 
gelijkgestemden, van echte liefhebbers van whisky, cognac 
en wijn. Prachtig om te ervaren’, zegt Thijs.

Vlagtwedde
Niet zelden wordt Thijs gevraagd waarom Bij Thijs nog in 
Vlagtwedde gevestigd is en bijvoorbeeld niet in Zwolle. 
‘Natuurlijk heb ik daar zelf ook wel over nagedacht. Maar 
weet je, het draait goed en waarom zou je dan verkas-
sen? Bovendien maakt het mijn zaak ook wel weer extra 
bijzonder. Veel mensen hadden nog nooit van Vlagtwedde 
gehoord voor ze hier kwamen. En bovendien; als je groter 
wilt dan moet je alles weer aanpassen. Dan moet je meer 
personeel en een nog groter assortiment. Ik vind het prima 
zo.’

Liefde voor whisky
Thijs is een echte liefhebber van whisky’s. ‘Mijn passie 

voor whisky is ontstaan tijdens mijn verblijf in Londen en 
Brighton, waar ik gewerkt heb. Het is een hobby geworden. 
Schotland, het land van de whisky’s is om die reden een 
soort thuisland voor me geworden. En ik ben achter de 
schermen echt met van alles bezig. Zo durf ik te zeggen dat 
we over drie jaar een 100 procent Groningse whisky op de 
markt gaan brengen bijvoorbeeld.’ Typisch Thijs, in alles 
een bijzondere en vooral actieve ondernemer met een 
buitengewoon bijzondere drankenspeciaalzaak!

Bij Thijs is gevestigd aan de Doctor P. Rinsemastraat 2A in 
Vlagtwedde. Telefoon: 0599 – 31 33 52. Zie ook de  
website bijthijs.com. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Eenvoudig je eigen bestelbus ombouwen tot zeer 
strakke buscamper met een ombouwpakket van 
camperombouwshop.nl

door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Camperen is hot. Het aantal campers in Nederland stijgt explosief. 
Veel mensen kopen een camper, maar ook steeds meer handige doe-het-zelvers kopen 
een bestelbus om daarvan hun eigen camper te bouwen. Dat wordt steeds gemakkelij-
ker dankzij de ombouwpakketten op maat van camperombouwshop.nl in Nieuw-Buinen. 
“Snel en relatief eenvoudig bouw je zelf je bestelbus om tot een superstrakke camper 
die eruitziet alsof hij in een fabriek is gebouwd”, vertelt eigenaresse Maike Kuipers

Camperombouwshop.nl biedt kant-en-klare 
ombouwpakketten op maat voor vele gang-
bare merken en types bestelbussen. “De 
sets zijn modulair. Dat betekent dat onze 
klanten keuze hebben uit diverse losse 
onderdelen zoals een keukenblok, sanitair-
kast met toilet, wandkast of zit-slaapbank. 
Daarnaast kunnen klanten kiezen voor 
een compleet pakket voor de volledige 
ombouw van bestelbus tot camper”, zegt 

Maike. 

Eenvoudig en zeer strak
Je eigen bus ombouwen tot camper was 
nog nooit zo eenvoudig. Je hoeft geen 
ervaren vakman of -vrouw te zijn om met 
de pakketten van camperombouwshop.
nl je eigen camper te bouwen. Gemiddeld 
handig is ruim voldoende. En het resultaat 
is super strak, alsof het een fabriekscamper 

is. Maike: “Ons zusterbedrijf is de professio-
nele camperbouwer Alles is Vakantie. Voor 
de bouw van deze campers gebruiken wij 
dezelfde materialen.”

“Wij onderscheiden ons in zaagwerk”, 
vertelt Maike. “Je kunt nog zo behendig 
zijn met de cirkel- of decoupeerzaag, zo 
strak als onze bouwpakketten krijg je het 
simpelweg niet.” In de werkplaats in Nieuw-
Buinen produceert camperombouwshop.
nl de bouwpakketten met een volautoma-
tische, computergestuurde zaagmachine. 
Daarvoor wordt uitsluitend lichtgewicht 
hout toegepast dat ook voor luxe jachten 
en caravans wordt gebruikt. Dit om het 
gewicht van de camper zo laag mogelijk 
te houden. Het hout is afgewerkt met een 
keiharde laag HPL in diverse houtmotieven 
en kleuren naar keuze. 

De klant geeft merk en type van de camper 
plus de maatvoering door en alles wordt 
op maat geleverd. De sets worden geleverd 
inclusief heldere, geïllustreerde installa-
tiehandleiding en alle montagematerialen 
zoals hoeken, schroeven en scharnieren. 
De materialen voor installatiewerk van gas, 
water en elektra worden niet bijgeleverd. 
“De ervaring leert dat camperbouwers op 
dat vlak dermate uiteenlopende eisen en 
wensen hebben, dat het voor ons ondoen-
lijk is om dit op maat bij te leveren”, vertelt 
Maike. 

Alle buscampers
Het gaat in hoofdlijnen om twee soorten 

sets: voor grotere en kleinere buscampers. 
In de eerste plaats levert camperombouw-
shop.nl complete sets voor de ombouw van 
kleinere bestelbussen tot camper. Denk 
hierbij aan de VW Transporter, Renault 
Trafic en Opel Vivaro. Deze ombouwset 
bestaat standaard uit een kleine keuken 
met koelkast, spoelbak, kraan en fornuis, 
een hoge opbergkast en een tafel. Optio-
neel zijn een kast met ledlicht, bedlocker, 
zit-slaapbank en hefdak. Uniek is de om-
bouwset voor grotere buscampers, zoals de 
Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, VW Crafter 
en Peugeot Boxer. Deze is elders niet of 
nauwelijks verkrijgbaar. Deze set bestaat 
uit een vast bed, hoge kasten, een zithoek 
met bankje, keukenblok met koelkast, for-
nuis, spoelbak en kraan en een grote kast 
of sanitairkast met toilet. Voor de kleinere 
campers en de grotere campers zonder 
sanitairkast biedt camperombouwshop.
nl een porta potti box in dezelfde kleur en 
uitvoering als het overige meubilair. 

Plezier
Maike: “Veel doe-het-zelvers beginnen vol 
enthousiasme aan de ombouw van hun bus 
tot camper, maar raken gedesillusioneerd 
bij de meubelbouw. Want hoe handig 
ze ook zijn, het zaagwerk is ingewikkeld 
en krijg je nooit zo mooi en strak als bij 
fabriekscampers. Dan gaat de lol eraf en 
dat kan toch niet de bedoeling zijn? Met de 
ombouwsets van camperombouwshop ziet 
je zelfgebouwde camper er zeer profes-
sioneel uit. Dat vergroot ook nog eens de 
waarde van de camperbus behoorlijk.”
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Maak kennis met blokhutten bij Blokhut.nl
‘We hebben prachtige acties met onze eigen modellen blokhutten’
Hoewel het nog maar maart is, denken steeds meer 
mensen ondertussen al aan het voorjaar en aan de tuin. 
En in een mooie tuin misstaat een mooie blokhut uiter-
aard niet. ‘In dat kader kunnen mensen bij ons kennis-
maken met onze nieuwe, eigen modellen blokhutten. 
Een groot deel van die modellen zijn ondertussen al 
te vinden op ons showterrein. Ideaal dus om daar nu 
al naar te  kijken. Bovendien kun je dan profiteren van 
prachtige acties om in het bezit te komen van een kwa-
litatief uitstekende en mooie blokhut’, zeggen Devin 
Redmeijer en Robin Schuiling van Blokhut.nl.

Altijd maatwerk
Regeren is vooruitzien. Hoewel het nog winter is, is het 
nu al verstandig om vooruit te kijken en voorbereidingen 
te treffen op het naderende voorjaar. Bij Blokhut.nl vind 
je alleen hoogwaardige kwaliteit tuinproducten. ‘Wij zijn 
niet alleen gespecialiseerd in blokhutten en tuinhuizen 
overigens’, zeggen Devin en Robin. ‘We zijn namelijk ook 
gespecialiseerd in houtbouw, overkappingen, glaswan-
den, aluminium veranda’s en wellness. We staan bekend 
om het leveren van maatwerk en ons assortiment mag 
best uniek genoemd worden. Zeer de moeite waard dus 
om nu al een bezoek te brengen aan ons showterrein’, 
zeggen Redmeijer en Schuiling.

Prachtige, eigen modellen bij Blokhut.nl
Op dat showterrein vind je nu al prachtige, eigen model-
len blokhutten die bovendien voordelig aangeschaft 
kunnen worden. ‘Ons aanbod is zoals de mensen dat 
van ons gewend zijn groot. We kunnen iedereen een ge-
schikte blokhut of een tuinhuis aanbieden en de nieuwe 
modellen zijn opnieuw zeer de moeite waard’, zeggen 
Redmeijer en Schuiling. Komt dat zien!

Blokhut.nl is gevestigd aan de Pollux 7 in Klazienaveen 
en is telefonisch bereikbaar via 0591 - 21 21 84. Zie 
ook de website www.blokhut.nl. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)
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310 jaar Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde!

Exploitant Margriet Nieuwenhuis over 10 jaar Gasterij 
Natuurlijk Smeerling en diverse jubiuleumactiviteiten
‘Ik haal zo veel mogelijk producten en diensten uit eigen regio, hier is heel veel 
te vinden wat echt goed is’

door Jan Johan ten Have
SMEERLING - ‘Zo veel mogelijk regionaal’ was de visie van Margriet Nieuwenhuis, toen zij tien jaar geleden in de run-
ning was om de nieuwe exploitant van het horecabedrijf van Natuurmonumenten in Smeerling te worden. Het was de 
belangrijkste reden dat ze werd uitverkoren. En ze heeft dat inzicht het afgelopen decennium meer dan waargemaakt 
met ‘haar’ Gasterij Natuurlijk Smeerling. “Op dit moment betrekken wij tachtig tot negentig procent van onze produc-
ten en diensten in eigen regio. En daar ben ik erg trots op”, vertelt Margriet.  Het 10-jarig bestaan wordt er het hele 
jaar gevierd. 

Op de menukaart prijken vele heerlijke dranken en lekker-
nijen met volop ingrediënten uit Westerwolde en omge-
ving. Natuurlijk komt de koffie hier niet vandaan. Maar de 
gast kan er wel kiezen voor thee getrokken van kruiden 
uit eigen kruidentuin. Worden de ingrediënten hier niet 
geproduceerd, dan betrekt Gasterij Natuurlijk Smeerling ze 
wel bij leveranciers uit de regio. Zo werkt ze op verschil-
lende fronten uitstekend samen met collega-horeca De 
dranken komen grotendeels van drankenspeciaalzaak Bij 
Thijs in Vlagtwedde en samen met Blokker Vlagtwedde 
organiseerde ze al het WK poffert bakken. “Poffert staat 
hier altijd op de kaart. Als mensen vragen om een recept, 
dan krijgen ze dat en dan vertel ik er ook bij de materialen 
en ingrediënten in omliggende dorpen kunnen halen”, licht 
Margriet toe. “Ook voor diensten zoals bedrijfsadvies haal 
ik het liefst dichtbij. Ik ken ook Groninger ondernemers die 
hun advies uit de Randstad halen, maar mijn ervaring is dat 
er in de buurt ook zeer veel erg bruikbare kennis zit.”

In tien jaar is Gasterij Natuurlijk Smeerling uitgegroeid tot 
een etablissement dat bekend en zeer gewaardeerd is on-
der toeristen, recreanten, fietser en wandelaars. Het tachtig 
stoelen tellende terras middenin beschermd dorpsgezicht 
Smeerling zit van voorjaar tot najaar regelmatig helemaal 
vol. Het is er ook heerlijk, ongedwongen vertoeven. 

Naast de dagelijkse horecabedrijvigheid vinden er bij 
Gasterij Natuurlijk Smeerling ook veel activiteiten en eve-
nementen plaats. “We vinden het leuk om nieuwe dingen 
te bedenken. Het ene is meer succesvol dan het ander. Zo 
probeerden we het met concerten, maar dat sloeg onvol-
doende aan. Wat daarentegen heel succesvol is, is bijna 
alles wat we hier organiseren in combinatie met wandelen 
in de schitterende omgeving.” Zo sponsort de Gasterij twee 
routes van stichting Wandelen in Westerwolde. Ook is het 
Westerwolde Wandel Weekend er zo eens in de vier jaar 

te gast. Themawandeling de Roege Wilt Wandeling - met 
diverse scènes onderweg uit het verhaal van Roege Wilt - 
is jaarlijks vroegtijdig volgeboekt. 

Verder is Halminghs Hoes in het voorhuis van de Gasterij 
in trek als locatie voor vergaderingen, feestjes en bijeen-
komsten voor gezelschappen tot twintig personen. Onder 
meer de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde maken 
graag van deze prachtige locatie gebruik voor bijzondere 
bijeenkomsten. Ook de rol als Tourist Info Punt brengt veel 
bezoekers naar de Gasterij. Margriet: “Ik ben in Wester-
wolde geboren en getogen, woon al tientallen jaren in 
Smeerling en ken de regio heel goed. Komen hier toeristen 
met vragen, dan probeer ik die altijd te beantwoorden. Als 
een soort gastvrouw van Westerwolde ben ik soms een 
groot deel van de dag aan het praten, dan heb ik aan het 
eind van de dag bijna geen stem meer over. Maar dat vind 
ik zo ontzettend leuk om te doen…”

Jubileumjaar
Voor dit jubileumjaar liet Margriet een speciale placemat 
ontwikkelen die er dit hele jaar op alle tafeltjes ligt. Op de 
voorzijde staat een soort Ganzenbordspel dat de gasten 
kunnen spelen en op de achterzijde een overzicht van 
foto’s en herinneringen aan het afgelopen decennium. 

Op 16 april houdt de Gasterij in samenwerking met Natuur-
monumenten een jubileumexcursie onder leiding van een 
gids, met voor alle maximaal twintig deelnemers koffie en 
thee met wat lekkers aangeboden door de Gasterij. Ook 
zijn er het hele jaar door jubileumworkshops, zowel actief 
als creatief. Het voorjaarsprogramma is inmiddels vrijwel 
geheel volgeboekt. Aan het samenstellen van het najaars-
programma wordt nog gewerkt, dit wordt later bekendge-
maakt via de website van de Gasterij en (social) media. 

Ook vindt er dit jaar een speciale jubileumeditie plaats 
van de Roege Wilt Wandeling. Bij deze wandeling is er 
een optreden van een bekende Groninger artiest die ook 
nog iets heel speciaals voor de deelnemers in petto heeft. 
“Hierbij werken wij nauw samen met stichting Onstwedder 
Gaarv’n. Wij mogen de Ambachtshoeve van Onstwedder 
Gaarv’n wederom gebruiken als start- en eindpunt”, vertelt 
Margriet. 

Toekomst
Naar de toekomst toe ziet margriet een aantal uitdagingen, 
onder meer het vinden van voldoende goed personeel om 
de zaak draaiende te houden. “Wij willen jonge mensen 
interesseren voor verschillende disciplines die erbij komen 
kijken een bedrijf als Gasterij Natuurlijk Smeerling Draai-
ende te houden. Denk aan toerisme, recreatie, horeca, 
management en bedrijfseconomie”, licht ze toe. “Daarom 
investeren wij veel in contacten met onderwijsinstellingen. 
Wij willen binding creëren met jongeren en hen graag iets 
leren over de dagelijkse praktijk van het ondernemer-
schap.”

Ook wil Margriet de tuin met aromatische kruiden en 
bloemen verder uitbreiden: “Deze verwerken wij in onze 
gerechten en dranken, die wij ontwikkelen in samenwer-
king met landbouwkundige Peter Brul. Zo willen wij bijdra-
gen aan gezonde voeding uit eigen tuin. Ook worden deze 
natuurlijke producten gebruikt voor verzorgingsproducten. 
Hierbij werk ik nauw samen met Schoonheidssalon Smeer-
ling van onze dochter Claudia. Dat strookt weer helemaal 
met onze visie dat wij de jeugd willen betrekken bij een 
glansrijke toekomst van Gasterij Natuurlijk Smeerling.”

Kijk voor meer informatie op 
www.gasterijnatuurlijksmeerling.nl.
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Ruud Scholtalbers van RJJ Catering over 10 jaar 
Gasterij Natuurlijk Smeerling
‘De uitstekende onderlinge samenwerking in de regio maakt ons allemaal sterker’
door Jan Johan ten Have

VRIESCHELOO/SMEERLING - Toen Gasterij Natuurlijk 
Smeerling tien jaar geleden de deuren opende, hielp RJJ 
Catering mee bij het verzorgen van de gasten. Het was de 
eerste aanzet tot een langdurige en prettige samenwer-
king tussen verschillende Westerwoldse horecabedrijven. 
“De uitstekende onderlinge samenwerking in de regio 
maakt ons allemaal sterker”, vertelt eigenaar Ruud Schol-
talbers van RJJ Catering. 

Jarenlang was RJJ Castering gevestigd in Vlagtwedde. On-
langs verhuisde het cateringbedrijf annex maaltijdenser-
vice naar Vriescheloo. “Het pand aan de Wilhelminastraat 
in Vlagtwedde dat wij huurden, werd verkocht. Da pand 
kopen was voor ons geen optie omdat het door mooie 
groei van ons bedrijf te klein was geworden. Uitbreidings-
mogelijkheden waren er daar helaas niet”, vertelt Ruud. 
Aan de Wedderweg 3a in Vriescheloo vond RJJ een nieuw 
en aanzienlijk ruimer onderkomen: “Dit biedt ons de ruimte 
en mogelijkheden om verder te groeien, zowel qua capaci-
teit als activiteiten.” Inmiddels werkt er een team van vijf 
mensen op het bedrijf, aangevuld met een groep van acht 
tot tien bezorgers van de maaltijdenservice. 

Hoewel de verhuizing inmiddels achter de rug is, is de 
inrichting van het pand nog niet helemaal klaar. “Het 
belangrijkst was dat we eerst alles in orde maakten om 
volgens alle hygiënerichtlijnen ons dagelijks werk te kun-
nen doen. De keuken had daarom eerste prioriteit. Nu dat 
helemaal klaar is, richten wij ons op de verdere inrichting 
en aankleding van ons bedrijf. Als dat klaar is - ik verwacht 
ergens in maart of april - gaan wij een officiële opening van 
ons nieuwe bedrijfspand houden.”

Hoewel RJJ Catering nu op iets grotere afstand van Gasterij 
Natuurlijk Smeerling is gevestigd, blijft de samenwerking 
als vanouds. Zo wisselen beide horecabedrijven én Res-
taurant Sultan in Vlagtwedde personeel uit als het kan en 
nodig is. “Ook werken wij onderling samen in de uitvoering, 
bijvoorbeeld bij het verzorgen van de catering van grotere 
evenementen. Zo verzorgden wij afgelopen jaar samen met 
Restaurant Sultan de catering van de Vlagtwedder Land-
bouwbeurs. Het was een zeer prettige samenwerking, die 
wij in de toekomst graag voortzetten.”

Gasterij Natuurlijk Smeerling
Samen met Gasterij Natuurlijk Smeerling ontwikkelde RJJ 
Catering het concept Eten Wat de Pot Schaft. Dagelijks tus-
sen 12.00 en 14.00 uur wordt er in de Gasterij een heerlijk 
en eerlijk driegangen-diner met producten uit de regio 
geserveerd, bereid door RJJ Catering. Het zijn gezonde en 

heerlijke diners voor een zeer 
scherpe prijs. Wie mee wil 
eten, moet wel even vooraf 
reserveren. En wat de naam 
al zegt: het is eten wat de pot 
schaft, er is dus geen keuze 
uit diverse gerechten. Wel 
kan er bij reservering worden 
aangegeven of er bepaalde 
dieetwensen zijn of dat het diner 
vegetarisch of veganistisch moet 
zijn. Voor laatstgenoemde biedt RJJ Ca-
tering onder meer stoofpotjes met louter 
verse ingrediënten. Het Eten Wat de Pot Schaft 
is onder meer zeer in trek in combinatie met het wandelen 
van een van de schitterende routes in de mooie omgeving 
van de Gasterij. 

Daarmee houdt de samenwerking niet op. Zo vindt er 
onder de vlag van Gasterij Natuurlijk Smeerling jaarlijks de 
Roege Wilt Wandeling plaats. Enkele honderden wande-
laars lopen dan door Westerwolde langs diverse scènes uit 
de mythe van Roege Wilt. Deze scènes worden gespeeld 
door vrijwilligers, RJJ Catering voorziet alle medewerkers 
daarbij van een warme maaltijd.

Over RJJ Catering
Onder het motto 'waar kwaliteit en smaak samenkomen' 
biedt RJJ Catering met liefde en passie voor eten dage-
lijkse maaltijdservice, hapjesservice, catering en evene-

mentenverzorging. Dagelijks 
maken zo'n tweehonderd 
mensen in de gemeenten 
Westerwolde, Stadskanaal en 
Pekela gebruik van de maal-
tijdenservice: warme maaltij-

den die door een kok volgens 
authentieke recepten worden 

bereid met verse ingrediënten. RJJ 
Catering levert hapjesschalen op 

maat, van eenvoudige kaas en vlees-
hapjes tot luxe tapasschalen. Ook als het 

gaat om  buffetten is er bij RJJ Catering heel 
wat te kiezen. Er is onder meer keuze uit diverse warme 

en koude buffetten, stamppotbuffetten, barbecuebuffet-
ten, snert- & bonensoepbuffet, hapjesbuffet, broodjesbuf-
fet en luxe lunch. Voor feesten en evenementen verzorgt 
RJJ Catering niet alleen de hapjes en drankjes, maar des-
gewenst alles van A tot Z, inclusief locatie, uitnodigingen, 
aankleding, medewerkers en het opruimen na afloop. “In 
overleg met onze adviseur is er heel veel mogelijk”, zegt 
Ruud. 

Hij kijkt vooruit naar komende zomer. Want dan staat er 
iets heel bijzonders op het programma. Een team van RTL 
4 komt dit voorjaar opnames maken voor een televisiespe-
cial die komende zomer wordt uitgezonden. De naam van 
het programma en het moment waarop dit wordt uitgezon-
den, worden later bekendgemaakt.
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Claudia Nieuwenhuis van Schoonheidssalon Smeerling
Uniek in de regio met milieuvriendelijke, biologische en
vegan producten, vrij van parfum, microplastics en dierproeven
door Jan Johan ten Have
SMEERLING - Zonder parfum en microplastics, milieu-
vriendelijk, biologisch, dierproefvrij en zelfs volledig 
vegan. Dat zijn de verzorgingsproducten van Schoon-
heidssalon Smeerling. Met haar visie treedt eigenaresse 
Claudia Nieuwenhuis in de voetsporen van haar moeder, 
eigenaresse Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk 
Smeerling. De twee werken volop samen, wat onder meer 
resulteert in een Beauty Verwenarrangement en work-
shops Huidverzorgingsproducten maken met bloemen uit 
eigen tuin. 

Oog voor de natuur en het beschermen van de wereld om 
je heen kreeg Claudia van huis uit mee. Evenals het onder-
nemerschap. Toen Claudia haar opleiding tot schoonheids-
specialiste had doorlopen, was het dan ook geen verras-
sing dat ze gelijk haar eigen salon wilde beginnen. En wel 
eentje met een duidelijke visie: gebruik van schoonheids-
producten die het milieu geen schade toebrengen en die 
ook nog eens heel goed zijn voor het menselijk lichaam. 

Troepvrije producten
“Voor zover mij bekend ben ik de eerste en tot nu toe 
enige in de regio die werkt met honderd procent milieu-
vriendelijke, biologische, dierproefvrije en vegan produc-
ten zonder parfums en microplastics”, vertelt Claudia. Zij 
gebruikt de producten van Esse. ‘Je huid is een ecosysteem 
dat wordt beschermd door een levend pantser van nuttige 
bacteriën. Het productassortiment van Esse is wetenschap-
pelijk samengesteld voor alle huidtypes – met prebiotica, 
probiotica en actieve ingrediënten om de huid weer op 
zijn best te krijgen. Onze producten zijn gecertificeerd 
biologisch, vegan, dierproefvrij en CO2- en plasticneutraal 
en ondersteunen Fair Trade', schrijft Esse op de eigen site. 
Claudia benadrukt dat de Esse-producten ook geschikt zijn 
voor mensen met een extreem gevoelige huid, bijvoor-
beeld door een aandoening of medische behandeling. 

Deo zonder aluminium
Wie ook thuis milieu- en lichaamsvriendelijke lichaamsver-
zorgingsproducten wil gebruiken, kan bij Schoonheidssa-
lon Smeerling terecht voor de producten van Loveli. Clau-
dia: “Dat merk omschrijft de eigen producten als ‘troepvrij’. 
Dat dekt de lading wel volgens mij.” Nieuw in haar assor-
timent is een lijn deodorant zonder aluminium voor zowel 

mannen als vrouwen. Claudia: “Dit voorkomt verstopping 
van de zweetklieren, zodat het lichaam afvalstoffen goed 
kwijt kan zonder de nare geurtjes.”

Workshop eigen producten maken
Claudia groeide op met Gasterij Natuurlijk Smeerling. Ze 
is er vanaf de oprichting veelvuldig te vinden en heeft er 
sinds haar zestiende een bijbaantje. Ook in combinatie met 
haar eigen ondernemerschap is er al een mooie samenwer-
king ontstaan. In samenwerking met Natuurmonumenten 
en landbouwkundige Peter Brul is er bij de Gasterij een 
kruidentuin aangelegd. Samen met Brul en Majorie Weste-
rink van remedies of Joy aromatherapie verzorgt Claudia 
bij Gasterij Natuurlijk Smeerling een workshop ‘Maak je 
eigen lichaamsverzorgingsproducten met bloemen uit de 
kruidentuin’. Met goudsbloemen uit eigen tuin maken de 
deelnemers een lichaamsolie, lippenbalsem en huid- of 
haarserum. Ook krijgen ze van Peter Brul tekst en uitleg 
over de aanleg van een eigen kruidentuin en teelt van 

bloemen en kruiden en over de technieken voor het maken 
van eigen producten: maceratie, destillatie en persen.

Smeerlings Beauty verwenarrangement
Gezond, ontspannen en gezellig. Dat is het Smeerlings 
Beauty Verwenarrangement, waarvoor dames met elkaar 
kunnen genieten. Dat begint bij Gasterij Natuurlijk Smeer-
ling, waar de deelnemers genieten van een heerlijke 
huisgemaakte zoete lekkernijen proeverij met een potje 
koffie of thee. Vervolgens lopen ze naar Schoonheids-
salon Smeerling voor een behandeling van 25 minuten: 
een heerlijke reiniging, peeling, masker, toner, serum en 
dagcrème, uiteraard met de genoemde huid- en milieu-
vriendelijke producten. Het arrangement wordt afgesloten 
met een prachtige wandeling door het dal van de Ruiten Aa 
over een afstand naar keuze: van 3,5 tot 15 km.

Kijk voor meer informatie en aanmeldingen 
www.schoonheidssalonsmeerling.nl of  
www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl



8 10 jaar Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde!

Peter Brul van Agro Eco Advies over
samenwerking met Gasterij Natuurlijk Smeerling
Inzet voor meer gebruik van lekkere en gezonde gewassen, 
bloemen en kruiden uit eigen regio en tuin 
door Jan Johan ten Have

BELLINGWOLDE/SMEERLING - Goudsbloem (calendula) en valkruid 
(arnica) uit eigen tuin zijn heel goed en eenvoudig te gebruiken 
in eigengemaakte  lichaamsverzorgingsproducten. Peter Brul van 
adviesbureau voor ecologische landbouw Agro Eco Advies in Bel-
lingwolde adviseerde over de aanleg en teelt van de kruidentuin bij 
Gasterij Natuurlijk Smeerling. Ook is hij betrokken bij workshops 
hierover. Brul houdt zich daarnaast volop bezig met de herintroductie 
van boekweitteelt en -verwerking. De boekweit wordt inmiddels ook 
in de keuken van de Gasterij gebruikt. 

Brul is zelf voormalig biologisch 
teler. Hij stopte met de teelt om 
zich te gaan richten op onder-
zoek, advies en begeleiding op 
het gebied van de ontwikkeling 
van biologische, duurzame en 
fair-trade landbouw. Vanuit Bel-
lingwolde werkt hij wereldwijd, 
maar ook veel in eigen regio. Zo is 
hij betrokken bij pilots natuurin-
clusieve landbouw. Hij begeleidt 
boeren die biologisch willen gaan 
telen, waarbij vragen centraal 
staan als: Welke gewassen zijn 
teelttechnisch mogelijk? Wat kun 
je het beste verbouwen binnen 
de eisen qua gewasbescher-
mingsmiddelen en bemesting? 
Wat is landbouwkundig zinvol? 
Wat helpt de natuur? En is het 
bedrijfseconomisch rendabel te 
maken? 

Boekweit
Brul is onder meer nauw betrok-
ken bij de herintroductie van 
boekweit. Inmiddels staat er zo’n 
honderd hectare van dit gewas in 
Groningen en Drenthe. “Totdat de 
aardappel zijn intrede deed, was 
boekweit ‘groot’ in de Nederland-
se landbouw en keuken. Vooral 
op arme zandgronden werd dit 
- naast rogge - op grote schaal 
verbouwd. Ook in de Nederlandse 
keuken was boekweit een van 
de belangrijkste koolhydraatrijke 
producten. Boekweit verdween 
door de opkomst van kunstmest 
en mechanisatie, met aardap-
pelen was voor de boer meer te 
verdienen.”

Nu werkt Brul aan de herintro-
ductie: “Boeweit wordt nog volop 

gegeten in vele landen wereld-
wijd. In Nederland vind je het in 
tientallen producten, onder meer 
in pannenkoekenmix. Pannen-
koeken zijn veel lekkerder met 
boekweitmeel. Het is een gewel-
dig product, lekker en glutenvrij. 

Een veld boekweit is landschap-
pelijk fraai en boekweit draagt 
heel sterk bij aan biodiversiteit, 
zo is het dé (wilde) bijenplant bij 
uitstek. Om de boeweitteelt een 
boost te geven, werken wij aan de 
hele keten: van rassenselectie tot 
coöperatieve verwerking. Onlangs 
hebben we de eerste pelmolen 
van Nederland in gebruik geno-
men, die waren er niet meer.”

Kruidentuin
Brul was betrokken bij de aanleg 
van de kruidentuin van Gasterij 
Natuurlijk Smeerling en adviseert 
over teelt. Hij licht toe: “Biologisch 
wordt steeds groter in Nederland, 
zowel in voeding al verzorgings-
producten. 

In cosmetica wordt meer en meer 
chemie vervangen door plant-
aardige oliën. Daarbij is het heel 
wel mogelijk om op kleine schaal 
-thuis of in eigen regio- te produ-
ceren. Exploitant Margriet Nieu-

wenhuis van Gasterij Natuurlijk 
Smeerling is hierin voorloper. 
Met onder meer workshops 
vergroot je de bekendheid. Zo 
wordt het op termijn bedrijfs-
economisch aantrekkelijk. Mar-
griet neemt hierin het voortouw. 
Dat vind ik mooi en daar werk ik 
graag aan mee.”

Biologisch landbouwkundige Peter Brul met goudsbloemen of 
calendula, gebruikt voor workshops van Gasterij Natuurlijk Smeerling
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