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Op zoek naar
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Lekker bier uit eigen regio:
Bierbrouwerij Westerwolde

Zie onze advertentie op pagina 17.

Wapenhandel Kuiper uit Blijham is hét 
adres voor de jacht- en schietsport.

Zie onze advertentie op pagina 7!

Ga goed voorbereid op weg naar de 
zomer. Doe de Airco Check bij Auto-
techniek Niemeijer in Onstwedde.
Zie onze advertentie op pagina 14!

Uitbreiding met Hunting Seasons
Onrust Handelsonderneming in 
Nieuw-Buinen nu nóg completer
Onrust Handelsonderneming is al decennia 
lang een vertrouwd adres voor onder meer 
(bedrijfs)kleding, tuingereedschap en 
grasmaaiers. Sinds kort is daar een nieuw 
onderdeel bijgekomen: Hunting Seasons 
en Jacht en Schietsport Wilzing. 

Hunting Seasons is de specialist in Noord-
Nederland als het gaat om camouflage en 
outdoor kleding voor jagers en buiten-
mensen, (jacht)honden trainingsartikelen, 
hondenvoeding en diverse andere artike-
len op het gebied van honden, jacht en 
buitenleven. Hunting Seasons is ingericht 
volgens het Shop-in-Shop-principe, ofwel 
een winkel in een winkel. Arno en Alberta 
Engelkes zijn verantwoordelijk voor de 
zeer uitgebreide collectie jacht- en outdoor 
kledinglijn. Voor zowel dames als heren is 
er in de winkel meer dan genoeg keuze om 
er droog en warm bij te lopen wanneer de 
situatie daar om vraagt. Ook accessoires 
zoals hoeden en petten, handschoenen en 
foedralen voor geweren of vishengels zijn 
er te vinden. 

Verantwoordelijk voor de afdeling Jacht en 
Schietsport zijn Bert Wilzing en Lars Roelf-
sema. In hun assortiment vindt u bijvoor-
beeld diverse soorten (lucht)buksen. Maar 
ook voor een pijl en boog kunt u bij hen 
terecht . Uiteraard houden zij zich aan alle 
veiligheidsvoorschriften en regelgeving die 
vereist is,” vertelt Bert. “We zijn een profes-
sioneel bedrijf”.

“Uiteraard hebben we bij Hunting Seasons 
niet alleen voor de jachtsport van alles te 
krijgen,” gaat Alberta verder, “ook mensen 
die graag een hengeltje uitgooien zijn bij 
ons aan het juiste adres. Wanneer je vist, 
krijg je vaak te maken met kou of regen. 
Juiste kleding is dan de sleutel om het lang 
vol te houden. Wij hebben topkwaliteit in 
ons assortiment, tegen uiteraard betaal-
bare prijzen. De producten die wij hebben 
opgenomen in ons assortiment hebben wij 
zorgvuldig gekozen, daarom garanderen 

we altijd dat de artikelen die wij aanbieden 
absoluut de beste producten zijn.”

Naast de fysieke winkel van Hunting Sea-
sons vindt u nog meer in onze webshop van 
dogsplace.eu. Jacht en Schietsport Wilzing 
kent afwijkende openingstijden van Onrust 
en Hunting Seasons , kijk voor de juiste 
tijden op de website www.jachtenschiet-
sportwilzing.nl

Lees verder op pagina 13.
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Van den Berg Hoortoestellen had
landelijke primeur Starkey LivioAI
Een grote groep geïnteresseerden bezocht op vrijdag 10 mei jl. de hoortoestel demonstratie dag bij Van den Berg 
Hoortoestellen Borger, en maakte daar kennis met ’s werelds eerste healthable: de Starkey LivioAI. Onder het  genot 
van een hapje en een drankje gaf productspecialist Jeroen Douw van Starkey Benelux verschillende presentaties over 
de unieke prestaties van deze minuscule alleskunner. Het unieke aan deze dag was dat de slechthorende de voordelen 
van Livio direct zelf kon ervaren. Deze healthable werd nauwkeurig op het gehoorverlies van de betreffende persoon 
aangepast. Van den Berg Hoortoestellen bood zelfs de mogelijkheid om de toestellen twee weken lang geheel vrij-
blijvend in de thuissituatie uit te proberen.

Starkey LivioAI voor uw hele leven
De Starkey Livio is ’s werelds eerste healthable; een na-
genoeg onzichtbaar hoortoestel wat helpt om mentaal en 
fysiek fit te worden en te blijven. Starkey Livio is hiervoor 
uitgerust met biosensoren en kunstmatige intelligentie. 
Hierdoor beschikt Livio o.a. over functies als valdetectie, 
stappenteller, hartslagmeter en een ‘live vertaal’ functie.
Naast een proactieve ondersteuning om gezonder en com-
fortabeler te leven, doet het hoortoestel waar Starkey om 
bekend staat: een natuurgetrouwe weergave van muziek 
én optimale verstaanbaarheid in iedere situatie . . . zelfs in 
27 verschillende talen! Sterker nog: van alle geavanceerde 
A-merken presteert Livio, volgens een recent onafhankelijk 
Deens onderzoek, het beste qua spraakverstaanbaarheid in 
gezelschap.

Ruim 1000 euro introductiekorting in mei en juni
Met de introductie van de oplaadbare Livio R2400 had Van 
den Berg Hoortoestellen opnieuw een landelijke primeur: 
Van den Berg Hoortoestellen organiseerde als eerste 
hoortoestellenspecialist in Nederland een open dag met 
dit revolutionaire product. Aan de open dag werd nog een 
klinkende actie gekoppeld: de cliënten die na de vrijblij-
vende proefperiode overgaan tot aanschaf van de Starkey 
Livio R2400 ontvangen maar liefst 1033 euro introductie-
korting. 

Heeft u de demonstratie dag niet bezocht? Geen pro-
bleem! De introductiekorting geldt in het kader van 
‘product van de maand’ ook voor u, als u in mei of juni de 
Starkey Livio R2400 aanschaft bij Van den Berg Hoortoe-
stellen Borger.

Gratis design laadstation
De oplaadbare Starkey Livio R2400 wordt, tijdelijk, gele-
verd met een gratis laadstation. Aan het einde van de dag 
zet u uw Livio in de slimme lader, deze schakelt uw hoor-
toestellen automatisch uit. En als u ze weer uit de lader 
haalt, schakelen de hoortoestellen automatisch weer aan. 
Deze nieuwe slimme lader is zelfs voorzien van een droog-
functie die uw hoortoestellen tegen vocht beschermt.

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

Rekenvoorbeeld
U schaft bij Van den Berg Hoortoestellen twee Starkey 
Livio healthables aan. Voor deze hoortoestellen betaalt u 
in mei en juni, inclusief een design-lader, slechts € 3.750,-. 
Stel; uw leeftijd is 65 jaar, u heeft een jaarinkomen van 
25.000 euro en u maakt geen gebruik van vergoeding door 
uw zorgverzekeraar. Dan bedraagt uw belastingvoordeel € 
1.843,-. Uw totale voordeel tijdens deze actie, introductie-
korting plus fiscaal voordeel, is dan maar liefst € 2.668,-. 
De audiciens van Van den Berg Hoortoestellen nemen 
graag de tijd voor het maken van een persoonlijke bere-
kening van úw belastingvoordeel. Vanzelfsprekend geheel 
gratis én vrijblijvend.

Borger, dichterbij dan u denkt
Wilt  u óók profiteren van ruim duizend euro introductie-
korting op de Starkey Livio R2400? Bel 0599 – 235 444 en 
maak vandaag nog een afspraak voor een gratis en vrijblij-
vend kennismakingsgesprek. U vindt dé hoorspecialist van 
de Drentse Hondsrug, Van den Berg Hoortoestellen, aan 
de Torenlaan 12C in Borger. Naast het feit dat de winkel 
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer en de 
auto, beschikt de winkel ook over een ruime gratis parkeer-
gelegenheid. Tot horens, bij Van den Berg Hoortoestellen!
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ZATERDAG 25 MEI OPEN DAG VAN 10.00 TOT 15.30 UUR
Al 11 jaar Folkers Rijopleidingen in Onstwedde
Toen Mennie Folkers 11 jaar geleden begon met Folkers 
Rijopleidingen kon hij niet bevroeden hoe succesvol dat 
zou worden. "Ik ben alleen begonnen, en had het plan om 
hooguit nog een instructeur aan te nemen, maar ik kreeg 
zoveel aanmeldingen dat ik wel moest uitbreiden!" 

B, EB, A, AM, T plus theorie en app 
Momenteel rijdt Folkers Rijopleidingen met 14 instruc-
teurs, 9 lesauto's, 3 motoren, 3 scooters, bus met aan-
hanger en een tractor. "Men kan hier terecht voor de 
rijbewijzen B (auto), E achter B (aanhanger), A (motor), AM 
(bromfiets/brommobiel) en T (trekker)", voegt Mennie Fol-
kers er aan toe. "Daarnaast geven we theorie in ons eigen 
theorielokaal en bieden we leerlingen een app waarin 
de afspraken en vorderingen staan. Dat wordt door ons 
bijgehouden." 

Nieuw in ons pakket
Onlangs hebben we de rijbewijzen C, CE (vrachtwagen) en 
nascholing code 95 toegevoegd aan ons pakket, zodat we 
u nog vollediger kunnen helpen. 

VCA VOL/ Basis/ EHBO-BHV/ bijscholingscursussen Code 
95
Bij ons kun je ook terecht voor cursussen zoals het VCA ( 
VOL en basis), EHBO-BHV en bijscholingscursussen voor 
de Code 95. VCA kan in 1 dag behaald worden en wor-
den afgesloten met een examen. Als het examen met een 
voldoende wordt afgesloten heb je je VCA diploma VOL of 
Basis. Tevens kun je, wanneer je de cursus VCA volgt deze 
mee laten tellen voor je Code 95 en worden hiervoor dan 
ook 7 punten bijgeschreven. We bieden ook  meerdere 
cursussen aan voor de Code 95, waaronder o.a. Het Nieuwe 
Rijden, EHBO-BHV, digitale tachograaf, schadepreventie, 

ADR enz. Voor meer informatie kunt u ook op deze dag bij 
ons terecht

Echte rijles 
Het succes van Folkers Rijopleidingen is vooral te danken 
aan de manier van lesgeven: met aandacht en deskundig-
heid. "En afspraak is afspraak bij ons", vult Mennie Folkers 
aan. "Bovendien is een rijles ook een echte rijles. We rijden 
geen rondjes om lekker bezig te zijn. Na afloop hebben 
leerlingen ook echt het gevoel dat ze iets geleerd hebben! 
Dat zie je terug in het bovengemiddelde slagingspercen-
tage van onze rijschool. Verder halen we geen leerlingen 
met leerlingen op en heeft iedere leerling altijd dezelfde 
instructeur. Ook bieden wij proeflessen voor elke categorie 
tegen gereduceerd tarief. Maar eerlijk is eerlijk, onze goed 
uitgeruste Audi's (5 x A3 en 4 x Q3) hebben ook de nodige 
aantrekkingskracht op toekomstige leerlingen." 

Altijd goede match
Mennie Folkers is trots op zijn team. "We zijn allemaal even 
gepassioneerd en staan altijd voor elkaar klaar. En juist 
omdat we een grote rijschool zijn kunnen we ook beter 
matchen. Zo heeft de ene leerling liever een mannelijke in-
structeur, maar heeft de andere leerling een voorkeur voor 
een vrouwelijke instructeur. Bovendien zijn we ook heel 
flexibel, bijvoorbeeld bij ziekte of uitval. En heeft iedere 
instructeur weer zijn eigen aanpak en specialiteit." 

Open dag Folkers Rijopleidingen
Kom langs op zaterdag 25 mei 2019 voor een vrijblijvende 
proefrit in of op één van onze voertuigen! De jaarlijkse 
in-/opstapdag van Folkers Rijopleidingen wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 25 mei. Op deze dag kun je een vrij-
blijvende proefrit maken of bij ons terecht met al je vragen 

omtrent onze rijopleidingen en nascholingscursussen voor 
Code 95. Daarnaast hebben we ook een leuke prijsvraag 
waarbij je kans maakt op een leuke prijs! 

Zie je jezelf al achter het stuur van een auto/ trekker? 
Of heb je altijd al eens met een vrachtauto of aanhanger 
willen manoeuvreren? Of wil je graag een rondje rijden op 
een motor/ bromfiets? Kom dan naar onze open dag en 
ervaar  het zelf op 25 mei 2019. De open dag zal plaatsvin-
den aan de Ter Wuppingerweg 3 in Onstwedde. De open 
dag wordt gehouden van 10.00 uur tot 15.30 uur. Tijdens 
deze dag staan onze instructeurs van alle catgorieën/ rijop-
leidingen voor je klaar om een proefrit met je te maken. De 
proefrit is vrijblijvend.

Naast de mogelijkheid om een proefrit te maken en mee te 
doen aan de prijsvraag, kun je deze dag ook bij ons terecht 
om antwoord te krijgen op al je vragen omtrent onze rijop-
leidingen en onze bijscholingscursussen voor de Code 95 
onder het genot van een hapje en een drankje.

Ook staan we graag voor je klaar om informatie te geven 
over het behalen van je VCA VOL/ Basis diploma. Kortom, 
het belooft weer een gezellige dag te worden en we zien je 
graag op zaterdag 25 mei 2019.

www.folkersrijopleidingen.nl
Folkers Rijopleidingen is gevestigd aan de Ter Wuppinger-
weg 3 in Onstwedde en heeft tevens een opstaplocatie 
aan de H.M. Brouwerstraat 2A in Winschoten. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0599-332560 of een kijkje 
nemen op www.folkersrijopleidingen.nl, Facebook of 
Instagram. 
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Wapenhandel Kuiper uit Blijham is hét adres voor 
de jacht- en schietsport 
 
Sommige sporten zijn niet bij een groot publiek bekend, 
maar zijn desondanks toch heel populair. De schietsport 
is er zo eentje. Ook in deze regio zijn er meerdere schiet-
verenigingen wat te denken van kleiduifschietverenigin-
gen? Een hobby als deze vraagt om het juiste materiaal 
en daarvoor ga je naar Wapenhandel Kuiper in Blijham. 
 
Wapenhandel Kuiper heeft een ruim assortiment van 
wapens zoals geweren, pistolen en revolvers. Ook kunt u in 
de winkel in Blijham terecht voor het aanschaffen van een 
luchtbuks. Wapenhandel Kuiper heeft duizenden artikelen 
op voorraad en bij elk bezoek wordt u persoonlijk gead-
viseerd. Behalve de fysieke winkel heeft Wapenhandel 
Kuiper ook een webshop waar u altijd terecht kunt voor 
bestellingen.  

“We luisteren naar wat er gevraagd wordt” 
“In onze winkel hebben we een ruim assortiment aan 
luchtbuksen,” vertelt Marc Jonk, eigenaar van Wapenhan-
del Kuiper. Marc heeft inmiddels het stokje overgenomen 
van zijn stiefvader, die Wapenhandel Kuiper zo’n 30 jaar 

geleden is begonnen. Marc is samen met zijn vrouw en nog 
een fulltime medewerker expert op het gebied van wapens 
en kan u dus op de juiste manier helpen bij de aanschaf 
van een luchtbuks. “Bij ons vind je de meest verschillende 
soorten luchtbuksen. We proberen altijd af te stemmen 
met onze klanten welke het meest geschikt is. Gaat iemand 
de buks gebruiken voor schieten in de eigen garage op 
een schietschijf, of wil deze juist naar buiten op doelen 
richten? Elke discipline vereist weer een andere buks en 
omdat veiligheid boven alles gaat, nemen we uitgebreid de 
tijd om onze klant zo goed mogelijk te helpen. 

Bovendien liggen de prijzen van de verschillende buksen 
ook nog behoorlijk uit elkaar. We beginnen met een buks 
van ongeveer €100,-, de duurste is ongeveer tien keer zo 
duur. We luisteren naar wat er gevraagd wordt en bepalen 
dan welke buks het beste kan worden aangeschaft.” 

Importeur en leverancier
Naast de winkel is Wapenhandel Kuiper ook importeur van 
diverse merken. “Voor bepaalde pistolen en geweren zijn 
wij dé leverancier in Nederland en van daaruit doen we 
weer zaken met wapenhandelaren,” legt Marc uit. “Wist 
je trouwens dat we ook het kruit verzorgen voor veel 
evenementen in Nederland? Zogenoemde re-enactment 
evenementen als de Slag bij Bourtange hebben wel kruit 
nodig en daarvoor zorgen wij. Dit doen we vrijwel door 
heel Nederland, van de Inname van Den Briel tot aan de 
slag om Heiligerlee. Sommige evenementen hebben wel 
400 kilo aan kruit nodig. Wij kunnen dat leveren én op de 
juiste veilige manier vervoeren.” 

Naast de vuurwapens en luchtbuksen heeft Wapenhandel 
Kuiper veel accessoires en onderdelen op voorraad. Uiter-
aard kunt u ook terecht voor al uw munitie, of men levert u 
de materialen om zelf uw eigen munitie te maken.   

“Uiteraard ben ik zelf ook vaak te vinden op de schiet-
baan,” vertelt Marc.  “Ik doe veel aan kleiduivenschieten, 
wat voor mij echt een heerlijke sport is om even het hoofd 
weer vrij te maken. Als geen ander merk ik dan hoe be-
langrijk het is om de juiste uitrusting te hebben. De beste 
geweren, pistolen en buksen, die vind je bij ons.” 

Wapenhandel Kuiper is vier dagen per week geopend, 
waarvan dinsdag uitsluitend op afspraak. 

Voor de exacte openingstijden kunt u kijken op 
www.wapenhandelkuiper.nl 

Wapenhandel Kuiper BV 
Hoofdweg 44
9697 NK  BLIJHAM 
T +31 (0)597 - 56 13 24 
info@wapenhandelkuiper.nl
www.wapenhandelkuiper.nl
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Hommes Constructies in Ter Apel is een geliefd 
adres bij agrarische ondernemers
Voor Steffan Hommes is het een droom die uitgeko-
men is; van je hobby je werk kunnen maken. Steffan 
was al van jongs aan bezig met het sleutelen aan 
landbouwmachines. Een paar jaar geleden kreeg hij 
de kans dit om te zetten naar zijn eigen onderneming. 
Eerst nog bij zijn oom in de schuur, maar de zaken 
gingen direct zo goed, dat een eigen stek noodzake-
lijk bleek. Die werd gevonden aan de Oosterstraat 
in Ter Apel en vandaar kan Hommes Constructies de 
agrarische sector nog beter voorzien van hoogstaande 
landbouwmachines.

“Wat wij voornamelijk produceren zijn machines voor 
de agrarische sector,” vertelt Steffan. “Deze machines 
worden met de grootste zorg ontworpen en gebouwd 
zodat de klant met een tevreden gevoel het land op 
kan. De wens van de klant heeft de hoogste prioriteit. 
In nauw overleg zal een machine worden samengesteld 
die zowel functioneel, betrouwbaar en naar de klant 
zijn wens is. Naast de ‘standaard’ machines worden er 
regelmatig speciale machines gebouwd. Deze machines 
zijn specifiek ontworpen en uitgedacht. Het grootste 
voordeel van onze machines is dan ook wel dat ze echt 
op maat gemaakt zijn. Machines die kant en klaar uit de 
fabriek komen rollen, zijn standaard. Dat is logisch, maar 
niet voor iedereen handig. Bij ons is het echt mogelijk 
het zo aan te passen dat het perfect werkt.”

Net na de verhuizing is bij Hommes Constructies de 
eerste stagiair aan het werk gegaan. Inmiddels is het 
zelfs zo dat deze als zzp’er voor Steffan aan de slag is gegaan. “De samenwerking met 
beviel goed, het klikte direct. Het is fijn om te weten wat je aan elkaar hebt.

We zijn veel bezig met grondbewerking machines, maar eigenlijk komt alles wel voorbij, 
het meeste wat we doen is nieuwbouw. Het is echt mooi om te doen, je creëert iets waar 
iemand echt iets aan heeft. Doordat we vlak bij de grens zitten zijn we ook veel voor Duit-
se klanten bezig. Niet dat het werk daarmee wezenlijk anders wordt, trouwens. We merken 
wel van de boeren in omgeving dat ze het prettig vinden dat we in Ter Apel gevestigd zijn. 

Lokaal contact werkt prettiger dan een of andere grote firma elders in het land.”

Hommes Constructies heeft een lasersnĳder en kantbank aangeschaft om snel en per-
fect op maat de machines te kunnen produceren. ”Alles gebeurt op aanvraag, het is altĳd 
anders. Naast de agrarische sector is iedereen van harte welkom bij ons.”

Hommes Constructies 
Oosterstraat 66  |  9561PK Ter Apel  |  Tel: 06-11141012



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



13Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Onderhoud is bij Onrust Handelsonderneming 
perfect geregeld
Naast de uitbreiding in het pand van Onrust Handelson-
derneming met de komst van Hunting Seasons, is het ook 
weer het seizoen om de tuin in te gaan.  

“Ondanks de droogte vorig jaar is het een goed seizoen 
geweest,” vertelt Alberta Engelkes. Samen met haar man 
Arno runt zij de handelsonderneming op de grens van 
Nieuw-Buinen en Stadskanaal.  “Het onderhoud dat we 
doen voor bijvoorbeeld grasmaaiers draait sowieso al jaren 
op volle toeren. We hebben onze eigen werkplaats, met 
eigen monteurs. Als er dus iets mis is met een machine, wat 
altijd kan voorkomen, dan kunnen we hier snel mee aan de 
slag. We hoeven dus niets op te sturen en lang te wachten 
voor het euvel weer verholpen is. Lang wachten, helemaal 
in het tuinonderhoud, is niemand bij gebaat.”

Bij de aanschaf van een zitmaaier is het een aanrader dit 
met een onderhoudscontract af te nemen. In de win-
termaanden, wanneer de maaier niet gebruikt hoeft te 
worden, gebeurt het onderhoud door de eigen technische 
dienst, inclusief een haal-en breng service.  Alle Viking 
grasmaaiers zijn momenteel in de aanbieding, een extra 
motivatie om snel naar Onrust te rijden.

Bijblijven is een must
Ook de ontwikkeling van grasmaaiers gaat in een snel 
tempo door. Robotmaaiers zijn bijvoorbeeld op dit moment 
een hot item. “We hebben hier een demomodel draaien ” 
haakt Alberta in. “Robotmaaiers kunnen handig zijn, maar 
het moet wel bij je passen en bij je tuin natuurlijk. Doordat 
we zelf en ons personeel regelmatig naar trainingen en 

cursussen gaan, houden we de kennis goed op peil. Ove-
rigens geldt dat ook voor de kleding die we verkopen. De 
laatste trends zijn bij ons bekend en we houden rekening 
met alle seizoenen.”

Kom langs aan de Drentse Poort 1B in Nieuw-Buinen en 
laat je verrassen door het grote assortiment (bedrijfs-)
kleding en tuingereedschap. En nu uitgebreid met Hunting 
Seasons, jacht- en outdoor kleding en Jacht en Schietsport 
Wilzing.

Onrust Handelsonderneming
Drentse poort 1B  |  9521 JA Nieuw-Buinen
0599 - 653042
info@onrust.net
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Snelle levering en vakkundig gemonteerd, dat is 
Plaatzetterij Mulder in Ter Apel
Plaatzetterĳ Mulder is drie jaar geleden begon-
nen als losstaand onderdeel van Mulder Hallen-
bouw. Deze verhuisde en het onderdeel plaatzet-
ten nam de vrijgekomen plek over. Het knippen 
en zetten van onder meer afdekkappen,dorpels 
en windveren gebeurt vakkundig en snel. Sterker 
nog, er kan meestal binnen een dag geleverd 
worden. 

Ruime voorraad
“Al jarenlang houden wij ons bezig met zetwerk, 
eerst als onderdeel van Mulder Hallenbouw, 
vertelt Marjon Prins. “Ons zetwerk wordt voorna-
melijk toegepast in de hallenbouw, het is in wezen 
de afwerking van de hallenbouw.  Wij hebben een 
ruime voorraad op de meest gangbare kleuren, 
waardoor wij, in bijna alle gevallen, kunnen garan-
deren om binnen 24 uur de bestelde producten te 
leveren bij aan de zaak of op de bouwplaats.”

Op de plaatzetterĳ werken 2 mensen die full-
time bezig zijn met het produceren van zetwerk.  
Marjon is vooral administratief bezig. “Wij denken 
graag mee met onze klanten over de mogelijkhe-
den van het zetwerk met betrekking tot de vorm, 
afmetingen en kleur. Bij ons wordt het zetwerk 
volledig afgestemd op de wensen en behoeften 
van de klant. Eigenlijk is alles mogelijk, we worden 
alleen beperkt door de maximale uitgangsbreed-
tes van het plaatmateriaal en de technische moge-
lijkheden van onze zetbanken.”

Vakkundig gemonteerd
Plaatzetterij Mulder heeft eigen monteurs in dienst. Mulder 
is er voor de zakelijke markt, aannemers en bedrijven 
bijvoorbeeld, maar ook particulier is men van harte wel-
kom.  De vakkundige monteurs meten de klus in en het is 
dus mogelijk om de volgende dag al de montage te laten 
gebeuren, maar alles gebeurt is overleg. De aanwezige 
knipbank zorgt dat het zetwerk tot op de millimeter op 
maat wordt gemaakt en de kantbank doet de rest.

“Door het aantrekken van de economie is er ook voor ons 
genoeg te doen momenteel,” geeft Harold Hoezen aan. 
“Maar we zitten nog zeker niet aan ons plafond, er is bij 
ons nog veel capaciteit over. Door onze snelle werkwijze 
is er feitelijk geen wachtrij. We leveren niet alleen heel 
snel, we kunnen ook heel veel mensen tegelijk bedienen 
en tevredenstellen. Al zeg ik het zelf, maar ik weet dat we 
absoluut kwaliteitsproducten leveren. Het zetwerk van ons 
is gegarandeerd van een langdurig bestaan. Zo hoort het 
ook, voor minder doen we het niet.”

Plaatzetterij Mulder vindt u aan de Munnekemoer West 
4 in Ter Apel. Uw contactpersoon Harold Hoezen staat u 
graag te woord, dus bel hem gerust op 
06-57441959. 

Bellen met het algemene nummer kan natuurlijk ook: 
0599-581666, of stuur een mailtje naar 
info@plaatzetterijmulder.nl
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(H)eerlijk bier volgens eigen recept bij Brouwerij 
Westerwolde 
Brouwerij Westerwolde is een familiebedrijf in het hart 
van Westerwolde. Vader en zoon Harm en Thijs Verweij 
brouwen samen bier in de 500 liter ketels. Met succes, 
want er is steeds meer vraag naar hun bier.

Door Eline Lohman

WESTERWOLDE – Jarenlang was het de hobby van Harm 
om bier te brouwen, maar twee jaar geleden nam het seri-
euzere vormen aan. In mei 2017 begon hij te brouwen in 
grote ketels en in september van dat jaar werden de eerste 
biertjes verkocht. “Dat ging zo goed, dat we de productie 
verdubbelden,” vertelt Harm. Ook zijn zoon is betrokken bij 
de brouwerij in Vlagtwedde. Thijs volgt een brouwersoplei-
ding in Schiedam. Hij is de jongste die de opleiding volgt 
en wie weet wordt hij in de nabije toekomst wel de jongste 
meesterbrouwer ooit.

Vader en zoon vormen een mooie combinatie. Thijs brengt 
vanuit zijn opleiding veel kennis mee het bedrijf in en 
vader heeft veel ervaring met brouwen vanuit zijn hobby. 
Harm: “We kiezen voor uitgebalanceerde smaken voor 
onze bieren, die geen overdreven hopsmaak hebben. Al 
onze bieren – 13 soorten in totaal, waarvan 8 hoofdsoorten 
en de rest seizoenbieren – zijn anders. We hebben geen 
bepaalde basissmaak, omdat we diversiteit willen bieden.”

Lokaal: dat woord loopt als een rode draad door Brouwerij 
Westerwolde heen. Hop wordt in de nabije toekomst hele-
maal van noordelijke hoptelers betrokken en dit jaar wordt 
er eigen gerst verbouwd. “Het ambacht en de stijl die we 
hebben gekozen, ook voor onze etiketten, zijn onderschei-
dende punten van ons bedrijf. Echt een lokaal product, 
waarin we oneindig onze creativiteit kwijt kunnen. We kun-
nen veel variëren. Dat maakt het vak ook zo leuk.”

De reacties op de bieren van Brouwerij Westerwolde zijn 
goed, volgens Harm. Van zowel particulieren als restau-
rants. “Het is heel leuk om een product te maken waarvan 
je ziet dat het gewaardeerd wordt door klanten. Ik vind het 

mooi om te zien dat we aan steeds meer restaurants in de 
omgeving bieren leveren, onder ons of hun eigen label.”

Ook een mooi project was het brouwen van twee speci-
ale Kloosterbieren voor het Klooster in Ter Apel. Hiervoor 
maakten de brouwers van Brouwerij Westerwolde een 
recept voor een Tripel-bier, onder de naam ‘De Prior’ en 
een Barleywine, een stevig geniet-bier van 11% met de 
naam ‘Zware Monnik’. Dit speciaalbier is alleen te koop 
bij de brouwerij en bij het Klooster in Ter Apel en wordt 
alleen geschonken in het naast het klooster gelegen Hotel 
Boschhuis in Ter Apel. Ook het nieuwe restaurant ‘Roegh’ 
in Vlagtwedde kreeg een geheel eigen bier (de Roeghe 
Blonde) met hun eigen etiket, maar gebrouwen door de 
Westerwolder brouwers.

Het pand waarin de brouwerij zit, kent een bijzondere ge-
schiedenis. Het is namelijk precies de plek waar de opa van 
Harm in 1948 begonnen is met een schuur met varkens. 
Op het terrein van de brouwerij staat ook nog een vakan-
tiewoning die door zijn vrouw Marende wordt verhuurd. 
En binnenkort worden er op het bedrijf zoals elk jaar weer 
pioenrozen verkocht voor de liefhebbers. 

Verder zijn de speciaalbieren te koop bij veel slijters in 
Westerwolde en omgeving en wordt het in diverse res-
taurants en eetgelegenheden in de regio geschonken. De 
brouwerij is elke zaterdag open van 11:00 tot 15:00 uur. 
Proeverijen voor groepen vanaf zes personen kunnen op 
afspraak, op andere momenten.

Brouwerij Westerwolde
Burgermeester Buiskoolweg 35, Vlagtwedde.
www.brouwerij-westerwolde.nl
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Spar Kort is met recht het middelpunt van Blijham
Je dagelijkse benodigdheden zoek je natuurlijk in de 
buurt. Als winkel voor dagelijks gemak zorgt SPAR voor 
leven in de brouwerij. Je ontmoet er je buurtbewoners, 
het is er gezellig. SPAR Blijham is zo’n winkel met een 
echt buurtgevoel. Erik Kort en al zijn medewerkers bie-
den altijd een helpende hand, zijn in voor een praatje en 
hun vriendelijkheid komt recht uit het hart.

Erik Kort komt uit een echt "kruideniersnest". Doordat zijn 
vader ook een eigen winkel had, werd het hem met de pap-
lepel ingegoten. 32 jaar geleden begon Erik dan ook met 
zijn eigen Meermarkt in Zuidlaren. Daarna kwam de verhui-
zing in 1996 naar Wagenborgen. “We zijn daar haast vol-
ledig vanaf nul begonnen. Het pand dat er toen stond, was 
niet meer geschikt voor die tijd, het vergde van ons veel 
aanpassingsvermogen. Toen we goed en wel alles ‘op stee’ 
hadden, werden we opgeschrikt door een brand, waarbij 

we alles binnen een paar jaar weer kwijtraakten. Een hele 
nare periode, ik denk er nog altijd met verdriet aan. Na de 
brand is er wel een nieuw pand gekomen, maar we hebben 
twee jaar lang letterlijk in een 'feesttent' gezeten.”

In 2012 kwamen veel, meestal uit het buitenland afkom-
stige werknemers in de Eemshaven te werken. Dat merkte 
Erik in Wagenborgen ook wel, dus paste hij het assortiment 
erop aan. “Een mooie tijd was dat, een SPAR in een klein 
dorpje als Wagenborgen deed het super.”

Een nieuwe uitdaging
Na bijna 20 jaar Wagenborgen ging Erik nadenken over 
zijn eigen situatie. Hij zocht een nieuwe uitdaging en gaf 
dit te kennen bij het hoofdkantoor van SPAR. Zij dachten 
mee en kwamen, tot verrassing van Erik, met het vrijkomen 
van het ondernemerschap van de vestiging in Blĳham. In 
2015 begon de nieuwe uitdaging. Een en ander diende 
geïnvesteerd en verbouwd te worden, zoals de koeling, het 
systeemplafond en de indeling van de winkel.

“In 2017 werd het centrum van Blĳham grondig aan-
gepakt,” herinnert Erik zich. “Onze Spar was moeilĳk te 
bereiken. Wat we opgebouwd hadden, was ook zo weer 
weg.  We hebben 1,5 jaar nodig gehad om de omzet en het 
vertrouwen van onze dorpsbewoners dat in twee jaar tijd 
was verkregen weer terug te winnen. Ik herinner me nog 
een vrouw langskomen op haar mooie hakschoentjes, met 
de modder van de bouwput eraan vastgeplakt. Ik heb haar 
nooit weer gezien.”

Talent voor ondernemen
Op dit moment gaat het goed met de winkel. Spar Blĳham 
heeft echt een sociale functie, mensen moeten zich op hun 
gemak voelen. “Maar het is ook een bepaalde gunfactor, 
denk ik.  Niet iedere ondernemer past in een dorpswinkel.”

Het is nog lang niet zo ver, maar over overname hoeft Erik 
zich vooralsnog geen zorgen te maken. Zijn jongste zoon 
is bĳ SPAR in opleiding. “Ik vind het super van SPAR dat ze 
hiermee bezig zijn. Kinderen van ondernemers blijken op 
de een of andere manier ook talent voor ondernemen te 
hebben. Dat zoiets gestimuleerd wordt is prachtig.”

SPAR Kort Blijham
Raadhuisstraat 10 | 9697PR Blijham | 0597-662170
kortblijham@despar.info
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Op zoek naar een aannemer in de
noordelijke en oostelijke provincies?
Bouwonderneming Kleef neemt de volledige zorg voor bouw,
verbouw en onderhoud uit handen.
Jan Kleef begon 14 jaar geleden voor zichzelf met zijn bouwonderne-
ming. De jarenlange ervaring die hij toen al had als vakman is de basis 
geweest voor een goedlopende naam in de bouwsector. Jan heeft in 
de loop der jaren een imago verworven een solide, betrouwbaar en 
vooral meedenkende bouwonderneming te zijn. Oorspronkelijk was 
Bouwonderneming Kleef gevestigd in Buinen, tegenwoordig woont en 
werkt Jan vanuit Wedde. Bij elk project wordt aan alles gedacht: van 
de eerste schets tot de laatste schroef, u hoeft zich nergens zorgen 
over te maken!

Jan werkt in principe alleen, maar heeft een 
vaste groep zzp’ers om zich heen. “Meestal 
ben ik bezig met een aanbouw of een 
verbouw, maar ook het plaatsen van ve-
randa’s en overkappingen komen met grote 
regelmaat voorbij”, vertelt Jan. “Maatwerk 
vind ik erg belangrijk, dit is de basis voor 
een langdurig resultaat.” Jan kijkt eerst naar 
de situatie, naar wat er gevraagd wordt en 
natuurlijk naar wat er vereist is. Een goede 
communicatie met de opdrachtgever, een 
duidelijke planning en een goed logistiek 
verloop van de werkzaamheden is hierbij 
essentieel. Dit leidt uiteindelijk tot een suc-
cesvol (ver)bouwproces en een efficiënte, 
kostenbesparende manier van werken.

Jan adviseert altijd naar het gebruik van 
het juiste materiaal. “In mijn advies kan ik 
uitleggen waarom het belangrijk is om voor 
bepaalde materialen te kiezen, hierbij kijk 
ik altijd naar duurzaamheid, betrouwbaar-
heid en de prijs en kwaliteit.” Voor Jan is 

het belangrijk dat een 
project jaren later ook 
nog tot volle tevreden-
heid van de opdrachtge-
ver is uitgevoerd.

“En dat houdt ook in dat 
wanneer iets niet kan, ik 
de opdracht niet aan-
neem. Ik moet garantie 
kunnen geven.” Kortom, 
Bouwonderneming Kleef 
is verantwoordelijk voor een betrouwbaar 
proces.

Bouwonderneming Kleef is gespecialiseerd 
in woningverbetering. Dit kan variëren 
van een nieuw kozijn, een nieuwe bad-
kamer, een dakkapel, een aanbouw tot 
een complete interne verbouwing. Ook 
voor nieuwbouwplannen kunt u bij hem 
terecht. Doordat Jan elk project zelf regelt 
en aanstuurt, is hij overal bij betrokken, 

weet hij wat er nodig is en wat er nog moet 
gebeuren. “Als een complex project wat 
meer creativiteit en ad hoc denken nodig 
heeft, dan kan ik daar direct op inspringen 
en zoeken naar oplossingen. Bij mij geen 
tussenpersonen, dat scheelt alleen maar 
tijd.” Bouwonderneming Kleef is vindingrijk, 
professioneel en weet bij te blijven met 
gedegen kennis en kunde. 

Wilt u nieuw bouwen of heeft u verbouw-

plannen?  Of bent u van plan van uw woon-
huis een energiezuinige woning te maken 
en vraagt u zich af wat wel en niet mogelijk 
is binnen uw budget? Bouwonderneming 
Kleef denkt graag met u mee en geeft ant-
woorden op al uw (ver)bouwvragen! Neem 
alvast een kijkje op de volledig vernieuwde 
website www.bouwondernemingkleef.nl
en bel of mail Jan op 06- 41 05 36 23, 
info@bouwondernemingkleef.nl voor meer 
informatie.
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EU Kozijnen in Ter Apel

Wie een betrouwbaar bedrijf zoekt dat volledig kan ont-
zorgen met een renovatieproject of bij een nieuwbouw-
woning als het gaat om kunststof kozijnen en deuren, 
doet er goed aan om bij EU Kozijnen aan te kloppen. Het 
bedrijf aan de Nomdenweg 2D in Ter Apel heeft kwalita-
tief goede producten voor een mooie prijs.

Kozijnen
Modern wonen wordt gekenmerkt door luxe, lifestyle en 
de beste techniek. Wanneer het kozijn- en deursystemen 
betreft, biedt EU kozijnen nieuwe, moderne en innovatieve 
kozijnen met een 3-dichting-systeem.

"Meer wooncomfort 
met onze kozijnen"

Ons systeem is speciaal ontworpen voor de behoeften en 
eisen van de Nederlandse markt en het voldoet aan alle 
visuele criteria. Door het 3-dichting-systeem - en in het 

bijzonder door de innova-
tieve flexibele middendich-
ting - behalen wij de beste 
prestaties en waarden op 
het gebied van thermische 
isolatie en wind- en water-
dichtheid.

Deuren en puien
Geef uw pand extra uitstra-
ling met onze deuren en schuifpuien, en verhoog tevens 
de isolatiewaarde met onze deuren. Verder bieden wij u 
de mogelijkheid van een klassieke deur tot een strakke 
moderne deur. Met de vele kleurtechnieken en extra pro-
fielen kunt u uw voordeur aanpassen aan de gevel van uw 
woning. En verder volledig voorzien van onderdorpels voor 
een goede wind- en waterdichtheid. Tevens eigen ontwerp 
mogelijk!
 
Schuifpuien
Grote schuifdeuren bieden ruimte en licht in uw woning. 
Deze grote glasoppervlakken zorgen voor comfort en 

een prettige leefruimte. In het nieuwe hefschuifsysteem 
S 9000 van GEALAN komen deze visuele en functionele 
eisen tot zijn recht.

Kunststof gevelbekleding
Een stijlvolle en aantrekkelijke uitstraling van je woning 
of bedrijfspand draagt bij aan het leefplezier. VinyPlus® 
gevelbekleding geeft woningen en bedrijfspanden een 
eigentijds karakter. VinyPlus® kunststof gevelbekleding en 
dakranden, gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunst-
stoffen, zijn onderhoudsarm, duurzaam, milieuvriendelijk, 
Uv-bestendig en het heeft een eenvoudige montage.

Maak nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek en 
vraag naar onze aantrekkelijke acties! Tel. 06 44 10 44 40.
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Het GigaG festival wordt 
weer een spetterend feest!
Op 23 mei 2019 gaat het weer gebeuren in de feesttent in Pesse. Al weer het  12e 
GigaGFestival in deze mooie feesttent. Gerard Joling, René Karst, Belinda Kinnaer, 
Evert Baptist en Mooi Wark treden deze avond op!  De presentatie op deze avond 
is wederom in handen van William Bossong.

Vanaf 18.30 uur zal het dweilorkest De Knolleplokkers de gasten ontvangen met een 
vrolijke noot. Iedereen kan met dit orkest mee zingen en dansend de tent betreden. 
Na de feestelijke opening kan het feest beginnen! !
Het feest start om 19.30 uur en duurt tot ca.  22.30 uur.  

De feesttent
De grote feesttent staat aan de Hendrik Reindersweg 5 in Pesse. Er is genoeg ruimte 
voor al onze bezoekers. Zo zal er een speciaal rolstoelenvak worden ingericht voor-
aan bij het podium. Ook speciale toiletvoorzieningen zijn aanwezig. Er zijn diverse 
voorzieningen  getroffen om de tent voor iedereen toegankelijk te maken.

Vrijwilligers
Door de jaren heen kunnen wij rekenen op een grote club enthousiaste vrijwilligers. 
Daar zijn wij als organisatie enorm blij mee!! Dit fantastische team zorgt ervoor dat 
al onze bezoekers een onvergetelijke avond te hebben. Van hulp bij het parkeren 
tot een gratis gaderobe, aan alles is gedacht!

Kaartverkoop
De kaarten zijn online te bestellen via de internetsite www.gigagfestival.nl.
We hebben al gezien dat er al heel wat kaarten verkocht zijn. Online zijn de kaarten 
€ 10,- en aan de kassa € 12,-. Voor alle informatie zie onze website:  

www.gigagfestival.nl

Ook wordt de organisatie gesteund door een groot aantal bedrijven en 
instellingen die een vele manieren een bijdrage leveren om het GigaG-
festival mogelijk te maken. Zonder die steun zou het niet haalbaar zijn dit 
prachtige festival te organiseren

De organisatie:  Stichting Activiteiten voor Jongeren met en Beperking
Zijn er nog vragen, bel ons dan even!

Bert Otten    tel  06 – 549 004 13
Aliene Haar   tel. 06 – 515 608 83
Annette Bols tel. 06 – 361 462 83
Else Tepper   tel. 06 – 101 72 608

GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN IN

ONSTWEDDE?
Ga voor GRATIS E-TICKETS naar
www.naaronstwedde.nl
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Johan Schuitema Mussel 
Johan Schuitema richt zich op zaden en pootgoed, mest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar levert ook 
een totaalpakket voor land- en tuinbouw, gemeenten en 
hoveniers.  Daarbij is nog een plattelandswinkel aanwe-
zig met producten voor huis, tuin en dier, zoals zaden, 
meststoffen, planten, diervoeders, gereedschappen en 
hengelsport. “Ons assortiment is afgestemd op de men-
sen in de regio, dus echte buitenmensen,” vertelt Johan 
met trots. Binnenkort wordt een extra bedrĳfshal in 
gebruik genomen, die achter het huidige pand gebouwd 
is. Deze hal wordt voor de opslag van zaden en meststof-
fen gebruikt. “Extra ruimte betekent meer voorraad en 
dat betekent weer dat we nog sneller iemand van dienst 
kunnen zijn.”

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat Johan de zaak over-
nam van zijn vader. Wat begonnen was aan Zandtangerweg 
10 - in 1984 verhuisd naar nummer 50, kreeg in 2002 
haar huidige locatie. Ooit een eenmanszaak, anno 2019 
is de agrarische groothandel uitgegroeid naar tien vaste 
medewerkers, plus enkele parttime krachten. “Mijn vader 
is binnen een jaar op 63-jarige leeftijd overleden, mijn 
moeder en ik stonden er toen alleen voor.  Gelukkig leeft 
mijn moeder nu nog, ze wil nog steeds alles weten, ze is 
nog echt geïnteresseerd.”

In veertig jaar tijd kan er veel veranderen, ook in een agra-
rische groothandel.  “We zijn begonnen met het vervoeren 
met een kleine aanhanger. Nu rijden er meerdere vracht-
wagens en bestelbusjes rond.  Er waren destijds nog geen 
computers. Mijn eerste investering was een typemachine, 
om de administratie op te doen. Ook merken we dat de ak-
kerbouwers steeds grotere ondernemingen zijn geworden. 
We leveren zo meer aan onze klanten, terwijl het aantal 
agrarische ondernemingen naar beneden is gegaan.”

Geboren als ondernemer
 Op 12-jarige leeftĳd liep Johan al door het dorp te venten 
met bloemen. Ondernemen zit hem echt in het bloed. Toen 
zijn vader wilde stoppen, nam Johan het met liefde over. 
Toch is het voor jonge mensen niet makkelijk om zomaar 
iets te beginnen. Gelukkig was de toenmalige Rabobank in 
Mussel erg betrokken met lokale ondernemers en verstrek-
te hem een lening. “Ik kan me nog goed herinneren dat 
men zei: als je wat koopt, moet je het ook betalen.  

Het vertrouwen in een jonge ondernemer was toen nog erg 
groot. Jonge ondernemers hebben het tegenwoordig veel 
moeilĳker. Ik ben nu zelf wat ouder, dus kan ik de jonge 
generatie door ervaring advies geven. Neem initiatief, dat 
is zo belangrĳk. Volg je hart, helemaal als je al weet wat je 
wilt. Wij bij Johan Schuitema stellen ons open voor stage-
plekken, zodat iemand werkervaring op kan doen.”

Johan houdt erg van deze regio. Veel van zijn klanten zĳn 
er al vanaf het eerste uur. Hij voelt de verantwoordelĳk-
heid om deze relaties in stand te houden, helemaal door 
het regionale karakter. Al zijn personeel komt uit de buurt 
en ondernemers uit de regio steunen elkaar uiteindelĳk 
meer dan iemand die over ver zit. Daarom heeft Johan ook 
zitting genomen in de Handelsvereniging Ondernemend 
Mussel. “Ik gun iedereen het beste, uiteraard een goed 
groeiseizoen, maar ook de beste gezondheid.”

“We hebben onze akkerbouwers nodig”
Naast compassie met de lokale ondernemers maakt Johan 
zich ook hard voor de akkerbouwers in Nederland. We 
juichen nieuwe en vooral duurzame technologieën in 
deze sector erg toe, maar zoiets heeft wel tijd nodig. We 
zullen de ontwikkeling van duurzamere gewasbescher-
ming de ruimte moeten geven en niet klakkeloos kritiek 
op landbouwers hebben. Dat vind ik absoluut niet terecht. 
We hebben onze landbouwers wel nodig. "Onze boeren 
vangen de klappen op, maar kĳk ook naar wat je zelf doet 
om duurzamer te leven. Als we onze economie op deze 
manier draaiende willen houden, dan ontkom je niet aan 
een bepaalde vorm van vervuiling. 

Johan Schuitema BV is zes dagen per week geopend en 
gevestigd aan de Zandtangerweg 46 in Mussel. Neem eens 
een kijkje op de website johanschuitema.nl of kom gewoon 
even langs!
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Kornelius Badkamers & Keukens- Het gemak van 
een partner die alles uit handen neemt
De verbouw van een keuken of badkamer is geen alle-
daagse aangelegenheid. Wie een beetje handig is kan zelf 
aan de slag, maar het scheelt enorm als je alles uit han-
den kan geven aan een vakman die volledig vertrouwd 
is met het leveren van kwaliteit. Kornelius Badkamers & 
Keukens uit Stadskanaal is dé vakman bij uitstek.

Gerwin Geertsema is in 1998 begonnen bij Kornelius. Niet 
toevallig, want zeven jaar daarvoor waren het zijn schoon-
ouders die de zaak begonnen. “Kornelius is vanaf 1991 
een echt familie bedrĳf, “kan Gerwin met recht zeggen. “We 
hebben volledige vrijheid in wat we doen. Dat moet ook 
zo blijven, vind ik, als je zelf keuzes kunt maken, dan kies 
je voor het volledig bedienen van je klant, dat zal bij ons 
altijd voorop staan. Wel zijn we voor onze keukens aan-
gesloten bij Keukenspecialist en voor onze badkamers bij 
Badenplus. Zo profiteren we van een goede samenwerking 
en hebben we vertrouwde kwaliteitsproducten in onze 
showroom staan.”

“We willen onze klanten goed bedienen”
Kornelius Badkamers & Keukens zit nu bĳna 6 jaar de hui-
dige locatie, Koperslager 4 in Stadskanaal. Na een periode 
in Nieuw-Buinen gezeten te hebben is men weer terug in 
Stadskanaal.  “De huidige locatie is gemoedelĳker, vindt 
Gerwin. “We merken echt dat het op dit moment goed gaat 
met de economie, veel mensen zijn bezig met verbouwen. 
Toch willen we ons personeels bestand op hetzelfde peil 
houden. Groter worden is niet altĳd beter, we willen onze 
klanten goed bedienen, dat telt voor ons. We hebben onze 
eigen monteurs in dienst, plus een vaste ploeg zzp’ers. 
Overigens is het geen noodzaak om ook de verbouwing 
door ons te laten doen. Wie zelf aan de slag wil, die kan dat 
doen natuurlijk, we adviseren ook graag, er is veel vrĳheid 
in een samenwerking. 

Voor een optimaal resultaat inventariseren wij de thuissitu-
atie, zodat de maten vast staan en de installatie perfect is. 

We nemen het meerwerk graag uit handen en schetsen 
een reëel beeld van de kosten. Samen zoeken we de 
onderdelen die perfect passen bij de smaak en de afmetin-
gen van de badkamer. Wanneer de badkamer of keuken is 
uitgezocht, is het tijd voor de installatie. Dit kunt u uiter-
aard zelf doen, maar onze vakkundige installateurs nemen 
u dit ook graag uit handen. 

Wij verzorgen dan het gehele traject in eigen beheer, inclu-
sief bijkomende installatiewerkzaamheden, timmerwerk en 
bijvoorbeeld de vloer-, wand- en plafondafwerking.” 

De huidige trends zijn een industriële look, maar ook zie 
je veel natuurtinten terug. “Ja, maar functionaliteit en een 
lange levensduur vind ik nog belangrĳker dan trends. Be-

denk altijd dat we je nu leuk vindt, over tien jaar ook leuk 
moet zijn.”

Kies voor Kornelius
Wie kiest voor Kornelius, die kiest voor:
• Vakkundige plaatsing van uw keuken bij u thuis.
• De juiste service.
• Zelf handig? Plaats de nieuwe keuken/badkamer 
 eventueel met hulp van een van onze monteurs.
• Garantie
• Onderhoudscertificaat met onderhoudsvoorschriften

Kornelius Badkamers en keukens B.V.
Koperslager 4 | 9502 DA Stadskanaal | t: 0599 616 016
info@badkamersenkeukens.n
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