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Woonaccessoires, bloemen en
planten, kunst en nog veel meer bij
Buitenstebinnen in Stadskanaal
Afgelopen april opende Buitenstebinnen aan de Hoofdstraat 4 in 
Stadskanaal. Buitenstebinnen is de 2e vestiging van Hout & Steen 
uit Nieuw-Buinen en omvat een conceptstore, een kunstexpositie 
en een trainings- en motivatiecentrum voor hen die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. 

“In de conceptstore worden 
onder andere de artikelen die 
door de dagbesteding worden 
gemaakt verkocht. Denk daarbij 
aan vogelhuisjes, kaarsen, 
hapjesplanken en allerlei klein-
meubelen. Allemaal gemaakt 
vanuit onze visie ‘De natuur 
is onze bron’ met dus zoveel 
mogelijk natuurlijke materia-
len.” vertelt Gineke Kuipers bij 
Buitenstebinnen. Daarnaast 
zullen er in de conceptstore ook 
bloemen en planten en aller-
lei andere woon- en lifestyle 

producten van verschillende 
mooie merken te vinden zijn. 
Denk daarbij aan Riviera Maison, 
bekend vanwege de landelijke 
woonstijl en aan de eigentijdse 
en tijdloze woonaccessoires van 
Brynxz. Voor een heerlijke en 
ontspannende geur in huis zijn 
er de kaarsen van Goose Creek 
Candles, kaarsen die je moet 
beleven. Deze zijn verkrijgbaar 
in verschillende geuren, walmen 
niet en branden maar liefst 120 
tot 140 uur! 

Buitenstebinnen 
en Hout & Steen 
bieden behalve 
dagbesteding ook 
Werk-Fit, Boris en 

andere trajecten aan die vanuit 
het rijk geregeld worden om 
mensen weer te activeren om 
aan het werk te gaan. Vandaar 
ook de benaming trainings- en 
motivatiecentrum. “Het doel 
daarbij is om ervoor te zorgen 
dat men niet vereenzaamd of 
geïsoleerd raakt, ritme in de 
dag krijgt en samen met de 

begeleiding op zoek gaat naar 
waar zijn of haar eigen kracht 
ligt. Uiteindelijk zullen er meer 
sociale contacten ontstaan en 
went men weer aan de soms 
harde maatschappij en zal men 
minder kwetsbaar worden”, 
aldus Gineke.

Lees verder op pagina 13.
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‘Ik lijk wel Sinterklaas’ 
Klussenbedrijf Niemeijer uit Stadskanaal 
verbaasd over eigen succes
door Jaap Ruiter 
Bijna een jaar geleden maakte Gert-Jan Niemeijer na meer 
dan 15 jaar in loondienst te hebben gewerkt de keus om 
voor zichzelf te beginnen. De eigenaar van Klussenbedrijf 
Niemeijer uit Stadskanaal wist bijna wel zeker dat het 
goed zou gaan gezien de toen ook al toenemende vraag 
naar vakmensen. 

Massaal klussen 
"Maar dat het vanaf het begin zo goed zou gaan, had ik 
ook niet kunnen bedenken!", vult Gert-Jan Niemeijer uit 
zichzelf aan. Hij is terugkijkend nog steeds een beetje ver-
baasd. "Veel mensen zaten vanwege Corona noodgedwon-
gen thuis en zijn massaal gaan klussen. Ik had op veel werk 
gerekend, maar niet op zoveel! Het is inderdaad lekker 
druk en dat is nog zacht uitgedrukt."  

Handige en creatieve alleskunner 
Behalve Corona is ook de veelzijdigheid van Klussenbe-
drijf Niemeijer verantwoordelijk voor de snel groeiende 
klantenkring. Zo pakt de handige en creatieve alleskun-
ner vrijwel alles aan in, op en buiten het huis: verbouw, 

renovatie en onderhoud in de breedste zin van het woord. 
Inmiddels heeft Gert-Jan Niemeijer ook al personeel moe-
ten aannemen. "Een jonge, gemotiveerde en leergierige 
jongen, die ik alle kneepjes van het vak leer. Dat doet mij 
denken aan mijzelf toen ik als snotneus ook mee liep met 
andere vaklui. Ik heb alles in de praktijk geleerd. Dat is de 
beste leerschool die er is, mits je van nature handig bent 
en aanleg hebt uiteraard." 

‘Afwisseling ligt mij veel beter’ 
Het zag er overigens niet naar uit dat Gert-Jan Niemeijer 
een veelzijdige timmerman zou worden. "Nee, ik heb de 
opleiding voor installateur afgerond, maar toen ik eenmaal 
op de bouwplaats kwam te werken, had ik het al gauw 
gezien. Ik wilde meer afwisseling dan alleen leidingen trek-
ken in eindeloze flatgebouwen en koos daarom voor het 
veelzijdige timmerman-vak. Die afwisseling bleek mij veel 
beter te liggen. Dat is mij op het lijf geschreven. Maar om-
dat ik een allround klussenbedrijf heb, is het een voordeel 
dat ik ook verstand heb van installatiewerkzaamheden. Ik 
zie het werk veel beter en kan bij een offerte heel goed 
inschatten hoe lang en hoe duur een klus wordt." 

Verbouw, renovatie en onderhoud 
Gert-Jan Niemeijer heeft vanwege de enorme vraag wel 
grenzen moeten stellen. "Ik doe alleen verbouw, renovatie 
en onderhoud binnen en buitenshuis. Geen grote projec-
ten als complete nieuwbouw. Dat wordt mij overigens wel 
gevraagd, hoor. Maar dat is gewoonweg veel te groot en 
vergt te veel financiële investeringen momenteel. Boven-
dien zou ik ook meer personeel moeten aannemen. Dat 
gaat ongetwijfeld gebeuren in de toekomst, maar nu nog 
niet. Als je in korte tijd te snel groeit neem je het risico dat 
je te veel hooi op je vork neemt en onderweg struikelt. 
Daar zijn genoeg voorbeelden van. Dat wil ik niet. Als ik ga 
uitbreiden, wil ik geleidelijk uitbreiden." 

‘Ik lijk wel Sinterklaas’ 
Goed werk levert werk op. Dat heeft Gert-Jan Niemeijer 
met zijn Klussenbedrijf Niemeijer, waar kersverse echt-
genote Riekie de administratie voor haar rekening neemt, 
inmiddels ondervonden. "Als je ergens een nieuw dak 
aanbrengt, zie je andere woningeigenaren in de buurt 
regelmatig even kijken en duurt het niet lang of ze komen 
bij je met de vraag of je ook een offerte voor hun dak kunt 
maken. Momenteel lijk ik wel Sinterklaas en spring van 
dak naar dak. Haha. Maar alle gekheid op een stokje, het 
is natuurlijk hartstikke mooi dat mensen waarderen wat je 
doet en met eigen ogen kunnen zien hoe netjes, efficiënt 
en snel wij altijd werken met een professioneel en strak 
eindresultaat." 

Facebook en binnenkort website 
Klussenbedrijf Niemeijer is gevestigd aan de Burgemeester 
van Sevenhovenstraat 20 in Stadskanaal. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar 06 27 82 32 23. Op Facebook 
kunt u zien wat met ‘een professioneel en strak eindresul-
taat’ wordt bedoeld. Aan de website wordt hard gewerkt en 
wordt in de loop van dit jaar gelanceerd.
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CarXpert ABS  Barger-Compascuum op zoek naar 
technische thuiszitters  

Mensen met een burn-out, lichamelijke of verstandelijke beperking die graag technisch 
werk willen doen zijn  vanaf deze maand welkom als sleutelaar, koerier, of manusje 
van alles bij CarXpert ABS in Barger-Compascuum. Het garagebedrijf aan het Verlengde 
Oosterdiep Oostzijde 71, heeft plek voor tien tot vijftien mensen.  

Plezier en werkervaring
‘Het gaat om mensen met een rugzakje 
en persoonsgeboden budget. Zij kunnen 
hier met plezier de handen uit de mou-
wen steken en werkervaring op doen, ‘legt 
Monique AB uit. AB: ‘Er zijn hier al scholie-
ren op deze manier aan het werk. We zijn 
namelijk een officieel leerbedrijf en werken 
samen met ondermeer het Drenthe Col-
lege en Pro Emmen. Maar we merken dat 
er voor technische thuiszitters nauwelijks 
een serieuze werkplek te vinden is in Em-

men en omgeving. Dat willen wij voor een 
deel oplossen.’ Wie interesse heeft in een 
ervaringen en of dagbestedingsplek bij de 
onderneming in Barger-Compascuum kan 
altijd contact opnemen. ‘We hebben nu nog 
volop plek en dus mogelijkheden genoeg.’   

Samenwerking
CarXpert ABS gaat daarom nauw samenwer-
ken met zorgbedrijf Zwat uit Drachten. De 
Friezen hebben een eigen autowerkplaats 
waarin deze doelgroep in eigen tempo kan 

sleutelen. De ervaring met zorg 
én autotechniek maakt Zwat 
volgens het Drentse autobedrijf 
een ideale partner. We hoorden 
dat ze ook autotechniek als 
dagbesteding aanboden.  Er 
was gelijk een klik toen we in 
gesprek gingen, ’aldus AB. 

Training
De afgelopen maanden heeft 
Zwat de medewerkers van het 
autobedrijf in Barger-Compas-
cuum uitgebreid getraind in het 
werken met deze doelgroep. 
Vooral veiligheid speelde daar-
bij een belangrijke rol. ‘We wer-
ken met gevaarlijke machines, stroom en 
chemicaliën en krijgen nieuwe medewer-
kers die daar geen ervaring mee hebben. 
We weten nu hoe daar mee moeten gaan 
en hebben zin om onze nieuwe collega’s te 
verwelkomen.’

Persoonlijk
Het  bedrijf is al ruim 30 jaar een begrip in 
de regio. Het werd in 1988 opgericht door  
Johan AB en staat bekend om zijn veelzij-
digheid en persoonlijke service. Je kunt er 
terecht voor verkoop en onderhoud van 
alle merken personenauto’s, bedrijfswa-
gens, campers, caravans, aanhangwagens 
en elektrische en benzine scooters. Ostri-
choo e-bikes met een super condensator 
accu zijn eveneens verkrijgbaar. Ook voor 
advies wat betreft financiering, verzekerin-
gen, wagenparkbeheer, lease en mobili-
teitservice staan ze in Barger-Compascuum 
graag klaar.

CarXpert
Sinds 1 oktober 2009 is het autobedrijf 
aangesloten bij CarXpert. In de praktijk 
betekent dit een hoog opleidingsniveau 
en constante scholing van de inmiddels 
vijf medewerkers. Ook als het gaat om de 
techniek kan de autobezitter rekenen op de 
modernste apparatuur op diagnosegebied 
en auto-elektronica.

Kwaliteit en techniek
CarXpert autobedrijven werken samen met 
GroupAuto grossiers om de beste kwaliteit 
auto-onderdelen in uw auto te zetten. Zij 
bieden, samen met Eurogarage Nederland, 
de CarXpert autobedrijven ondersteuning 
op het gebied van techniek, marketing en 
technische trainingen. Zo houden monteurs 
hun technische kennis altijd up-to-date. 
Daar profiteert de consument van.

www.carxpert-abs.nl
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De kelder is inmiddels ook open voor Outdoor & Vrije Tijd
P€ngels in Stadskanaal is blij dat ze u weer 
kunnen ontvangen!
door Jaap Ruiter 
Moeder Stieneke en dochter Christa Gersonius zijn maar wat blij dat hun P€ngels inmiddels weer open is. De unieke 
onderneming voor Outdoor & Vrije Tijd aan de Hoofdstraat 57 (op de hoek van de Beneluxlaan) in Stadskanaal wordt 
vanaf de eerste heropeningsdag alweer druk bezocht. 

Alleen bestellingen 
"We zijn met P€ngels 18 weken dicht geweest", telt Stiene-
ke de dagen dat de deuren gesloten bleven. "We hebben 
in die tijd alleen bestellingen rondgebracht voor trouwe 
klanten, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met hoe 
het nu weer gaat. Christa en ik zijn niet alleen dolblij dat 
we weer open zijn, maar onze klanten ook. Die hebben ons 
echt gemist. Dat is goed om te horen." 

Kamperen en Bushcrafting 
Omdat het buitenleven nog steeds aan populariteit wint, 
is P€ngels ook weer fors uitgebreid en bestaat nu uit twee 
verdiepingen met in totaal ruim 250 vierkante meter aan 
winkeloppervlakte. "We hebben de kelder er als beneden-
verdieping bijgetrokken", vertelt Christa. "Daar kunnen 
we het buitenleven veel beter etaleren omdat we daar de 

ruimte hebben. Klanten kunnen de slaapzakken, slaapmat-
ten, rugzakken, barbecues, kookgerei, tenten en andere 
outdoor-artikelen en accessoires uitgebreid bekijken. Ons 
assortiment is niet alleen voor kampeerders, maar ook voor 
liefhebbers van bushcrafting: volledig zelfvoorzienend 
kamperen in de natuur, zonder gas of elektriciteit. Dat is de 
uitdaging en ook de reden dat de barbecues voor het bui-
ten koken alleen op hout, briketten of houtskool branden." 

Wandelen, Jagen, Vissen en Hondensport 
Outdoor en Vrije Tijd kent vele gezichten. Behalve (zelf-
voorzienend) kamperen in de natuur heb je ook nog de 
onderdelen Wandelen, Jagen, Vissen, Hondensport en Golf. 
"Ook daarvoor hebben we alles in huis", vertelt Stieneke. 
"Schoenen, kleding, regenkleding, sokken en aanverwante 
artikelen en accessoires. Omdat we nu over een grotere 
vloeroppervlakte beschikken voeren wij nu ook veel meer 
merken: Pinewood, GriSport, Olang, Ipanama, Dolomite, 
Summerset, Life Line, Columbia, Windfjord, Highlander, 
Adola, Pinewood, Hubertus Gold, Killtec, GIGA, Barebones 
en Stanley. Wat betreft kleding zijn vooral de grote maten 
uitgebreid."   

‘Dat is wie wij zijn’ 
P€ngels heeft een nog steeds groeiende klantenkring en 
bedient een regio die veel groter is dan alleen de Kanaal-
streek. "We hebben zelfs klanten uit Duitsland", voegt 
Stieneke er aan toe. "Die waren er al in de eerste ope-
ningsweek. Ze hadden ons gemist, zeiden ze. Niet alleen 
het assortiment, zo zijn ze fan van het merk Pinewood, 
maar ook de sfeer en de laagdrempeligheid die P€ngels 

zo typeert. We zijn niet afstandelijk en een kopje koffie zit 
er altijd in. En als er een enkele keer een probleempje is 
waar niemand iets aan kan doen, zijn wij altijd bereid onze 
uiterste best te doen om tot een oplossing te komen. Het is 
hier geen dozen schuiven. We houden van het persoonlijke 
contact. Dat is wie wij zijn. En dat wordt erg gewaardeerd 
hebben we inmiddels gemerkt." 

www.pengels.eu en Facebook 
Ook dit jaar zal er weer volop van het buitenleven worden 
genoten. Dan is het goed om te weten dat het unieke en 
complete P€ngels, gespecialiseerd in Outdoor en Vrije 
Tijd, dichtbij is. Omdat het gesitueerd is op de hoek van 
de Hoofdstraat 57 en de Beneluxlaan in Stadskanaal is er 
altijd voldoende parkeergelegenheid. Voor informatie kunt 
u bellen met 0599 - 61 31 85 of een kijkje nemen op  
www.pengels.eu en Facebook.
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Voor iedere tuin een custom made hekwerk van 
ABC Hekwerk in Stadskanaal 
Bent u voor uw tuinafscheiding of erfafrastering op zoek 
naar een tuinhek of poort van metaal? ABC Hekwerk 
behoort tot de top van de hekwerkaanbieders en biedt 
een grote keuze in allerlei soorten hekwerk voor verschil-
lende gebruiksdoeleinden. 

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

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

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

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

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

ABC Hekwerk
Unikenstraat 32  |  Stadskanaal  |  T (0599) 61 22 82
www.abchekwerk.nl/noord-oost
E-mail: abc.noord-oost@abchekwerk.nl
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(vervolg van de voorpagina) 
Kunstexpo en Koffiecorner
Buitenstebinnen Stadskanaal

In het grote pand 
van Buitenstebin-
nen aan de Hoofd-
straat zal verder 
ook ruimte worden 
gereserveerd voor 
kunst exposities. 
Om de creativiteit 
die zich in onze regio bevindt de ruimte te geven wil 
Buitenstebinnen deze creatievelingen een podium ge-
ven. Er zullen prachtige kunstwerken van verschillende 
kunstenaars en materialen te zien zijn en wil je zelf expo-
seren in de galerie dan is dat ook mogelijk! Je betaalt 
dan een vast bedrag per maand aan huur voor de wand 
waarop je exposeert en mag meerdere maanden expose-
ren. Voorwaarde is wel dat je iedere maand iets nieuws 
aan de bezoekers laat zien en natuurlijk mag je ook zelf 
regelmatig aanwezig zijn in de galerie om het verhaal 
bij je kunstwerk aan hen te vertellen. Mocht een van je 
objecten verkocht worden dan rekent men geen provisie, 
voorwaarde is echter wel dat je de prijzen van je objecten 
tijdens je expositie ook vermeldt. In de koffiecorner en 
op het terras buiten kun je genieten van een lekkere kop 
Gilly’s koffie of iets anders met iets lekkers erbij en het 
Food Feest biedt producten van Stoer Brood, Gebakje In 
Een Plakje, Of Je Worst Lust, Granny’s appeltaart, Kazig-
heid en Stad en Ommelaander Streekproducten. Heerlij-
ke en lokale jammetjes, tapenades en nog veel meer om 
mee te nemen naar huis en lekker van te genieten. 

Creatieve workshops en coaching sessies
“1 zaterdagmorgen per maand willen we ‘rond de stam-
toavel’ met DJ Bert Bakema gaan organiseren.” aldus 
Gineke. “Het zal een ochtend vol muziek en moppen 
gaan worden en de eerste zal worden gepland zodra de 
coronamaatregelen dat toelaten.” Houd daarvoor dus de 
social media kanalen van Buitenstebinnen in de gaten. Op 
bepaalde momenten zullen er ook inloop workshops en 
coaching sessies worden georganiseerd voor volwassenen. 
Daarvoor zal nog een kalender worden opgesteld zodat 
er vooraf ingeschreven kan worden en speciaal voor de 
ouderen zal er 1 ochtend per week een speciale creatieve 
ochtend georganiseerd gaan worden. Gineke: “Al deze 
activiteiten zullen wij na de vakantie gaan organiseren. Wij 
hopen dan weer met wat meer mensen samen te mogen 
zijn!” 

Ben je nieuwsgierig geworden naar alles wat de Buiten-
stebinnen conceptstore je te bieden heeft of wil je meer 
weten over de dagbesteding of de trainings- en motivatie-
mogelijkheden? Je bent van harte welkom aan de Hoofd-
straat 4 in Stadskanaal! 

Buitenstebinnen
Hoofdstraat 4  |  Stadskanaal 
www.facebook.com/buitenstebinnen.nl

Bij besteding van 25 euro of meer krijgt u een 
bloemenbon van 5 euro cadeau!!

Bij aankoop van 1 kop koffie, 2de kopje gratis!

Al onze producten zijn gemaakt door de dag-
besteding. Indien u iets koopt uit het dagbestedings-

assortiment, krijgt u er een presentje bij!
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Boomrooierij Oving in Buinen 
Van eenvoudige kettingzaag tot indrukwekkend 
machinepark  
door Jaap Ruiter 
Binnen 7 jaar heeft eigenaar Stefan Oving ‘Boomrooierij 
Oving’ aan de Exloerweg 13 in Buinen vanuit het niets 
eigenhandig opgebouwd tot een aansprekend bedrijf dat 
gespecialiseerd is in bomen kappen en snoeien, stob-
ben frezen, versnipperen en handel in houtsnippers en 
stamhout. Daarnaast kunt u Boomrooierij Oving inschake-
len voor advies, controle en veiligheidsvraagstukken wat 
betreft bomen. 

Begonnen met alleen een kettingzaag 
Als kleine jongen klom Stefan Oving al in bomen en was 
altijd in de natuur te vinden. Hij werd al vroeg besmet met 
het boomrooi-virus want zijn opa combineerde deze werk-
zaamheden naast zijn werk als landbouwer. Dat de kleine 
dreumes later dus iets met bomen zou gaan doen, stond 
wel al bij voorbaat vast. Dat was vanzelfsprekend en niet 
echt heel bijzonder. Maar wat wel bijzonder is hoe Stefan 
Oving zijn bedrijf in zijn eentje vanaf de grond opbouwde 
toen hij 2014 van school kwam. Begonnen met alleen een 
kettingzaag is hij inmiddels eigenaar van een groot bedrijf 
met een indrukwekkend machinepark, personeel en uitge-
breide klantenkring. "Dit is wat ik altijd al wilde. Dit is wat 
ik altijd al voor ogen had."   

Denken in oplossingen en niet in problemen  
En nog steeds weet Stefan Oving precies wat hij wil: 
veiligheid voor alles, oprecht advies, betrouwbaar zijn in 
afspraken en doen wat je zegt, met liefde voor de natuur. 
"Als een klant mij bijvoorbeeld om advies vraagt over 
bomen kappen en ik zie dat het gezonde bomen zijn, dan 
zeg ik dat, ook al zou ik goed geld aan dat hout kunnen 
verdienen. Maar zo ben ik niet, zo wil ik niet zijn en zal ik 
ook nooit worden. Je moet geen bomen kappen als het niet 
hoeft. Ik vind dat je respect voor de natuur moet hebben 
en bij werkzaamheden de flora en fauna altijd zo goed 
mogelijk moet beschermen en zo min mogelijk verstoren. 
Maar bij alles wat ik doe hanteer ik altijd het motto: denken 
in oplossingen en niet in problemen."  

Hoge eisen en strenge normen 
De hoge eisen en de strenge normen die Stefan Oving 
zichzelf en het bedrijf oplegt heeft er voor gezorgd dat zo-
wel zakelijke als particuliere klanten graag zaken doen met 
de jonge ondernemer uit Buinen. Zo werkt Boomrooierij 
Oving ondermeer voor gemeentes, provincie, natuurorga-
nisaties, waterschappen, particulieren, hoveniersbedrijven, 

stratenmakers en agrariërs. "Daarnaast werk ik veel samen 
met collega-bedrijven, want ik kan niet alles zelf. Je moet 
ergens een grens trekken. Zo kloof ik bijvoorbeeld niet zelf 
hout voor de verkoop, maar lever dat aan bedrijven die dat 
wel doen." 

Veilig en efficiënt 
En zoals al eerder gezegd gaat veiligheid voor alles. "Want 
het werk wat wij doen is niet zonder gevaar", vertelt Stefan 
Oving. "Zo klimmen we in hoge bomen met een ketting-
zaag, hebben we te maken met omvallende bomen, be-
dienen we grote machines die ongelooflijk krachtig zijn en 
voor veel schade kunnen zorgen bij ondeskundig gebruik. 
Daarom ben ik ook volledig gecertificeerd en wil ik dat 
apparatuur en machines zo vaak mogelijk worden gecon-
troleerd. Ik laat niets aan het toeval over. Al het personeel 
is uitstekend opgeleid en heeft een uitgebreid pakket aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder werken we 
voortdurend aan de verbetering van de werktechnieken, 
zodat het nog veiliger en efficiënter kan." 

www.ovingbuinen.nl en Facebook 
En tot slot wil Stefan Oving nog even stilstaan bij het 
personeel waar hij erg trots op is. "Want zonder hun ben ik 
niks. Laat dat duidelijk zijn. Daarom spreek ik ook altijd in 
de wij-vorm. We doen het samen en we zorgen samen voor 
een optimale sfeer zodat het werk ook leuk blijft. Ik ben 
gewoon een van de jongens als we aan het werk zijn. Dat 
vind ik zelf ook het prettigste." 

Boomrooierij Oving is gevestigd aan de Exloerweg 13
in Buinen. Voor meer informatie kunt u bellen via  
06 - 15 63 99 97. U kunt ook een kijkje nemen op
www.ovingbuinen.nl of op Facebook.
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Küchentreff in  
Stadskanaal, trefzeker 
voor het vinden van uw 
ideale keuken
In de showroom van Küchentreff aan de Navolaan 44 in Stadskanaal vindt u keukens in 
verschillende stijlen en opstellingen en kunt u kiezen uit ruim 400 verschillende deu-
ren en 300 soorten aanrechtbladen. Er zal dus ongetwijfeld ook voor u een keuken naar 
wens en smaak te vinden zijn. 

Norbert Weidijk en Gerben Niers hebben 
inmiddels al een flink aantal jaren ervaring 
in de keukenbranche en zijn daardoor exact 
op de hoogte van de mogelijkheden en 
beste oplossingen voor uw keukensituatie. 
Werd het team van Küchentreff vorig jaar 
al uitgebreid met de komst van Rowan in 
het verkoopteam, sinds kort is Anette ook 
een aantal dagen per week in de showroom 
te vinden. Met haar 30 jaar ervaring in de 
verkoop van keukens is ook zij met recht 
een vakspecialist te noemen. 

“De laatste tijd zijn vooral de moderne 
keukens erg populair en dat heeft on-
getwijfeld te maken met het feit dat de 
industriële look qua woninginrichting heel 
erg in trek is.” vertellen Norbert en Gerben. 
“We verkopen bijvoorbeeld de zwarte 
matte keuken met koperen details heel erg 
veel, maar er is ook nog steeds wel vraag 
naar keukens in een landelijke stijl.” Qua 
keukenapparatuur is er veel keuze, zo is er 
tegenwoordig een inductiekookplaat met 
ingebouwde afzuiging en dit werkt enorm 
goed. Ook zijn er afzuigkappen met recircu-
latie, dit zijn afzuigkappen met een koolstof 
of plasmafilter die geen afvoer naar buiten 
meer hebben. Bij deze afzuigkappen blijft 

de lucht en dus ook de warmte ervan in de 
ruimte, erg duurzaam en energiezuinig en 
in de planning van de keuken hoef je dus 
nooit meer rekening te houden met een 
afvoer voor de afzuigkap.  “Ook zien we 
tegenwoordig een toename in populariteit 
van de wijnkoeler in de keuken en is ook 
de keuze voor een Quooker zo langzamer-
hand standaard geworden.”

U bent van harte welkom in de showroom 
om inspiratie en ideeën op te doen maar 
in verband met het coronavirus moet dat 
helaas even op afspraak. U kunt hiervoor 
even bellen met Küchentreff of uw af-
spraak simpelweg via de website plannen. 
Natuurlijk wordt er voldoende tijd voor 
u gereserveerd zodat u op uw gemak uw 
nieuwe keuken uit kunt zoeken. Zodat deze 
compleet naar uw smaak en wens zal zijn 
en u jaren plezier van uw nieuwe keuken 
zult hebben!

Küchentreff Stadskanaal
Navolaan 44  |  Stadskanaal 
Tel: 0599 -79 20 20 
Email: info@kuechentreff-stadskanaal.nl
www.kuechentreff-stadskanaal.nl



20 RegioMagazine - Succes door Reclame!



21RegioMagazine - Succes door Reclame!

Camperen of dineren in een camper? 
Quality Time Campers maakt het mogelijk!
Op vakantie met een camper is ook in deze tijd, ondanks corona, 
nog steeds mogelijk. Sterker nog, met een camper geniet je niet 
alleen volop van de vrijheid onderweg maar heb je ook nog eens 
vrijwel alles wat je nodig hebt aan boord en ben je dus behoorlijk 
zelfstandig en zelfvoorzienend. 

Maar wat als je wel zin hebt in een camper-
vakantie maar niet in de gelukkige omstan-
digheid bent er zelf eentje te bezitten? Dan 
huur je er gewoon eentje bij het Groningse 
bedrijf Quality Time Campers. Quality Time 
Campers heeft in totaal 20 verschillende 
campers van het merk LMC in de verhuur, 
in verschillende uitvoeringen en formaten. 
LMC is onderdeel van de Duitse Hymer 
Groep en de campers van dit merk behoren 
bij de meest luxe modellen van Europa. De 
grootste camper heeft een lengte van in 
totaal 7,5 meter maar mag nog steeds door 
bestuurders met een rijbewijs B bestuurd 
worden. 

Wilt u toch een kleinere camper dan kan 
dat natuurlijk ook, bij Quality Time Cam-
pers kunt u in dat geval ook kiezen voor 
bijvoorbeeld een buscamper. Deze heeft 
de afmetingen van een gewone bestelbus 
en dat maakt dat de buscamper gemak-
kelijk door smalle straatjes en in drukke 
steden te manoeuvreren is. De buscampers 
zijn van het merk Dreamer Living Van, label 
van camperbouwer Rapido. Ondanks het 
compacte formaat bieden deze campers 
nog steeds meer dan voldoende ruimte, 
het hefbed bevindt zich in het aangepaste 
dak boven de cabine, de zithoek achterin is 
gemakkelijk om te bouwen tot extra slaap-
ruimte en uniek is de gescheiden douche- 
en toiletruimte in deze camper.

De nieuwe campers 
van Quality Time 
Campers verbruiken 
niet meer brandstof 
dan een doorsnee 
personenauto en zijn 
voorzien van een 
dieselmotor, al dan 
niet met een handge-
schakelde of automa-
tische versnellingsbak. 
Verder zijn ze voorzien 
van alle gemakken en 
comfort zoals airco, 
een navigatiesysteem 
en achteruitrijcamera. 
Vanzelfsprekend kun-
nen de opties per 
model wat verschillen 
maar daar kan men u 
bij Quality Time Campers alles over vertel-
len zodat u een goede keuze kunt maken. 
De minimale huurperiode van een camper 
is 3 dagen en iedere camper is voorzien 
van een basisuitrusting zodat u er in princi-
pe zo mee op pad kunt. Overigens worden 
alle campers na verhuurd te zijn geweest 
grondig schoongemaakt en ontsmet zodat 
de volgende huurder ook weer een smet-
teloze en frisse camper meekrijgt. 

Dineren in een camper
Door de coronamaatregelen was uit eten 

gaan de laatste maanden niet mogelijk en 
daarom biedt Quality Time Campers iedere 
vrijdag en zaterdag de mogelijkheid om te 
genieten van een heerlijk diner in een cam-
per op de locatie van Quality Time Campers 
in Groningen. Men is hiervoor een samen-
werking aangegaan met Beijk Catering, zij 
stellen voor u een heerlijk 3-gangen diner 
samen met daarbij onbeperkt drinken voor 
een prijs van € 59,50 p.p. Het dineren in 
een camper is mogelijk voor maximaal 4 
personen per camper en is natuurlijk een 

unieke belevenis! Mocht u gebruik willen 
maken van het 3 gangen diner + onbeperkt 
drinken of meer willen weten over de  
huur van een camper dan kunt u  
mailen naar info@qualitytimecampers.nl  
of telefonisch contact opnemen op  
nummer 050-211 00 32.

Quality Time Campers
Johan van Zwedenlaan 9b 
Groningen
www.qualitytimecampers.nl
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Keukenboerderij Roswinkel van klassiek
tot tijdloos design
Roswinkel - Een broek of schoenen kopen doe je eenvou-
dig via internet. Bij de aankoop van een nieuwe keuken 
ligt dat even anders. In dat geval neem je geen genoegen 
met een mooi plaatje of filmpje. Het gaat om een forse 
uitgave en dus is een persoonlijk en gedegen advies 
belangrijk. Bij Keukenboerderij Roswinkel snappen ze dit 
heel goed. 

Huisbezoek
Keukenboerderij-eigenaar Chris Leegstra komt daarom 
graag op huisbezoek. ‘We houden daarbij vanzelfsprekend 
alle coronamaatregelen in acht. Groot voordeel is dat ik 
de bestaande keuken kan bekijken en dus direct de maten 
weet. Bij een showroombezoek heeft de klant dat meestal 
niet direct paraat en kun je nog geen passend advies ge-
ven’, aldus de vakman met ruim 40 jaar ervaring.

Showroom
De showroom met 16 keukens mag dan gesloten zijn, een 
digitaal bezoek is natuurlijk altijd mogelijk. Op de website 
zijn de nieuwste modellen te vinden en voorbeelden van 
keukens die Chris Leegstra en zijn team ingebouwd heb-
ben. 

Persoonlijk
Leegstra merkt dat de belangstelling voor een nieuwe 
keuken nog steeds groot is, ondanks de lockdown. ‘Mensen 
zitten veel binnen. Gezelligheid is daardoor belangrijker 
geworden. Een nieuwe keuken komt daardoor waarschijn-
lijk sneller ter sprake. Mijn collega’s en ik nemen graag de 
tijd voor een goed en eerlijk advies. Een keuken is ten-
slotte erg persoonlijk.  Daarom proberen we ook zoveel 
mogelijk mee te denken met de klant. ‘

Ruim veertig jaar ervaring
Het bedrijf aan de Roswinkelerstraat 69 bestaat al sinds 
1979. Hier vind je de nieuwste keukens. Keukenboerderij 
Roswinkel is er trots op om een kwaliteitskeuken voor elk 

budget te kunnen leveren. De specialist weet dankzij jaren-
lange ervaring als geen ander de weg in keukenland. 

Hot-item 
Het bedrijf verkoopt bijna alles voor de keuken. Alleen het 
koken zelf moet de klant zelf doen. Een voorbeeld van een 
hot-item, zoals Chris Leegstra het noemt, is de heetwater-
kraan, ofwel de Quooker. Dankzij deze kraan heb je direct 

kokendheet water. ‘Hier is echt heel erg veel vraag naar. 
Het is een handig onderdeel van de keuken en het maakt 
de waterkoker overbodig.’ Vanwege de grote vraag zijn er 
veel soortgelijke producten. Leegstra adviseert nadrukke-
lijk altijd de Quooker. ‘Het is gewoon het beste product en 
ik heb heel wat varianten gezien. Als onze showroom weer 
open is demonstreer ik het graag’, aldus de ondernemer.
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Gerrits Tuinmeubelen... dat zit wel goed!!!
Verlangt u ook al naar de warme zomer-
avonden? Heerlijk genieten in uw tuin of 
op uw balkon? Gezellig met uw vrienden of 
familie kletsen onder het genot van heer-
lijke hapjes en drankjes. Klinkt goed toch? 
En zou het niet fantastisch zijn als u tijdens 
deze momenten ook nog eens lekker kunt 
zitten? Gerrits Tuinmeubelen zorgt voor 
zitcomfort! Want door het aanbieden 
van een ruim assortiment tuinstoelen en 
loungesets kunt u altijd een passende zit 
vinden.

Nieuwe tuinmeubelen hoeven niet extreem 
duur te zijn, want bij Gerrits Tuinmeubelen 
in Emmen vindt u tuinmeubelen in ie-
dere prijsklasse. ''Daarnaast bieden wij de 
laagste prijsgarantie, zodat te veel betalen 
niet aan de orde is,'' aldus eigenaar Robert 
Gerrits.  

Tuinmeubel collectie online
Wilt u nieuwe tuinmeubelen thuis vanaf uw 
bank shoppen? Dat is geen probleem, want 
de gehele collectie van dit familiebedrijf 
aan de Nijbracht 53a staat namelijk online. 
Of u nu kiest voor de nieuwste tuinmeubel-
collecties van Garrison Teakfurniture, Si-
vara, Novara, Barbados, 4 Seasons Outdoor 
of voordelige showroommodellen. Toch 
liever winkelen in een grote showroom? 
Maak dan een afspraak voor een bezoekje 
in de ruim 4000 meter grote showroom in 
Emmen. Daar zijn meer dan 200 verschil-
lende soorten tuinstoelen te testen. Gaat 
uw voorkeur uit naar een stevige loun-
gestoel, een verstelbare tuinstoel of een 
moderne diningstoel? 

Snelle levertijden
Vanzelfsprekend kunt u ook voor de 

nieuwste loungesets, tuintafels, ligbedden 
en stoelkussens aan de Nijbracht terecht.  
Gerrits: “We hebben voor vrijwel elke wens 
een geschikt product. Zo niet, dan gaan 
we graag voor de klant opzoek naar een 
passende oplossing. Wij hebben niet alleen 
de beste prijzen van heel Nederland, maar 
zijn ook nog eens de grootste in wisselende 
collecties. Al onze tuinmeubelen zijn direct 
vanuit voorraad leverbaar, waardoor wij 
snelle levertijden kunnen hanteren. Bo-
vendien zijn al onze showmodellen direct 
mee te nemen. Is uw auto te klein? Dan 
kunt u een gratis aanhanger van ons lenen. 

'Vandaag kopen is direct genieten', is ons 
motto.''  

Familiebedrijf
Gerrits tuinmeubelen is een echt familie-
bedrijf. Gerrits senior startte de onderne-
ming ruim dertig jaar geleden. Twee jaar 
geleden werd de vestiging aan de Nijbracht 
in Emmen geopend. Vader Gerrits is nog 
regelmatig op de werkvloer te vinden en 
zijn zoons zijn daar erg blij mee. Robert 
Gerrits: ''Het is nog steeds een harde wer-
ker en bovendien kunnen we zijn kennis 
en ervaring nog steeds goed gebruiken.''  
Dankzij die meer dan een kwart eeuw erva-

ring weten ze bij de tuinmeubelspecialist 
waar ze moeten zijn voor goede producten 
tegen scherpe prijzen. De klant merkt dit 
nadrukkelijk in zijn of haar portemon-
nee. Scoren wil Gerrits niet alleen met 
de prijs en service, maar ook als het gaat 
om mentaliteit. ‘Bij ons geldt vanzelfspre-
kend de normale garantie. Maar we doen 
ook niet moeilijk als er na afloop van de 
garantieperiode problemen zijn ontstaan. 
Dat lossen we gewoon in onderling overleg 
op. Dat noemen wij een ‘niet moeilijk doen’ 
garantie. ''Bij Gerrits Tuinmeubelen zit je al 
dertig jaar goed, blijkt maar weer'', aldus de 
ondernemer.
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Janneke Geerts heeft verschillende 
commerciële functies gehad 
en werkt met veel plezier in 
het bedrijf  van haar partner 
waardoor werk en privé prima 
te combineren zijn. Toch wilde 
Janneke gaan onderzoeken 
waarvan ze nog blijer zou 
worden en nog meer voldoening 
kon behalen voor de toekomst. 
Samen met Gertien Beijering 
van de GunfactorVerhoger 
heeft ze deze antwoorden 
gevonden en concrete stappen 
ondernomen. Janneke heeft de 
opleiding nabestaandenzorg 
gevolgd en dit heeft mede 
geresulteerd in het starten van het 
NabestaandenKantoor.  

Het ondersteunen en helpen van 
mensen zit haar in het bloed. Janneke 
is al jaren met plezier mantelzorger 
en ziet daardoor ook de puzzels van 
zorgvragers en mantelzorgers. Die zijn 
soms best lastig want hoe organiseer je 
alles en hou je alle ballen in de lucht. 
Ze realiseert zich dat ze geluk heeft gehad en dat ze veel 
tijd kon vrijmaken tijdens de ziekte van haar vader om er te 
kunnen zijn. Ze realiseert zich ook dat dit niet voor iedereen 
geldt. Niet iedereen woont om de hoek bij de familie, heeft 
iemand die je kan helpen of  overziet wat er geregeld moet 
worden. Voor extra ondersteuning bel dan gerust met het 
NabestaandenKantoor. 

Het NabestaandenKantoor helpt nabestaanden met verlies- 
en rouwverwerking. Als iemand overlijdt kan dat verschillende 
emoties oproepen. Heftige gevoelens van verdriet of  emoties 
die u niet had verwacht. Oud verdriet kan ineens ook 
aanwezig zijn. Hoe ga je om met de emoties van kinderen? 
Wat als emoties uitblijven? Iedereen rouwt op zijn eigen 
manier en iedereen had zijn eigen band met de overledene. 
Het NabestaandenKantoor biedt een luisterend oor en geeft 
handvatten bij verlies- en rouwverwerking. 

Het NabestaandenKantoor kan ook ondersteunen bij alle 
administratieve zaken die na een overlijden moeten worden 
gedaan. Direct na de uitvaart moet er veel worden geregeld. 
Er komt post binnen van verschillende instanties etc. die 
geïnformeerd moeten worden. Ook komen er veel vragen 
op u af  en ongetwijfeld heeft uzelf  ook vragen. Vragen 
zoals, wat verandert er allemaal, wat wordt mijn inkomen, 
hoe zit het met de toeslagen en de verzekeringen, welke 
abonnementen zijn er, aan welke instanties moet een wijziging 
worden doorgegeven, wanneer informeer je de bank, hoe zit 
het met de uitkering, krijg ik wel/geen overlijdensuitkering, 
wat doet de Gemeente allemaal etc. etc.? 

Vragen te over en het NabestaandenKantoor zorgt stap voor 
stap ervoor dat deze zaken geregeld worden in overleg met 
u. Ons doel is dat u weer weet waar u staat en dat u zich 
hierover geen zorgen meer hoeft te maken. We creëren ruimte 

voor het vinden van rust en tijd voor rouwverwerking. 

Als deze zaken geregeld zijn is het misschien geen leuk 
maar wel een goed moment om ook over uw eigen 
uitvaartwensen na te denken en deze te inventariseren. 
Het NabestaandenKantoor kan u daarbij helpen en dat 
is een hele geruststelling voor u en uw familieleden. Als 
nabestaandenbegeleider, ervaringsdeskundige mantelzorg en 
Professional Organizer werkt Janneke volgens de gedragscode 
van de NBPO.

Wil je meer weten over het NabestaandenKantoor kijk dan 
op www.nabestaandenkantoor.nl of  neem telefonisch contact 
op. 

NabestaandenKantoor
Maalsteen 32  | 9531 PD Borger 
06-51314380 | info@nabestaandenkantoor.nl

Het NabestaandenKantoor biedt een luisterend oor 
bij verlies- en rouwverwerking en kan u bijstaan bij 

de afwikkeling van de nalatenschap.
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Autobedrijf Schoon in Stadskanaal is sinds 1 april 
óók in de regio Veendam en Winschoten officieel 
dealer van Renault en Dacia
 
Autobedrijf Schoon is al sinds 1976 officieel 
Renault dealer in Stadskanaal en omgeving. 
Sinds 1 april jl. is het verzorgingsgebied van het 
autobedrijf van Kees Schoon flink groter gewor-
den door de overname van het dealerschap van 
Terwolde in de regio Veendam en Winschoten. 

“Eind december sloot Terwolde de deuren van 
de vestiging in Veendam en daarmee verdwenen 
de merken Renault en Dacia uit die omgeving.” 
vertelt Kees. “Begin dit jaar werden wij benaderd 
door Renault met de vraag of wij het dealerschap 
daar over wilden nemen van Terwolde en daar 
hebben we natuurlijk mee ingestemd. We zijn 
er trots op dat Renault ons deze kans geboden 
heeft, blijkbaar hebben ze veel vertrouwen in ons 
autobedrijf en doen we het goed want anders 
zou dit natuurlijk niet gebeurd zijn.” Het autobe-
drijf van Kees Schoon aan de Elektronicaweg 2 in 
Stadskanaal bestaat al sinds 1926 en werd ooit 
door zijn grootvader opgericht, over 5 jaar zullen 
Kees en zijn team dus het 100-jarig jubileum van 
het bedrijf vieren. 

Alle voormalige klanten van Terwolde in Veen-
dam zijn inmiddels per brief op de hoogte 
gebracht van het feit dat ze vanaf nu bij Autobe-
drijf Schoon terecht kunnen voor het onderhoud 
en de reparaties van hun Renault of Dacia. “In 
tegenstelling tot wat sommige mensen dachten 
openen we echter geen vestiging in Veendam maar zullen 
we het dealerschap voortzetten vanuit onze vestiging in 
Stadskanaal.” aldus Kees. “Onze professionele werkplaats 
is hiervoor groot genoeg en mocht de afstand een pro-
bleem zijn dan kan men natuurlijk gebruik maken van onze 
haal- en brengservice en ook is er eventueel een leenauto 

beschikbaar als men de auto zelf brengt. We verwachten 
dat het de komende tijd een stuk drukker zal gaan worden 
en daar zijn we helemaal op voorbereid.” 

De uitbreiding van het verzorgingsgebied is voor  
Autobedrijf Schoon een mooie kans, en behalve voor 

reparatie en onderhoud kunt u er natuurlijk ook terecht 
voor een nieuwe of gebruikte Renault of Dacia. Kees en 
zijn team staan voor u klaar, u bent van harte welkom in de 
showroom aan de Elektronicaweg 2 in Stadskanaal!
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Michael Planting schreef het boek ‘Het hart op de juiste plaats’ 
Een meeslepend en spannend verhaal over twee Duitse 
tienerbroers waarin moed en vriendschap centraal staat

Door Miranda Wolters
Vijf jaar geleden begon hij al met het schrijven van 
het boek. Het verhaal had hij al deels in zijn hoofd 
en de details ervan ontwikkelden zich gedurende 
het schrijfproces steeds verder. Er werd geschrapt en 
herschreven en uiteindelijk durfde Michael het aan om 
contact te zoeken met een literair agent om na te gaan of 
zij hem kon helpen een uitgever te vinden die het boek 
wilde gaan uitgeven.

Michael Planting groeide op in Buinerveen, ging in Emmen 
naar de technische school en woonde voordat hij een 
paar jaar geleden uiteindelijk in Assen neerstreek in 
Stadskanaal, Onstwedde en Alteveer. In het dagelijks leven 
is hij schilder bij schildersbedrijf Bert Wever in Borger. “Het 
schrijven van een boek was eigenlijk al lange tijd een wens 
van me maar het kwam er vanwege een druk privéleven en 
werk steeds maar niet van.” vertelt Michael. “Uiteindelijk 
ben ik er toch aan begonnen en heb ik al mijn vrije tijd 
gebruikt om dit boek te schrijven. Details ontwikkelden 

zich in de loop van het proces, ik deed veel research 
omdat feiten moeten kloppen, ik schaafde regelmatig bij 
en herschreef ook wel eens een hoofdstuk. Ik ben groot 
fan van de boeken van Roald Dahl en die heb ik dan ook 
verslonden. Al zijn verhalen zijn fascinerend en eindigen 
verrassend. Datzelfde wilde ik voor elkaar krijgen met het 
verhaal in mijn boek, het moet tot de laatste bladzijde 
blijven boeien.”

En dat is gelukt. Het boek vertelt een meeslepend verhaal 
waarin moed en vriendschap centraal staat en speelt 
zich voor het grootste deel af eind jaren dertig in Nazi-
Duitsland. Twee Duitse broers helpen hun Joodse vrienden 
onderduiken en als de onderduikers de hut waarin ze zich 
verschuilen vanwege een 
noodlottig ongeval moeten 
verlaten brengt hun vlucht 
ze onder andere langs Ter 
Apel, Veendam, Midlaren 
en Den Helder alvorens 
ze uiteindelijk in IJmuiden 
terechtkomen. Van daaruit 
proberen ze naar Engeland 
te komen. Wat het verhaal 
extra bijzonder en spannend 
maakt is dat de vader van 
de jongens officier bij de 
Gestapo is en dus beslist 
niet mag weten wat zijn 
zoons allemaal in hun schild 
voeren. “De verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog 
en dan vooral de 
onderduikverhalen hebben 
me van jongs af aan altijd al 
gefascineerd.” aldus Michael. 
“Als het op school over dit 

onderwerp ging zat ik altijd onmiddellijk op het puntje van 
mijn stoel.” Het is daarom dus ook niet toevallig dat zijn 
eerste boek over dit onderwerp gaat. Het boek leest lekker 
weg en het fictieve verhaal ontwikkelt zich in zo’n tempo 
dat het ervoor zorgt dat je blijft lezen. De literair agent aan 
wie Michael het manuscript liet lezen was erg enthousiast 
en vond in Uitgeverij Gopher de uitgever die het boek op 
de markt wilde gaan brengen. Inmiddels is het boek overal 
verkrijgbaar en ligt het onder andere bij de boekwinkels 
in Assen, bij de Bruna in Borger en bij The Read Shop en 
Primera in Stadskanaal, maar is het ook online te bestellen 
bij bijvoorbeeld bol.com. Een boek dat je maar moeilijk 
kan wegleggen omdat het je van begin tot eind zal blijven 
boeien, een regelrechte aanrader dus!
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Sportief bezig zijn in een prachtige omgeving én geld
inzamelen voor kinderen met een metabole ziekte? Doe mee 
met de Pyreneeën Challenge van Stichting Ride4 Kids!
Door Miranda Wolters
In Nederland zijn er meer dan 10.00 gezinnen met één of meer kinderen met een stofwisselingsziekte, ook vaak 
metabole ziekte genoemd. Bij een metabole ziekte gaat er iets mis met het omzetten van voeding naar energie. 
Omdat energie ontzettend belangrijk is voor onder andere het hart, de hersenen en de grote spieren ontstaan er 
allerlei lichamelijke problemen. Denk daarbij aan hartfalen, epilepsie, ontwikkelingsachterstand en motorische 
beperkingen. Er zijn meer dan 1.000 verschillende metabole ziekten en 70% van de kinderen die geboren wor-
den met een metabole ziekte worden niet volwassen, de helft van hen overlijdt zelfs voor hun tiende verjaardag. 

Stichting Ride4Kids
Gerald Croes uit Emmen is vader van een zoon die een 
metabole ziekte heeft. Al op jonge leeftijd werd duidelijk 
dat genezing van deze ziekte niet mogelijk is en er zelfs 
geen medicijn of behandeling beschikbaar is. Metabole 
ziekten zijn, samen met kanker, de grootste doodsoorzaak 
onder kinderen in Nederland. Echter, omdat de groep 
patiëntjes relatief klein is en wetenschappelijk onderzoek 
behoorlijk duur, is deze groep patiëntjes voor de farmaceu-
tische industrie niet interessant genoeg. Zonder medicijn 
of behandeling is er geen toekomst voor deze kinderen en 
dat was voor Gerald de reden om met Stichting Ride4Kids 
geld in te gaan zamelen om onderzoek toch mogelijk te 
kunnen maken. In de afgelopen jaren heeft Stichting Ride-
4Kids inmiddels een kleine 2.000.000,00 (2 miljoen) euro 
gedoneerd aan verschillende onderzoeken.

Pyreneeën Challenge
Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het jaarlijks 
organiseren van de Pyreneeën Challenge. De alweer 10e(!) 
editie zou vorig jaar plaatsvinden maar werd vanwege het 
coronavirus uiteindelijk 2 weken voor de start afgelast. 
Gerald: “Lange tijd leek het erop dat de challenge door 
kon gaan, de besmettingen in het gebied vielen mee en de 
kleurcode was geel en dus mochten we in principe gaan. 
Doordat de situatie om ons heen per dag veranderde be-
sloten we het risico echter niet te nemen.” Daarom zal die 

bijzondere 10e editie dit jaar plaatsvinden. De Pyre-
neeën Challenge staat gepland voor 15, 16 en 17 sep-
tember en is net als voorgaande edities bedoeld voor 
fietsers, hardlopers en wandelaars. Tijdens dit 3 dagen 
durende event worden uitdagende bergen zoals de 
col du Tourmalet en de Col d’ Aubisque beklommen 
en deelnemen kan als individu of als team. Mocht 3 
dagen achtereen sportief bezig zijn voor jou om welke 
reden dan ook niet haalbaar zijn dan is deelname 
gedurende 1 of 2 dagen ook mogelijk. Fietsers kunnen 
elke dag kiezen uit een zware of een iets gemakkelijkere 
route en om de editie dit jaar nog iets meer bijzonder te 
maken is ervoor gekozen om ook een route speciaal voor 
gravelbikes uit te zetten. Het basiskamp van Ride4Kids 
tijdens de Pyreneeën Challenge is gelegen op camping ‘Les 
Trois Vallées’ in Argelès-Gazost (nabij Lourdes). Hier kun-
nen deelnemers logeren en in het zogenaamde ‘Ride4Kids 
House’ wordt iedere avond, voor het diner, een briefing 
georganiseerd. 

Meedoen? 
De voorbereidingen voor de challenge zijn inmiddels in 
volle gang, zo is er al een online voorlichtingsbijeenkomst 
voor de deelnemers en vrijwilligers geweest en werden 
er al 2 clinics voor de deelnemers georganiseerd. De 
derde staat gepland voor eind juni en je aanmelden als 
deelnemer aan de Pyreneeën Challenge kan nog steeds! 

Alles wordt door Ride4Kids tot in de puntjes verzorgd, het 
belooft voor iedereen weer een onvergetelijke ervaring te 
worden. Wil je op een andere manier iets bijdragen of ge-
woon een donatie doen dan is dat natuurlijk ook van harte 
welkom, samen met de Stichting Ride4Kids zorg je er dan 
voor dat kinderen met een metabole ziekte een toekomst 
krijgen.

Meer info over Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën  
Challenge vind je op www.ride4kids.nl 

Stichting Ride4Kids
Hemrikkwartier 74  |  Emmen  |  Tel: 06-19438375
info@ride4kids.nl
Facebook: www.facebook.com/Ride4kids
Instagram: www.instagram.com/ride4kids

Bijzondere én gewone planten voor uw tuin haalt 
u bij Kwekerij de Elzenhof in Roswinkel
Els van Kooten groeide op in het groen, alles wat groeit en bloeit heeft al van 
kleins af aan een grote aantrekkingskracht op haar. Niet zo raar dus dat ze zich 
alweer jaren geleden in Roswinkel vestigde en begon met het kweken en de 
verkoop van haar eigen planten. Bij Kwekerij de Elzenhof vindt u niet alleen 
gangbare groeiers en bloeiers maar ook hele bijzondere. 

“Een geranium of ridderspoor kun je 
tegenwoordig overal kopen.” aldus Els. 
“Maar een Judasboom of bijzondere 
Pimpernel kom je niet bij ieder tuincentrum 
of supermarkt tegen. Toen ik me in 
Roswinkel vestigde en begon met de 
kwekerij ontdekte ik dat het klimaat hier 
wat anders is dan in Hilversum waar ik tot 
dan toe woonde. Het waait hier af en toe 
flink en in de winter kan het bizar koud zijn 
op het platteland en dus wilde ik vooral 
ook planten verkopen die goed bestand 
zijn tegen wind en kou.” 

Els volgde haar opleiding aan de 
tuinbouwschool, deed daarna een 
hoveniersopleiding en voltooide later nog 
een cursus ontwerpen en beplantingsleer 
in Boskoop. Uiteindelijk ging ze aan de slag 
bij Krijn Spaan, een bekende kweker en 
hovenier in Kortenhoef. “Toen ik bij hem 
ging werken dacht ik dat ik al heel wat wist 
maar man, wat heb ik nog ontzettend veel 
van hem mogen leren. Haalden we planten 
uit een border bij tuinrenovatie, dan moest 
ik de soorten benoemen aan de hand van 
het wortelgestel. Dat lukte in het begin 
natuurlijk helemaal niet.” Bij het inrichten 
van een tuin wordt er volgens Els vaak 
niet goed nagedacht over welke plant voor 
welke plek in de tuin geschikt is. Gevolg 
hiervan is dat deze niet mooi tot bloei komt 
of uiteindelijk gewoon sterft. Daarom geeft 

Els altijd een goed advies en komt ze 
ook graag bij haar klanten thuis om 
de tuin te bekijken. “Mensen komen 
vaak naar de kwekerij met foto’s 
van hun huidige tuin en natuurlijk 
kan ik op basis daarvan wel al wat 
advies geven maar op die foto’s zie 
je dan bijvoorbeeld niet die grote 
boom in de tuin van de buren die 
flink wat schaduw veroorzaakt. Dat 
is dan weer iets om rekening mee 
te houden qua beplanting.” Door 
een goed plan op te stellen voor 
de beplanting kun je ervoor zorgen 
dat er het hele jaar door groen of 
kleur in de tuin te zien is. “Ik ben 
zelf bijvoorbeeld een liefhebber 
van heesters, ze geven body en 
structuur aan de tuin en een toverhazelaar 
of winterjasmijn bloeien in de winter ook.” 

Alle planten die Els verkoopt worden 
gekweekt in een goed formaat pot. “Als 
mensen een plant komen kopen dan 
moeten ze ook echt met iets naar huis gaan 
en niet het idee hebben dat ze een stekje 
gekocht hebben. Ze komen dus thuis met 
een fatsoenlijke plant voor een fatsoenlijke 
prijs.” Bent u op zoek naar een bepaalde 
plant en heeft Els deze op dat moment 
ook niet? Dan kunt u deze bestellen of 
Els voor u op zoek laten gaan. U vindt op 
het terrein van de kwekerij overigens niet 

alleen planten voor uw tuin maar ook een 
ruime keuze in prachtige aardewerk potten 
die vanuit Azië geïmporteerd worden. De 
potten zijn geglazuurd zodat ze het hele 
jaar buiten kunnen blijven staan. 

De afgelopen jaren organiseerde Els ook 
al een aantal keren open avonden en 
weekenden. Tijdens deze evenementen 
was er livemuziek te horen en kunst te 
bewonderen. Zodra het weer kan zal er 
weer een avond of weekend gepland 
worden. Datzelfde geldt overigens voor 
de lezingen die Els regelmatig geeft aan 
afdelingen van Groei en Bloei. Bent u 

nieuwsgierig geworden naar wat Kwekerij 
de Elzenhof te bieden heeft of wilt u graag 
een advies voor de beplanting van uw tuin? 
U bent van harte welkom!   De kwekerij is 
van maart tot en met december geopend 
van donderdag tot en met zaterdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en van 1 juni tot 30 
september ook op donderdagavond tot 
21.00 uur. 

Kwekerij De Elzenhof
Verbindingskanaal NZ 115  
Roswinkel
Tel: 0591-353 578 of 06-108 117 72
www.kwekerijelzenhof.nl
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Parko Parketvloeren: ‘Een vloer is heel bepalend’ 
ODOORN – Bij Parko Parketvloeren aan de Hoofdstraat 48 
in Odoorn kunnen mensen terecht voor allerlei vloeren 
– van houten vloeren tot pvc vloeren en van laminaat tot 
renovatie en onderhoud van de vloeren. 

door Eline Lohman 

Nathalie Koopmans woont al 32 jaar in Odoorn, samen met 
haar man en zoon. Het was de vader van haar man die in 
1959 Parko Parketvloeren oprichtte in Rotterdam. Inmiddels 
is het bedrijf al vele jaren in Odoorn te vinden. De 
showroom bevindt zich achter het huis van Nathalie en haar 
gezin. Een knusse, gezellige plek met een groot assortiment 
aan vloeren. Er is niet alleen hout te vinden, maar ook pvc 
en laminaat als het gaat om vloeren. Het renoveren van 
vloeren is ook een mogelijkheid. 

De verkoop is helemaal het stokpaardje van Nathalie. Het 
is haar tweede natuur om te verkopen en ze vindt dit dan 
ook geweldig om te doen. ,,Ik houd van contact leggen met 
mensen en vind het geweldig om iemand blij de deur uit 
te zien gaan. Het is prachtig om mensen goed te adviseren, 
op een niet-opdringerige manier. Daar houden we namelijk 
niet van. Ik ga altijd eerst even zitten met klanten, met 
een kopje koffie of thee erbij. Ik hoor de wensen aan en 
dan gaan we door de winkel heen om te kijken wat hij 
of zij mooi vindt qua kleur of materiaal. De een vindt de 
uitstraling heel belangrijk en de ander vindt het fijn om niet 
zoveel onderhoud aan een vloer te hebben, bijvoorbeeld. 
Vervolgens geef ik stalen mee. Lekker groot qua afmeting, 

zodat mensen goed kunnen kijken of de vloer in de eigen 
woonomgeving past. Het moet echt iets zijn dat helemaal 
naar wens is.” 

Nathalie regelt veel, op het leggen van de vloeren na, want 
dat doet haar man samen met een medewerker. ,,Ik doe de 

bestellingen, maak offertes op, 
naast de verkoop en af en toe 
meet ik ook bij de klant, maar 
meestal doet mijn man Michael 
dit. Ik vind het leuk om – samen 
met mijn man – aan het roer van 
dit bedrijf te staan. Uiteraard is 
het best pittig, want omdat we 
bij de zaak wonen, gaat het altijd 
maar door. En ik sta alleen in 
de winkel, dus wanneer ik met 
een klant bezig ben en er wordt 

bijvoorbeeld ook nog gebeld, dan is dat even multitasken. 
Maar ik vind dit ontzettend leuk werk. Wij zijn aangesloten 
bij de parketmeesters. Het prettige hiervan is dat onze 
klanten via de website een prachtig inspiratieboek kunnen 
aanvragen met veel informatie en alvast thuis de sfeer 
kunnen proeven.”

Het belang van het kopen van een goede vloer is groot, 
volgens Nathalie. ,,Vanwege de uitstraling: een vloer geeft 
sfeer in huis en is heel bepalend in een woning. Of die 
vloer nu van hout, pvc of laminaat is. Mensen zijn altijd heel 
enthousiast als hun vloer erin zit en dat is mooi om te zien.” 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.parketmeesterodoorn.nl. 

Parko Parketmeester Odoorn 
Hoofdstraat 48  |  7873 TB Odoorn  |  0591-513641
(Foto: Herman van Oost)
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Unieke servicedienst om problemen in uw camper of caravan op te lossen, wel zo makkelijk!

Altijd dichtbij Camper & Caravanservice Nederland 
voor de beste hulp op locatie
Alles staat klaar om met je camper of caravan op vakantie te gaan en dan kom je er op 
het laatste moment achter dat de koelkast het niet doet of dat er problemen zijn met het 
warmtesysteem, de watervoorziening of er zit een storing in het elektrische systeem. 
Bert Wolf heeft hiervoor met zijn bedrijf CCSNL (Camper & Caravanservice Nederland) 
de oplossing. “Als er problemen zijn met de (inbouw)apparatuur in de camper of caravan 
dan komen wij met onze servicedienst op locatie om dit probleem op te lossen. Het 
maakt hierbij voor ons geen verschil of dit thuis is vlak voor het vertrek naar je vakan-
tiebestemming, of dat je ergens op een camping, of op een camperparkeerplaats in Ned-
erland staat. Maar zelfs als je onderweg bent met je camper of caravan kun je ons bellen, 
beschouw ons als de ANWB voor de camper en caravan eigenaren”.

Camper & Caravanservice Nederland is de enige servi-
cedienst in Nederland die op locatie komt, hierbij geen 
voorrijkosten berekent en daarmee uniek is in ons land. 
De klant krijgt van tevoren een duidelijke offerte met de 
kosten van de reparatie, datum en tijd. Als de klant hier 
akkoord op geeft komt de monteur langs om het probleem 
op te lossen, hiermee weet de klant wat de reparatie gaat 
kosten, en de klant hoeft niet de gehele dag thuis of op 
de camping te blijven wachten. “Door op deze manier te 
werken voorkomen we achteraf vervelende verassingen”.

Campers en caravans zijn Bert niet vreemd, hij heeft bijna 
twintig jaar ervaring in reparatie en onderhoud van camp-
ers en caravans. “Ik ben al 15 jaar ondernemer en zocht 
iets unieks in de recreatiebranche. Als ondernemer moet je 
steeds blijven zoeken naar nieuwe uitdagingen en zo ben 
ik op het idee gekomen van een servicedienst op locatie 
voor campers en caravans. Als eerste hebben wij samen 
met D-Solution Internet & Reclamebureau marktonderzoek 
gedaan en een uitgebreide marketingcampagne opgezet. 
Daarna hebben we een grote Google-Adwords campagne 
erachter gezet waardoor klanten ons snel via internet 
kunnen vinden. Google heeft inmiddels voor ons meer 
dan 10.000 zoekwoorden vastgelegd, hierdoor komen wij 
meestal op de eerste plek terecht in de Google ranglijst”.

Na een gedegen voor-
bereiding was Camper & 
Caravanservice Nederland begin vorig jaar zover om van 
start te gaan maar toen kwam Covid-19. Hierdoor kwam de 
geplande datum om operationeel te gaan te vervallen. Bert 
Wolf: “Doordat de campings niet open mochten konden de 
mensen niet op vakantie. In deze periode zijn wij niet bij 
de pakken neer gaan zitten maar hebben we juist gebruikt 
om onze servicedienst nog beter in de markt te zetten. 
Op het moment dat premier Rutte vorig voorjaar bekend 
maakte dat de campings onder bepaalde voorwaarden 
weer open mochten zijn we nog dezelfde dag met onze 
servicedienst van start gegaan”.

Behalve met het verhelpen van het probleem aan de ap-
paratuur in de camper of caravan geeft Bert ook advies en 
informatie en dit is iets wat hij dit jaar verder wil uitbre-
iden. Dit jaar komt Camper & Caravanservice Nederland 
met een eigen lidmaatschap. “Wij werken op dit moment 
aan twee lidmaatschappen, dit zijn de Easy en de Comfort. 
Bij de Easy kun je rekenen op vijf keer per jaar hulp en bij 
de Comfort op zeven keer. Als je lid bent betaal je geen 
uurloon en krijg je bovendien korting op de gemonteerde 
onderdelen.

Camper & Caravanservice Nederland is een landelijk 
dienstverlenend bedrijf, met inmiddels twee bedrijfswa-
gens, opgedeeld in één voor het Noorden en één voor 
in het Zuiden van Nederland, plus een klein gedeelte in 
België. Bert Wolf: “Over drie tot vijf jaar hoop ik ons land in 
tien regio’s te hebben opgedeeld met in iedere regio een 
franchiser. Hierdoor zijn we sneller bij onze klanten om 
de storing te kunnen verhelpen. Als je bedenkt dat er in 
ons land ruim 650.000 recreatievoertuigen zijn dan is de 
markt nog groot”. Daarom zoeken wij nog steeds franchis-
ers die geloven in ons concept, en mee willen doen om het 
merk CCSNL (Camper & Caravanservice Nederland) te laten 
groeien.

Voor meer informatie over CCSNL (Camper & Caravanser-
vice Nederland) kunt u bellen met nummer 085-303 63 95 
dit kan elke dag van 09:00 – 22:00 of kijk op  
www.camperservicenederland.nl  of  
www.caravanservicenederland.nl
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Joran en Stefan Alons nieuwe eigenaren  
Alons B.V. in 2e Exloërmond
Wiebe Alons was jarenlang eigenaar van Alons 
B.V. in 2e Exloërmond. De nu 59-jarige vindt het 
echter mooi geweest en besloot de zaak over 
te doen aan zijn zonen Joran (30) en Stefan 
(26). Zowel Joran als Stefan zijn al jaren bij de 
onderneming werkzaam en zijn officieel per 1 
januari jl. de nieuwe eigenaren van het bedrijf, 
maar maakten het pas op dinsdag 4 mei jl. 
bekend.

De broers hebben er maar wat veel zin in om het 
familiebedrijf te gaan runnen. “Pa is nu gewoon 
bij ons in dienst. Hij gaat nog wel even door hoor. 
Daarvoor vindt hij het veel te leuk”, lachte Joran 
die tegenover het bedrijf woont.

Stefan woont in Musselkanaal en woont dus ook 
dicht bij het bedrijf. “In de praktijk verandert 
er eigenlijk niets, want we blijven doen wat we 
anders ook deden, er is alleen op papier iets 
veranderd.

We hebben een grote klantenkring en die willen 
we in de komende jaren heel goed blijven 
bedienen. Dat is voor ons een mooie uitdaging.”

Veel last van de maatregelen heeft het bedrijf 
niet, hoewel de verhuur van bepaalde apparaten 
die tijdens grote evenementen worden gebruikt 
natuurlijk nog niet kan plaatsvinden. “Dat 
komt allemaal wel weer. Daarom richten we 
ons eerst op wat we nu wél kunnen doen en 
dat is heel veel: de verkoop van machines en 
gereedschappen, de reparatie en het onderhoud 
ervan en nog veel meer.”

Wiebe Alons is trots op zijn zonen en heeft het 
volste vertrouwen in de nieuwe eigenaren. 
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Multi Vloer Emmen: woonspecialist in breedste 
zin van het woord
EMMEN – Multi Vloer Emmen aan de Zuid-
bargerstraat 78 is sinds 1988 een begrip 
in de wijde omgeving van Emmen.

Door Eline Lohman

Het bedrijf is begonnen als een traditionele 
parketzaak. Door de jaren heen is Multi 
Vloer Emmen uitgegroeid tot woonspe-
cialist in de breedste zin van het woord. 
Door de persoonlijke begeleiding en inzet, 
gecombineerd met een breed assortiment, 
kunnen zij de consument volledig ontzor-
gen. Dit gebeurt door het geven van een 
goed advies over de producten en moge-
lijkheden. Het inmeten en advies op locatie 
is hierbij inbegrepen. Het monteren en 
leggen wordt vervolgens uitgevoerd door 
eigen vakkundig personeel.

Toe aan een nieuwe vloer? De trend van dit 
moment is de visgraatvloer, deze patroon-
vloeren zijn weer helemaal van deze tijd. 

Ook naar PVC-vloeren is op dit moment 
veel vraag, hierin heeft Multi Vloer Em-
men een zeer uitgebreid assortiment. Dat 
bestaat uit onder meer parket, laminaat, 
PVC-vloeren, kurkvloeren, bamboe vloeren, 
marmoleum, tapijt en vinyl. Heeft u een 
woning met vloerverwarming of overweegt 
u deze te installeren? Veel mensen denken 
dat alleen PVC-vloeren geschikt zijn voor 
het leggen op een ondergrond met vloer-
verwarming, maar ook producten met hout 
als basis en laminaat lenen zich hier prima 
voor.

Wie niet gelijk een nieuwe vloer aan wil 
schaffen, kan ook kiezen voor renovatie 
of onderhoud. Zijn er slijtageplekken of 
beschadigingen in uw houten vloer? Wilt 
u uw parket laten schuren en lakken of 
oliën? Multi Vloer Emmen kan de complete 
parketrenovatie verzorgen en kan de vloer 
behandelen met lak of olie. En als de hout-
soort er geschikt voor is, kan de parketvloer 
zelfs een andere kleur krijgen.

Traprenovatie is ook mogelijk 
bij Multi Vloer Emmen. Zonder 
hak- of breekwerk wordt de 
bestaande trap gerenoveerd, 
meestal al binnen één dag. 
Een ander stokpaardje van het 
bedrijf uit Emmen is raamde-
coratie, waar een interieur veel 
meer sfeer door krijgt. Denk 
hierbij aan jaloezieën, lamel-
len, plissé/duette, rolgordijnen, 
vouwgordijnen, shutters en 
dakraamdecoratie. En heeft u 
gordijnen nodig? Gordijnen 

zijn toepasbaar in bijna alle ruimtes. U 
kunt hierbij denken aan een verduisterend 
gordijn in de slaapkamer, een overgordijn 
voor meer sfeer in strakke dessins, gra-
fische prints of bloemenmotieven in de 
woonkamer of een mooie inbetween die 
semi-transparant is.

Met behang kunt u eenvoudig uw eigen 
thuis creëren. Het assortiment is uitgebreid 
met alle soorten behangpapier passend 
bij uw interieur en stijl. Het assortiment 
bestaat onder meer uit sloophoutbehang, 
glasweefselbehang, bloemetjesbehang, 
retro behang, trendy behang, fotobehang, 
dierenprint behang en kinderbehang. De 
stylisten kunnen u helpen bij het maken 
van een juiste keuze qua stijl passend bij 
uw interieur.

Multi Vloer Emmen is al jaren gespeciali-
seerd in het leveren en plaatsen van zon-
wering. Het assortiment bestaat onder meer 
uit de volgende systemen: knikarmscher-
men, uitvalschermen, veranda- screens, 
veranda zonwering, screens, rolluiken en 
markiezen. Ook is er de mogelijkheid om 
uw doek te vervangen op uw bestaande 
systeem.

Het bedrijf uit Emmen heeft garantie en 
service hoog in het vaandel staan en is niet 
voor niets al jaren CBW-erkend. Kopen bij 
een CBW-erkende winkel biedt vele voor-
delen, maar vooral meer zekerheid. 

Kom langs in de winkel of neem vast 
een kijkje op de website 
www.multivloeremmen.nl
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Weverstay ‘ZorgSaamWonen’ in Mussel is een 
plek waar iedereen met een beperking zich thuis 
voelt en waar je als ouder je kind met een gerust 
gevoel kan laten wonen  

door Jaap Ruiter 
Weverstay ‘ZorgSaamWonen’ in Mussel opent op 1 juni de deuren voor haar eerste 
bewoners. De splinternieuwe en zowel binnen als buiten schitterend vormgegeven 
(beschermde) woonvorm van Ada en Wendy Wever biedt mensen met een beperking 
woon- en zorgfuncties met de bedoeling om zo zelfstandig mogelijk in een gezellige, 
inspirerende en stabiele woonomgeving te leven waarbij respect, medemenselijk, 
betrokken, eigenheid, veiligheid, bescherming en zorgzaam de uitgangspunten zijn.  

Hoe de wens werkelijkheid werd 
Het plan om met Weverstay te beginnen 
werd al in 2017 concreet, toen de ou-
derlijke woning plus bedrijfspand aan de 
Zandtangerweg 31 in Mussel, waar ooit 
het transportbedrijf ‘Gebr. Wever’ was 
gevestigd, te koop werd gezet. ‘Het is nu of 
nooit’, dachten de zussen Ada en Wendy 
Wever,  die al langer de wens hadden om 
een woonvorm te gaan beginnen. Ze wisten 
de ouderlijke locatie, waar ze zelf waren 
opgegroeid, in eigen bezit te krijgen waarna 
de eerste plannen op papier kwamen. De 
wens werd langzamerhand werkelijkheid. 
Daarbij zijn Ada en Wendy Wever niet over 
1 nacht ijs gegaan en zijn bij de totstandko-
ming van Weverstay ook vooral bij zichzelf 
te rade gegaan. Zo is Wendy al 30 jaar 
werkzaam in de financiële sector en heeft 
inmiddels veel ervaring op het gebied 
van organisaties en financiën in diverse 
sectoren waaronder de zorg. Als geen ander 
weet ze waar de valkuilen liggen. "Met 
alleen goede bedoelingen kom je er niet. 
Een woonvorm als dit moet organisatorisch 

en financieel heel goed in elkaar steken, 
anders kom je geheid in de problemen." 

Ervaringsdeskundige 
Om hun kennis van de zorg nog meer te 
vergroten hebben Ada en Wendy diverse 
cursussen en opleidingen gevolgd en 
weet Ada als moeder van 5 geadopteerde 
kinderen, waarvan 3 een beperking heb-
ben, helemaal waarover ze praat. "Als 
ervaringsdeskundige heb ik mij afgevraagd 
hoe ik wil dat mijn kinderen gaan wonen 
als ze uit huis gaan. Dat is steeds het 
uitgangspunt geweest bij elke beslissing 
die wij hebben genomen. Iedere ouder wil 
het beste voor zijn kind, en helemaal als 
het een beperking heeft en de rest van 
zijn leven ondersteuning behoeft. Vanuit 
mijn eigen persoonlijke ervaringen kan ik 
mij heel goed verplaatsen in de zorgen en 
vragen van ouders van een kind met een 
beperking. Als ouders of verzorgers wil je 
het liefst dat alles perfect is geregeld voor 
je kind." 

Vraaggestuurd in plaats van  
aanbodgestuurd 
"Maar perfectie kunnen wij uiteraard niet 
bieden, dat vind je nergens, maar is wel 
waar wij steeds naar proberen te streven", 
vervolgt Ada. "Wij vinden het belangrijk 
om ons voortdurend de vraag te stellen 
hoe het nog beter kan. Daarom luisteren 
wij niet alleen heel goed naar de bewoners 
maar ook naar diens ouders en/of verzor-
gers en stellen daarbij de bewoner altijd 
centraal met de vraag: wat heb jij nodig 
om zo prettig mogelijk te kunnen leven? 
Wat kun je zelf? Wat nemen wij al dan niet 
tijdelijk over? Er zijn uiteraard een aantal 
gestandaardiseerde uitgangspunten van 
waaruit Weverstay werkt en iedereen zich 
aan dient te houden, maar binnen die ka-
ders is het wel de bedoeling om persoons-
gerichte zorg te leveren, passend bij de 
behoefte van de bewoner. Daarom kiezen 
wij voor vraaggestuurde zorg in plaats van 
aanbodgestuurd. Zo werken wij volgens het 
principe van de driehoekskunde, waarbij de 
bewoner bovenaan staat en de begeleider 
samen met de ouders de basis vormt."  

Geen dagbesteding op de Weverstay 
Ada en Wendy Wever hebben er bewust 
voor gekozen om geen dagbesteding aan 
te bieden. "Want anders zijn wij bang dat 
het leven van onze bewoners zich vrijwel 
alleen afspeelt op de Weverstay", legt 
Wendy uit. "Mensen met een beperking 
hebben ook vaak een beperkt sociaal leven. 
Daarom is het juist goed dat de dagbeste-
ding elders wordt gegeven en bewoners 
andere mensen ontmoeten en daarmee 
kennis maken." 

‘Mijn kinderen zijn de inspiratiebron voor 
Weverstay’ 
Als ervaringsdeskundige wist Ada dat er 
veel vraag is naar kleinschalige woon-
vormen voor mensen met een beperking. 
"Daarom was reclame ook niet nodig, want 
lang voor de afronding van de Weverstay 
waren de appartementen al verzegd. Drie 
van mijn eigen kinderen komen er ook te 
wonen. Zij zijn feitelijk de inspiratiebron 
voor de totstandkoming van Weverstay 
geweest." Daarbij hebben Ada en Wendy 
bewust de hulp ingeroepen van lokale be-
drijven. "Want waarom iets ver weg halen 
als dat dichtbij ook kan? Bovendien willen 
we ons steentje bijdragen aan de steun 
aan lokale bedrijven. Zo gaan wij lokale 
ondernemers benaderen voor het leveren 
van ondermeer de benodigde boodschap-
pen en stimuleren wij bezoek aan andere 
plaatselijke ondernemers." 

Bescherming waar nodig, zelfstandig waar 
mogelijk 
Net als over alles, is ook over de naam en 
het logo goed nagedacht. ‘Weverstay’ is 
een engelstalige naam met een respectvol-
le knipoog naar de historie en het dialect. 
Het logo refereert aan een woonvorm 
waarvan de deur voor iedereen openstaat 
en waarbij de rondjes symbool staan voor 
de verschillende bewoners met ieder hun 
eigen ‘kleur’. Verder bevinden de rond-
jes zich deels binnen en deels buiten de 
beschermende gele cirkel. "Dit staat voor 
de bescherming waar nodig en zelfstandig-
heid waar het mogelijk is", besluiten Ada en 
Wendy. "De horizontale lijn symboliseert 
de doorlopende zorg, 24 uur per dag, 7 
dagen per week." 

www.weverstay.nl en Facebook 
Weverstay ‘ZorgSaamWonen’ opent op 
1 juni de deuren voor de eerste 8 bewo-
ners die allemaal uit de regio komen, en 
is gevestigd aan de Zandtangerweg 31 in 
Mussel. Telefoon: 06 28 13 06 25 (Ada) en 
06 52 34 79 07 (Wendy). Op termijn wordt 
begonnen met de realisatie van nog eens 4 
appartementen. Voor meer informatie kunt 
u een kijkje nemen op www.weverstay.nl of 
Facebook.

Weverstay ZorgSaamWonen in Mussel



Onderstaande ondernemers feliciteren Ada en Wendy met de opening van Weverstay ZorgSaamWonen!



Onderstaande ondernemers feliciteren Ada en Wendy met de opening van Weverstay ZorgSaamWonen!

Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing in Onstwedde 
De combinatie van creativiteit, ervaring en meedenken met de opdrachtgever 
leidt altijd tot een prachtig ontwerp in 3D waar eerst virtueel doorheen kan 
worden gewandeld voordat de bouw van start gaat
door Jaap Ruiter 
Ongeveer twee jaar 
geleden werd Bé Wilzing 
van het gelijknamige 
Bouwkundig Ontwerpburo 
uit Onstwedde gevraagd 
om een ontwerp te maken 
voor de nieuw te ontwik-
kelen Weverstay. De cre-
atieve, ervaren en altijd 
meedenkende ontwerper 
ging vervolgens enthousi-
ast aan de slag.  

‘Ik had deze opdracht niet 
graag willen missen!’ 
"Ik ben nog steeds zeer 
vereerd dat ze juist mij 
wilden hebben voor deze 
opdracht. Daar spreekt 
vertrouwen uit", vertelt Bé 
Wilzing die middag aan de 
vergadertafel in zijn ruime 
kantoor, waar vooral de 

imposante flatscreen, die dienst doet als computerscherm, de aandacht trekt. "Ik had 
deze opdracht niet graag willen missen, want het was echt een uitdaging om er iets 
moois van te maken." 

‘Belangrijk dat opdrachtgevers tevreden zijn’ 
Dat Bé Wilzing ruimschoots is geslaagd in zijn opdracht om iets moois voor Ada en 
Wendy Wever te ontwerpen, maken de vele complimenten over het ontwerp en 
de daadwerkelijke realisatie van Weverstay wel duidelijk. "Die complimenten zijn 
natuurlijk leuk, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat Ada en Wendy als opdracht-
gevers tevreden zijn, want daar doe je het tenslotte voor. Dat is voor mij de uiteinde-
lijke voldoening van een geslaagde opdracht." 

‘Het is leuk om iets voor een ander te ontwerpen’ 
De eigenaar-ontwerper van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing zit al vanaf zijn zeven-
tiende in het vak. "Ik zie me nog zitten bij het toenmalige architectenbureau waar ik 
mijn eerste baantje naast mijn studie had. Voor mij was het al heel vroeg duidelijk 
dat ik ontwerper wilde worden. En terugkijkend heb ik daar nooit 1 minuut spijt van 
gehad. Ik vind het leuk om iets voor een ander te ontwerpen dat in de smaak valt. Ja, 
nog steeds. Daarbij ben ik wel altijd met de tijd mee gegaan en maak zoveel mogelijk 

gebruik van allerlei innovaties op dit gebied. 

Neem als voorbeeld het programma BIMX, dat alles op 
het gebied van 3D mogelijk maakt: impressies, video’s 
en virtuele wandelingen. Daardoor krijgt de opdrachtge-
ver alvast een heel goed beeld van het ontwerp voordat 
er nog maar één steen op de ander is gezet en kunnen 
we ook heel eenvoudig dingen aanpassen."  

‘We nemen de opdrachtgever alles uit handen’ 
Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing heeft goede contac-
ten met gemeentes en neemt u als opdrachtgever alles 
uit handen, maar wel altijd in overleg: bouwaanvraag, 
wijziging bestemmingsplan, haalbaarheidsonderzoeken, 
contacten met de welstandscommissie, de eerste schets, 
de aanpassingen, de virtuele wandeling en uiteindelijk 
het definitieve ontwerp. De creativiteit, de ervaring en 
het meedenken zijn uiteraard vanzelfsprekend. 

www.wilzing.nl, Facebook en Instagram  
Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing is gevestigd aan De 
Brink 11 in Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 0599 - 33 27 75. Voor schitterende voorbeel-
den en fraaie impressies kunt u ook een kijkje nemen op 
www.wilzing.nl, Facebook of Instagram. 
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Schildersbedrijf Hemmes uit Mussel werkt zowel 
voor Ada en Wendy als voor Ties… 
door Jaap Ruiter 
Een van de vele regionale bedrijven die betrokken is bij de realisatie van Wever-
stay is Schildersbedrijf Hemmes uit Mussel. Het familiebedrijf waar zowel vader 
Herman als de zonen Niek en Lars werkzaam zijn, nemen met name het behangen 
voor hun rekening. "We schilderen wel, maar dat doen we alleen in het apparte-
ment van mijn oudste zoon Ties, die hier komt te wonen", lacht Herman Hemmes, 
die al meer dan 30 jaar in het vak zit. 

Compleet, efficiënt en flexibel 
Schildersbedrijf Hemmes is behalve een (h)echt familiebe-
drijf, ook een allround schildersbedrijf. Behalve binnen- en 
buitenschilderwerk neemt het ook plafond- en wandaf-
werking (o.m. behangen), houtrotreparatie, kitwerk en klein 
stucwerk voor eigen rekening. "En als er onverhoopt op 
bescheiden schaal dubbel glas moet worden geplaatst 
doen wij dat ook. Dat heeft als voordeel dat we alles in 
eigen hand houden en lekker door kunnen werken", vult 
Niek Hemmes aan als RegioMagazine op bezoek is en Her-
man en Niek net een pauze nemen. "Compleet, efficiënt en 
flexibel zijn belangrijke pijlers onder ons schildersbedrijf." 

Vertrouwen, professioneel en vakkundig 
"En vertrouwen", vult Herman Hemmes aan. "Vertrouwen 
dat het schilderwerk professioneel en vakkundig wordt 
uitgevoerd volgens afspraak. En vertrouwen in die zin dat 
we vaak de sleutel krijgen van een woning en deze weer 
teruggeven als de opdracht is voltooid. En dat klanten 
vertrouwen in ons hebben dat bij eventuele onvoorziene 
problemen we altijd ons best doen om het weer netjes op 
te lossen. Een goede naam bouw je in jaren op, maar een 
goede naam kwijtraken kan in 1 dag." 

Verzekeringswerk 
En dat Schildersbedrijf Hemmes een uitstekende naam 
heeft blijkt wel uit de grote zakelijke en particuliere 
klantenkring. "Daarnaast worden we door Bolt Bouwbe-
drijf vaak ingeschakeld voor verzekeringswerk", vertelt 
Niek Hemmes. "Deze aannemer doet graag zaken met ons 

omdat we transparant 
en betrouwbaar zijn. 
Het verzekeringswerk 
dat we via Bolt Bouw-
bedrijf aangeleverd 
krijgen neemt veel tijd 
in beslag. Elke week 
is er wel ergens een 
klus, waarbij soms een 
compleet huis moet 
worden hersteld. Als 
we het met ons drieën 
niet aankunnen huren 
we onze drie vaste 
ZZP’ers in. Zij voldoen 
aan onze eisen die wij 
aan het schilderwerk 
stellen. Wij zullen ons er nooit met een Jantje van Leiden 
afmaken. We doen het goed, of anders niet." 

Ties 
Herman en Niek Hemmes zijn maar wat blij dat zoon en 
broer Ties in de Weverstay gaat wonen. "Ons gezin vindt 
het geweldig dat Ties op zo’n prachtige en beschermde 
woonvorm zo dichtbij huis komt te wonen. Ties is een 
jongen die hier geboren en getogen is en nu in zijn eigen 
vertrouwde en beschermde omgeving kan blijven. Je moet 
er toch niet aan denken dat hij ergens anders was komen 
te wonen, ergens buiten het dorp in een onbekende en 
nieuwe omgeving? We hebben alle vertrouwen in Ada en 

Wendy dat Weverstay een succes wordt en Ties zich er 
helemaal thuis gaat voelen." 

www.schildersbedrijf-hemmes.nl 
Schildersbedrijf Hemmes is een erkend leerbedrijf en is 
gevestigd aan de Schapendrift 35 in Mussel. Voor meer 
informatie kunt u bellen via 0599 - 45 48 58 of mobiel:  
06 - 20 58 33 89. U kunt ook een kijkje nemen op de uit-
gebreide website www.schildersbedrijf-hemmes.nl. Of op 
Facebook waar regelmatig foto’s van uitgevoerde werk-
zaamheden worden geplaatst en die u duidelijk maken wat 
Herman, Niek en Lars onder kwaliteit verstaan.
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‘Of Weverstay energieneutraal kan worden opgeleverd? Ja, natuurlijk!’
Technisch Advies- en Installatiebureau HVK
uit Stadskanaal
door Jaap Ruiter 
Omdat Weverstay zo veel mogelijk met plaatselijke 
ondernemers wil samenwerken, werd Albert van der 
Wal als inwoner van Mussel gevraagd of het moge-
lijk was of Weverstay energieneutraal kon worden 
opgeleverd…

Uitdaging 
Nou, die vraag hoefde de eigenaar van Technisch 
Advies- en Installatiebureau HVK uit Stadskanaal maar 
één keer worden gesteld, want ‘energieneutraal’ is een 
uitdaging die Albert van der Wal op het lijf is geschre-
ven en dus absoluut niet uit de weg wilde en kon gaan, 
want als er één installatiebedrijf in de regio is die 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, dan is 
het HVK wel. "Ja, Ada en Wendy wisten natuurlijk wel 
hoe gedreven ik ben als het om duurzaamheid gaat", 
vertelt Albert van der Wal. "Dat is echt een passie van 
mij waar ik zelfs in mijn vrije tijd mee bezig ben. Uit 
onderzoek is zelfs gebleken dat we met HVK op de 
derde plaats staan van alle installatiebedrijven uit de 
provincie die het meest vooruitstrevend en het verst zijn 
in de duurzaamheid-technologie. De eerste twee zijn heel 
grote jongens, en wij komen daar als relatief kleinschalig 
installatiebedrijf direct achteraan!" 

Van riolering tot zonnepaneel 
HVK heeft in Weverstay alle installatiewerkzaamheden 
voor zijn rekening genomen. "Van riolering tot zonnepa-
neel en alles wat daar tussenin zit", vat Albert van der 
Wal samen. "Testen hebben al laten zien dat het gebouw 
volledig energieneutraal is, en ik ga er vanuit dat zelfs de 
appartementen volledig of zeker voor een groot deel van 
de nodige energie kunnen worden voorzien door de instal-
latie, terwijl dat niet de eis was. De eis was energieneutraal 
voor het gebouw, los van de appartementen." 

62 zonnepanelen 
Weverstay is voorzien van 62 zonnepanelen, een dubbele 
warmtepomp en een warmwatervoorziening met zoveel ca-
paciteit dat er zelfs geen warmwater-tekort is als iedereen 
zich gelijktijdig aan het douchen is. "We hebben gebruik 
gemaakt van de allernieuwste serie zonnepanelen en de 
meest geavanceerde wamtepomp-techniek die er momen-
teel is te vinden", legt Albert van der Wal uit. "Dat heeft als 
voordeel dat elk appartement zijn eigen temperatuur kan 
regelen."  

Trots 
Terugkijkend geeft Albert van der Wal aan dat Weverstay 
een prachtig project is geweest. "Wij hebben daar met HVK 
echt iets moois van gemaakt. Dit is het beste van het beste 

op het gebied van duurzaamheid. Bovendien is Weverstay 
als geheel een geweldige aanwinst voor het dorp. Je mag 
best weten dat ik daar als inwoner van Mussel best een 
beetje trots op ben als je ziet wat Ada en Wendy hebben 
gerealiseerd. Daar neem ik mijn petje voor af."  

www.hvkstadskanaal.nl 
HVK, dat inmiddels al warmtepompen installeert die het 
water kunnen opwarmen tot maar liefst 70 graden(!), is 
gevestigd aan de Electronicaweg 25 in Stadskanaal. Voor 
meer informatie op het gebied van duurzaam, sanitair, 
verwarming, elektra en domotica kunt u bellen naar  
0599 - 65 02 26. Of u kunt een kijkje nemen op  
www.hvkstadskanaal.nl
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