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Onstuimige groei voor de Boer 
Vrachtbescherming in Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
De Boer Vrachtbescherming begon ruim 100 jaar geleden als 
groothandel in manufacturen en textiel maar specialiseerde zich 
uiteindelijk in verpakkingsmaterialen en verhuisdekens.  
12 jaar geleden nam Henk van Gelderen het bedrijf, dat toen nog 
in Hengelo gevestigd was, over en verhuisde het uiteindelijk naar 
de Tinnegieter in Stadskanaal. De Boer Vrachtbescherming levert 
zowel aan de zakelijke als particuliere klant en de afgelopen tijd 
maakte het bedrijf een onstuimige groei door, mede dankzij de 
uitbraak van het Coronavirus. 

“Ik werkte in de jaren voordat ik het bedrijf overnam bij een groot 
bedrijf in een functie waarin ik geen werkplezier meer beleefde.” 
vertelt Henk.  “Ik wilde zelfstandig en in een kleiner bedrijf gaan 
werken en toen ik de kans kreeg om de Boer Vrachtbescherming 
over te nemen besloot ik de stap te wagen. Doordat alle voorraad 
overgenomen moest worden en er ook nog een flink bedrag voor de 
goodwill van het bedrijf betaald moest worden nam ik een behoor-
lijk financieel risico. De eerste jaren waren pittig (financiële crisis 
2008-2009) en bestonden vooral uit hard werken maar gelukkig 
werd het bedrijf al snel weer winstgevend. Ik heb tot op heden 
geen dag spijt gehad van de stap die ik destijds genomen heb.” 

Het bedrijf maakte de afgelopen tijd een onstuimige groei door 
die mede veroorzaakt wordt door het Coronavirus. Consumenten 
bestellen meer online waardoor de vraag naar verpakkingsmateriaal 
groter geworden is en daarnaast heeft de Boer Vrachtbescherming 
verschillende Corona-protectiematerialen zoals mondkapjes en 
desinfectiegel in het assortiment, artikelen  
waarnaar op dit moment vanzelfsprekend 
veel vraag is. “Maar natuurlijk hopen we dat 
dit slechts tijdelijk is.” aldus Henk.  

“Ook heeft de groei van het bedrijf te maken met het feit dat we 
sinds kort de website veranderd hebben in een webshop. Boven-
dien werpt de samenwerking met een aantal buitenlandse weder-
verkopers haar vruchten inmiddels af. Tot slot hebben we dit jaar 
enkele uitzonderlijk grote orders in de wacht gesleept van afnemers 
in België en Frankrijk.” 

Vele artikelen worden opgeslagen in de magazijnen van de Boer 
in zowel Stadskanaal als in Lichtenvoorde in Gelderland en op dit 
moment wordt er eveneens getest op een locatie in de buurt van 
Rotterdam. Maar ook worden de door de klant bestelde artikelen 
veelal direct vanaf de leverancier naar het afleveradres verzonden, 
het zogenaamde ‘dropshipping’. Voorkomen van onnodige opslag- 
en transportkosten is zeer belangrijk in deze branche.

Lees verder op pagina 13.
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Verfzaak Muller Musselkanaal weerstaat
vergankelijkheid 
 
Als je voor de winkel van Verfzaak Muller staat, kan je 
gauw het gevoel bekruipen dat je in een grootsteedse 
winkelstraat bent in de Verenigde Staten in het eerste 
kwart van de vorige eeuw. De klassieke pui, de messing 
deurknop en de stijlvolle klassieke manier waarop de 
etalage is ingericht. Alsof je naar een Biedermeier lamp 
in een antiekzaak kijkt en even wordt teruggevoerd in de 
tijd. Dat gevoel wordt nog sterker als je binnenkomt en je 
oog op de klassieke lage toog valt.  
  
Ja, toog is een klassiek woord voor ‘bar’. Zo ziet de kassa 
plek er ook uit. Maar zo zagen alle kassa plekken van mo-
derne winkels er zo’n honderd jaar geleden uit, zeker in de 
destijds vooruitlopende Verenigde Staten van Amerika. Bij 
de bakker, de garen- en bandwinkel en de ‘drugstore’ (dat 
kon variëren van verf en medicijnen tot tabak) zagen de 
betaal counters er een eeuw terug zo uit. De achterwand 
van de toog ziet er ook uit alsof het een café zou kunnen 
zijn. Maar waar in de horeca flessen drank staan, zijn er bij 
Verfzaak Muller glazen flacons met kleurstoffen en oplos-
middelen van uiteenlopende aard en -natuurlijk- kleuren.  
 
Maar de schijn bedriegt. Hoe klassiek en vertrouwt de zaak 
aan de Marktstraat ook overkomt, het is geen ouderwetse 
verfwinkel, maar een hypermoderne verf-, lak- en coatings 
mengerij. Het is nog steeds een ambachtelijk bedrijf. Maar 
dan wel à la 2020.

Chris Muller en zijn  zoons Johan en Martin hebben zich 
bekwaamd in de chemie die bij het maken van verf en 
impregneermiddelen  op kleur komt kijken. Net als Johan 
(de vader van Chris), Chris (de opa van Chris) en Chris (de 
overgrootvader van de huidige Chris). En zo zijn we een 
eeuw verder.  
 
De voorvaderen gingen in hun tijd de toekomst tegemoet 
door zich nieuwe technieken eigen te maken die ze in 
hun vak -voornamelijk verven en preserveren van hout 
en metaal- verbeterden. De oervader van de winkel aan 
de Marktstraat deed nieuwe technieken en materialen op 
in de VS. En hij nam de nieuw geleerde kennis mee naar 
Musselkanaal. Hij bouwde daar een verf-imperium mee 
op dat zich zou uitstrekken over de Groningse en Drentse 
Veenkoloniën, van Veendam tot in het Duitse achterland. 
En de voorkant van de winkel ziet er nog net zo uit, zoals 
oervader Christiaan Johan Muller  meer dan een eeuw 
geleden had bedacht.  

Chris haalt een briefje uit een map met briefjes die er tien-
tallen jaren oud uit zien. Het is door zijn opa beschreven. Er 
staat een verfrecept op. Het is het recept voor de verf van 
een van de talloze vervoersbedrijven die nog steeds actief 
zijn in de Veenkoloniën. Het gaat om het typisch blauw 
en geel van transportbedrijf Teuben. De voertuigen van 
Teuben wordt nog in precies dezelfde kleuren gespoten als 
de oude Teuben en de oude Muller hebben afgesproken. 
Verfzaak Muller heeft nog steeds het oude recept.  
 
“Zo zijn er meer bedrijven’’, zegt Chris Muller. “Dat gaat 
terug tot de jaren 50 of eerder. De Tweede Wereldoorlog 
was voorbij. Er bleven hier veel Amerikaanse voertuigen 
achter. Die werden graag gebruikt voor het vervoer van 
aardappelen of suikerbieten. Dan hoefde dat niet meer 
met een langzamer schip. Veel verfklussen dus voor Muller. 
Later kreeg de onderneming nog meer klussen. De nieuwe 
sociale woningbouw -de wederopbouw na de oorlog- 
moest in de verf worden gezet.  
 
Maar de verfmarkt begon te krimpen. De oliecrisis van 
de jaren ‘70 kwam om de hoek. De opdrachten namen af. 
Muller had veel schilders in dienst. En moest veel van die 
schilders laten gaan. Het schildersbedrijf ging geleidelijk 
over tot verf productiebedrijf. En specialiseerde. “Veel 
schilders die eigen bedrijven begonnen, bleven bij ons ko-
men om daar hun eigen verf te bestellen”, zegt Chris. “Wij 
kennen de klanten en de klanten kennen ons. Dat is altijd 
zo gebleven. Onze zaak lijkt soms een groot café van vak-
broeders uit de schildersbranche. Ze winnen bij ons advies 
in en kopen producten. Er zijn bouwmarkten die mensen 
naar ons verwijzen. Wij kennen de wensen van schilders 
en klanten en passen ons product aan als dat kan of moet. 
Maar we kunnen ook voldoen aan wensen van industriële 
klanten.”  
 
Chris noemt een voorbeeld. “Veel autolakken moeten op 
waterbasis worden gemaakt. Maar waterverf droogt alleen 

maar op bij hogere temperaturen. Stel je een tractor van 
een boerenbedrijf voor. Die tractor staat in een boeren-
schuur en moet eigenlijk bij 20 graden drogen. Dat lukt 
niet in een koude boerenschuur Dat kan wel met verf die 
een ander oplosmiddel heeft. In Duitsland wordt dat niet 
meer verkocht. Wij kunnen het wel verkopen. We hebben 
niet voor niks klanten in Cloppenburg.”

 

De familie Muller 
 
• Christiaan Johan Muller (1849), uit een kleermaker
 geslacht in Groningen vestigt zich aan de 
 Marktstraat 35 in Musselkanaal met zijn vrouw 
 Catharina Elisabeth Jansen. Ze krijgen twee zoons: 
 De oudste, Hendericus Antonius Muller overlijdt in 
 1898.  
• De jongere zoon Christiaan Johan Muller wil geen 
 kleermaker worden en leidt zichzelf op tot schilder. 
 Hij gaat naar Amerika, verdient er veel geld als 
 schilder, wordt er vakman en keert uiteindelijk terug 
 naar Musselkanaal.  Hij trouwde met Maria Gesina 
 Jansen en kreeg tien kinderen met haar. Christiaan 
 Johan Muller ontwierp met de bekende architect 
 Klaas Prummel het ontwerp van het huidige 
 winkelpand.  
• In 1942 wordt het familiebedrijf verkocht aan Johan 
 Muller samen met zijn vrouw Irmgard Hake. Zij 
 gingen in de crisis na de oorlog een moeilijke tijd 
 tegemoet, maar gelukkig hielden ze de onderneming 
 overeind. 
• De derde generatie van de familie Muller dient zich 
 in het begin van de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
 aan in de persoon van Chris Muller. Die heeft het 
 bedrijf samen met zijn vrouw Henriëtte Slim 
 opgetild naar het niveau waarin het nu verkeert.

 

Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier  
 
Verfzaak Muller mag 
zich sinds 28 septem-
ber Hofleverancier 
noemen. Het bedrijf 
bestaat honderd jaar. 
Het predicaat ‘Bij 
Koninklijke Beschik-
king Hofleverancier’ 
krijg je niet zomaar. 
Het bedrijf moet een 
langdurig, minimaal 
100 jaar een betrouwbaar bestaan hebben opge-
bouwd. Je mag niet fout zijn geweest in de Tweede 
Wereldoorlog. 

We citeren even uit de notities van het dagboek van 
het bedrijf zelf: “Uit voorzorg heeft de familie Mul-
ler een zinken vat van 2.000 liter lijnolie onder de 
werkplaatsvloer ingebouwd. Als de oorlog aanhoudt 
en levensbenodigdheden op rantsoen gezet worden 
en slechts spaarzaam beschikbaar zijn, zet men deze 
lijnolie in voor het maken van… zeep. De zeep dient 
voor de familie Muller tijdens de oorlogsjaren als 
ruilmiddel voor voedsel, zoals vlees. Deze levendige 
ruilhandel vindt in alle stilte plaats. Zo doorstaat het 
gezin de oorlog”.
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Uw woning zonder zorgen verkopen, kopen of 
verhuren met behulp van de deskundigheid van 
Huize Muller Makelaars in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
De huizenprijzen breken dit jaar alle records want nog nooit lagen deze zo 
hoog als op dit moment. De woningmarkt is onrustig, kopers staan in de 
rij en bieden ver boven de vraagprijs en verkopers twijfelen vaak omdat 
men bang is na verkoop geen passende woning te kunnen vinden. Roerige 
tijden dus, voor zowel kopers als verkopers is de deskundigheid van een 
goede makelaar dan ook onmisbaar. 

Patrick Muller van Huize Muller Makelaars in Stadskanaal is zowel aan- als 
verkoopmakelaar én taxateur. Zijn klanten waarderen niet alleen zijn des-
kundigheid en die van zijn medewerkers maar het makelaarskantoor scoort 
ook hoog op klantvriendelijkheid, persoonlijke aandacht, de mate van 
informatieverstrekking, het nakomen van afspraken en last but not least op 
het nakomen van de gemaakte afspraken. 

Verkoop van uw woning
Vanwege de onrust op de woonmarkt durven veel mensen die eigenlijke 
best wel willen op dit moment hun woning niet zo goed in de verkoop te 
zetten. Reden hiervoor is vaak dat men wel verwacht een goede prijs voor 
de woning te krijgen maar vervolgens bang is veel moeite te zullen krijgen 

met het vinden van de volgende woning die helemaal aan 
de wens voldoet. “Mijn advies is om, als de wens om te 
verhuizen er echt is, toch door te zetten en de woning op 
de markt te laten brengen. Huizenkopers bieden op dit 
moment de vraagprijs of ver daarboven en willen op dit 
moment heel graag kopen en zijn dus ook bereid om bij-
voorbeeld na de koop een half jaar op de sleutel te moeten 
wachten. Dit geeft vaak genoeg tijd om de volgende woning 
te vinden en het is natuurlijk altijd mogelijk om een nog 
langere of kortere termijn in het koopcontract op te laten 
nemen.” legt Patrick uit. “Overigens hebben verkopers die 
hun woning jaren geleden tegen een hoge rente hebben 
moeten kopen nu het voordeel dat ze met de lage rente 
van nu een duurder huis kunnen kopen en toch dezelfde 
maandlasten houden.” 

Kopen van een woning 
Zijn er plannen om een woning te kopen? In de huidige 
markt kan dat best een hele uitdaging zijn en daarom is 
het advies om in ieder geval goed na te denken over wat 
de exacte wensen zijn en vervolgens ook alleen maar te 
bieden op woningen die aan die wensen voldoen en nooit 
ongezien een bod uit te brengen omdat u bang bent anders 
de boot te missen. “De prijzen liggen relatief hoog maar 
daarentegen is de rente nu zo laag dat kopen in veel geval-
len nog steeds voordeliger uitpakt dan het huren van een 
woning.” aldus Patrick. “Bovendien los je met de hypothe-
ken van tegenwoordig ook direct af op de woning en begint 
het ‘sparen’ dan ook direct. Van kopers wordt er bij het 
afsluiten van een hypotheek vaak verwacht dat er ‘eigen 
geld’ aanwezig is. Zijn deze middelen er niet in ruime mate 
dan is het aan te raden vooral naar woningen te kijken die 
instap klaar zijn en die niet meer verbouwd of gemoderni-
seerd hoeven te worden. De bank financiert dit soort zaken 
namelijk niet meer zo gemakkelijk.”

Verhuur
Bent u in het bezit van een woning of wilt u een woning 
gaan kopen om deze te gaan verhuren? Ook dan kan Huize 
Muller Makelaars u van dienst zijn met alle zaken die van 
belang zijn rondom een succesvolle verhuur. Zo kan er voor 
u gezocht worden naar een goede huurder, kunnen er zaken 
voor u uitgezocht en gescreend worden en kan er voor een 
goed huurcontract gezorgd worden.

Wilt u meer weten? Plan dan een afspraak op kantoor aan 
het Lilienthalplein 26 te Stadskanaal, Patrick geeft u graag 
een goed advies en meer duidelijkheid bij vragen over 
verkoop- koop of verhuur van een woning. 

Huize Muller Makelaars 
Lilienthalplein 26  |  Stadskanaal
Tel: 0599 - 69 60 70  |  www.huizemuller.nl
stadskanaal@huizemakelaars.nl
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NL Glas & Montage in Ter Apel, voor al uw glas én kozijnen
Door Miranda Wolters 
Bij het zien van de bedrijfsnaam en het logo van NL Glas & Montage vermoedt u ongetwijfeld 
dat de letters NL staan voor Nederland. Niets is minder waar, de letters zijn de initialen van 
de eigenaar van het glas en montagebedrijf, Nick Lourens. Zijn bedrijf levert alle mogelijke 
glassoorten voor verschillende toepassingen en daarnaast ook kozijnen en schuifpuien ver-
vaardigd uit hout óf kunststof. 

“Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met mijn eigen 
bedrijf, ik wilde graag zelfstandig worden en op eigen 
benen staan ondertussen heb ik al veel mooie opdrachten 
voor verschillende klanten mogen uitvoeren.” vertelt Nick. 
NL Glas & Montage doet dat voor zowel particuliere als 
zakelijke klanten, dat zijn dan bijvoorbeeld aannemers die 
Nick inhuren. 

Glas
Wilt u uw woning beter isoleren door HR++ glas te laten 
plaatsen dan is dat mogelijk. Als uw huidige kozijnen hier-
voor geschikt zijn is het zelfs mogelijk te kiezen voor het 
nog beter isolerende triple HR+++ glas dan kan NL Glas & 
Montage dat ook leveren. Mochten de kozijnen aan vervan-
ging toe zijn dan kan dat ook direct meegenomen worden. 
Door het laten plaatsen van beter isolerend glas zult u 
besparen op uw energierekening en bovendien verhoogt 
het uw wooncomfort. 

Voert u naast deze energiebesparende maatregel nóg een 
andere energiebesparende maatregel aan uw woning uit 
dan komt u mogelijk in aanmerking voor de SEEH-subsidie 
in aanmerking. Dit is een subsidie van de overheid die in 
het leven geroepen is om verduurzaming aan woningen 
te stimuleren. Kiest u bijvoorbeeld voor het laten plaat-
sen van HR+++ glas in combinatie met nieuwe isolerende 
kozijnen dan loopt die subsidie op dit moment al op naar 
€ 150,- per m2. Informatie over deze subsidieregeling 
vindt u op de website van de overheid, www.rvo.nl. Bij het 
laten plaatsen van HR++ of HR+++ glas in een woning die 
ouder is dan 2 jaar betaalt u overigens het lage btw-tarief 
van 9% voor de arbeidsuren, op het materiaal is dat het 
normale tarief van 21%. 
Qua glas zijn er natuurlijk nog veel meer toepassingen 
mogelijk, denk hierbij aan figuurglas in- en bij de voordeur, 

een lichtstraat in de woning, een 
glazen deur of afdak, een douche-
cabine of een glazen trapleuning 
of balustrade. NL Glas & Montage 
kan zelfs uw spiegel op maat 
leveren. En heeft u glasschade? 
Nick zal dan zo snel mogelijk bij 
u langskomen om de reparatie uit 
te voeren en is het glas niet direct 
leverbaar dan zal hij natuur-
lijk voor een noodvoorziening 
zorgen.

Kunststof kozijnen
Van authentiek-traditioneel tot strak en modern, in 
kunststof kozijnen zijn deze stijlen allemaal mogelijk. Alle 
kozijnen worden speciaal voor u op maat gemaakt en voor-
zien van HR++ of eventueel HR+++ glas. Groot voordeel 
van kunststof kozijnen is dat deze onderhoudsarm zijn, af 
en toe (laten) reinigen is voldoende. Voor wat betreft de 
kwaliteit van kunststof kozijnen geldt dat deze de laatste 
jaren flink verbeterd zijn en ook een goede isolatie bieden. 
U kunt zelf uw kozijnen samenstellen want ze zijn er in 
verschillende modellen en kleuren en ook is het tegen-
woordig mogelijk om te kiezen voor een houtnerf zodat het 
kozijn er nog steeds zo ‘natuurlijk’ mogelijk uitziet.  

Houten kozijnen
Ook voor al u houten kozijnen en ramen bent u bij NL Glas 
& Montage aan het juiste adres. Alles wordt naar uw wens 
voor u op maat gemaakt, of het hierbij nu gaat een nieuw 
kozijn of meerdere kozijnen, een nieuw draairaam of een 
nieuwe voordeur maakt daarbij niet uit. Ook zorgt Nick 
voor de vakkundige reparatie van houtrot of het vervangen 
van een stijl of onderdorpel, niks is hem te gek. Hout is een 

natuurlijk materiaal dat in principe jaren meegaat, mits het 
eens in de zoveel tijd goed onderhouden wordt. 

Wat NL Glas & Montage voor wat betreft kunststof en 
houten kozijnen kan is overigens ook voor schuifpuien 
mogelijk en ook voor andere timmerwerkzaamheden staat 
Nick graag voor u klaar. Overigens kunt u NL Glas & Mon-
tage ook voor allerlei soorten kit- en schilderwerkzaamhe-
den inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan het kitten van uw 
(nieuwe) badkamer of keuken, het afkitten van de plinten 
van de vloer of het plafond of het kitwerk rondom het glas. 
Voor wat betreft zowel binnen- als buitenschilderwerk 
heeft Nick een goede samenwerking met een schilders-
bedrijf en kan er indien nodig snel geschakeld worden. 
Kortom, NL Glas & Montage is een klein en flexibel bedrijf 
dat zijn gemaakte afspraken nakomt en voor het leveren 
van kwaliteit staat. Levering en plaatsing kan snel geregeld 
worden en er zijn op dit moment dus geen lange wachttij-
den. Nick komt graag bij u langs voor de mogelijkheden en 
een vrijblijvende offerte.

Nick Lourens Glas & Montage
Sluisstraat 2  |  Ter Apel  |  Tel: 06- 297 720 72
info@glasenmontage.nl  |  www.nl-glasenmontage.nl
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Blank Design Reclame dealer van  Dispenser De Luxe
Blank Design Reclame in Musselkanaal helpt u
om op te vallen 

Blank Design Reclame in Musselkanaal is al twaalf jaar ac-
tief in de binnen- en buitenreclame. Het bedrijf van Geert 
Blank heeft zich in al die jaren ontwikkeld van tot een 
modern allround design bedrijf met klanten in heel Ne-
derland. Geert Blank: “Zowel particulieren, bedrijven en 
instellingen kunnen bij ons terecht voor een eenvoudige 
belettering, maar ook voor een volledige projectrealisa-
tie. Wij gebruiken daarbij de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van reclame en maken gebruik van kwalitatief 
de beste materialen”. 

Geert is begonnen met een kleine snijpotter. Dit is een 
machine waarmee je kleur folie kunt snijden voor letters, 
stickers of glas voorzien van melkglasfolie met uitgesne-
den letters of logo’s. Door de drukte en de veranderende 
vraag van klanten om steeds grotere materialen die moes-
ten worden uitgesneden kwam en er een grotere snijpot-
ter. Daarnaast kwam er een fullcolour printer voor stickers, 
logo’s of wrapfolie voor het inpakken van auto’s. 

Blank Design Reclame heeft voor iedere reclame klus een 
oplossing
Blank Design Reclame is gespecialiseerd in autobelette-
ring, gevelreclame, reclamezuilen met of zonder verlich-
ting, bewegwijzeringborden, drukwerk, kleding, spandoe-
ken, led schermen, lichtkranten, vlaggen en het plaatsen 
van vlaggenmasten. Maar ook voor het vervangen van 
licht armaturen, LED-panelen en spots. “Wij denken met 
de klant mee waardoor we deze ontzorgen en komen met 
praktische oplossingen binnen het beschikbare budget”. 
Of het nu een klein of groot idee is, Blank Design Reclame 
denkt altijd graag mee met de klant want voor elke klus is 
er volgens Geert Blank een oplossing.

Blank Design Reclame ook voor coronastickers
Blank Design Reclame ondersteunt op dit moment veel 
bedrijven en instellingen met het maken van preventie-
middelen in de strijd tegen corona. Dit kan desgewenst 
in de eigen huisstijl worden uitgevoerd. Het bedrijf kan 
u voorzien van raamstickers, vloerstickers, deurstickers, 
borden, veiligheidsschermen of andere uitingen om hier 
personeel, klanten en bezoekers zoveel mogelijk te wijzen 
op de coronamaatregelen. Denk hierbij ook aan plexiglas 
die door Blank Design in diverse maten en in met verschil-
lende diktes kan worden geleverd, zowel in glashelder als 
opaalwit of aan mondkapjes met eigen opdruk.

Dispenser De luxe voor optimale Veiligheid in uw bedrijf
Als u tegenwoordig een winkel, school, kantoor of een 
andere openbare locatie binnenstapt kunt u niet om de 
desinfectiezuilen heen. Door het gebruik van een desin-
fectiezuil dood je bacteriën en voorkom je de verspreiding 
van virussen. Met handdesinfectie bereik je een hoog 
hygiëneniveau. Blank Desing Reclame is dealer van de 
Dispender De Luxe en heeft als enige in de regio deze 
desinfectiezuil in het assortiment. De Dispender De Luxe 
is volgens Geert Blank een mobiel apparaat en daardoor 

een makkelijk te verplaatsen desinfectiezuil die in verschil-
lende groottes leverbaar is en voldoet aan de richtlijnen 
van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voor-
komen. De Dispender De Luxe is bovendien makkelijk bij 
te vullen en heeft een touchscreen waarop verschillende 
vormen van informatie over het bedrijf kunnen worden 
weergegeven.                                                   

Blank Design Reclame staat graag voor u klaar, wilt u meer 
informatie over de producten of wilt u een vrijblijvende 
offerte aanvragen? U kunt Blank Design Reclame vinden 
aan de Schoolstraat 9 in Musselkanaal maar bellen kan ook 
op nummer: 0599 21 26 68 of 06 311 696 17, mailen kan 
naar: info@blankdesignreclame of kijk op www.blankde-
signreclame.nl (RegioMagazine / Martin Zaagman)
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Een betaalbaar systeem met minimaal €1.700,- ISDE subsidie
HVK uit Stadskanaal en Ferroli  voor een
betaalbare warmtepomp 
Als u de voordelen van een warmtepomp wilt ontdekken 
bent u bij HVK in Stadskanaal aan het juiste adres. HVK 
heeft als enige in Nederland de Ferroli Omnia hybrid C in 
hun toonzaal. Het bijzondere aan deze warmtepomp is 
volgens Albert van der Wal van HVK dat deze bestaat uit 
een uniek systeem van een “split” warmtepomp, geschikt 
voor verwarmen waarbij het binnen deel van de warm-
tepomp en de cv-ketel volledig fysiek en qua aansturing 
geïntegreerd zijn. Het resultaat is een binnen deel met 
het formaat van een standaard cv-ketel. 

De cv-ketel en de warmtepomp zorgen voor de verwar-
ming, het sanitair warm water wordt geproduceerd door de 
combi cv-ketel. De werking van een warmtepomp is vol-
gens Albert bijna hetzelfde als een koelkast. “Een koelkast 
haalt warmte uit de producten en voert deze aan de ach-

terkant af als warme lucht. Een warmtepomp haalt 
aanwezige warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht 
en verwarmt hiermee de woning”.

Ferroli Omnia hybrid C warmtepomp in drie/vier 
jaar terug verdiend
Met een warmtepomp wordt uw huis niet langer 
met aardgas verwarmd zoals met een cv-ketel, 
maar met elektriciteit. Hierdoor zal er minder gas 
en meer stroom worden gebruikt. De besparing 
op de gaskosten is bij een ideale warmtepomp 
veel groter dan de extra kosten voor elektriciteit. 
Hierdoor wordt er iedere maand geld bespaard op 
uw energierekening en helpt u het milieu omdat 
u veel minder of zelfs helemaal geen C02 meer 
uitstoot. Voor consumenten wordt de drempel om 
over te stappen op een warmtepomp daardoor 
steeds lager, volgens Albert. “Uit de cijfers die nu 

bekend zijn zien we dat bij een verbruik van 2200 
kuub gas op jaarbasis deze nu is gegaan naar 400 
kuub. Hierdoor is de warmtepomp in een periode 
van drie/vier jaar terug verdiend.”. 

HVK actief bezig met duurzaamheid
Als het om installatietechniek is HVK een begrip 
in de regio en is het uitgegroeid tot een gerenom-
meerd allround-installatiebedrijf. In 2001 is HVK 
opgericht door Hans Houwen en Arend Jan Vos 
en staat voor Handelsonderneming Houwen Vos 
Kanaalstreek op de huidige locatie aan de Elektroni-
caweg in Stadskanaal. Vijf jaar geleden heeft Albert 
van der Wal HVK overgenomen. “Als HVK doen we 
alles op installatiegebied en dan moet je denken 
aan zonnepanelen tot rioleringen. De laatste jaren 
zijn we meer richting duurzaamheid gegaan en doen 
we heel veel met hybride warmtepompen. Eigenlijk 
alles wat bijdraagt op het gebied van energiebespa-
ring, daar zijn wij als HVK actief mee bezig. De klant 
krijgt bij ons een totaalpakket; je moet dan denken 
aan bijvoorbeeld ledverlichting, cv-installaties tot 
het overstappen naar een warmtepomp, wij kijken 
samen met de klant verder. Wij kijken heel duide-
lijk naar de mogelijkheden die er zijn en dan kom 
je soms wel eens tot hele verrassende dingen. Een 
mooi voorbeeld is dat wij onlangs een oude boerde-
rij helemaal gasloos hebben gemaakt door een paar 
kleine aanpassingen aan de bestaande installatie ”.  

Bespaar wel tot 70% op uw gasverbruik
Met de Omnia Hybrid C bespaart u wel tot 70% 
op uw gasverbruik en draagt u op een snelle en 
eenvoudige manier bij aan een duurzaam milieu. 
Door het gebruik van aardgas komt het broeikasgas 
CO₂ in de atmosfeer, wat zorgt voor opwarming 
van de aarde. Met een warmtepomp wordt het huis 
(voor een groot deel) met energie uit de lucht of de 
bodem verwarmd en verbruik je minder tot geen 
gas. En dus vermindert de CO₂-uitstoot. 

HVK wil u graag kennis laten maken met de Ferroli 
Omnia hybrid C warmtepomp
Bij HVK weten ze namelijk waar ze het over heb-
ben want sinds een aantal weken draait de Ferroli 
Omnia hybrid C waterpomp ook bij ze in de winkel 
waardoor ze veel minder gas  gebruiken. Albert 
van der Wal: “Doordat de Ferroli Omnia hybrid C 
waterpomp hier is te zien kunnen mensen zelf zien 
hoe deze er uit ziet en luisteren hoe weinig geluid 
deze maakt. Daarnaast kunnen wij hierdoor ook uit 
eigen ervaring alles over deze warmtepomp vertel-
len en over de subsidie mogelijkheden die er op de 
warmtepompen zitten”. 

HVK kunt u vinden aan de Electronicaweg 25 in 
Stadskanaal, telefoon: 0599-650226 of kijk op 
www.hvkstadskanaal.nl (RegioMagazine / Martin 
Zaagman)

Albert van der Wal bij de 
Ferroli Omnia hybrid C 

warmtepomp
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Ommeland Makelaardij en Assurantiën uit Veendam 
is nu ook zichtbaar aanwezig in Nieuwe Pekela
Door Miranda Wolters
Ommeland Makelaardij en Assurantiën is al sinds 1986 dé makelaar die alle ins en outs kent van de woning-
markt in Veendam en omstreken. De makelaars weten exact waarom een huis tien meter verderop een flink 
stuk hoger in prijs ligt en kunnen u ook prima uitleggen waarom de ene woning juist wel en de andere iets 
minder geschikt voor uw gezinssamenstelling zal zijn. Ze denken graag met u mee, zijn laagdrempelig en het 
team loopt voor u als klant graag een metertje extra. 

Oude Pekela
Het team van Ommeland Makelaardij en Assurantiën 
bestaat uit in totaal 7 medewerkers waarvan er 3 makelaar 
en taxateur zijn. Behalve voor de aan- en verkoop van uw 
woning kunt u bij hen ook terecht voor een betrouwbare 
woningtaxatie en de verhuur van uw pand. Het kantoor is 
gevestigd in het centrum van Veendam en erg goed be-
reikbaar en zichtbaar maar om nóg zichtbaarder te worden 
is er sinds kort een mooie samenwerking ontstaan met As-
surantiekantoor Wiegman in Oude Pekela. “Eigenlijk zou je 
kunnen zeggen dat we in Oude Pekela een etalage gestart 
zijn.” zegt Anique Leeuwerik-Wieringa, mede-eigenaar van 
het kantoor. “Bij hen hebben we dan ook een hele eta-

lage tot onze beschikking gekregen waar we ons 
aanbod van woningen kunnen etaleren. Geïnte-
resseerden kunnen ook gewoon daar naar binnen 
lopen en een afspraak met ons maken voor een 
eventuele bezichtiging of gratis waardebepaling 
van hun woning. Voor die waardebepaling komen 
we uiteraard bij de klant thuis.”

Verkopen of kopen via een online veiling
De woningmarkt is tegenwoordig 180 graden gedraaid ten 
opzichte van een paar jaar geleden. Verkopers hebben het 
over het algemeen voor het zeggen doordat er meer vraag 
dan aanbod is met als gevolg dat de prijzen flink opgedre-

ven worden. “Om zowel het verkopen als het kopen voor 
alle betrokkenen wat aantrekkelijker te maken hebben 
we een nieuw verkoopsysteem geïntroduceerd.” vertelt 
Arnoud Wieringa, eigenaar van het kantoor. “We bieden na-
melijk nu de verkoop via een online veiling aan als men de 
woning wil verkopen. De verkoper betaalt bij verkoop geen 

makelaarskosten en voor de koper is het voordeel dat 
er openbaar geboden wordt en dus zijn de geboden 
bedragen voor zowel de verkoper als de bieders 
zichtbaar. Alles verloopt veilig via de website van ons 
kantoor en dit is een enorm succesvolle maar zeker 
ook eerlijke en transparante manier van verkopen voor 
alle partijen gebleken.”

Tips voor zowel de verkoper als koper
Denkt u erover om uw woning te verkopen? Dan heb-
ben Arnoud en Anique een tip voor u: Neem voor de 
verkoop een goede en betrouwbare makelaar in de 
arm. Sommige mensen denken zich de makelaarskos-
ten te besparen en zijn dan geneigd om (te) snel te 
verkopen en akkoord te gaan met het eerste de beste 
bod. In veel gevallen had men mét de deskundige 
ondersteuning van de makelaar een veel betere prijs 
voor de woning kunnen krijgen. “Het verkopen via de 
online veiling is dan bijvoorbeeld een goede optie 
want ook hier bespaart men zich de makelaarskosten.” 
verduidelijken ze.  Voor kopers luidt het advies om 
toch vooral een aankoopmakelaar mee te nemen naar 
de bezichtiging van een woning. “Dit omdat de make-
laar de markt kent, een woning snel kan scannen en 
kan constateren of de vraagprijs misschien te hoog is 
en hij of zij beschikt natuurlijk ook over bouwkundige 
kennis in verband met eventuele bevingsschade. Vaak 
zijn mensen zelf heel snel te enthousiast over een 
woning waardoor ze belangrijke zaken of gebreken 
over het hoofd zien. Neem daarom gewoon lekker een 
aankoopmakelaar mee die alles voor u regelt zodat 
u er geen slapeloze nachten van hoeft te hebben.” 
Een laatste tip voor iedereen die een woning wil gaan 
kopen of verkopen gaat over de overdrachtsbelasting. 
Deze zal voor starters onder de 35 jaar met ingang van 
1 januari 2021 helemaal verdwijnen, de overdrachts-
belasting bedraagt op dit moment nog 2% en gaat 
voor hen dus naar 0%. Daarentegen gaat de over-
drachtsbelasting voor beleggers en investeerders die 
een woning kopen voor de verhuur van 2% naar 8%, 
een flinke verhoging die ervoor moet gaan zorgen dat 
de kansen op de woningmarkt voor starters wat groter 
gaan worden. Wat het effect zal gaan zijn moeten we 
natuurlijk nog even afwachten. 

Actie: 1% courtage
Om de mooie samenwerking die met Assurantiekan-
toor Wiegman is ontstaan te vieren heeft Ommeland 
Makelaardij en Assurantiën nu een aantrekkelijke actie, 
er wordt de komende tijd bij zowel de aankoop als de 
verkoop van een woning namelijk slechts 1% courtage 
berekend! Het complete woningaanbod vindt u dus op 
het kantoor in Veendam, in de etalage bij Assurantie-
kantoor Wiegman in Oude Pekela maar ook onder het 
kopje ‘aanbod’ op de website, www.ommelandmake-
laardij.nl. En wilt u misschien gaan verkopen maar twij-
felt u nog? Maak dan nu een afspraak voor een gratis 
waardebepaling van uw woning, men vertelt u dan ook 
graag alles over de verschillende mogelijkheden voor 
de verkoop ervan. 

Ommeland Makelaardij en Assurantiën
Van Beresteijnstraat 2  |  Veendam  |  0598 - 350 700
E-mailadres: info@ommelandmakelaardij.nl
www.ommelandmakelaardij.nl
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(Vervolg van de voorpagina) 
Onstuimige groei voor
de Boer Vrachtbescherming in Stadskanaal
Verhuisdekens en transporthoezen
De Boer Vrachtbescherming is een groothandel in ver-
pakkingsmaterialen. Daar zijn er best veel van in Neder-
land, van groot tot klein, en dus moest de Boer zich goed 
weten te onderscheiden van alle andere aanbieders. Men 
heeft zich daarom onder andere gespecialiseerd in de 
verkoop van verhuisdekens. Deze worden vanuit Azië ge-
importeerd en opgeslagen in het magazijn in Gelderland 
om van daaruit naar de klanten te worden verzonden. De 
verhuisdekens worden vooral gebruikt door verhuis- en 
meubelbedrijven maar ook particulieren kopen ze voor 
het veilig opslaan en vervoeren van hun meubelen of 
andere zaken. Het tweede product waarmee de Boer 
Vrachtbescherming zich onderscheidt van andere aanbie-
ders zijn de zogenaamde transport- of beschermhoezen. 
Dit zijn dikke hoezen (van verschillende samenstellin-
gen) die op maat gemaakt worden voor het vervoeren 
van bijvoorbeeld machines, meubelen, wasmachines, 
koelkasten en televisies. 

Coolblue, de online gigant, maakt bijvoorbeeld al veelvul-
dig gebruik van deze hoezen die meerdere keren gebruikt 
kunnen worden: een duurzame vorm van vrachtbescher-
ming derhalve. Henk: “Je trekt de apparaten als het ware 
een luxe bodywarmer aan. Die bodywarmer is ook nog 
eens waterproof en geeft klanten het vertrouwen dat er 
veel aandacht geschonken is aan het schadevrij vervoe-
ren van het door hen gekochte, dure artikel.” De hoezen 
worden met name gebruikt wanneer een apparaat voor 
reparatie bij een klant opgehaald moet worden en er geen 
verpakkingsmateriaal van het apparaat meer aanwezig is. 

Verpakkingsmateriaal
Het aanbod van verschillende soorten verpakkingsmateri-
aal is bij de Boer Vrachtbescherming enorm groot. Voor de 
verzending of opslag van ieder soort product of pakket is 
passend materiaal voorhanden. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan folie en zakken, verschillende formaten luchtkussen-
enveloppen, kartonnen dozen (ook bedrukt) en opvulma-
teriaal maar ook aan tapes met bijbehorende dispensers, 
omsnoeringsmaterialen en sjorbanden. En met name kan 
men bij de Boer terecht voor webshopverpakkingen. In 
totaal bestaat het assortiment op dit moment uit duizen-
den artikelen die naar klanten in alle windstreken worden 
verzonden: van zuid-Frankrijk tot ver in Scandinavië. 

De groei en de toekomst
Sinds de komst naar Stadskanaal is het bedrijf qua omzet 
flink gegroeid maar er wordt nog steeds in een klein, toe-
gewijd team gewerkt. “Supergroot worden ten koste van 

alles is niet mijn ambitie. Wij willen kwaliteit leveren en 
ook op langere termijn financieel gezond blijven.”

De Boer Vrachtbescherming mag dan een relatief klein 
bedrijf zijn, na 12 jaar heeft Henk van Gelderen toch maar 
mooi een betrouwbaar en solide bedrijf opgebouwd, en 
dat is best iets om trots op te zijn. 

de Boer Vrachtbescherming
Tinnegieter 40  |  Stadskanaal
Tel: 0599 – 651 647
www.vrachtbescherming.nl
info@vrachtbescherming.nl
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Vandebond viert hun eerste lustrum
Stadskanaalsters Rick Lem en Bart 
Stoffer Brakke vierden afgelopen 
week het 5-jarig bestaan van hun vi-
deobedrijf Van de bond Pictures. Ook 
kondigden ze een naamswijziging 
aan en gaan ze verder onder de meer 
bondige naam Vandebond.

Ondernemersprijs
In 2017 zijn Rick en Bart verhuisd 
vanaf de zolderverdieping van 
hun ouderlijke woningen naar een 
bedrijfspand aan de Stelmaker in 
Stadskanaal. Een grote stap in hun 
ondernemerschap die nog datzelfde 
jaar een passend vervolg kreeg met 
de uitreiking van de Ondernemersprijs 
Stadskanaal. Vandebond ontving uit 
handen van de VVBK en de Gemeente 

Stadskanaal de aanmoedigingsprijs op 
de Dag van de ondernemer. “Het was 
echt een enorme verrassing en heeft 
uiteindelijk verschillende deuren 
doen openen.”, aldus Rick Lem.

Landelijke en regionale projecten
Door de jaren heen hebben de 
jongens van Vandebond een aardig 
klantenbestand op weten te bouwen. 
Zo draaien ze jaarlijks de Nationale 
Gezondheidsbeurs en de 50plusbeurs 
in de Jaarbeurs Utrecht, creëren ze 
videocontent voor lokale bedrijven 
en zijn ze verantwoordelijk voor de 
trailers van het Secret Forest Festival 
waarvoor ze eerder dit jaar naar Ier-
land zijn afgereisd. “Dat zijn de kren-
ten uit de pap, het is natuurlijk fantas-

tisch om zo de vrijheid te krijgen om 
al je creativiteit kwijt te kunnen in zo'n 
productie als deze. Momenteel zijn we 
ook bezig met een heel tof project wat 
later deze maand online zal verschij-
nen!” zegt Bart Stoffer Brakke.

Nieuwe huisstijl
In samenwerking met PuurIDee werd 
er in aanloop naar dit lustrum een 
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Rick 
en Bart zijn zeer tevreden over het 
eindresultaat. “We willen graag een 
volgende stap maken en hopen dat 
deze nieuwe huisstijl het karakter van 
Vandebond op de juiste manier weer-
geeft en ons helpt die vervolgstap te 
kunnen maken.”
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Plaagdieren komen overal voor, preventie is de beste manier ze te bestrijden
HOB-Plaagdierexperts uit Gieten van Inspectie tot Bestrijding tot Preventie
HOB-Plaagdierexperts uit Gieten van Hans Hoekstra bestond deze zomer zeventie-
nenhalfjaar. Dit in combinatie met de verhuizing en ingebruikname van een nieuwe 
bedrijfshal op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten was voor hem en zijn medewer-
kers een mooi moment om het bedrijf in de schijnwerpers te zetten met een openhuis. 
Maar corona zette door deze festiviteiten een streep. Hans Hoekstra: “Zodra het weer 
kan houden we een openhuis. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit wel nog 
wel even kan duren”.  

Als het om plaagdierenbestrijding gaat in 
ons land is HOB in Gieten een begrip. HOB 
staat voor Hoekstra Ongediertebestrij-
ding. Hans Hoekstra: “Wij doen meer dan 
alleen het bestrijden van plaagdieren. Wij 
ontzorgen de mensen ook door de schade 
te repareren die door de plaagdieren zijn 
aangericht. Als er een steenmarter onder 
het plafond heeft gezeten dan maken wij 

het daar ook schoon. Is er schade aange-
richt aan het plafond of aan de plafondpla-
ten dan herstellen wij dit ook”. 

Hans Hoekstra is zijn carrière als plaag-
dierbestrijder begonnen bij de gemeente 
Aa en Hunze. Hier heeft hij veel ervaring 
opgedaan in het weren van steenmarters. In 
2003 is Hans voor zichzelf begonnen, eerst 

in deeltijd maar dit werd als snel volledig. 
Tegenwoordig werken er twaalf mensen bij 
HOB.

In een gesprek met Hans valt het al snel op 
dat hij het niet heeft over ongediertebe-
strijding maar over plaagdierenbestrijding. 
Plaagdieren is een verzamelnaam van alle 
dieren waar men last van heeft. Dan kunt u 
denken aan muizen, kakkerlakken, wespen, 
ratten maar ook bijvoorbeeld de motmug 
is een plaagdier. Dit is een klein mugje dat 
vaak de kop opsteekt bij rioleringsproble-
men en wel tweehonderd eitjes per dag kan 
leggen in de kruipruimte waarna ze vervol-
gens in de woning kunnen komen. 

Plaagdieren in en rondom uw huis of bedrijf 
kunnen zeer vervelend zijn. Behalve dat 
ze allerlei ziektes met zich mee kunnen 
brengen, zorgen de meeste ook voor stank-
overlast. Bij HOB houden ze zich daarom 
niet alleen bezig met de bestrijding van 
plaagdieren maar ook met preventie hier-
van. Hans Hoekstra: “Preventie is de beste 
manier om plaagdieren tegen te gaan”. 
Dat doen we door de buitenkant van een 
woning of bedrijf te inspecteren. Belangrijk 

tijdens deze inspectie is om te kijken hoe 
men de plaagdieren buiten houdt. Als er 
ratten in de kruipruimte zitten, dan heeft 
dit een oorzaak, we gaan dan de omgeving 
schouwen. Iets wat we tegenwoordig veel 
zien is dat bij woningen die in de jaren 
70/80 zijn gebouwd de koppelingen van 
de kunststof rioolbuizen los laten. Dit is 
voor ratten ideaal om zo in de kruipruimte 
te komen en vervolgens in de woning of in 
een loods.   Zo heeft een steenmarter aan 
een opening ter grootte van een tennis-
bal al genoeg om binnen te komen. Zien 
wij tijdens de inspectie deze ruimtes dan 
maken we die dicht. Wespen bijvoorbeeld 
vinden een stootvoeg ideaal, maak hier 
een rvs rooster voor en men voorkomt dat 
daar wespen komen. Preventie is belang-
rijk geworden in ons werk. Dit zijn we de 
laatste tien jaar steeds meer zijn gaan doen 
en zal de komende jaren alleen maar meer 
worden”.  

HOB Plaagdierexperts kunt u vinden aan 
de Rondkamp 11 in Gieten. Wilt u 
langskomen? Belt u dan eerst met:  
0592-262 185.  www.hobgieten.nl 
(RegioMagazine / Martin Zaagman)
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Lampen, Ledjes, lichtjes en zo veel meer bij 
PretMetLed.nl!

Door Miranda Wolters 
Nu de gloeilamp en de halogeenlamp zo langzamerhand 
helemaal van de markt verdwijnen stappen steeds meer 
huishoudens en bedrijven over op het gebruik van LED 
verlichting. PretMetLed.nl is dé specialist op het gebied 
van LED verlichting, het bedrijf ontstond een aantal jaren 
geleden in Den Haag en inmiddels vestigde PretMetLed.
nl zich alweer 3,5 jaar geleden aan de Roswinkelerstraat 
169A in Roswinkel. 

Of het nu gaat om slechts een paar lampen voor in uw 
keuken of om het vervangen van alle verlichting in uw 
bedrijfshal, winkel, stal, rijbak of hobbyschuur, u vindt alle 
benodigde lampen bij PretMetLed.nl. “We leveren over het 
algemeen alleen verlichting van A-merken zoals Philips, 
Samsung, V-Tac, Integral en Osram. Daarnaast hebben we 
nog ons eigen huismerk RTM Lighting, die qua kwaliteit te 
vergelijken is met de grote bekende merken. We leveren 

alleen kwaliteit tegen een betaalbare prijs.” aldus Randau 
Meijerink, eigenaar van PretMetLed.nl. 

“Voornaamste verkoopkanaal voor PretMetLed.nl is de 
webshop en daar ontvangen we dagelijks honderden be-
stellingen uit heel Europa, maar klanten zijn ook van harte 
welkom in Roswinkel. Led is soms best ingewikkeld en af 
en toe komen mensen er zelf niet uit, dan kan PretMetLed.
nl de klant vast wél aan de juiste lamp en advies helpen 
want we hebben ruim 60.000 artikelen op voorraad. Onze 
LED adviseurs weten natuurlijk alles over deze producten, 
en hoe dat dan geïnstalleerd moet worden. Wat vragen 
betreft is (bijna) niets hen te gek. En hebben we het niet, 
dan kunnen we het bijna altijd wel leveren binnen een 
paar dagen. Eerlijk is eerlijk, er is altijd iemand goedkoper, 
maar wij bieden altijd eerlijke prijzen voor A-Merken, een 
lamp moet gewoon functioneel zijn en lang mee gaan. We 
houden niet van ‘gedoe’ het moet gewoon altijd werken.”

Kerstshowroom/verlichting
Wie aan verlichting denkt, denkt natuurlijk ook aan Kerst! 
“Bij Kerst horen lampjes en daarom wilden we dit jaar 
heel graag een grote kerst(licht)show gaan organiseren, 
inclusief glühwein, bier en braadworsten.” aldus Randau. 
“Helaas is dit vanwege het coronavirus niet mogelijk in de 
vorm die we in gedachten hadden maar we hebben toch 
besloten een Kerstshowroom in te richten.”

In de sfeervolle Kerstshowroom vindt u natuurlijk prach-
tige kunstkerstbomen waarin de verlichting al voorge-
monteerd is en u dus geen gedoe meer zult hebben met 
lampjes die volledig in de knoop raken. Maar ook verlichte 
rendieren, kerstmannen met een arreslee voor op het dak 
of in de tuin, verlichte kerststerren in allerlei soorten en 
maten, netten en strengen met lampjes in verschillende 
groottes en lengtes en niet van echt te onderscheiden LED 
kaarsen. U kunt het zo gek niet bedenken, alle soorten 
kerstdecoratie waar een lamp in kan zult u vinden in de 
Kerstshowroom. 

Wilt u komen genieten van de kerstsfeer? Dan bent u van 
maandag tot en met zaterdag van harte welkom bij Pret-
MetLed.nl in Roswinkel! Indien het mogelijk en toegestaan 
is in deze corona tijden zullen er nog extra koopavon-
den- en zondagen georganiseerd gaan worden, dit zal dan 
gecommuniceerd worden via de website en de Facebook-
pagina van PretMetLed.nl. 

“Houdt onze facebook pagina sowieso maar in de gaten, 
want in de aanloop naar kerst gaan we vele like&win deel-
acties organiseren”.

PretMetLed.nl
Roswinkelerstraat 169A  |  7895AT Roswinkel
Tel: 0591 – 201 904  |  info@pretmetled.nl
www.PretMetLed.nl
Facebook: www.facebook.com/pretmetled
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3 Speciaalzaken onder
1 dak bij de Marskramer 
in Emmer-Compascuum 

Door Miranda Wolters
Volgend jaar bestaat de Marskramer in Emmer-Compascuum alweer 25 jaar. Edwin en 
Karin Moes startten in al in 1996 met de winkel die tegenwoordig onderdak biedt aan 3 
verschillende speciaalzaken, de Marskramer, By Karin en  Top 1 Toys. 

De Marskramer is speciaalzaak op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparaten, 
By Karin is hét adres voor eigentijdse en moderne woonaccessoires en cadeauartikelen en 
begin oktober veranderde de speelgoedafdeling na een interne verbouwing in een Top 1 
Toys speelgoedwinkel. “Helaas was het vanwege het coronavirus niet mogelijk de opening 
van de Top 1 Toys afdeling feestelijk te vieren en dat vonden we natuurlijk erg jammer. 
Met het complete assortiment van deze 3 speciaalzaken samen kan men voor vrijwel alles 
op het gebied van de huishoudelijke artikelen, woonaccessoires en cadeaus en speelgoed 
bij ons terecht.” aldus Edwin. “De laatste tijd hebben we gemerkt dat mensen meer en 
meer lokaal zijn gaan kopen en dat is een ontwikkeling die wij natuurlijk enorm verwelko-
men. In een dorp als Emmer-Compascuum is veel dus ook gewoon verkrijgbaar.”

Top 1 Toys
Top 1 Toys staat garant voor service, advies en kwaliteit. Top 1 Toys heeft de grootste col-
lectie speelgoed van allerlei verschillende merken en mocht iets niet op voorraad zijn dan 
kan het gewoon besteld worden. Daarnaast verkoopt Top 1 Toys een groot assortiment 
aan exclusieve speelgoed artikelen zoals bijvoorbeeld de speelgoedlijnen van meisje 
Djamila en YouTube ster Enzo Knol. Sinterklaas en de Kerstman vinden bij Top 1 Toys ook 
altijd alle cadeautjes van het wensenlijstje van de kinderen en viert uw kind zijn of haar 
verjaardag? Dan kan hij of zij in de winkel een eigen verjaardagsbox komen samenstellen 
waaruit familie en/of vriendjes en vriendinnetjes een cadeau kunnen zoeken om te geven. 

De Marskramer
Bij de Marskramer is alles op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparatuur te 
verkrijgen. “Hebben we iets niet dan kan het vaak wel besteld worden.” vertelt Edwin. 
Voor wat betreft huishoudelijke apparaten is er de laatste jaren best weel het een en an-
der in het assortiment veranderd. “Neem als voorbeeld alleen al de airfryers, was er in de 
beginperiode van dit apparaat slechts keuze uit 1 model, tegenwoordig zijn er best al veel 
verschillende merken en modellen verkrijgbaar.” Datzelfde geldt voor de nieuwste pan-
nen van dit moment, was jaren geleden de pan met teflonlaag helemaal in, tegenwoordig 
worden deze vrijwel niet meer verkocht maar kiest men steeds vaker voor de Greenpan of 
een BK pan. De Greenpan is een duurzame pan die voorzien is van een keiharde diamant 
anti-kleeflaag die praktisch onverwoestbaar is. 

By Karin
Karin heeft in de winkel haar eigen afdeling gekregen waar ze haar woonaccessoires en 
cadeau artikelen onder de naam ‘By Karin’ verkoopt. “De collectie wisselt regelmatig en 
is te herkennen aan een eigen stijl die zich het beste laat omschrijven als niet strak maar 
eerder landelijk en stoer.” Karin maakt zelf leuke complete cadeau’s en in haar eigen col-
lectie vindt u bijvoorbeeld ook comfortabele plaids en luxe kussens. 

Wat het werken in de detailhandel zo leuk maakt? Edwin en Karin: “Het verkopen van een 
pan of stofzuiger blijft ook na bijna 25 jaar nog iedere dag leuk. Klanten die tevreden de 
deur uitgaan zijn niet alleen zelf blij maar maken ons ook blij. Het geeft ons energie om 
steeds weer nieuwe dingen voor de winkel te bedenken. Het is hier altijd hollen en nooit 
stilstaan. Overigens hebben we een en ander de afgelopen jaren niet helemaal alleen op-
gebouwd, Ellen is al sinds 1998 onze vaste kracht in de winkel en ook kunnen we tegen-
woordig rekenen op de hulp van Jan. Jan doet een BBL-opleiding niveau 4.”

Zo langzamerhand wordt de winkel steeds verder in kerstsfeer omgetoverd en ook nu 
kunt u nog steeds veilig blijven winkelen bij de Marskramer, Top 1 Toys of By Karin. Alle 
nodige maatregelen werden hiervoor al genomen, zo kunt u bij binnenkomst uw handen 
desinfecteren, wordt iedere klant verzocht een winkelmandje te gebruiken en wordt er 
prijs gesteld op het dragen van een mondkapje. 

Marskramer
Runde Zuidzijde 113  |  Emmer-Compascuum  |  Tel: 0591-351766
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Bosma Bedden ontzorgt haar klanten volledig
Bedden en matrassen kun je bij wijze van spreken bijna op elke hoek van de straat. Er is in Emmen en wijde omgeving 
met Bosma Bedden echter maar één beddenspeciaalzaak. Al meer dan zestig jaar is Bosma Bedden hét adres voor een 
kwaliteitsbed en -matras voor een goede prijs.

Nu er momenteel zoveel zorgen zijn over een hernieuwde 
uitbraak van Covid-19 is het goed om te weten, dat Bosma 
Bedden haar klanten en toekomstige clientèle volledig ont-
zorgt. “Wij zorgen voor een veilige omgeving in de winkel”, 
zegt eigenaar Gerrie Bosma.

Enorme keuze
Gerrie Bosma en zijn team heten de klanten van harte wel-
kom in de winkel. Met meer dan 1500 vierkante meter is er 
een enorme keuze en krijgt de klant een verantwoord ad-
vies als het om goede nachtrust gaat. “Een klant is bij ons 
in de eerste plaats gast. Hij/zij krijgt alle tijd om wensen 
kenbaar te maken, waarna wij die wensen graag vervullen.”

In de ruime showroom is alles te vinden voor op de 
slaapkamer, zoals seniorenbedden, bedbodems, kasten, 
dekbedden, kussens, matrassen, beddengoed en natuur-
lijk boxspringbedden. Voor elke aanschaf geldt de unieke 
slaapgarantie.

Afspraak
Bosma: “Maar dat niet alleen. Ook buiten de drukte om 
zijn wij er voor onze klanten. Zo is het mogelijk om op 
afspraak onze winkel te bezoeken en in alle rust en ruimte 
een nieuw bed uit te zoeken. Dat is zeker in deze tijd een 
mooie mogelijkheid.”

Haal- en brengservice of thuis bezoek
“Het is zelfs mogelijk, dat klanten via onze haal- en breng-
service een bezoek aan de winkel aan de Nijbracht kunnen 
brengen. In voorkomende gevallen gaan we bij de mensen 
thuis op bezoek om tekst en uitleg te geven. Dat wordt ui-
termate gewaardeerd, hebben we gemerkt”, vertelt Bosma.

Montage
Daarnaast ontzorgt Bosma bedden haar klanten op alle 
mogelijke manieren. Het bedrijf beschikt over een eigen 
montagedienst. Zo worden oude bedden en ledikanten 

gedemonteerd en samen met oude matrassen afgevoerd. 
Nieuwe bedden worden uiteraard gemonteerd en op 
de juiste plek in de slaapkamer geplaatst. “Deze service 
bieden we overigens altijd al. Ons doel is uiteraard dat 
mensen beter slapen op een bed van Bosma Bedden.”

Bekende merken
“Een verkeerd geadviseerd matras kan al snel zorgen voor 
slaapproblemen en rugpijn”, weet Bosma. “Dat mag niet 
gebeuren, vinden wij. Zeker in deze tijd niet, nu een ziekte 
als corona op de loer ligt en bijvoorbeeld zorgonderne-
mers niet gemist kunnen worden. Daarom verkopen wij in 
onze winkel ook alleen maar bekende merken als Caresse 
en Velda boxspringbedden.”

Eigen huismerk
“Wij hebben daarnaast”, aldus Gerrie Bosma, “ons eigen 
exclusieve huismerk Royal Dreams. Bovendien zijn we 
gespecialiseerd in Tempur- en M-line matrassen. Bewezen 
kwaliteit voor een gezonde nachtrust.” Royal Dreams is 
het resultaat van een jarenlange ervaring en samenwer-
king met de betere fabrikanten en voldoet aan de beste 
kwaliteitseisen. Alleen de allerbeste materialen worden 
gebruikt. Niet alleen is sprake van topkwaliteit, ook zijn er 
vele mogelijkheden en variaties, is de collectie verkrijgbaar 
in vele maten en zijn er allerlei hardheden en verstelmoge-
lijkheden.

De collectie is samengesteld voor iedere portemonnee. De 
gehele collectie is uiteraard te vinden in de showroom aan 
de Nijbracht.
Vertrouwd en voordelig
Bosma Bedden in Emmen heeft in de afgelopen zestig jaar 
een groot tevreden klantenbestand opgebouwd. “Heel veel 
klanten komen dan ook bij ons terug. Zij zien ons al een 
vertrouwd en voordelig adres met uitstekende prijs- en 
kwaliteitsverhoudingen en met verstand van alles wat met 
slapen te maken heeft.”

Familiebedrijf
Bosma Bedden heeft naast Emmen vestigingen in Assen, 
Groningen en Winschoten. Het is een puur familiebedrijf, 
want elke vestiging wordt geleid door een telg uit de fami-
lie Bosma.

De basis werd in 1957 gelegd aan de Weerdingerstraat 
in Emmen. Daar begonnen Pieter Bosma senior en Fennie 
Dijkstra hun winkel in manufacturen. Niet lang erna startte 
Bosma, in 1963, met de beddenspeciaalzaak, de eerste in 
Noord-Nederland, later gevolgd door vestigingen in boven-
genoemde plaatsen.

Slaapvoorlichters
Pieter Bosma senior is medeoprichter van de Vereniging 
van Slaapvoorlichters, die bijna veertig jaar geleden werd 
gevormd. In deze vereniging bundelden beddenspeciaalza-
ken in Nederland en België hun krachten voor het aller-
beste slaapcomfort en de allerbeste service: zij delen hun 
ervaring en kennis.

De openingstijden van Bosma Bedden in Emmen zijn op 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur, op 
donderdag van 9.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.30 
tot 17.00 uur. Dit jaar zijn er nog koopzondagen en op 4 en 
18 oktober, 1 en 15 november en 26 en 27 december.

Bosma Bedden
Nijbracht 84A  |  Emmen  |  0591-648328
emmen@bosmabedden.nl
www.bosmabedden.nl/emmen
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Stichting BOVEM in Bourtange organiseert al ruim 
tien jaar alles op het gebied van oldtimers
Jan en Anneke Borg wonen al jaren in Bourtange en richtten op 8 april 2009 Stichting 
BOVEM op. Het staat voor Bourtange Oude Voertuigen En Machines. De stichting bestaat 
dus al ruim elf jaar en organiseert elk jaar tal van activiteiten op het gebied van oude 
voertuigen en machines. Jan Borg plaatst ze in de rubriek ‘oldtimers’. Dit jaar staan de 
activiteiten vanwege de maatregelen op een laag pitje, maar zodra alles weer kan en 
mag zal de stichting weer tal van leuke dingen gaan organiseren.

Genieten van oude voertuigen en machines
Borg is een geboren en getogen Bourtanger en hem is de liefde voor (oude) tractoren met 
de paplepel ingegoten. Van huis uit ontkwam hij er niet aan, want zijn vader was werk-
zaam in de landbouw. Ook andere familieleden hadden iets met de landbouw en dus wat 
het voor Borg genieten geblazen. Genieten doet de inmiddels 65-jarige nog steeds. Vooral 
als het om oldtimers gaat. Aan de Piketweg 1 in Bourtange is rondom de woning van Borg 
genoeg ruimte om oude tractoren en andere voertuigen te plaatsen. Hij besloot er een 
schuur neer te zetten waarin hij enkele oude tractoren heeft geplaatst. Ook staat er een 
Peugeot 404. “Ja, dat is echt mijn hobby. Ik geniet van die oude voertuigen. Samen met 
mijn vrouw en nog enkele bestuursleden zitten wij in de stichting. Al meer dan elf jaar nu. 
Het is jammer dat we vanwege de maatregelen niets kunnen organiseren, maar dat komt 
wel weer. We hebben er nu al ontzettend veel zin in.”

Samenwerking met Neurheder Oldtimerkollegen und Umgebung e.V.
De Bourtanger stichting werkt overigens nauw samen met Neurheder Oldtimerkollegen 
und Umgebung e.V. uit het net over de grens gelopen dorpje Neurhede. Het terrein waar 
elke twee jaar het Neurheder Oldtimertreffen plaatsvindt ligt op nog geen vijf kilometer 
van de woning van de familie Borg. “We zijn er eigenlijk een zus van en samen organise-
ren we heel veel. Zo is er in december altijd een vierdaagse busreis voor leden. Maar er 
is veel meer: we hebben een rol bij de Landbouwbeurs in Vlagtwedde die ook elke twee 

jaar is. Dat wisselen we mooi af: het ene jaar het 
Neurheder Oldtimertreffen en het andere jaar de 
Landbouwbeurs in Vlagtwedde. We zijn trouwens 
een heel loyale stichting die erg laagdrempelig is. 
We kiezen er bewust voor om maximaal honderd 
leden te hebben en als we activiteiten organiseren 
dan mogen daar maximaal veertig mensen aan 
meedoen. In het voorjaar doen we aan het ouder-
wets voorjaarsploegen en later in het jaar is er het 
bietenrooien, ook op de manier zoals het vroeger 
ging. We proberen elke maand iets te organiseren. 
Dan moet je ook denken aan bijeenkomsten waar 
we wel eens mensen uitnodigen, zoals de politie. 
Dan zorgen we voor onder meer demonstraties.”

Oude voertuigen en machines moeten in stand 
worden gehouden
Op die manier kan er voor worden gezorgd dat 
de oude voertuigen en machines in stand worden 
gehouden. Jan Borg hoopt van ganser harte dat de 
stichting ook zal blijven bestaan en dat jongere 
mensen in de toekomst warm gaan lopen om de 
stichting in stand te houden. “Wij vinden dat zó 
belangrijk. Gelukkig hebben we ook jongere leden 
en dat is natuurlijk heel goed. Op dit moment zit-
ten we op ons maximumaantal leden, maar men-
sen die interesse hebben mogen altijd een keer 
komen praten of eens kijken bij onze activiteiten.” 
Op https://bovem.jouwweb.nl/ is meer informatie 
te vinden. (RegioMagazine / Gerry Grave)
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Beleef en ervaar het elektrisch rijden bij 
Auto Palace in Emmen 

Door Miranda Wolters 
Auto Palace Emmen aan de Nijbracht maakt sinds 2005 
deel uit van de Auto Palace groep met 17 vestigingen 
verspreid over midden en noord Nederland. Auto Palace 
Emmen is merkdealer voor de merken Peugeot, Hyundai, 
Mitsubishi en Fiat. In totaal vinden 10 verschillende auto-
merken onderdak bij de Auto Palace groep. 

Peter Verbogt is bedrijfsleider op de vestiging in Emmen. 
“De laatste jaren is er enorm veel veranderd in de auto-
branche, de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op 
en staan voorlopig nog niet stil. Vooral op het gebied van 
elektrisch rijden is er ontzettend veel veranderd en verbe-
terd en hierdoor raken steeds meer mensen geïnteresseerd 
in deze duurzame vorm van autorijden.” Het elektrisch rij-
den is niet meer alleen interessant voor de zakelijke rijder, 
ook de gewone consument komt nu de showroom binnen 
met vragen als ‘is het misschien ook iets voor mij?’ en ‘hoe 
ver kan ik dan rijden in een elektrische auto en hoe gaat 
het laden precies in zijn werk?’ Allemaal vragen waarop 
men bij Auto Palace Emmen graag antwoord geeft. 

Enorme verbetering in techniek
Een van de dingen die de afgelopen jaren enorm verbe-
terd is heeft te maken met het maximaal aantal te rijden 
kilometers met een volle accu. “Kon men in het begin soms 
maar 50 kilometer met een volgeladen accu rijden, nu is er 
bijvoorbeeld de Hyundai Kona die met gemak 480 kilome-
ter rijdt als hij volgeladen is.” legt Peter uit. Als particulier 
redt u zich hier al snel mee in het dagelijkse leven en ook 
de vakantiekilometers zijn er prima mee te rijden. “We heb-
ben een klant die afgelopen zomer met zijn Hyundai Kona 
naar Tsjechië gereden is en ons naderhand enthousiast liet 
weten onderweg geen enkel probleem te hebben gehad 
met het volladen van zijn auto.” Goede tip hierbij is om, net 
als bij het rijden op benzine of andere brandstof, nooit te 
wachten tot het laatst om te gaan laden maar om gewoon 
op tijd de snelweg te verlaten. 

Elektrisch of hybride 
Qua volledig elektrisch rijden vindt u bij 
Auto Palace in Emmen de Peugeot 208 
en  2008, de Hyundai Kona en Ioniq 
en de Fiat 500-e  komt er binnenkort 
aan. De Mitsubishi Outlander PHEV is er 
als hybride en ook de Peugeot 508 en 
3008 zijn leverbaar als hybride auto’s. 
Hybride auto’s rijden zowel elektrisch 
als op benzine. Peter begon zelf met 
het elektrisch rijden in een Mitsubishi 
Outlander en rijdt tegenwoordig in een 
hybride auto, de Peugeot 508. “Het 
elektrisch of hybride rijden vereist een bepaalde mindset 
bij de bestuurder. Zo moet je eigenlijk gewoon bij iedere 
gelegenheid die er is je auto opladen. Parkeer je auto 
bijvoorbeeld ergens waar je ook kunt laden, zo benut 
je die tijd nuttig terwijl de auto stilstaat.” Het laden kan 
tegenwoordig ook gewoon via het stopcontact op het werk 
of thuis en dat zorgt ervoor dat men eigenlijk alleen nog 
maar op benzine hoeft te rijden als het echt niet anders 
kan. Woon-werkverkeer kan dus prima alleen elektrisch. 
Overigens gaat het overschakelen van elektrisch naar ben-
zine helemaal automatisch als de accu leeg is en laadt de 
auto tijdens het rijden op benzine ook weer op. Er ontstaat 
immers energie door het draaien van de wielen en zelfs tij-
dens het remmen en ook die energie wordt nuttig gebruikt 
en opgeslagen voor een later moment. 

Voordelen elektrisch rijden
Qua prijzen zijn de elektrische- en hybride auto’s de laatste 
jaren steeds betaalbaarder geworden. Veel automerken 
zijn samen gaan wer-
ken op het gebied van 
ontwikkeling en techniek 
en dit zorgde voor een 
daling van de prijzen. 
Verder heeft het elek-
trisch rijden, behalve dat 

u duurzaam rijdt, nog meer voordelen. Zo betaalt u geen 
wegenbelasting meer en heeft u minder verbruikskosten 
omdat u minder vaak naar het tankstation rijdt. Bovendien 
maakt het opladen van de auto met behulp van de energie 
van uw zonnepanelen thuis dat u bijna helemaal gratis 
‘tankt’. Bovendien blijft de restwaarde van uw auto hoger 
dan die van de benzine auto. Dit jaar profiteert de zakelijke 
rijder nog van een bijtelling van 8%, deze wordt volgend 
jaar verhoogd naar 12%. 

Bent u geïnteresseerd in het elektrisch rijden of wilt u meer 
weten? Peter en zijn collega’s vertellen u er graag alles 
over en nodigen u van harte uit om een proefrit in een van 
de modellen te komen maken, beleef en ervaar het elek-
trisch rijden bij Auto Palace Emmen!  

Auto Palace Emmen
Nijbracht 90  |  Emmen  |  Tel: 088 – 003 55 75
www.autopalace.nl/auto-palace-emmen
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Bankvrij zakelijk vastgoed financieren dankzij 
BV Financieren.nl in Stadskanaal
Bent u ondernemer en heeft u  moeite 
om de financiering van uw zakelijk vast-
goed, werkkapitaal of investering rond te 
krijgen? Dan is bankvrij zakelijk vastgoed 
financieren met hulp en advies van BV 
Financieren in Stadskanaal misschien iets 
voor u! 

Banken nemen geen risico’s meer en 
vragen voor het afsluiten van een zakelijke 
hypotheek vaak om extra zekerheden. Een 
ietwat tegenvallende jaarrekening kan al 
snel voor een afwijzing zorgen. Omdat het 
voor de ondernemer toch belangrijk is om 
zich zakelijk verder te kunnen ontwikke-
len en bijvoorbeeld het bedrijf te kunnen 
laten groeien is er nu sinds 1 januari van 
dit jaar BV Financieren.nl. BV Financieren 
is een initiatief van Henk Spreen, eigenaar 
van Hypotheekcentrum Stadskanaal. Door 
zijn eigen ervaring tijdens de koop van zijn 
bedrijfspand kwam hij op het idee om de 
financiering ervan op een andere manier 
te gaan organiseren en dit later ook voor 
andere zakelijke contacten te gaan doen. 

Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren 
voor ondernemers
Uitgangspunt van Bankvrij Zakelijk Vast-
goed Financieren voor de ondernemer is 
dat de financiering uitsluitend gegeven 
wordt op zakelijk vastgoed, het vrijmaken 
van werkkapitaal of de aankoop van een 
woning voor de verhuur. Het benodigde 
bedrag wordt door 1 investeerder verstrekt; 
het gaat dus niet om crowdfunding. U kunt 
maximaal 75% van de koopsom of vrije 

verkoopwaarde van het pand lenen waarbij 
u dus 25% eigen vermogen meeneemt. 
Gemiddeld betaalt u een rente van 5,5% tot 
8% per jaar over de openstaande leensom. 
Meer dan u bij de bank zou betalen, maar 
daar staat heel wat meer flexibiliteit tegen-
over!  Denk dan aan tussentijds boetevrij 
aflossen, tot een gedeelte van 50% van de 
marktwaarde van het onderpand.

Deelnemen als investeerder
Voor investeerders blijkt deze vorm van 
financieren ook een aantrekkelijke manier 
van investeren te zijn. De rente op tegoe-
den van de bank is tegenwoordig erg laag. 
Het beleggen van vermogen levert veel 
risico op en is daarnaast erg tijdrovend. 
Het investeren in zakelijke hypotheken is 
een relatief veilige manier van investeren 
en het levert een behoorlijk rendement 
op. Voor iedere financiering geldt dat 
er een hypothecaire akte (recht van 1e 
hypotheek) door de notaris opgemaakt zal 
worden, waarbij de kosten voor rekening 
van de geldnemer komen. BV Financieren.
nl speelt in het geheel een bemiddelende 
rol en brengt de ondernemer en investeer-
der bij elkaar. BV Financieren.nl screent de 
ondernemer die de lening aanvraagt van 
tevoren en stelt de benodigde documenten 
op, eventueel is een kennismakingsgesprek 
tussen de ondernemer en de investeerder 
ook mogelijk. 

Investeren of lenen via BV Financieren.nl is 
mogelijk vanaf een bedrag van € 50.000,- 
tot maximaal € 500.000,-. Er blijkt veel 

vraag naar deze manier van 
financieren van zakelijk vast-
goed te zijn. Inmiddels heeft 
Henk al een flink aantal 
ondernemers geholpen met 
aankopen en herfinancieren 
van hun zakelijk onroerend 
goed. De website van BV 
Financieren.nl is online 
te vinden, maar wordt de 
komende tijd nog verder 
gefinetuned. Er worden 
meer functionaliteiten toe-
gevoegd om investeerder en 
ondernemer nog beter van 
dienst te kunnen zijn op dit 
platform. 

Kennismaken? 
Hoe kunt u als investeerder 
of ondernemer deelnemen? 
BV Financieren.nl nodigt 
u van harte uit voor een 
kennismakingsgesprek op 
het kantoor aan de Oude 
Markt 26 in Stadskanaal, 
maar het is ook mogelijk dat 
Henk bij u langs komt. Voor 
het maken van een afspraak 
kunt u bellen met Henk op 
telefoonnummer 06 – 249 
30 223, met backoffice-me-
dewerkster Petra Wagenaar Hummelinck 
op telefoonnummer 06 – 180 92 744 of met 
kantoor op telefoonnummer 0599 – 650 
880. U kunt ook een mail sturen naar info@
bvfinancieren.nl 

BV Financieren.nl 
Oude Markt 26
Stadskanaal
www.bvfinancieren.nl







CarXpert ABS heeft veel expertise op vele fronten 
in mobiliteit
CarXpert ABS in Barger-Compascuum is een universeel 
garagebedrijf voor al het auto-onderhoud, airco-on-
derhoud en reparaties. Daarnaast verzorgt het bedrijf, 
eigendom van Johan AB, onderhoud aan elektrische 
scooters, benzinescooters en e-bikes. Ook worden auto’s, 
scooters en fietsen verkocht. Onderhoud en reparatie 
aan auto’s vormen wel de hoofdmoot binnen het bedrijf. 
“In deze coronatijd”, vertelt Monique van CarXpert ABS, 
“worden alle auto’s voor en na de werkzaamheden vol-
ledig ontsmet.”

Volgens richtlijnen RIVM
Het bedrijf volgt uiteraard de richtlijnen van het RIVM en 
houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. “De gezond-
heid van onze klanten en medewerkers staat vanzelfspre-
kend op de eerste plaats.”

Als een klant een afspraak heeft, maar verkoudheids-
verschijnselen heeft, kan hij of zij contact opnemen met 
het bedrijf. Dan kan de auto, camper of scooter worden 
opgehaald. Een nieuwe afspraak maken is natuurlijk ook 
mogelijk via telefoonnummer 0591-349535 of via de web-
site. Een leenauto meekrijgen is altijd mogelijk.

Onderhoud en reparatie
CarXpert ABS is gecertificeerd voor diagnose, elektronica, 
diesel, restauratie, reparatie en onderhoud, banden, uitlij-
nen en onderhoud van caravans, campers en aanhangwa-
gens en alles wat daarbij verder komt kijken.

Veel expertise
CarXpert ABS is een BOVAG-garagebedrijf met veel exper-
tise. Alle reparaties, schades en diagnoses worden na over-
leg met de klant uitgevoerd. CarXpert is een fullservice-
garageconcept voor autobedrijven die in alle automerken 
gespecialiseerd zijn. Alleen de betere bedrijven mogen 
aan deze formule deelnemen. Zo dient een CarXpert 
autobedrijf ervoor te zorgen dat wordt gewerkt met geijkte 

apparatuur op bijvoorbeeld het gebied van diagnose en 
aircochecks. De monteurs worden continu bijgeschoold 
als het om de laatste autotechniek gaat. Zo is er sprake 
van goede service en gedegen kwaliteit.

Scooters en fietsen
CarXpert ABS is daarnaast dealer van gerenommeerde 
merken benzine- en elektrische scooters en e-vouwfiet-
sen.

Het bedrijf levert niet alleen aan particulieren, maar ook 
aan gemeenten en provincies. Er zijn diverse merken als 
AGM, BTC, Ebretti, Ecooter, Emco en Etalian. Ook zijn er 
benzinescooters, van retro tot moderne in verschillende 
types cc’s, zodat er voor iedereen keuze is.

Dealer Ostrichoo
Monique vertelt enthousiast, dat het bedrijf nu dealer is 
van het e-bikemerk Ostrichoo. “Die is er zowel als stads-
fiets als mountainbike. Deze e-bike is voorzien van een 
supercondensatortechnologie. De accu bevat geen lithium. 
Er wordt gebruik gemaakt van een spoel, die oplaadt. De 
garantieperiode op de accu is maar liefst vier jaar.” De 
accu heeft een laadtijd van slechts een half uur. Monique: 
“Ik kwam de vertegenwoordigers van Ostrichoo in februari 
tegen op het evenement Innofuture in Emmen en daaruit is 
het dealerschap voortgekomen.”

Veelomvattend
CarXpert ABS richt zich ook op onderhoud van campers. 
Johan AB heeft alle papieren in huis voor onderhoud van 
caravans en campers. “We verzorgen alles wat in de cam-
per zit”, stelt Monique.

Het pakket diensten van het bedrijf is veelomvattend, zo 
blijkt wel. Behalve het onderhoud worden ook tweede-
hands auto’s en scooters verkocht. Dat is allemaal te zien 
in de showroom en het complete aanbod staat op de web-
site. Monique benadrukt, dat het bedrijf heel transparant 

is. “Dat principe hanteren wij al sinds de oprichting van 
het bedrijf, 32 jaar geleden. Dus ook in de werkplaats mag 
alles worden bekeken. Dat vinden we belangrijk.”

Servicepunt varen
Monique noemt bovendien nog het feit, dat het bedrijf ser-
vicepunt is voor de ANWB wat betreft varen. “De Veenvaart 
loopt bij ons voor het huis langs. Wij leveren diensten 
en onderhouden de scooters van de brugwachters.” Het 
bedrijf is opgenomen in de Vaaralmanak.

MobiliteitService
CarXpert staat voor 100 procent achter het onderhoud. 
Dat maakt de kans op pech een stuk kleiner. Mocht pech 
zich toch onverhoopt voordoen, dan biedt het bedrijf de 
pechhulp MobiliteitService door heel Europa tegen een 
aantrekkelijk tarief. De hulp geldt 24 uur per dag en zeven 
dagen per week. Zo kunnen klanten snel weer op pad.

CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger-Compascuum  |  Tel. 0591-349535
www.carxpert-abs.nl  |  abs@carxpert.nl





Kom de kerstsfeer proeven bij Tuingroen in Stadskanaal 

Door Miranda Wolters 
De voorbereidingen begonnen al in januari van dit jaar en 
sinds eind oktober werd de winkel langzaam maar zeker 
omgetoverd tot een waar kerstparadijs. Wie van Kerst 
houdt kan zijn of haar hart ophalen bij Tuingroen aan de 
Steenhouwer 18 in Stadskanaal, u bent van harte welkom! 

In januari, toen de voorbereidingen voor de kerstshow van 
dit jaar begonnen, werden er allereerst verschillende the-

ma’s uitgekozen die dit jaar terug te vinden zullen zijn in de 
winkel. Vervolgens moest er een inrichtingsplan gemaakt 
worden en werd er goed nagedacht over hoe alles zo mooi 
mogelijk gepresenteerd kon worden. Later kwamen daar, 
in verband met het coronavirus, ook nog allerlei andere 
logistieke zaken bij zodat het bezoek aan de kerstshow dit 
jaar voor iedereen veilig mogelijk is. Er is een looproute 
uitgestippeld en er zijn een maximum aantal winkelwagen-
tjes beschikbaar zodat de winkel niet te vol zal worden en 
er voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden. 

Thema’s 
Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer verschillende kerst-
trends te bespeuren. Deze trends zijn in de hele winkel 
terug te vinden in de verschillende thema’s. Zo zult u al 
bij binnenkomst in de sprookjessfeer terecht komen. Dit 
thema biedt veel ruimte voor fantasie en verbeelding en 
zal niet alleen de kinderen aanspreken. Daarnaast is Wild 
Glam een thema dat we veel terug zullen zien, met veel 
mooie printjes en warme tinten. Het Nature thema is voor 
degene die van natuurlijke en pasteltinten houdt en die 
bijvoorbeeld ook prima te combineren is met de huidige 
droogbloementrend. Het Mountain Lodge thema vindt u 

buiten, lopend door het kerstbomenbos kunt u eventueel 
uw kunstkerstboom uitzoeken en in dit thema waant u 
zich in warme winterse bergachtige sferen en veel warme 
tinten. Het laatste thema in de winkel is Under the Stars. 
Dit is een thema met een hele sjieke uitstraling en door het 
gebruik van veel goud. 

Sommige trends zijn totaal nieuw, anderen zult u misschien 
herkennen van vorige jaren. Zo is blauw een kleur die we 
ieder jaar wel terugzien maar die dan qua tint altijd weer 
iets verschilt van vorig jaar en dat geldt ook voor de deco-
raties in natuurlijke tinten. En heb je bijvoorbeeld heel veel 

zilver- of goudkleurige kerstballen voor in 
de kerstboom? Combineer deze dan eens 
met een andere accentkleur, zo ontstaat er 
ineens weer een heel andere kerstboom. 
Kerst is voor iedereen en daarom vindt u 
bij Tuingroen ook voor iedere smaak iets 
passends. Overigens zult u er ook veel de-
coraties vinden die het hele jaar door mooi 
staan in uw interieur. 

Tafelaankleding en compleet gedeco-
reerde kerstbomen
Nieuw dit jaar zijn de complete sets voor 
de aankleding van de kersttafel. Dit zijn 
sets waarin u alle decoratie vindt om een 
prachtig gedekte tafel te creëren en deze 
sets zijn ook weer verkrijgbaar in verschil-
lende thema’s zoals bijvoorbeeld het 
Mountain Lodge thema, inclusief ijsberen 
en andere bijbehorende dieren. De sets 
zijn geschikt voor tafels gedekt voor 4 tot 
6 personen. Daarnaast zijn er ook comple-
te kunstkerstbomen verkrijgbaar inclusief 
bijbehorende 
kerstballen 
en ander 
decoratiema-
teriaal. Deze 
sets worden 
inclusief 
fotomateriaal 
geleverd zo-
dat uw boom 
thuis er exact 
hetzelfde uit 
zal komen 
te zien als 
uw favoriete 
boom in de winkel. De inspiratie en het 
idee voor uw boom wordt u in feite al aan-
gereikt en u hoeft niet de hele winkel door 
om alle benodigde decoraties bij elkaar te 
zoeken. Vanzelfsprekend vindt u vanaf de 
eerste week van december op het terrein 
voor de winkel ook weer veel verschillen-
de echte kerstbomen, van groot tot klein, 
van smal tot breed, voor iedereen is er een 
geschikte boom verkrijgbaar. 

Extra koopavonden
Mocht het mogelijk zijn dan zullen er de 
komende tijd extra koopavonden gepland 
worden. Door het uitbreiden van de ope-
ningsuren wordt het gemakkelijker om het 
bezoek aan de kerstshow in de winkel wat 
meer te spreiden, zo wordt het risico op 
verspreiding van het coronavirus kleiner. 
Mocht dit het geval zijn dan zal dit op de 
website én op de Facebook pagina van 
Tuingroen gecommuniceerd worden. 

Tuingroen
Steenhouwer 18  |  Stadskanaal
Tel: 0599 -  619 617
www.tuingroenstadskanaal.nl
www.facebook.com/Tuingroen-Stadskanaal





Twinzz Mode is in korte tijd vaste waarde
in Vlagtwedde

De dames- en kinderkleding Twinzz in Vlagtwedde be-
staat zo’n anderhalf jaar en in die korte tijd is het bedrijf 
al een vaste waarde in het dorp. De naam Twinzz verwijst 
naar de eigenaren, de tweeling Zwaantje Brugge-Hems-
sems en Gepkina Hemssems. De twee dames gingen vorig 
jaar een geheel nieuw avontuur aan, dat heel goed is 
uitgepakt. Niet alleen komen de klanten uit Vlagtwedde, 
maar ook inwoners van dorpen in de regio weten de win-
kel inmiddels goed te vinden.

Zij werkten voorheen allebei bij een bank, maar zagen toch 
een andere toekomst voor zich. In hun werk zagen zij veel 
ondernemingsplannen voorbijkomen. Zij togen aan het 
werk voor hun eigen ondernemingsplan en dat resulteerde 
in de prachtige winkel aan de dr. P. Rinsemastraat 4a naast 
de Jumbo in Vlagtwedde.

Brede collectie
De winkel biedt een enorme collectie dames- en kindermo-

de van vele merken, evenals 
allerlei accessoires. “We 
hebben een heel breed as-
sortiment in allerlei prijsklas-
sen”, vertelt Gepkina, “voor 
zowel kinderen, jongeren 
als volwassenen, ook tegen 
mooie, gangbare prijzen.”

Laatste trends
Gepkina en Zwaantje doen 
de inkoop helemaal zelf. 
Gepkina: “Dat is zo leuk om 
te doen. We kijken wat past 
in onze winkel en bij onze 
klanten. Met die klanten 
bouw je een band op, zodat 
we weten wat aanspreekt. 
We willen graag laten zien 

wat de huidige modetrends zijn. De trends van dit moment 
zijn de flared broeken met de wijdere pijpen, suedine en 
de korte omslagvestjes zijn helemaal hip. Modekleuren zijn 
momenteel de herfstkleuren, groen en ook camel komt er 
weer aan.”

De tweeling doet alle werkzaamheden samen, al hebben de 
dames de taken wel wat verdeeld. Daarnaast weten zij zich 
verzekerd van collega Hanneke Wilts, die al werkzaam was 
in de mode, en op zaterdag van José de Groot.

Ruime openingstijden
De openingstijden van de winkel zijn ruim: van dinsdag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag 
van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. “Juist in deze coronatijd”, laten Gepkina en Zwaantje 
weten, “willen we ruime openingstijden hebben. Wij wil-
len bovendien op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur de 
kwetsbare groepen in de gelegenheid stellen onze winkel 
te bezoeken. Reserveren kan via telefoon of mail.”

Eind november/begin december willen Zwaantje en Ge-
pkina weer beginnen met klantenavonden en het verzorgen 
van modeflitsen, maar het is nog even afwachten wat er 
mogelijk is. Nieuw is de webshop van Twinzz, die binnen-
kort online gaat.

Merken
Merken, die Twinzz voor de dames heeft, zijn onder andere 
Jacqueline de Jong, Juffrouw Jansen, Zizo, Elvira, SoyaCon-
cept, Esprit, &Co Woman en Maicazz. Merken voor kin-
derkleding zijn Name-it, Quapi, Jubel, Sturdy, Feetje, Cars, 
LEVV, Tygo & Vito en Moodstreet.

Twinzz Mode
Dr. P. Rinsemastraat 4a  |  Vlagtwedde  |  0599-201082
www.twinzzmode.nl  |  info@twinzzmode.nl

Linda Wilms van SIZ-zorg: 
“Iedereen kan verhaal bij mij kwijt”
Linda Wilms heeft sinds vier jaar haar praktijk voor sociaalpsychotherapie onder de naam SIZ aan de Aziëlaan 22a in 
Stadskanaal. Psychosociale therapie is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij diverse therapievormen en 
communicatietechnieken worden toegepast om mensen te helpen. “Ik kan mensen helpen op velerlei gebied. Zij kun-
nen bijvoorbeeld kampen met agressie, alcohol- en drugsproblemen, angst, pestgedrag, relatieproblemen, rouwver-
werking en traumaverwerking”, vertelt Linda.

Daarvoor was Linda werkzaam in de ambulante zorg voor 
mensen met geestelijke en lichamelijke problemen. “Ik 
heb dus veel kennis vanuit de praktijk. Ik heb de vierjarige 
hbo voor psychosociaal therapeut gevolgd en besloot voor 
mezelf te beginnen.”

Geen wachtlijst
Linda kent in haar praktijk geen wachtlijsten. “De meeste 
cliënten komen via de huisarts, maar mensen kunnen ook 
zonder verwijsbrief bij mij terecht.” Een afspraak maken 
kan zowel overdag als ‘s avonds en indien gewenst zelfs in 
het weekend.

Alle leeftijdsgroepen
De cliënten zijn afkomstig uit allerlei leeftijdsgroepen. 
Kinderen maken daar ook deel van uit. “Er zijn kinderen, 
die het heel prettig vinden om naar school te gaan om niet 
thuis te zijn. De gezinssituatie is voor het kind gewoon, 

maar het ziet vaak wel dat het er in andere gezinnen  
anders aan toe gaat.”

Keuzes maken
Om die gezinssituatie in beeld te brengen, maakt Linda 
gebruik van Playmobil. “Ik vraag of de kinderen, maar ook 
wel volwassenen, of zij aan de hand van de poppetjes 
een beeld kunnen geven van het gezin. Dan wordt vaak al 
duidelijk wat de afstand tot elkaar in het gezin is.” 

“Kinderen en volwassenen kunnen hun verhaal bij mij 
kwijt. Vaak probeer ik ouders anders te laten kijken naar 
het kind en de situatie. Het gaat om het opbouwen van 
een vertrouwensband.” Ook maakt Linda wel gebruik van 
sprookjes, kinderen kunnen zich heel goed verplaatsen 
in de figuren in het verhaal. Een andere groep bestaat uit 
jongeren van 16 tot 18 jaar, die in een isolement zitten.

Vragen zijn bijvoorbeeld: welke 
top dog en under dog zit er 
in jou. Of wat staat er op de 
voorgrond aan belemmering 
die je voelt. Is dat schaamte, 
boosheid, of verdriet. Waar ben 
je wel bewust van en waar niet. 
Zo kun je leren keuzes maken 
om weer sterk in je schoenen 
te staan.

Geen oordeel vellen
Mensen krijgen de vraag bij-
voorbeeld: heb je nog steeds 
zoveel verdriet? Je moet eens 

met iemand gaan praten. Dat is ook deels waar wanneer je 
het niet alleen aan kan, kun je er met ondersteuning van 
een professional makkelijker uitkomen. Dat betekent niet 
dat de tijd van verwerken sneller gaat. Dat is niet zo. Je zit 
in een proces dat je niet kan versnellen. Wel verlichten en 
duidelijkheid scheppen om er makkelijker mee om te gaan.  
De meeste mensen komen er wel sterker uit.

Gecertificeerd
Linda Wilms is als psychosociaal therapeut lid van LVPW 
(Landelijke vereniging van psychologen) en RBCZ (Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en is derhalve 
gecertificeerd en geregistreerd. Hierdoor is het mogelijk 
met aanvullende verzekering een deel of de totale kosten 
te te declareren bij de zorgverzekering. Mensen kunnen 
terecht bij SIZ-Zorg zonder een officiële registratie in het 
zorgdossier.

SIZ-zorg
Aziëlaan 22A, 9501 AA Stadskanaal  |  06-55138237
www.siz-zorg.nl  |  info@siz-zorg.nl



Persoonlijke aandacht en voldoende keuze vindt u bij 
mammacare specialist Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal

Door Miranda Wolters
Toen ze zelf geconfronteerd werd met borstkanker 
ontdekte Ina Kram uit Stadskanaal dat er in onze regio 
nog geen mammacare speciaalzaak bestond waar vooral 
persoonlijke aandacht voor de klant erg belangrijk was. 
Lingeriezaken verkochten soms wel bh’s die geschikt 
waren om een prothese in te dragen maar het ontbrak er 
vaak aan vakkennis en de keuze was vaak beperkt. 

Ina besloot dat ze daar verandering in wilde gaan brengen 
en werd zelf mammacare specialist. Ze werd vrijwilligster 
bij de Borstkankervereniging en gaf in ziekenhuizen voor-
lichting aan pas geopereerde patiënten en zo ontstond 15 
jaar geleden ook Ina’s Bodyfashion, eerst in het klein vanuit 
huis, en sinds 7 jaar in het ruime pand aan de Scheepswerf-
kade 51 in Stadskanaal. 

Speciale ondermode voor protheses
“Bij Ina’s Bodyfashion komen eigenlijk vooral vrouwen 
die borstkanker gehad hebben en daardoor één of beide 
borsten moeten missen en dus prothese(s) moeten gaan 
dragen. Zij worden over het algemeen door de ziekenhui-
zen in de regio naar mij verwezen.” aldus Ina. “Maar ik ben 
er bijvoorbeeld ook voor vrouwen met een hele kleine 
of juist hele grote buste die in de lingeriezaken over het 
algemeen hun maat niet kunnen vinden.” Bij Ina’s Body-

fashion is naast borstprotheses ontzettend veel keuze 
in ondermode en lingerie, nachtmode, badmode en zelfs 
speciale sportmode en hemdjes voor in de zomer waarin 
de prothese(s) perfect passen. Deze speciale mode zorgt 
niet alleen voor draagcomfort maar ziet er ook nog eens erg 
mooi en modern uit en in de winkel beschikt Ina over een 
fijne en ruime paskamer zodat alles rustig en op het gemak 
gepast en geprobeerd kan worden.

Alleen op afspraak
“Ik werk in de winkel alleen maar op afspraak. Sowieso is 
het voor klanten prettig om te weten dat er voldoende tijd 
en dus ook aandacht voor hen is en op dit moment heeft 
dat natuurlijk ook met het coronavirus te maken. Normaal 
gesproken is er op dinsdagmorgen altijd een inloopochtend 
waarop iedereen gewoon binnen kan lopen maar dat is nu 
dus helaas niet mogelijk.” vertelt Ina. “Tijdens een eerste 
afspraak geef ik altijd uitge-
breid uitleg over de protheses 
en de daarbij behorende 
lingerie, daarna kijken we 
samen naar wat de wensen 
verder zijn en wat daar dan 
het beste bij past. Protheses 
worden vanuit de basisverze-
kering vergoed maar vallen 
dan weer wel onder het eigen 
risico. Ook dat is belangrijke 
informatie om altijd even 
te vermelden. Vervolgens 
kijken we dan ook samen 
naar de mogelijkheden van 
aangepaste lingerie en al het 
andere wat er in de winkel te 
verkrijgen is.” 

Klanten vanuit de regio én 
ver daarbuiten
Met Ina’s Bodyfashion voor-
ziet Ina echt in een behoefte 

in de regio, dat merkt ze absoluut aan de klanten die haar 
winkel bezoeken. “En niet alleen in de regio, sommige 
dames komen zelfs van ver en vorige week was hier nog 
iemand die me vertelde dat haar bezoek aan mijn winkel 
inmiddels eigenlijk meer als ‘op visite gaan’ voelde dan een 
simpele shopsessie. Ik vertel en praat ook altijd openlijk 
met al mijn klanten over het feit dat ik zelf ook lotgenoot 
ben en dat zorgt voor verbinding. ” De fijne reactie van de 
klant die haar winkel vorige week bezocht was voor Ina dan 
ook ontzettend fijn om te horen en weer eens de beves-
tiging dat ze met haar passie echt iets voor iemand kan 
betekenen.  

Ina’s Bodyfashion
Scheepswerfkade 51  |  Stadskanaal
Tel: 0599- 648 582  |  info@inasbodyfashion.nl
www.inasbodyfashion.nl



Met de opening van het Naoberke
biedt het Naoberhuis nu ook 
dagbesteding aan in Musselkanaal
Door Miranda Wolters
Toen Talita Baalman en haar echt-
genoot alweer jaren geleden de 
zorg voor zowel hun moeder als 
schoonmoeder op zich namen in hun 
boerderij in 1e Exloërmond ontstond 
al snel het idee om zorg op deze 
manier ook voor anderen mogelijk te 
maken. In 2014 resulteerde dit in de 
opening van het Naoberhuis. De zorg 
in de boerderij in 1e Exloërmond 
is er nog steeds en daarnaast zijn 
er inmiddels ook andere  locaties. 
Kortgeleden opende het Naoberke 
aan de Dirk de Ruiterstraat 3 in 
Musselkanaal haar deuren, een plek 
waar kinderen, jongeren én ouderen 
terecht kunnen voor hun dagbeste-
ding. 

“Dagbesteding is eigenlijk niets 
nieuws voor ons want dit boden we 
op de andere locaties eigenlijk ook 
al aan.” vertelt Talita. “Maar dit was 
dan op dezelfde locatie, zoals in het 
Naoberhuis, en we wilden graag ook 
iets aan kunnen gaan bieden op een 
andere locatie zodat onze cliënten 
hier ook daadwerkelijk de deur uit 
zouden moeten gaan.” Aan de Dirk 
de Ruiterstraat in Musselkanaal bleek 
een geschikt pand leeg te staan en 
zo ontstond het Naoberke, een fijne 
en nieuwe plek waar iedereen mag 
doen waar hij of zij goed in is en blij van wordt. “We willen 
met deze dagbesteding vooral zorgen voor een lach op het 
gezicht van onze cliënten en dat doen we door het klein-
schalig creëren van gezelligheid en sfeer.” aldus Talita. Het 
Naoberke ontvangt vooral cliënten met een verstandelijke 
beperking die extra begeleiding nodig zijn bij hun dage-
lijkse taken. 

Bij het Naoberke krijgt iedereen zijn of haar eigen taken 
en verantwoordelijkheden, helemaal afgestemd op de 
persoonlijke wensen en behoeftes. Er worden niet alleen 
cadeauartikelen en snuisterijen verkocht in de winkel maar 
ze worden ook door de cliënten zelf gemaakt. Ook weer in 
samenwerking met de andere locaties van het Naoberhuis, 
het zagen van bijvoorbeeld hout voor vogelhuisjes gebeurt 

dan daar en vervolgens worden de huisjes in het Naoberke 
in elkaar gezet. “Maar we lunchen tussen de middag bij-
voorbeeld ook samen en daarvoor moet natuurlijk bedacht 
worden wat we dan gaan eten en moeten er boodschappen 
voor gehaald worden. Ook dat doen we dan samen, inclu-
sief het dekken van de tafel en het opruimen achteraf.” 
legt Talita uit. Iedereen helpt elkaar en oefent door deze 
ogenschijnlijk ‘gewone’ dagelijkse dingen ook nog eens de 
sociale vaardigheden. 

Het Naoberke is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 
ongeveer 9.00 tot 17.00 uur.  Cliënten worden van huis ge-
haald en aan het einde van de dag ook weer thuisgebracht 
en dat kan soms betekenen dat de deur in de ochtend dus 
iets later open gaat. Iedereen heeft vaste dagen waarop ze 
naar het Naoberke komen, daar worden vooraf afspraken 
over gemaakt en er zijn altijd vaste begeleiders aanwezig. 
“Onze kleinschaligheid blijft belangrijk ondanks dat we 
als Naoberhuis best groot zijn geworden.” zegt Talita tot 
besluit. “We kijken vooral naar wat iemand nodig is en waar 
hij of zij plezier aan beleeft. We hebben met het Naoberke 
geen commercieel doel maar verkopen wel ontzettend 
leuke cadeauartikelen en andere snuisterijen voor in en om 
het huis.” 

U bent tijdens openingsuren van harte welkom in het 
Naoberke en wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
dagbesteding? Loop ook dan gerust even binnen! 

Naoberke
Dirk de Ruiterstraat 3  |  Musselkanaal



Sisters Makelaardij & Assurantiën: 
De onderneming van 2 zussen die staat als een huis 
Door Miranda Wolters
Janneke de Vries en Marjan Kruiter-de Vries begonnen in 2014 samen met Sisters Make-
laardij & Assurantiën aan de Navolaan in Stadskanaal. De keuze voor hun bedrijfsnaam 
lag eigenlijk voor de hand, ze zijn immers in het echte leven ook zussen. “Ons wordt 
nog steeds vaak gevraagd of we ook echt zussen zijn.” zegt Janneke. Destijds was hun 
plan om samen als makelaar aan de slag te gaan maar al snel kwam Marjan tot de con-
clusie dat ze zich liever wilde gaan focussen op hypotheken en assurantiën. Een goede 
zet want op deze manier werd het dienstenpakket van Sisters nog breder. 

Het werkgebied voor wat betreft de make-
laardij ligt tot ongeveer een uur rijden rond 
Stadskanaal en omdat Janneke makelaar én 
taxateur is kan ze worden ingeschakeld als 
verkoop- of aankoopmakelaar. “Als vrouwe-

lijke makelaar ben ik goed in staat om de 
klant bij een bezichtiging al suggesties voor 
de indeling en inrichting van de woning te 
geven.” zegt Janneke. “Ik kan bij het kopen 
van een woning de hypotheek verzorgen.” 

vult Marjan aan. “We zijn 
aangesloten bij Hypotheek-
Company en dat betekent 
keuze uit meer dan 34 
hypotheekverstrekkers, 
waaronder ook de banken 
zoals ABN/AMRO, ING en 
Rabobank."

Contacten met Sisters 
Makelaardij & Assurantiën 
verlopen altijd via Jan-
neke of Marjan waardoor 
zij al hun klanten persoonlijk kennen. De 
zussen werken 6 dagen per week, ze zijn 
ook op zaterdagochtend geopend en het is 
zelfs mogelijk om op zaterdagmiddag een 
afspraak met hen te plannen.  

“We zijn meer dan 6 jaar geleden met niks 
begonnen en hebben hard moeten werken 
om onze positie in de markt te veroveren. 
Door in Sisters te blijven geloven merken 
we nu dat de onderneming staat als een 
huis en klanten ons ook weten te vinden. 
Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn voor 
onze onderneming erg belangrijke kern-
woorden.” De afgelopen tijd is, mede door 
de uitbraak van het coronavirus, vooral de 
dienstverlening in hypotheken erg toe-
genomen. Marjan: “Iedereen brengt meer 
tijd thuis door en wil bijvoorbeeld graag 
verbouwen of men wil de hypotheek graag 
oversluiten in verband met de historisch 
lage rente van dit moment. In verband met 
die hele lage rente kan het overigens voor 
veel mensen nu best aantrekkelijk zijn 
om hun al bestaande hypotheek over te 
sluiten. In veel gevallen moet er dan wel 

een boete betaald worden maar die staat 
dan niet in verhouding tot de veel lagere 
maandlasten die dan ontstaan.” Alhoewel 
het woningaanbod op dit moment minimaal 
is was er voor Janneke toch nog genoeg 
te doen, zij is vooral druk met het taxe-
ren van woningen en wordt ook veel als 
aankoopmakelaar in de arm genomen. “Het 
coronavirus heeft bij ons voor een lichte 
verschuiving van het werk gezorgd en we 
mogen daarom niet klagen, er zijn immers 
veel ondernemers die het ontzettend zwaar 
hebben op dit moment.”

Wilt u meer weten over de diensten van 
Janneke en Marjan of wilt u uit laten zoe-
ken of  het oversluiten van uw hypotheek 
ook voor u aantrekkelijk kan zijn? Maak 
dan een afspraak voor een vrijblijvend en 
informatief gesprek.

Sisters Makelaardij en Assurantiën
Navolaan 10e  |  Stadskanaal
Tel: 0599 – 650 232
www.makelaardijsisters.nl
info@makelaardijsisters.nl



Renate Paans Accountancy in Onstwedde is uw betrouwbare 
steun en toeverlaat op het gebied van administraties,  
belastingzaken, bedrijfsadviezen en nog veel meer
Door Miranda Wolters
Dit jaar precies 20 jaar geleden begon 
Renate Paans alleen, als zzp registerac-
countant, vanuit haar woning in Alteveer 
met haar accountantskantoor. Inmiddels 
is Renate Paans Accountancy voor talloze 
ondernemers én particulieren in de regio 
een betrouwbare steun en toeverlaat 
op het gebied van administraties, belas-
tingzaken en bedrijfsadviezen, iets waar 
Renate met recht trots op mag zijn. 

Bijzonder jaar tot nu toe
“Het jaar 2020 is tot nu toe voor ieder-
een natuurlijk een bijzonder jaar geweest 

dankzij de uitbraak van het coronavirus.” 
vertelt Renate. “Zakelijk gezien betekende 
het voor ons vooral heel veel meer werk 
want we zijn erg druk geweest met het 
ondersteunen van ondernemers bij de 
aanvraag voor noodsteun als dit nodig was. 
Ook gaven we ondernemers die hun bedrijf 
tijdelijk moesten sluiten of hun omzet flink 
zagen dalen de nodige adviezen. Persoon-
lijk en ‘live’ contact met onze klanten is op 
dit moment nog steeds wat lastig doordat 
we ook op kantoor de nodige maatregelen 
moesten nemen en medewerkers bijvoor-
beeld thuis gingen werken. Gelukkig kun-
nen we videobellen maar veel klanten vin-
den het toch prettiger om een persoonlijke 

en directe toelichting op kantoor op hun 
jaarrekening of andere financiële vraag-
stukken te krijgen.” Het team van Renate 
Paans Accountancy bestaat op dit moment 
uit 5 werknemers, inclusief stagiaires, en 
iedereen heeft de afgelopen tijd hard ge-
werkt om hun klanten zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen blijven en onduidelijkhe-
den over de verschillende regelingen voor 
noodsteun weg te nemen. 

De accountancy is een echte mannenwe-
reld, slechts 25% van de accountants zijn 
vrouw. Renate: ”In het verleden waren 
dat er nog minder maar gelukkig krijg ik 
steeds meer vrouwelijke collega’s. Ik denk 
dat je je als vrouw echt van de mannen 
onderscheidt doordat wij vrouwen over 
het algemeen over een groter empathisch 
vermogen beschikken, we reageren soms 
anders dan dat mannen zouden doen en 
daardoor verschilt onze aanpak van ver-
schillende zaken nogal eens.” Kracht van 
Renate Paans Accountancy is dat er nooit 

zomaar iets gedaan wordt met de cijfers en 
er heel precies gekeken wordt naar wat de 
financiële gevolgen voor de ondernemer of 
particulier zullen zijn. “Iedere euro meer of 
minder betekent immers ook vaak meer of 
minder geld voor de klant.” aldus Renate. 
“Het vertrouwen van elkaar winnen en 
krijgen is daarnaast ook enorm belangrijk in 
ons vak.”

Met op dit moment een kleine 200 zake-
lijke klanten en 300 particuliere klanten 
zit het met dat vertrouwen helemaal goed 
en de klantenkring van het kantoor groeit 
nog ieder jaar. Wilt u meer weten over de 
diensten van Renate Paans Accountancy? 
Maak dan een afspraak voor een kennisma-
kingsgesprek! 

Renate Paans Accountancy
Dorpsstraat 4  |  Onstwedde
Tel: 0599 – 33 20 63
www.renatepaans.nl
info@renatepaans.nl 

Ellen Paap uit Onstwedde is trots op wat ze in het 
afgelopen jaar met Leuk Project bereikt heeft
Door Miranda Wolters 
Vorig jaar schitterde Ellen Paap uit Onstwedde ook met 
een mooi artikel in de bijlage Vrouw van het Regiomaga-
zine. Hoe gaat het nu, een jaar later, met haar en hoe was 
het afgelopen jaar voor Leuk Project? 

“Het gaat goed met mij en met Leuk Project!” is Ellens’ 
enthousiaste antwoord op onze vraag. “Het afgelopen jaar 
heb ik een flinke groei met Leuk Project mogen doormaken, 
ik merk dat ik inmiddels het vertrouwen gewonnen heb van 
de klanten waarvoor ik al werkte en dat men ook na afloop 
van een klus voor een volgende opdracht ook weer bij Leuk 
Project terugkomt.” 

Leuk Project is in te zetten op het gebied van administra-
tieve en secretariële ondersteuning en managementas-
sistentie. “Sinds kort werk ik niet meer helemaal alleen 
maar bestaat ons team uit meerdere krachten. ” aldus 
Ellen. “Daarnaast hebben allerlei verschillende klussen en 
opdrachten mij ook weer dingen geleerd. Zo vind ik het 
ontzettend leuk om ook anderen te enthousiasmeren voor 
ons mooie vak.”

Hoogtepunt in het afgelopen jaar was overigens de nomi-
natie voor de verkiezing van secretaresse van het jaar van 
opleidingsinstituut Schoevers. Ellen vertelt hierover: “Ik 
was in januari bij een klant aan het werk toen mijn collega 
en ik een promo voor deze verkiezing voorbij zagen komen. 
Er werd in die promo opgeroepen om mogelijke kandidaten 
te nomineren. Ik deed mee en stond er vrij nuchter in, er 
moest bijvoorbeeld een vragenlijst invullen waarin onder 
andere gevraagd werd naar waarom ik vond dat ik secreta-
resse van het jaar moest worden. Intuitief vulde ik als ant-
woord ‘Waarom niet?’ Ik eindigde uiteindelijk bij de laatste 
10 kandidaten die kans op de titel maakten. Er is nog geen 
winnaar uit de bus gekomen – de verkiezing gaat met de 
laatste 6 kandidaten en een nieuwe lichting verder in 2021 
waaruit een winnaar zal komen voor 2020 en 2021. Deze 
ervaring heeft me ook weer nieuwe dingen geleerd en gaf 
me de kans om mezelf goed te profileren en te onderschei-
den.” vertelt Ellen. “Het was ontzettend leuk om mee te 
maken, met alle aandacht in de pers en lokale media die 
daarbij hoort en ik ben ontzettend trots op wat ik met Leuk 
Project het afgelopen jaar allemaal bereikt heb, het is een 
enorme boost voor mijn zelfvertrouwen geweest. ”

2020 is ook het jaar geworden waarin de uitbraak van het 
coronavirus voor best wel wat uitdagingen heeft gezorgd. 
Een aantal klanten kregen het zo zwaar dat ze geen gebruik 
meer maken van de diensten van Leuk Project maar ande-
ren boden juist meer werk. Ellen: “Het thuiswerken is erg 
productief gebleken, het is écht een feit dat je in één dag 
thuiswerken vaak meer werk verzet dan een dag op kantoor 

en het thuiswerken biedt kansen voor veel vrouwen.” Ellen 
had al de wens om ergens in de regio flexwerkplekken te 
gaan creëren en deze wens is nu eigenlijk alleen nog maar 
groter geworden. Daarnaast nam ze kortgeleden ook een 
leuk ander bedrijf over, Studio Ster. Studio Ster is een klein 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedrukken van textiel 
en allerlei andere materialen. Denk bijvoorbeeld aan mond-
kapjes met daarop het bedrijfslogo. Ellen is en blijft onder-
nemend en ambitieus en gaat daarom binnenkort serieus 
kijken naar mogelijke kansen voor deze beide projecten.



Tijd voor jezelf, thuis én in de salon met de 
Discover Retreat behandeling van Salon RustiQue 
in Musselkanaal
Door Miranda Wolters 
Sinds de eerste ‘lockdown’ eerder dit jaar vanwege het 
coronavirus is iedereen over het algemeen meer thuis 
en werken we veel thuis waardoor er minder tijd voor 
jezelf is en sociale contacten bovendien tot een minimum 
zijn beperkt. Tijdens die eerste periode waren ook de 
schoonheidssalons, en dus ook salon Rustique, een aantal 
weken gesloten maar gelukkig mochten zij de deuren 
uiteindelijk weer openen en mogen er ook nu, met de 
nieuwe maatregelen, nog steeds behandelingen gegeven 
worden. 

“Want hoe fijn is het dat je juist in deze periode toch naar 
de schoonheidsspecialiste kunt gaan voor een ontspan-
nende behandeling. We zijn dan ook ontzettend blij dat we 
vooralsnog gewoon open mogen blijven.” aldus Yvonne 
van Veen, eigenaresse van Salon Rustique in Musselka-
naal. Speciaal voor deze periode van het jaar introduceren 
Yvonne en haar team de zogenaamde Discover Retreat 
behandeling. “Juist nu is het goed en fijn om aandacht aan 
jezelf en je huid te geven. Door het coronavirus moeten we 
nu even leven met allerlei beperkingen maar dit is iets wat 
je natuurlijk nog wel kunt doen.” legt Yvonne uit. “Met de 
Discover Retreat behandeling werk je daarnaast ook nog 
eens aan het verbeteren van je huid en bereid je de huid 
ook voor op de koudere dagen die eraan zitten te komen.”

Inhoud behandeling
De Discover Retreat behandeling bestaat niet alleen maar 
uit een behandeling in de salon maar omvat nog veel meer 
dan dat. Tijdens een eerste afspraak in de salon wordt je 
huid uitgebreid geanalyseerd met behulp van de Observ. 
Dit apparaat meet onder andere de elasticiteit van de huid, 
het vochtgehalte, de aanwezige hoeveelheid talg en even-
tuele oppervlakkige en dieper liggende pigmentschade. 
Aan de hand van deze analyse krijg je vervolgens een vak-
kundig advies over welke huidverzorgingsproducten je het 
beste thuis zou kunnen gebruiken, je krijgt ze ook in een 
complete kit mee naar huis! In de kit vind je 6 verschillende 
producten, een reiniging, een dieptereiniging, een serum, 
een 24-uurs crème, een masker en een SPF 50 product die 
je huid het hele jaar door beschermt tegen schadelijke Uv-
stralen. 

Bij de Discover Retreat hoort ook een 90 minuten durende 
gezichtsbehandeling waarin alle producten stap voor stap 
uitgelegd en toegelicht worden. Vervolgens ga je in de 
weken daarna thuis met je producten aan de slag en volgt 
er een video call met je schoonheidsspecialiste waarin je 
haar je eventuele vragen nog kunt stellen en ze je nog wat 
tips en tricks kan geven indien nodig. Na in totaal een 6-tal 
weken wordt er vervolgens weer een huidanalyse met de 

Observ gemaakt en zal deze vergeleken worden met de 
uitslag van de eerste analyse om de uiteindelijke resul-
taten te kunnen bepalen. De prijs van het gehele pakket 
is normaal gesproken € 305,- maar wordt nu aangeboden 
voor € 199,-! De Discover Retreat behandeling is geschikt 
voor zowel bestaande als nieuwe klanten en is een mooie 
manier om (opnieuw) kennis te maken met de hoogstaande 
huidverzorgingsproducten van Cenzaa, een van de merken 
waarmee Salon Rustique al lange tijd mee werkt. 

Cenzaa
“Cenzaa is een huidverzorgingsmerk dat 100% Nederlands 
is en het merk biedt oplossingen voor veel verschillende 
huidproblemen en is zelfs geschikt voor hele gevoelige 
huiden.” legt Yvonne uit. De Discover Retreat pakketjes zijn 
er in 7 verschillende variaties, geschikt voor de droge huid, 
een vochtarme huid, de gestreste huid, de huid met acné 
of als anti-age kit of kit speciaal voor de mannenhuid. Alle 
producten bevatten een hoge concentratie werkstoffen en 
zullen de huid compleet ‘resetten’ en langzaam laten wen-
nen aan die hoge dosis werkstoffen. En niet onbelangrijk, 
Cenzaa is een natuurvriendelijk en duurzaam merk en heeft 
zelfs een vegan huidverzorgingslijn. 

Huidklachten door het dragen van een mondmasker
Tot slot wil Yvonne nog graag een belangrijke tip geven 
aan degene die op dit moment vervelende huidklachten 
ervaren die te maken hebben met het veel en lang dragen 
van een mondmasker. “De ene krijgt nare acné-achtige 
klachten terwijl de ander ineens eczeem rond de mond 
lijkt te ontwikkelen.” vertelt ze hierover. “Onze tip is om in 
die gevallen juist aandacht aan een goede verzorging van 
je huid te schenken en bij acné-achtige klachten bijvoor-
beeld niet direct naar allerlei agressieve acnéproducten te 
grijpen. Draag daarnaast regelmatig een nieuw, schoon en/
of gewassen masker en dan zullen de klachten vaak redelijk 
snel afnemen of verdwijnen.” 
Wil jij weten hoe je deze huidklachten precies aan kunt 
pakken of wil je een afspraak maken voor de Discover 
Retreat behandeling? Een afspraak plannen kan eenvoudig 
telefonisch of via de afsprakenplanner op de website van 
Salon Rustique. 

Salon Rustique
Technicumstraat 2  |  Musselkanaal
www.salon-rustique.nl  |  info@salon-rustique.nl
Telefoon: 0599 - 637152
WhatsApp: 06 - 20 45 68 13


