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Hapjes & Zo Stadskanaal, ook uw Barbecue specialist!
Zie onze advertentie op pagina 7.

Frey Oogzorg in Vlagtwedde
‘Net even anders, net even beter’

‘Ik wil gewoon elke klant een goede bril bieden’. Dat zegt Henk Akkerman, die sinds 
een kleine tien jaar de scepter zwaait bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde. Frey Oogzorg is 
in alles bijzonder en kan echt iedereen bedienen. ‘We hebben bijvoorbeeld een mooie 
collectie basis monturen, maar kunnen daarnaast ook heel bijzondere monturen aanbie-
den. Om die bijzondere en unieke monturen aan te kunnen bieden, bezoek ik niet zelden 
beurzen in Europa’, vertelt Akkerman. 

Bij Frey Oogservice wordt service nog met 
een hoofdletter geschreven. Verder be-
schikt de zaak met een duidelijke regiofunc-

tie over de beste apparatuur, in de vorm van 
bijvoorbeeld de DNEye scanner. Ook voor 
contactlenzen ben je er gewoon aan het 

best denkbare adres. ‘Het gaat hartstikke 
goed hier’, zegt Akkerman, die zijn zaak 
onlangs verbouwde en daarmee helemaal 
klaar is voor de toekomst. 

‘Groter worden is voor mij geen doel. Ik wil 
geen manager worden. Dan ga ik namelijk 
het persoonlijke contact met de klant mis-
sen.’

Lees verder op pagina 5!
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Riooltechniek Pals
‘Op dit moment is het vinden van personeel de grootste uitdaging’

Riooltechniek Pals is specialist in riool ontstopping, camera-inspectie, de aanleg van 
riolering, het herstel en onderhoud van riolering, nevelinspectie en deelrenovatie van 
het riool. ‘Op ons kun je 24/7 en dat 365 dagen per jaar rekenen’, zegt Alko Pals. De 
ondernemer uit Sellingen timmerde de afgelopen jaren danig aan de weg. Aan ambities 
echter nog steeds geen gebrek. ‘Ik wil nog graag een stap met mijn bedrijf maken’, laat 
Alko weten. ‘De grootste uitdaging op dit moment is echter het vinden van personeel.’

Zeer dankbaar werk
Riooltechniek Pals kan rekenen op een 
team van vijf mensen. ‘Mensen zeggen wel 
eens gekscherend dat wij in de shit zitten’, 
lacht Alko. ‘Maar in de realiteit valt dat 
reuze mee hoor. Het is zo dat we met een 
schoon pak naar de klant gaan en ook met 
een schoon pak weer terugkeren. Natuurlijk 
is het niet altijd het meest frisse werk. Wat 
aan de andere kant ook zo is, is dat dit zeer 
dankbaar werk is. Mensen die te maken 
krijgen met een verstopping van het riool, 
hebben een acuut probleem. Wat is er nou 
leuker dan die mensen daar snel vanaf te 

helpen. Helemaal niets toch?’, zegt Pals 
terecht.

Nevelinspectie
De telefoon kan elk moment gaan bij 
Riooltechniek Pals. ‘Mensen hebben een 
probleem en dan bellen ze ons. Vervol-
gens proberen wij altijd de mensen zo snel 
mogelijk te helpen. Wij weten als geen 
ander dat niemand op een verstopping zit 
te wachten.’ Zoals gezegd is de dienstverle-
ning veel breder dan alleen het verhelpen 
van een verstopping. Bijzonder is bijvoor-
beeld ook de nevelinspectie die door 

Riooltechniek Pals uitgevoerd kan worden. 
‘Mensen hebben wel eens te maken met 
stank in hun huis. Ze kunnen echter niet 
achterhalen waar dit precies vandaan komt. 
Met onze nevelinspectie kunnen wij stank 
inzichtelijk maken.  We brengen rook in het 
riool om zo te kijken of en waar er sprake is 
van een lekkage.’

Kwaliteit en service
Riooltechniek Pals was aanvankelijk actief 
binnen een straal van honderd kilometer 
rondom Sellingen. ‘We hebben nu echter 
ook een tak in Duitsland. Het gebied is dus 
steeds groter geworden. We zijn elke dag 
met drie bussen en twee vrachtwagens op 
pad en werken voor particulieren en de za-
kelijke markt. Ook doen we veel werk voor 
gemeentes. Aan werk geen gebrek in elk 
geval. Het mooie is wel dat we merken dat 
mensen een beroep op ons blijven doen. 

Dat zegt wel iets over de kwaliteit en de 
service die we verlenen.’

Personeel
Ondertussen broedt Pals op plannen om 
een volgende stap te maken. ‘De plannen 
zitten wel in mijn hoofd. Het vinden van 
personeel is echter een groot probleem. 
Misschien is dat in mijn branche wel een 
extra groot probleem, vanwege de werk-
zaamheden die uitgevoerd moeten worden. 
Mocht iemand echter graag deel uit willen 
maken van ons team, dan kunnen ze me 
altijd bellen’, besluit Pals.

Riooltechniek Pals is gevestigd aan de 
Lammerweg 55 in Sellingen. Het bedrijf is 
telefonisch bereikbaar via 0599 - 71 13 13. 
Zie ook www.riooltechniekpals.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Vervolg van de voorpagina  |  ‘Net even anders, net even beter’
Frey Oogzorg in Vlagtwedde
Sinds een kleine tien jaar is Henk Akker-
man eigenaar van Frey Oogzorg in Vlag-
twedde. In die tien jaar gaf hij zijn eigen 
schwung aan de zaak gaf met de onlangs 
gerealiseerde verbouwing als (voorlopige) 
kers op de taart. ‘We doen het hier net 
even anders en net even beter’, zegt Ak-
kerman, die voor hij Frey Oogzorg overnam 
al twintig jaar in het vak zat. ‘Dat ik ooit 
voor mezelf zou beginnen, dan wist ik al 
langer. Het wachten was op het goede mo-
ment, en dat kwam dus tien jaar geleden. 
Ondernemen zit bovendien in de familie’, 
zegt Akkerman.

Zeer divers aanbod
Frey Oogzorg biedt het allemaal; oogmetin-
gen, glazen, monturen, lenzen en zonnebril-
len. In alle opzichten slaagt Frey Oogzorg 
er in om net even meer te bieden. Neem de 
monturen alleen al. ‘We hebben natuurlijk 
basismonturen, maar ook heel bijzondere 
monturen beschikbaar. We hebben echt 
voor elk wat wils en voor elke portemon-
nee. Ik bezoek net zelden beurzen in 
Europa. Op die manier kan ik altijd weer 
iets bijzonders bieden’, zegt Akkerman.  ‘Je 
kunt er van op aan dat je bij ons gewoon 
altijd topproducten aanschaft en dat je dus 
kunt kiezen uit een heel divers aanbod. 
Niet voor niets komen onze klanten beslist 
niet alleen uit Vlagtwedde’, stelt Akkerman 
tevreden.

Glorify
Akkerman is in de goede zin van het woord 
een vakidioot. Dat geldt voor montu-
ren maar zeker ook voor apparatuur om 
bijvoorbeeld oogmetingen uit te voeren. 
Is er iets nieuws, dan verdiept Akkerman 
zich er meteen in en onderzoekt hij de 
mogelijkheden om steeds de beste appara-
tuur naar Vlagtwedde te halen. ‘Wat we 
ook hebben, zijn de mooiste zonnebrillen. 
Ook nu kunnen we de standaard zonnebril 
bieden, maar ook weer heel bijzondere 

uitvoeringen. In dat kader wil ik toch graag 
de zonnebrillen van Glorify noemen. Dit is 
een Oostenrijks merk. Deze brillen zijn ‘un-
breakable’ en dus bijvoorbeeld ook ideaal 
geschikt voor sporters’, weet Akkerman.

Service
Met alleen een werkelijk prachtig aanbod 
ben je er niet, zo beseft ook Akkerman zich 
terdege. ‘Ook op het gebied van service 
proberen we het verschil te maken. Zo 
kunnen wij ook bij de mensen thuis komen 
als ze zelf echt niet in staat zijn om hier te 
komen. En als iemand een keer wat later wil 

komen, dan is dat ook nooit een probleem. 
Weet je, het persoonlijke contact vind ik 
eigenlijk het leukst van alles. Het contact 
met de mensen, ik geniet er echt van. Om 
die reden denk ik ook niet aan uitbreiding 
of het openen van een extra vestiging. Dan 
wordt je meer manager en dat is niet iets 
wat ik ambieer.’

DNEye scanner
‘Ik wil gewoon dat de klant een goede 
bril krijgt’, vervolgt Akkerman. ‘Om dat te 
bewerkstelligen, wil ik voortdurend op de 
hoogte blijven van de nieuwste ontwik-
kelingen. We hebben hier in Vlagtwedde 

bijvoorbeeld een unieke DNEye scanner 
staan. Dit apparaat kan werkelijk perfecte 
oogmetingen uitvoeren. Verder hebben we 
ook nog loepen in ons assortiment opge-
nomen, zoals je ook voor contactlenzen 
bij ons aan het best denkbare adres bent’, 
besluit Akkerman.

Frey Oogzorg is gevestigd aan de  
Dr. P. Rinsemastraat 2 in Vlagtwedde. Je 
kunt het bedrijf telefonisch bereiken via 
0599 - 31 20 00. Bezoek ook de website 
van Frey Oogzorg: www.freyvlagtwedde.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Hapjes & Zo Stadskanaal, ook uw Barbecue specialist!

‘We moeten ook even hapjes en zo regelen’. Hoe vaak hoor je het niet als er een feestje 
op het programma staat? En voor de beste hapjes en zo kun je vanaf 2021 al aanklop-
pen bij Hapjes & Zo Stadskanaal, de onderneming van Margreet Kuiper en Erik Deuring. 
Bovendien is het ondertussen ook dé barbecue specialist. ‘Wat betreft de hapjes als 
barbecue specialist staan we voor kwaliteit en service’, zegt Erik.

Maatwerk
In eerste instantie begon Hapjes & Zo als 
hapjes specialist. ‘We maken schalen van 
honderdtwintig, tachtig, zestig en vijftig 

stuks. De klant is koning want we kunnen 
echt maatwerk bieden Onze schalen wor-
den fraai opgemaakt en kunnen bestaan uit 
kaas en verschillende soorten worst.  Wil 

de klant liever vis, dan kan dat ook gewoon. 
Ook voor de meer luxe hapjes kun je altijd 
prima bij ons aankloppen, denk maar eens 
aan zalm bijvoorbeeld’, vertelt Erik. 

Complete catering
Toen Erik en Margreet vervolgens de kans 
kregen om ook barbecue specialist te wor-
den, grepen ze die kans met beide handen 
aan. ‘We hebben Pieter Fledderus,  
Uw Barbecuespecialist overgenomen.  

Op dat moment hebben we de garage om-
getoverd tot een professionele keuken. Het 
is eigenlijk meteen goed gaan lopen. We 
bedienen een zeer groot gebied; van Gro-
ningen tot aan Klazienaveen en van Smilde 
tot aan Ter Apel. We kunnen ook complete 
catering aanbieden met bijvoorbeeld een 
warm of een koud buffet. Wij werken alleen 
met de beste en uiteraard verse producten 
en proberen de prijzen betaalbaar te hou-
den voor onze klanten’, vertelt Erik. 

Volledig ontzorgd
Kies je voor een barbecue van Erik en 
Margreet, dan word je volledig ontzorgd. 
‘Wij hebben de beschikking over een groot 
aantal barbecues en regelen bijvoorbeeld 
ook het bestek, de borden en dan maken 
wij u blij, de vaat doen wij. Het is maar net 
wat de klant wenst. Ook voor gourmetscho-
tels kun je bij ons aankloppen. Natuurlijk 
is barbecueën iets wat veel mensen in de 
zomer en tijdens vakanties doen. Wij zien 
echter wel een kentering, steeds meer 
mensen gaan nu ook in de wintermaanden 
barbecueën. Dat kan ook prima; onder de 
overkapping, met een heater of een vuur-
tje. Wij zien het in elk geval steeds vaker.’

Wil jij dus een heerlijke hapjesschaal, een 
compleet warm of koud buffet of heb je 
plannen om te gaan gourmetten of barbe-
cueën? Klop dan aan bij Hapjes & Zo. Dan 
weet je dat het goed komt. Hapjes & Zo, 
Uw barbecue specialist is gevestigd aan de 
Semskade 102 in Stadskanaal. 

Je kunt Erik en Margreet bellen via 
06 - 23 45 50 10. Zie ook de website 
www.hapjesenzostadskanaal.nl of onze
facebookpagina! 

(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Natuurbegraafplaats Laude, een rustplaats voor altijd in de bossen van Westerwolde

Begraven vanuit aandacht voor natuur en mens in 
het mooie Westerwolde
door Jan Johan ten Have
SELLINGEN - Een rustplaats voor altijd in de bossen van Westerwolde, dat is de nieuwe 
Natuurbegraafplaats Laude. In een zestig hectare groot bosgebied is een klein deel 
aangewezen als natuurbegraafplaats. Deze is opgericht vanuit een grote liefde voor 
de natuur en met als doel het behoud ervan. ‘Begraven vanuit aandacht voor natuur en 
mens in het mooie Westerwolde’, is dan ook het credo. Wie een kijkje wil nemen op de 
Natuurbegraafplaats, is dagelijks van harte welkom.

De stilte overheerst. Er ritselen bladeren in 
de wind, zingen wat vogels in het bos en in 
de verte klinkt zachtjes het gebrom van een 
tractor. Natuurbegraafplaats Laude ademt 
rust. Hier ervaren nabestaanden en bezoe-
kers de troostende kracht van de natuur. 
Aan de rand van het Ruiten A Kanaal achter 
Sellingen ligt het bosperceel dat voor eeu-
wig de laatste rustplaats wordt van velen. 
Afgelopen zomer ging de natuurbegraaf-
plaats officieel open en inmiddels vond er 
de eerste begrafenis plaats. “Er is notarieel 
vastgelegd dat dit een begraafplaats blijft 
tot in eeuwigheid”, vertelt locatiebeheerder 
Janny Boonstra.  Wie zekerheid wil over 
zijn of haar exacte laatste rustplaats, kan 
hier een plek reserveren.  Inmiddels zijn er 
al tientallen plaatsen gereserveerd, zowel 
in het oude als in het jonge bos. In totaal 
mag er in een gebied van twaalf hectare 
begraven worden. De overige 48 hectare is 
wel in eigendom van Natuurbegraafplaats 
Laude, maar hier wordt niet begraven. “Eén 
van onze doelstellingen is behoud van na-
tuur in Westerwolde. Daarom beheren en 
ontwikkelen wij ook deze 48 hectare voor 
nu en in de toekomst”, zegt Naomi Reints-
Grachten, die er samen met Peter Dijkstra 
werkt als relatiebeheerder.

Groene uitvaart
Begraven op Natuurbegraafplaats Laude 
is een groene uitvaart. De natuur ontfermt 
zich over het graf. Daarom zijn aan het 
begraven op natuurbegraafplaats Laude 
wel wat voorwaarden verbonden. Zo moet 
alles wat er de grond in gaat natuurlijk 
afbreekbaar zijn, zowel de kist, mand of 
lijkwade als de kleding van de overledene. 
Verder is het plaatsen van een stenen graf-
monument er niet toegestaan. Bloemen, 
kransen en linten mogen eenmalig gelegd 
worden bij de uitvaart. Twee weken na de 
begrafenis worden deze door de beheerder 
verwijderd. Dan wordt het graf terugge-
geven aan de natuur en zorgt die ervoor. 
“Het begraven gebeurt hier zo natuurlijk 
mogelijk. We willen niet dat het eruit ziet 
als een begraafplaats. De enig toegestane 
optische herinnering aan de overledene 
is een houten schijf die op het graf komt 
te liggen, met daarop tekst en desgewenst 
een afbeelding die op een natuurlijke 
manier zijn aangebracht “, licht Peter toe. 
“Daarom verwijderen wij na twee weken 
ook de bloemen. Die mogen dan misschien 
natuurlijk zijn, ze horen niet van nature in 
een bos.”

Ontvangsthuis
Bij Natuurbegraafplaats Laude wordt 
momenteel druk gewerkt aan de bouw van 
een nieuw ontvangsthuis, dat helemaal 
wordt gebouwd van natuurlijke materi-
alen. In het ontvangsthuis is een ruimte 
te vinden voor plechtigheden tot tachtig 
bezoekers. Ook is het mogelijk om hier na 
afloop van het begraven een condoleance 
te houden, desgewenst met catering. Hier-
voor schakelt Natuurbegraafplaats Laude 
lokale horecabedrijven in. “We hopen dat 
het ontvangsthuis komend voorjaar klaar is 
voor gebruik. Op dat moment gaan wij ook 
in gesprek met partijen uit de regio over 
catering”, vertelt Janny. Iedereen is welkom 
om een kijkje te komen nemen op de na-

tuurbegraafplaats. Er zijn zeven dagen per 
week van 9.00 tot 17.00 uur medewerkers 
aanwezig om bezoekers te woord te staan 
of rond te leiden. Wie een persoonlijke 
rondleiding wil, doet er wel goed aan om 
hiervoor even een afspraak maken. Verder 
is er elke tweede en vierde zondag van de 
maand om 11.00 uur een rondleiding met 
na afloop koffie of thee met wat lekkers. 
Ook hiervoor is reserveren aan te bevelen. 

Natuurbegraafplaats Laude is te vinden 
aan het Ruiten A Kanaal Oost IV 2 in Laude, 
onder de rook van Sellingen.  
Een afspraak maken kan via  
tel. (0599) 74 90 00. Kijk voor meer infor-
matie op www.natuurbegraafplaatslaude.nl.

Het team van Natuurbegraafplaats Laude met vlnr. Peter Dijkstra, natuurbeheerder Jeroen 
van der Veen, Naomi Reints-Grachten en Janny Boonstra (Foto: Jan Johan ten Have)
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Gertjan en Suze Kamst breidden uit van gastouderopvang tot dag- en nachtverblijf

Zeven dagen per week, 24 uur per dag kinderopvang, het 
unieke concept van Mamasthee staat klaar in Stadskanaal
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Kinderopvang, maar dan zeven dagen per week en 24 uur per dag. Dat 
is het unieke concept van kinderopvang Mamasthee staat klaar in Stadskanaal. Dit biedt 
een oplossing voor ouders die bijvoorbeeld onregelmatig werken. En dat is niet de 
enige reden waarom ouders kiezen voor Mamasthee staat klaar. En ouders betalen er 
per uur, niet per dagdeel. 

Oprichters Gertjan en Suze Kamst werkten 
zelf in de zorg. Toen zij in verwachting raak-
te van hun eerste kind, kwam ze erachter 
dat kinderopvang voor ouders met onre-
gelmatige diensten niet zo eenvoudig was. 
Want elke kinderopvang bleek ‘s avond, ‘s 
nachts en in het weekend gesloten. “Toen 
dacht ik: ‘wij zijn toch niet de enige ouders 
met deze vraag?’”, zegt Suze. 

Ze besloot om dan maar zelf het moe-
derschap te gaan combineren met 24/7 
gastouderopvang. Het bleek een schot in 
de roos. “Waar wij zelf niet bij stil hadden 
gestaan: wij waren in coronatijd dé oplos-
sing voor ouders die werkten in cruciale 
beroepen. Scholen en BSO’s mochten niet 
open, wij wel”, vertelt Suze. De vraag was 
dermate groot dat ook Gertjan zijn vaste 
baan opzegde. Ze werkten zich een slag 
in de rondte, werkdagen van achttien uur 
waren geen uitzondering. Aangezien dit op 
langere termijn geen haalbare kaart was 
- zeker niet in combinatie met een eigen 
gezinsleven, besloten ze uit te breiden van 
gastouder tot kinderopvang. Maar wel met 
dezelfde persoonlijke benadering. Zo is 
Suze of Gertjan is altijd persoonlijk aanwe-
zig bij oudergesprekken. 

Tweede locatie
Ze vonden onderkomen in de voormalige 
GW Spitzenschool in Stadskanaal, naast 
wijkcentrum Maarswold. Daar ging kin-
deropvang Mamasthee staat klaar op 1 
juni van start. Suze en Gertjan begonnen 
er met enkele medewerkers. De ambitie 
was om rustig te groeien. Daarvan kwam 
weinig terecht. Want in slechts vijf maan-
den groeide Mamasthee staat klaar tot 
opvang voor maar liefst 120 kinderen, met 
25 medewerkers. Wachtlijsten zijn er niet 
bij Mamasthee staat klaar. Wel wordt de 
ruimte in de drie voormalige schoollokalen 
te klein. Daarom zijn  er vergevorderde ge-
sprekken over de opening van een tweede 
locatie: een BSO onder hetzelfde dak als 
basisschool De Oleander in Stadskanaal. 

Sommige kinderen verblijven er wel 
tweehonderd uur per maand, anderen 
komen slechts af en toe. Ze verblijven er in 
‘verticale’ groepen, ook een fundamenteel 
verschil met de reguliere kinderopvang. 
De maximaal drie groepen van maximaal 
zestien kinderen omvatten kinderen van 
alle leeftijden, van baby tot tiener. “Net als 
in een normaal gezin”, zegt Gertjan. “We 
kijken niet naar leeftijd, wel naar kinderen 
die qua karakter bij elkaar passen. En de 

oudsten, die dat willen, mogen onder het 
toeziend oog van de begeleiding meehel-
pen met bijvoorbeeld het voeden van de 
baby’s en peuters.” Voor kindereren die 
tijdens het avondeten aanwezig zijn, is er 
maaltijdservice: van maandag tot en met 
vrijdag worden er warme, verse en gezonde 
maaltijden geleverd door Panneman Pas-
sie voor Vers in Stadskanaal. De warme 
maaltijden in het weekend zijn koelvers en 
gezond, ook geleverd door Panneman. 
De pedagogisch medewerkers van Ma-
masthee staat klaar worden ondersteund 
door groepshulpen. Ook is het aantal 
medewerkers groter dan wettelijk vereist. 
Suze: “Te veel moeten, gaat ten koste van 
de focus op het kind. Dan schiet het leuke 
dingen doen met de kinderen als eerste 
erbij in. En dat is wat wij zeker niet willen. 
Ook willen wij op deze manier de werk-
druk laag houden voor onze mensen. Want 
lage werkdruk betekent prettig werken, 

wat ziekteverzuim laag houdt en bijdraagt 
aan onze filosofie dat het goed is voor de 
kinderen om vaste gezichten voor de groep 
te hebben. De kinderen moeten zich gezien 
en gehoord voelen.”

Kindertehuis op Bali
Mamasthee staat klaar werkt samen met 
kindertehuis het Garuda House op Bali. De 
keuze voor dit tehuis is niet geheel toeval-
lig, het wordt gerund door Gertjans zus en 
zwager Ivette en Jeroen Langeveld. De drie 
lokalen in Stadskanaal dragen de namen 
van Putri, Nila en Anjel. Deze drie kinderen 
verblijven in het Garuda House. Hun foto’s, 
namen en dromen zijn te vinden op de 
deuren van elk van de lokalen. Suze: “Het 
Garuda House biedt kinderen de kans om 
hun dromen waar te maken. Daarom steu-
nen wij deze drie meisjes. En straks komt 
daar een vierde bij: de BSO in De Oleander 
gaat Desak heten.”

Suze en Gertjan Kamst van Mamasthee staat klaar
(Foto: Jan Johan ten Have)
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer 
verstandig om zaken te gaan doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt 
namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van vloerverwarming, en dat in 
elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming 
mag ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit 
Vlagtwedde namelijk, dan kun je behoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk 
voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met 
alleen de beste producten en kunnen de 
drie montageteams ondertussen beslist 
als specialisten omschreven worden. Deze 
specialisten, actief in Groningen, Friesland 
en Drenthe, kunnen vloerverwarming aan-
leggen in cement en betonvloeren, maar 
kunnen ook vloerverwarming aanleggen 
op een houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink 
wat concurrentie op de markt. Er zijn echter 
een groot aantal redenen waarom je juist 

voor ons zou moeten kiezen’, zegt Wim 
Eelsing. ‘Kies je voor ECOtherm, dan kies 
je voor een optimale warmteverdeling en 
maak je gebruik van energiezuinige lage-
temperatuurverwarming. Onze werkwijze is 
geschikt voor zowel cementen, betonnen 
en houten vloeren en als wij de vloerver-
warming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de 
reactietijd al meteen een stuk korter waar-
door het sneller warm wordt dan wanneer 
je vloerverwarming op traditionele wijze 
aan laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed 
personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadruk-
kelijk voor kwaliteit. ‘De storingskans is 
minimaal en het verwarmingswater zal 
uitstekend doorstromen. Met onze zelf-
ontwikkelde freesmachine is de radius van 
elke bocht die wij frezen identiek. Hierdoor 
is de doorstroming bij elke groep vloer-
verwarming gelijk en geeft hierdoor een 
gelijkmatige opwarming.  Kies je voor onze 
diensten, dan krijg je bovendien te maken 
met een vaste prijs. Je krijgt dus achteraf 
niet te maken met meerwerk kosten’, zegt 
Eelsing, die overigens op zoek is naar 
nieuwe medewerkers. ‘Ik wil met mijn be-
drijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 
die bij ons willen werken. Ik ben daarbij 
niet op zoek naar handjes, maar naar goede 
handjes’, zegt Eelsing, die met zijn product 
zowel een certificering heeft vanuit het 
HLK in Stuttgart als ook is getoetst door het 
IBF in Troisdorf. Ook daardoor onderscheidt 

de onderneming zich nadrukkelijk van col-
lega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat 
we zelfvoorzienend aan de slag gaan. We 
gebruiken dus geen stroom van de mensen 
thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s be-
schikken over een eigen aggregaat waar-
door wij niet afhankelijk zijn van een goede 
netstroom aansluiting van de klant. Zelfs 
met onze auto’s onderscheiden we ons 
dus nadrukkelijk van de andere bedrijven. 
Dat is bij ons wel anders’, zegt Eelsing, die 
verder laat weten dat er standaard tien jaar 
garantie geldt op de aanleg van vloerver-
warming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd 
aan de Prins Bernhardlaan 28 in Vlagtwed-
de. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via 
050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.
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Remmerts Bouw bestaat vijftien jaar!
Al vijftien jaar is Michel Remmerts de trotse eigenaar 
van Remmerts Bouw in Stadskanaal. Die tijd is werkelijk 
voorbij gevlogen. ‘Eigenlijk liep het al vanaf het begin 
prima. Ik heb altijd voldoende werk gehad, met name 
door de zeer positieve mond-tot-mondreclame’, vertelt 
Michel, die de  afgelopen jaren overigens ook meer en 
meer gevraagd wordt voor grotere klussen. Een mooier 
compliment is niet mogelijk. 

Ervaren en gekwalificeerd bouwbedrijf
Op Remmerts Bouw doe je nooit tevergeefs een beroep. 
Of het nou om kleine of grote klussen gaat. Kies je voor 
Remmerts Bouw, dan krijg te te maken met een ervaren en 
gekwalificeerd bouwbedrijf. Bovendien zijn de lijnen zeer 
kort; nog steeds is Michel het eerste en enige aanspreek-
punt. ‘We – want ik heb één man personeel-  zijn gespecia-
liseerd in nieuwbouw,  verbouw, renovatie, onderhoud en 
interieurbouw . Bovendien zijn wij een zeer betrouwbare 
partner. Afspraak is bij ons nog echt afspraak. Nóg een re-
den waarom mensen kiezen voor ons is dat er altijd sprake 
is van een prima prijs- kwaliteitsverhouding’, zegt Michel. 
‘Ik ben niet de goedkoopste, niet de duurste maar hanteer 
een eerlijke prijs.’

Ook voor het beste advies
Stel je wilt een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand 
realiseren en je zoekt naar een geschikte bouwpartner die 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid, dan ben je bij 
Remmerts Bouw aan het enige juiste adres. Desgewenst 
kan Remmerts Bouw je in contact brengen met een ervaren 
architect. Bovendien ben je altijd verzekerd van heldere en 
overzichtelijke offertes, met daarin duidelijke beschrijvin-
gen van de werkzaamheden.  Remmerts Bouw kan je vol-
ledig ontzorgen en begeleiden bij de bouwaanvraag en kan 
zorgen voor een volledige, sleutelklare oplevering maar 
ook voor (half) casco. Kies je voor Remmerts Bouw, dan 
krijg je altijd een uitstekende service, dit zowel tijdens als 
na de afronding van de bouw. Remmerts Bouw kan je ook 
het beste advies geven, net als bouwbegeleiding. ‘Wij bou-
wen hoofdzakelijk volgens de traditionele bouwmethode 
en werken met duurzame materialen’, laat Michel weten.

Goed werk leveren
Remmerts Bouw wil elke dag opnieuw vooral goed werk 
leveren. Dat doen ze met professioneel gereedschap en 
hoogwaardige materialen. We hebben ondertussen een 
prima naam opgebouwd in de regio. We zijn een betrouw-
baar bouwbedrijf dat staat voor kwaliteit. Ook zijn we altijd 
nauw betrokken bij onze klanten’, vertelt Michel.  ‘Onze 
agenda voor 2023 is al weer prima gevuld. En het mooie 
is dat dit vrijwel allemaal klussen zijn in een straal van 
vijftien kilometer rond Stadskanaal. Dat zegt dat ik in de 

afgelopen vijftien jaar hier een prima naam heb weten op 
te bouwen.’

Op de website van Remmerts Bouw (www.remmertsbouw.
nl) kun je een prima indruk krijgen van de projecten die 
die Remmerts Bouw met succes afgerond heeft. Remmerts 
Bouw is gevestigd aan de H.J. Kniggekade 41 in Stadska-
naal en is telefonisch bereikbaar via 06 - 49 30 88 51. Zie 
voor meer informatie ook de website remmertsbouw.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Gezellig wonen en werken in D’Olle Witte Schoule
In D’Olle Witte Schoule, het voormalige partycentrum 
in Vriescheloo, is het goed toeven voor de ongeveer 24 
bewoners. Het centrum is in 2007 omgetoverd tot een 
woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De gezellige sfeer van het bowlingcentrum is 
in een deel van het complex nog terug te vinden – sterker 
nog: er zijn nog twee bowlingbanen- en in een nieuw aan-
gebouwd deel zijn 24 moderne appartementen gereali-
seerd, vorzien van alle faciliteiten en gemakken.

Toch zijn de bewoners - momenteel in de leeftijd van 
20 tot 63 jaar – niet zo vaak in hun eigen appartement 
te vinden; want ze vinden de hele dag vooral vertier in 
de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de tv-kamers, het 
restaurant, de keuken, de (binnen-) tuinen en de creatieve 
werkplaatsen, waar van alles op het gebied van dagbeste-
ding te doen is. Je verveelt je geen moment in D’Olle Witte 
Schoule.

Ouders
Dit is allemaal te danken aan een aantal ouders van de 
huidige bewoners, die niet tevreden waren over de manier 
waarop het er aan toe ging in de wat grotere woonzorg-
complexen. Daarop besloten ze zelf iets in de eigen om-
geving op te richten, wat wel aan de wensen zou voldoen. 
Namelijk een kleinschalige opvang, waar professionals 
onder supervisie van de ouders de beste zorg aan hun 
kinderen verlenen en waar het geld niet opgaat aan dure 
directeuren en andere hoge overheadkosten.

Dit hebben de ouders voor elkaar gekregen, onder de vlag 
van de Stichting Woonzorg Bellingwedde. Ze vonden in 
twee leidinggevenden de juiste personen om het centrum 
te runnen en de dagelijkse leiding aan de 32 personeels-
leden te geven. Dat doen ze met verve en méér dan dat: 
als we door het schitterende complex worden rondgeleid 
blijkt dat ze vertrouwde personen. Or de bewoners zijn, 
met een grapje hier en een plaagstootje daar.

Gezellig
‘De onderlinge band is hier sterk, iedereen verricht taken 

binnen zijn of haar mogelijkheden en we hebben het heel 
gezellig met elkaar’, vertellen de leidinggevenden. ‘Dat was 
al vanaf dag 1 het geval. Toen in 2007 de woningen klaar 
waren en de bewoners hier kwamen, wilden ze het eerste 
weekend al niet meer naar hun ouders, zo leuk vonden ze 
het hier met elkaar. Gelukkig pakten de ouders dat goed op 
en is het ook mogelijk dat ze hun kind hier komen bezoe-
ken. Daar zijn we goed op ingericht.’

Vergadering
De betrokkenheid van de ouders is groot: vier keer per jaar 
is er een algemene vergadering van de stichting, waar de 
financien en andere belangrijke zaken worden besproken 
en twee keer per jaar is er ook een vergadering met de 
bewoners zelf, die dan ook van alles naar voren kunnen 
brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de jaarlijkse ui-
tjes: de mannendagen (vissen, vliegshows), vrouwendagen 
(ladies nights) en vakanties (eens per jaar gaan ze met z’n 
allen een week naar een vakantiepark).

Dankzij de kleinschalige manier van werken is de zorg per-
soonlijk en flexibel: ’En de bewoners zien vaste gezichten, 
dat is heel belangrijk voor ze.’ Naast de bewoners zijn er 
overdag ook mensen van elders in het centrum te vinden, 
bij de dagbesteding. Er is van alles te doen: creatief werk 
met onder meer klei, hout, schilderen en kleding maken, 
maar ook werk in de keuken, tuin en huishoudelijke dien-
sten.

Kaarsenmakerij
Trots zijn de bij D’Olle Witte Schoule vooral op de kaar-
senmakerij. De bewoners maken schittenrende kaarsen, 
die ook in een design-interieur niet misstaan. De kaarsen 
worden verkocht in het eigen winkeltje (doordeweeks van 
half 10 tot half 4 open) en op markten in de regio; naast 
kleipotten, houtwerk en andere creatieve producten.  
De opbrengst gaat uiteraard naar het woonzorgcentrum. 
Zie voor meer info hierover de Facebookpagina  
(www.facebook.com/stichtingwoonzorgbellingwedde/ of 
zoek op olle witte schoule).
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Boek over één van
de oudste erven van 
Onstwedde
Begin dit jaar verscheen het boek “Erve Up ten Thije, eene boerenbehuizing 
met erf en tuin gelegen te Onstwedde”. Een boek over de geschiedenis 
van één van de oudste erven van Onstwedde, geschreven door de huidige 
bewoonster Gerda Nijenbrinks.

Dorpsstraat 1 is één van de 
meest historische plekken 
in Onstwedde. Vóór de 15e 
eeuw diende de plek reeds 
als vaste plaats voor de 
dorpssamenkomsten. Later 
was het een doelwit voor 
nachtelijke overvallen van de 
hoofdelingenfamilie Addinga van de 
burcht in Wedde, werd het geteisterd 
door noordwesterstormen in 1686 en 
1717, plunderden Engelse soldaten 
de boerderij in 1795, diende het als 
woonhuis voor de eerste burgemeester 
van Onstwedde in 1811 en stond het 
in 2013 te boek als rotte kies van het 
dorp.

Dit boek gaat over de bewoners die 
hier de afgelopen 600 jaar hebben 
geleefd. Van de eerste (bekende) 
bewoner Gerd Upn Thie tot de huidige 
eigenaren René en Gerda Nijenbrinks. 
Maar niet alleen over de mensen zelf, 
ook over de tijd waarin zij hebben 

geleefd. In 9 hoofdstukken 
die elk 100 jaar beslaan, 
wordt de geschiedenis van 
zowel het erf als het gebied 
Westerwolde beschreven. 
Rijk geïllustreerd met foto’s, 
kaarten, tekeningen en aktes, 
waardoor de bewoners een 

gezicht krijgen en meer zijn dan alleen 
een naam in een register. Tevens is er 
een fotorapportage opgenomen van de 
verbouwing.

Cadeautip voor de feestdagen!
Dit boek van 240 pagina’s in hardcover 
uitvoering, is een perfect cadeau 
voor de feestdagen voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van Onstwedde en Westerwolde, of 
interesse heeft in genealogie.

Het boek is te verkrijgen bij Modezaak 
Heije Wubs te Onstwedde, de Primera 
te Vlagtwedde en The Readshop te 
Stadskanaal, verkoopprijs € 25,-.
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Expert Stadskanaal bestaat vijf jaar
Met prachtig verbouwd pand klaar voor de toekomst!
Expert Stadskanaal bestond onlangs vijf 
jaar. Onder de bezielende leiding van Lida 
Schnieders is Expert al lang niet meer weg 
te denken uit Stadskanaal. Schnieders had 
vierentwintig jaar een zaak in Borger. De 
verhuizing naar Expert én Stadskanaal 
heeft haar goed gedaan. ‘De winkel in 
Stadskanaal is groter en er is hier veel 
meer keuze, afgezet tegen mijn zaak in 
Borger. Het is hier ook drukker en er is 
meer aanloop. Ik geniet daar echt van, zo-
als ook de overstap naar de Expert formule 
me uitstekend bevalt’, zegt Lida. 

Snel schakelen
Leuk om te weten; Lida’s zoon Thorsten 
runt Expert Emmen terwijl haar man Expert 
Drachten leidt. ‘ We versterken elkaar. Is 
er iets in Emmen niet op voorraad, maar 
heb ik het wel, dan kunnen we altijd heel 
snel schakelen. Op die manier kunnen we 
klanten altijd snel van dienst zijn. Binnen 
de Expert organisatie vormen alle winkels 
toch een echte eenheid. Zo heb ik dat in elk 
geval de afgelopen vijf jaar ervaren. Expert 
doet gewoon heel erg veel voor je. Tijdens 
corona hebben we bijvoorbeeld prima door 
kunnen draaien. Er werden gewoon folders 
verspreid en we hadden online alles heel 
erg goed voor elkaar. Ik moet zeggen dat ik 
corona ook als een zeer leerzame periode 
heb ervaren. Ik had al veel ervaring, maar 
niet met corona. Je moet vooral snel scha-
kelen en roeien met de riemen die je hebt 
op dat moment. Achteraf kunnen we stellen 
dat we die periode goed doorgekomen 
zijn’, zegt Lida.

‘Heel tevreden’
Expert Stadskanaal is de witgoedspecialist 
bij uitstek, terwijl je er ook voor de beste 
televisies aan precies het juiste adres 
bent. Verder geldt Expert Stadskanaal als 
multimedia specialist en beschikt het over 
een eigen bezorg-, installatie- en repara-
tieservice. Bij Expert Stadskanaal word je 
nog echt geholpen. Zoals gezegd voelt Lida 
zich helemaal thuis in Stadskanaal. ‘En het 

mooie is dat ik hier in Stadskanaal al veel 
klanten vanuit Borger heb mogen verwelko-
men. Die zijn als het ware gewoon meever-
huisd. Ook de locatie is goed. Je kunt hier 
nog gewoon voor de deur parkeren. Hier 
in het centrum is altijd wel iets te doen. De 
weekmarkt op zaterdag begint hier voor 
de deur en ook dat is prachtig. Onlangs 
is het pand van de buitenkant verbouwd. 
Daardoor ziet het er ook van de buitenkant 
weer prachtig uit en zijn we klaar voor de 

toekomst.’ Lida is iemand die niet stil wil 
en kan zitten. Ik ben gewoon heel tevreden 
over de wijze waarop het hier nu draait. En 
dat koester ik’, besluit Lida. 

Expert Stadskanaal is gevestigd aan de 
Navolaan 14 in Stadskanaal. Je kunt Expert 
Stadskanaal bereiken via 0599 - 23 41 56. 
Zie ook www.expert.nl. (RegioMagazine/ 
Vincent Muskee - Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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"Kerstverlichting Roswinkel" heeft de deuren 
weer geopend!
Door Miranda Wolters
De gure en donkere dagen voor kerst komen er weer aan 
en dat betekent dat “Kerstverlichting Roswinkel” ook dit 
jaar weer haar deuren heeft geopend. In de sfeervolle 
kerstwinkel vindt u een enorme keuze in kerstdecoratie 
en sfeerverlichting. U zult uw ogen uitkijken. 

“Kerstverlichting Roswinkel” is onderdeel van PretMetLed.
nl, een grote online speler op het gebied van LED-Verlich-
ting. Met een assortiment van ruim 6000 verschillende 
lampen van A-merken zoals Philips, Integral, Osram en 
Samsung, is er altijd wel een oplossing voor uw verlich-
tingsvraag. 

Of het nu gaat om slechts een paar lampen in uw keuken, 
of om het vervangen van de verlichting in uw bedrijfshal, 
winkel, stal, rijbak of hobbyschuur, u vindt alle benodigde 
lampen bij PretMetLed.nl, tegen een eerlijke prijs. “Geen 
gedoe, gewoon goed!” is dan ook hun motto.

Een enigszins uit de hand gelopen hobby heeft geleid 
tot extra drukte in november en december. Wat begon 
als verkoop van standaard kerstverlichting op internet, is 
uitgegroeid tot een sfeervol ingerichte en druk bezochte 
kerstwinkel met ruim 1000 verschillende verlichte artike-
len die allemaal brandend te bewonderen zijn. Alleen om 
even te kijken is het al een tripje naar Roswinkel waard… 
Het is oprecht een hele belevenis!

“In november en december is het hier altijd hectisch, want 
het gewone werk gaat ook door, maar het is gezellig druk”, 
vertelt Randau Meijerink, eigenaar van PretMetLed.nl. “Ie-
dereen helpt mee in de weekenden, zelfs mijn zoon Ragnar 
van 6. Daarom wilde hij ook op de foto in zijn kerstpak” 
vertelt hij lachend. “Maar we genieten er allemaal van. De 
feestdagen brengen toch altijd een bepaalde vrolijkheid 
in mensen naar boven. En als onze showroom daar een 
bijdrage aan levert, zijn wij ook tevreden.”

U bent van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom bij Kerstverlichting Roswinkel! In december 
zal de kerstwinkel ook op de zondagen geopend zijn. En 
houd vooral de Facebookpagina en het Instagramaccount 

van Kerstverlichting Roswinkel even in de gaten. U vindt er 
namelijk niet alleen de laatste nieuwtjes, maar er worden 
ook leuke winacties georganiseerd. Cadeautjes horen im-
mers bij kerst. En… vergeet de kortingsbon hieronder niet 
mee te nemen!
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verschijnt in december 2022!

16, 17, 18 en 19 november: complete LEEGVERKOOP 
van de relaxafdeling van Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen Borger gaat 
deze week in 4 dagen >100 relaxstoelen 
van bekende merken uitverkopen
Elk jaar houdt ter Veen een volledige 
leegverkoop van hun relaxafdeling, 
Dit doen we om de afdeling volledig 
actueel te houden en straks weer te 
voorzien van nieuwe modellen in 
andere kleuren en uitvoeringen aldus 
Anthony ter Veen. Dit jaar als extra 
nog een grote partij van een bekende 
fabrikant ingekocht, gaat gewoon 
mee in de actie!

En daarom gaat Selekt Wonen Ter 
Veen rigoureus te werk: Op alle mo-
dellen in de relaxafdeling Woensdag 
en  Donderdag 30% korting, Vrijdag 
40% korting, Zaterdag 45% kor-

ting en tussen 15-17uur zelfs 50% 
korting.

Het betreft veel verschillende relax-
fauteuils, Modern of  Tra-
ditioneel, uitgevoerd in 
leer of stof, hand-verstel-
baar of een met een elek-
trische verstelling van al-
les staat er. Ook de sta-op 
uitvoeringen ontbreken 
natuurlijk niet. Betreft de 
merken – himolla – hukla 
– de toekomst- gealux – 
hjord knudsen – relaazz 
– etc. Alle modellen zijn 
direct leverbaar en heb-

ben uiteraard volledige garantie. En 
ook reservering voor latere levering 
is mogelijk. Dit betreft een éénmalige 
actie en er geldt OP=OP!
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Jan en Henny Addens van In Huis Food & 
Lifestyle en de Read Shop: ‘Bij ons koop je 
ook de leukste kerstpakketten’

Jan en Henny zijn druk bezette mensen.  Behalve dat ze al 33 The Read Shop runnen, openden ze 2 jaar geleden In 
Huis, food en lifestyle. Henny runt voornamelijk The Read Shop en Jan is veel achter de schermen bezig met beide 
winkels en springt waar nodig bij.

Woonaccessoires en geurkaarsen
Een bezoek aan In Huis Food & Lifestyle is altijd de moeite 
waard. Je vindt er bijvoorbeeld prachtige woonaccessoires 
en geurkaarsen van Woodwick en Yankee Candle. ‘Deze 
geurkaarsen lopen enorm goed’, zegt Jan tevreden. Deze 
bijzondere geurkaarsen zijn overigens verkrijgbaar in 
tientallen verschillende geuren. Daarmee is nog slechts het 
topje van de ijsberg wat betreft het assortiment van In Huis 
Food & Lifestyle genoemd. ‘Ook voor een mooi en blijvend 
boeket bloemen in de vorm van zijde- en droogbloemen 
ben je hier op het best denkbare adres’, vertelt Jan. ‘Het 
is gewoon altijd de moeite waard om hier even binnen te 
lopen.’

Kerst- en cadeaupakketten
Wijnen, borrelplanken, Italiaanse bonbons, balsamico 
azijnen en dippers; je vindt het allemaal bij In Huis Food 
& Lifestyle. ‘Je kunt bij ons ook gewoon een eigen ca-
deaupakket samenstellen. Ik kan klanten adviseren om zo 
met een passend pakket de deur uit te gaan. En zeker nu 
de feestdagen voor de deur staan, kun je hier ook prima 
terecht voor leuke kerstpakketten en andere cadeaupak-
ketten. In december geven we elkaar graag iets leuks. Dat 
kun je hier altijd vinden.’

Tevreden
Hoewel Jan zes weken na de opening van In Huis Food & 
Lifestyle zijn zaak vanwege corona alweer moest sluiten 
voor een periode van vijf maanden, bleef zijn zaak kaars-
recht overeind. ‘Dat was wel een valse start natuurlijk, 
helemaal als je bedenkt dat we een week voor de kerstda-
gen de deuren moesten sluiten. Ik ben echter niet iemand 
die in een negatief gevoel wil blijven hangen. We hebben 
het allemaal doorstaan en ik ben heel tevreden hoe het nu 
gaat met de zaak’, zegt Jan.

33 jaar Read Shop Stadskanaal
De Read Shop? Die is natuurlijk ook gewoon niet meer weg 
te denken uit Stadskanaal. ‘Ik herinner me nog goed dan 
toen ik begin met de Read Shop dat hier vier van dergelijke 
winkels waren. Wij zijn als enige overgebleven en daar 
zijn we trots op’. Bij de Read Shop in Stadskanaal vind je 
niet alleen de leukste tijdschriften, je koopt er ook een 

goed boek, schrijfbenodigdheden, kranten en wenskaar-
ten. ‘Na 33 jaar zijn we er nog steeds en gelukkig weten 
mensen ons nog steeds goed te vinden. Met In Huis Food & 
Lifestyle heb ik mijn passie gevolgd. Dat neemt echter niet 
weg dat mijn passie ook nog gewoon bij de Read Shop ligt. 
Ik vind de afwisseling echt perfect’, besluit Jan. 

In Huis Food & Lifestyle is gevestigd aan het Europaplein 4 
in Stadskanaal. Zie ook Facebook.com/
In-Huis-Food-en-Lifestyle. Read Shop is gevestigd aan de 
Oude Markt 1C in Stadskanaal. Telefoon: 0599 - 62 18 66. 
Zie ook www.readshop.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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CarXpert ABS in Barger-Compascuum
‘En uiteindelijk beslist de vrouw over de kleur’

Het gaat prima met CarXpert ABS in Barger-Compascuum. De zaak heeft een uitstekende naam weten op te bouwen, 
onder meer door de service en de kwaliteit die geleverd wordt.  Monique AB heeft samen met partner Johan de lei-
ding. Ze vertelt graag over hun zaak en over de rol van de vrouw bij de keuze voor een auto. 

Bijlage Vrouw
‘Waarom een stuk in de bijlage Vrouw van het RegioMa-
gazine?’, vraagt Monique zich hardop af. ‘Heel simpel. 
Als man en vrouw naar onze showroom komen, wordt er 
eerst even koffie gedronken. De wensen worden bespro-
ken en de mogelijkheden worden door ons aangereikt. Er 
wordt rond gekeken, rond gereden en rond gelopen. Even 
achterin de auto zitten voor de beenruimte, in de kofferbak 
kijken of het kratje bier er in past of de kinderwagen en 
de boodschappen. Kan de hond mee? Of er wordt proef ge-
zeten op een scooter. En uiteindelijk beslist de vrouw over 
de kleur’, lacht Monique. 

‘Wij denken altijd mee’
Dan weer serieus. ‘Elke klant krijgt natuurlijk een kopje kof-
fie en de nodige aandacht. Wel hebben we leuke model-
len auto's en scooters die vrouwen meer aanspreken dan 
de stoere mannen. Bij een verkoopgesprek wordt altijd 
meegedacht over de functie waarvoor het voertuig voor 

gebruikt gaat worden. Worden er veel kilometers gemaakt? 
Gaan er kleine kinderen mee? Is het de tweede auto? 
Wordt de auto vervangen voor een scooter? Qua scooter; 
moet hij elektrisch zijn of benzine? Qua auto zijn er nog 
meer mogelijkheden toepasbaar. Soms wordt er zelfs een 
keuze, die de klant al in gedachten had, afgeraden om een 
functioneler model toe te lichten. Dit wordt doorgaans erg 
gewaardeerd’, weet Monique.

Altijd eerst offerte
‘In deze dure tijden zijn wij ons extra bewust van een goed 
oriënterend gesprek om met de klant de juiste beslissing 
te nemen’, vertelt Monique. ‘Dit geldt ook voor het onder-
houd aan het voertuig. Er wordt altijd eerst een offerte 
gemaakt en die wordt dan doorgesproken met de klant 
voor we beginnen. Duurt een reparatie langer dan is er een 
gratis leenauto beschikbaar of wordt de klant even naar 
huis gebracht’, zegt Monique. 

De opleiding voor EV specialist is onlangs in oktober 
afgerond, dus met de elektrische auto is men in Barger-
Compascuum ook van harte welkom. ‘Ook een idee om 
kosten te besparen is om een elektrische scooter aan te 
schaffen. Het onderhoud is nihil, tanken doe je vanuit het 
stopcontact, je betaalt geen wegenbelasting en de verze-
kering is slechts een paar tientjes. Een elektrische scooter 
heeft bovendien nooit startproblemen. Dat is in de winter 
wel zo fijn. De benzinescooter daarentegen is goedkoper in 
aanschaf, maar daar is wel degelijk onderhoud aan nodig. 
Gebruikte varianten zijn altijd op voorraad.

Technische dagbesteding
Kortom er is veel mogelijk. Een andere tak van ons bedrijf 
is de technische dagbesteding voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Wilt u daar meer informatie over 
kijk dan even op de site www.carxpert-abs.nl. We zijn elke 
werkdag open van 08.00 tot 18.00 en zaterdag en in de 
avond op afspraak.’ (RegioMagazine/Vincent Muskee)

www.carxpert-abs.nl
Verlengde Oosterdiep OZ 71 |  Barger-Compascuum
Tel: 0591 – 34 95 35  |  Mob: 06 – 20 01 77 68
Whatsapp: 06 – 12 72 75 46



Dog2Work in Bourtange
‘Ik kan helpen bij het realiseren van een duurzame relatie
tussen hond en eigenaar’
Hoe een passie je beroep kan worden. Het is het verhaal 
van Judith van Moorsel, al sinds negen jaar de trotse eige-
naresse van Dog2Work in Bourtange. Ze haalde ooit een 
hond uit het asiel, een hond die nogal wat nare ervaringen 
achter de rug had. ‘Ik heb heel mijn ziel en zaligheid in die 
hond gestopt. Samen met een gedragtherapeut is ze ver-
volgens opgekrabbeld’, vertelt Judith. Door vervolgens 
zelf de studie hondengedragstherapeut met succes af te 
ronden, kon ze met Dog2Work beginnen. ‘Mijn doel? Dat 
is om hondeneigenaren vooral te helpen bij het gedrag 
van hun hond’, zegt Judith.

Maatwerk
Honden die op straat zomaar uitvallen richting andere hon-
den, die blaffen of bijten. Honden die agressie vertonen 
in huiselijke sfeer of honden die extreem angstig zijn voor 
bijvoorbeeld lawaai of vuurwerk. Honden die niet alleen 
thuis kunnen zijn. Het zijn zomaar wat voorbeelden waar je 
als hondeneigenaar mee te maken kunt krijgen. In derge-
lijke gevallen doe je er zeer verstandig aan om snel contact 
te zoeken met Dog2Work. ‘Wat ik vooral probeer te doen, 
is om de oorzaak van dergelijk gedrag te achterhalen. Dit 
kan ook best een lichamelijke oorzaak zijn. Ik kom altijd bij 
de mensen thuis. Ik wil de hond namelijk in eigen omge-
ving kunnen observeren, ik wil de interactie tussen hond 
en eigenaar zien. Ik wil met de hond naar buiten. Ik wil de 
lichaamstaal van de hond zien. Op basis daarvan kan ik een 
plan van aanpak maken. Ik kan eigenaren handvatten bie-
den waarmee ze dus zelf aan de slag kunnen gaan. Soms 
kunnen wat kleine tips al voldoende zijn om het gedrag te 
veranderen. Soms heeft het ook wat meer tijd nodig. In alle 
gevallen is het een kwestie van maatwerk.’

Nooit uitgeleerd
Judith ervaart dat de titel hondengedragstherapeut soms 
een drempel opwerpt. ‘Onnodig, want ik ben niet iemand 

die met de vinger gaat wijzen. Integendeel zelfs. Doel van 
mijn werk is dat mensen met respect en vertrouwen samen 
kunnen werken met hun hond. Ik probeer eigenaren te 
leren om hun hond beter te begrijpen. ‘ Judith woont sinds 
drie jaar in Bourtange. Dat bevalt goed en bovendien is het 
een ideale plek om hobbymatig met haar twee Border Col-
lies en vijftien schapen te trainen. ‘Voor de toekomst heb 
ik nog plannen genoeg. Ik wil bijvoorbeeld iets gaan doen 
met teambuilding in combinatie met schapen drijven en 

wil ik me meer gaan verdiepen in pijnklachten als oorzaak 
van bepaald gedrag van honden. Je bent namelijk nooit uit-
geleerd en bovendien ben ik niet iemand die gemakkelijk 
stil kan zitten.’

Dog2Work is gevestigd aan de Wollingboerweg 21 in  
Bourtange. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via  
06 - 22 54 92 34. Zie ook de website www.dog2work.nl

Girlz Love Sale in Stadskanaal
‘Mensen moeten ons nog beter zien te vinden’

Het is nog steeds één van de best bewaarde geheimen van Stadskanaal: Girlz Love 
Sale. In deze kledingwinkel voor meiden, jongens, baby’s, mannen en vrouwen koop je 
namelijk zeer hippe en moderne kleding voor bodemprijzen. ‘We zijn een outlet en je 
kunt hier voor verrassend weinig geld de leukste kleding scoren’, zegt manager Dani-
que Smit. ‘Omdat we buiten het centrum van Stadskanaal gevestigd zijn, weet nog niet 
iedereen ons goed te vinden. Maar geloof me, een bezoek aan deze winkel is bijzonder 
de moeite waard’, zegt Danique. 

Zeer scherpe prijzen
‘We verkopen hier echt alles’, zegt Danique. 
‘Zo kun je bij ons de leukste babykleding 

kopen voor slechts vier euro. We hebben 
verder kleding voor mannen en vrouwen en 
dat altijd voor zeer scherpe prijzen.  

Gemiddeld genomen koop je hier iets voor 
tussen de tien en de vijftien euro.  Zeker 
in deze tijd waarin alles al zo duur is, is 
dat natuurlijk zeer de moeite waard. We 
bestaan nu ongeveer anderhalf jaar. Geluk-
kig weten wel steeds meer mensen ons 
te vinden, we hebben echter nog steeds 
de indruk dat nog niet iedereen van ons 
bestaan weet. Je moet het ook maar net 
weten dat hier zo’n leuke winkel is. Je moet 
er ook gericht voor komen’, weet Danique.

Restpartijen
Het gaat ondertussen echter goed met Girlz 
Love Sale. ‘We merken dat mensen hier 
steeds weer terugkomen. Dat zegt natuur-
lijk genoeg. Wij kopen vooral restpartijen 
in, die we vervolgens voor een zeer vrien-
delijke prijs verkopen. Daar zit zeker ook 
merkkleding bij. Het is dus zeer de moeite 
waard om eens langs te komen. Vrijwel 
niemand gaat hier met lege handen weg.’

Zeer groot aanbod
Nog een reden om een bezoek te brengen 
aan Girlz Love Sale is wel dat er steeds 
sprake is van een wisselende collectie. ‘Je 
vindt hier elke week wel iets nieuws’, ver-
telt Danique. ‘Onze winkel is dan weliswaar 
niet heel erg groot, door goed in te delen is 

ons aanbod toch wel heel erg groot. Je  
hebt hier echt iets te kiezen.’ Voornaam-
ste doel van Girlz Love Sale is nu om de 
naamsbekendheid te vergroten. ‘Wat ook 
nog leuk is om te vermelden is dat we een 
koopavond op vrijdagavond hebben. In 
het centrum is het op donderdagavond 
koopavond. Momenteel zijn we op  maan-
dag en dinsdag van 11.30 uur tot 17.30 
uur geopend, zijn we op vrijdag van 11.30 
uur tot 21.00 uur open en kun je zaterdag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur bij ons terecht. 
Voorlopig zijn we op woensdag en donder-
dag  gesloten. Dat is echter van tijdelijke 
aard’, zegt Danique.

Girlz Love Sale is gevestigd aan de  
Schielandlaan 2B in Stadskanaal. Je kunt de 
kledingwinkel volgen op Facebook en Tik-
Tok. ‘Alles wat we hier te koop aanbieden, 
kun je overigens ook vinden op Markt-
plaats’, besluit Danique.





Hipp -Fashion & Lifestyle- Borger
Kwaliteit en exclusiviteit
In hartje centrum Borger ligt in een zijstraat van de 
Hoofdstraat [dé winkelstraat van Borger] Hipp -Fashion & 
Lifestyle- Borger. Een mooie en trendy damesmodezaak 
met kleding, sieraden, schoenen en tassen.

DE HOTSPOT VAN DRENTHE
De winkel opende in oktober 2021, midden in de corona 
tijd en is nu al een groot succes. Volgens velen is de zaak 
dé hotspot van Drenthe en komen klanten van heinde en 
ver. Eigenaresse Isabel werkt elke dag met veel passie en 
plezier samen met haar twee collega’s Fieke en Evelien. Zij 
adviseren van een sieraad tot een volledige outfit, op een 
eerlijke manier zowel jonge als
oudere klanten.

KWALITEIT EN EXCLUSIVITEIT
Hipp -Fashion & Lifestyle- Borger heeft mode van maat 34 
tot 46 XXL, voor klanten in de leeftijd van 25 tot 90+jaar 
(!), biedt kwaliteit, is exclusief en tegen betaalbare prijzen. 
Koop je iets bij Hipp -Fashion & Lifestyle- Borger dan heb 
je geen klantenpas meer nodig. Er is een spaarsysteem 
waarbij je punten spaart bij iedere aankoop via de wallet 
van je mobiele telefoon, voor mooie kortingen. Daarnaast 
krijg je ook een leuke attentie als je jarig bent.

WARM ONTVANGST
Bij Hipp -Fashion & Lifestyle- Borger is er altijd een warme 
ontvangst en uitstekende service. De medewerksters 
verwelkomen elke klant met een heerlijke barista koffie en 
delicatessen.

ONZE MERKEN
Mos Mosh - Yaya - Summum - Msch - Zusss - JC Sophie 
Cambio - Co’Couture - Nukus - Selected - Bella Dahl
Articles - Trezz - Zag jewels - Oozoo Watches - Biba
Burkely 

Hipp Fashion & Lifestyle
Achter de Brink 2/3, 9531 AZ Borger  |  06-43299280
www.hipp-borger.nl  |  Instagram.com/hippborger
Facebook.com/hippborger





Leuk Project in Onstwedde
bestaat vijf jaar
Ellen Paap gaat geen enkel leuk project uit de weg!
 
Soms heb je als onderneming, hoe klein of groot dan ook, behoefte aan wat extra administratieve en secretariële 
diensten en ondersteuning. Dit kan voor een korte periode zijn, maar ook voor langere tijd. In alle gevallen is het bij 
de wens om extra kennis op secretarieel gebied, bij personeelszaken en de boekhouding zeer verstandig om voor 
Leuk Project van Ellen Paap te kiezen. Vijf jaar geleden startte ze haar onderneming en die periode is werkelijk voor-
blij gevlogen.

Expertise
Ze weet het nog goed. Na een intensieve 
periode van netwerken en het opbouwen 
van naamsbekendheid ging ineens de 
telefoon. ‘Of ik kon helpen. Dat was 
echt iets bijzonder; een bedrijf dat 
mij belde. Vervolgens is het snel 
gegaan en ben ik zo nu en dan 
zelf in de positie om ja of nee op 
leuke projecten te zeggen, vertelt 
Ellen. Voor ze Leuk Project begon, 
werkte ze in onder andere in een 
administratieve functie in de zorg. 
Ze was secretaresse, directiese-
cretaresse en verzorgde een deel 
van de boekhouding. Ook raakte 
ze bekend met personeelszaken. 
‘Het was een zeer leerzame peri-
ode. Al die expertise die ik in die 
jaren opgebouwd heb, komen me nu 
goed van pas. Zeker ook omdat ik heb 
gewerkt met allerlei verschillende sys-
temen en software,deze flexibiliteit en 
diversiteit past bij mij.’ Leuk Project kreeg 
in 2020 een enorm boost toen Ellen in de top 
10 eindige bij de uitverkiezing ‘Secretaresse van 
het Jaar’. En nu, vijf jaar na de start van haar onderne-
ming, is de agenda vol. Al is er altijd ruimte voor overleg of 
een ander leuk project. Kiezen voor zelfstandigheid is voor 
Ellen een uitstekende stap gebleken.

Perfecte oplossing
‘Momenteel doe ik Leuke Projecten voor 

diverse grote en kleine organisaties. Zo 
werk ik al enige tijd voor een bedrijf 

binnen de scheepvaartindustrie, doe 
ik werk voor gemeenten, welzijnsor-

ganisaties, maar ook voor bijvoor-
beeld zorgboerderijen en basis-
scholen. ‘Dat laatste vind ik héél 
leuk. Soms is het werk van tijde-
lijke aard, soms blijf ik langer en 
bied ik bijvoorbeeld structureel 
eens per twee weken onder-
steuning. Voor ondernemers kan 
ik de perfecte oplossing zijn. Ze 
zitten immers nergens aan vast.’

Sterke punten
Leuk Project doet meer dan trouw 

de gevraagde werkzaamheden 
uitvoeren. ‘Ik probeer me altijd te 

verdiepen in de bedrijfsvoering en 
kom niet zelden met adviezen hoe er 

effectiever gewerkt kan worden. Hoe 
bedrijven tijd kunnen besparen. Leuk Pro-

ject run ik alleen. Ik heb wel eens de ambitie 
gehad om een kantoor te hebben met een gezellig, 

klein aantal medewerkers. Dat heb ik ondertussen laten va-
ren. Ik weet van mezelf gewoon wat ik kan, en die verwach-
ting kan ik niet bij een ander scheppen.’ Ellen staat altijd 

aan en is scherp. ‘Ik ben productief en wil mijn werk altijd 
perfect doen. In deze branche is mond-tot-mondreclame de 
beste reclame. Mijn sterke punten? Dan wil ik toch speciaal 
vergaderingen plannen, organiseren en notuleren noemen, 
al durf ik mezelf ondertussen ook allround te noemen. Bo-
vendien heb ik de afgelopen vijf jaar erg veel geleerd. 

Als je je wilt ontwikkelen, dan kan ik iedereen de stap om 
voor jezelf te beginnen aanraden. Het is dan overigens wel 
belangrijk dat je je realiseert wat ondernemen inhoudt en 
je nooit blind te staren op alleen de voordelen zoals vrij-
heid. Ondernemen is hard werken.

Meer weten over Leuk Project? Bel dan met Ellen Paap
(06 - 21 90 64 27) of bekijk de website leukproject.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



Sisters Makelaardij en Assurantiën trots op nieuw pand
‘Wij nemen de klant nog écht bij de hand’

Twee zussen die een succesvol bedrijf leiden. Het is het verhaal van Janneke de Vries 
en Marjan Kruiter-de Vries. Samen runnen zij Sisters Makelaardij en Assurantiën in 
Stadskanaal. Onlangs openden  ze een nieuw en werkelijk prachtig pand, als voorlopige 
kers op de taart. ‘We hebben op relatief late leeftijd samen besloten deze gok te wa-
gen. En tot op de dag van vandaag hebben we daar geen spijt van. We hebben het druk, 
we hebben een grote groep loyale klanten en onze werkwijze wordt gewaardeerd’, 
zeggen Janneke en Marjan in koor.

Prima samenwerken
Janneke en Marjan kunnen prima samen-
werken. ‘Bovendien is het zo dat we beiden 
onze ‘eigen toko’ hebben. Ik (Janneke) doe 
de makelaardij en Marjan de hypotheken. 
Dat werkt echt prima. Klanten hebben zo 
bij ons meteen alles onder één dak’, zegt 
Janneke. De twee zussen hebben overigens 

ondertussen versterking gekregen van 
Daniëlle. ‘Het was onze ambitie om dit met 
z’n tweeën te blijven doen. Op een bepaald 
moment moet je echter wel realistisch 
blijven. We kregen het zó druk, dat het met 
ons beiden gewoon niet meer te doen was. 
We zijn dan ook blij dat Daniëlle er bij ge-
komen is. Dat kon ook in ons nieuwe pand, 

we hebben er nu de ruimte voor. Daniëlle 
ondersteunt ons beide in onze dagelijkse 
werkzaamheden.’

Weekend en de avonduren
Ondertussen staat Sisters Makelaardij en 
Assurantiën er bij klanten heel erg goed op. 
Dat heeft alles te maken met de werkwijze, 
die zeer persoonlijk is. Wij bieden nog 
die ouderwetse service. Mensen kunnen 
hier nog gewoon binnenlopen, ook voor 
bijvoorbeeld verzekeringen. Wij nemen de 
tijd voor onze klanten. 

Verder zijn we altijd bereid om in het week-
end en in de avonduren mensen te ontvan-
gen of een bezichtiging te plannen. Weet je 
wat het is, als je kijkt naar onze hypotheek-
klanten, dan blijkt in de praktijk dat ze nog 
best moeite hebben om alles zelf online te 
regelen. En dat geldt zeker niet alleen voor 
mensen die al wat ouder zijn. Wij helpen 

ze echt verder, tot aan het verzamelen en 
uploaden van de documenten aan toe.’

Opening
De opening van het nieuwe pand was 
prachtig, met relaties, familie en vrienden. 
‘Zoals het nu gaat, gaat het prima. Wij 
hoeven geen honderden huizen in onze 
portefeuille. Want dan verliezen we ook 
het contact met onze klanten. Wij willen de 
mensen nog echt kennen en dat gaat niet 
als je heel erg groot wordt. Daarom blijven 
wij graag een klein vrouwenkantoor met 
aandacht voor onze klanten.

Sisters Makelaardij en Assurantiën is ge-
vestigd aan de Navolaan 12 in Stadskanaal. 
Je kunt het bedrijf telefonisch bereiken via 
0599 - 65 02 32 (Makelaardij)  
of 0599 - 82 02 03 (Assurantiën)
Zie ook www.makelaardijsisters.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



‘We voelen ons gezegend hier’
De Drijscheer: kloppend hart van Alteveer
Zeg Alteveer en je zegt De Drijscheer. Ze-
ker sinds de komst van Judith Koops is het 
multifunctioneel centrum hét kloppend 
hart van Alteveer geworden. ‘Ik ben nu on-
geveer tweeënhalf jaar accommodatiebe-
heerder en doe het horecabedrijf. Die tijd 
is werkelijk voorbij gevlogen. Samen met 
mijn man Andre hebben we langzaam maar 
zeer zeker De Drijscheer naar onze hand 
gezet. Ondertussen voelen we ons samen 
gezegend hier’, zegt Judith, die sinds acht 
weken op de volledige ondersteuning van 
haar man Andre kan rekenen. ‘Dat gaat 
verrassend goed, haha. De Drijscheer is 
een beetje ons tweede huis geworden.’

Dé plek voor een bruiloft of een feest
In De Drijscheer is vrijwel altijd wel iets 
te doen. Zo heeft het nadrukkelijk een 
dorpshuisfunctie, organiseert BNI Wester-
wolde er haar bijeenkomsten en worden 
er tal van cursussen georganiseerd door 
onder meer gemeentes en scholen. Verder 
is De Drijscheer geworden tot dé plek voor 
een bruiloft of feest. ‘Daarnaast hebben we 
samen met vier jongeren uit het dorp dit 
jaar bijvoorbeeld ook ‘Grandioos Alteveer’ 
hier georganiseerd. Dat deden we op het 
grasveld achter het gebouw. Er waren 
duizend mensen en het was echt geweldig’, 
zegt Judith.

Compliment
Dat Judith een harde werker is, is een 
understatement.’Eigenlijk is het vanaf het 
begin heel erg goed gegaan. Dat heeft mis-
schien ook te maken met het feit dat we De 
Drijscheer naar onze hand hebben gezet. 
We hebben de bar bijvoorbeeld aange-
pakt en die veranderd van een wat kille 
sporthalkantine tot ene soort van mancave. 
Wat we ook eens in de maand hebben is 
een kroegavond. Dan zijn we dus echt een 
gezellig café met soms wel tachtig gasten. 
Echt geweldig’, vertelt Judith, die met haar 
vrouwenhand ook de sfeer in en rond De 
Drijscheer verbeterde. ‘Laatst was hier 
iemand die al jaren niet in De Drijscheer 
geweest was. Ze zei dat ze het bijna niet 
meer herkende. Dat vond ik ene prachtig 
compliment.’

Officiële trouwlocatie
De Drijscheer is een officiële trouwloca-
tie en zeker door mond-tot-mondreclame 
kiezen steeds meer mensen ervoor om hun 
feest in Alteveer te vieren. ‘Dat zijn niet 
alleen feestjes van mensen uit Alteveer, 
maar zeker ook uit Wedde en Onstwedde’, 
zegt Judith, die tevreden is met hoe het nu 

gaat. ‘We kunnen het samen nu perfect aan 
en staan graag op de werkvloer. Ga je echt 
groter worden, dan word je een soort van 
manager en dat is eigenlijk niets iets dat we 
ambiëren. Wij hoeven niet groter. In onze 
optiek kun je dan beter vaker bepaalde 
activiteiten organiseren. Groei op zich is dus 
geen doel. 

Zoals het nu gaat, is gewoon perfect. We 
voelen ons echt gezegend hier.’

MFC De Drijscheer is gevestigd aan de Klei-
weg 1 in Alteveer. Je kunt Judith telefonisch 
bereiken via 06-13829089. Zie ook de 
website dedrijscheer.eu. (RegioMagazine/
Vincent Muskee)



Heerlijke verwenmiddag Schoonheidssalon Smeerling
‘Mensen hebben ook echt behoefte aan ontspanning’

Schoonheidssalon Smeerling bestaat binnenkort precies één jaar. Om die reden biedt 
het in samenwerking met Gasterij Natuurlijk Smeerling een heerlijk verwenmiddag 
aan. Dat Gasterij Natuurlijk Smeerling en Schoonheidssalon Smeerling de handen ineen 
slaan, is natuurlijk geen verrassing. ‘Zoals veel mensen wel weten, is Schoonheidssalon 
Smeerling het bedrijf van mijn dochter Claudia’, vertelt Margriet Nieuwenhuis, zelf al 
bijna tien jaar verantwoordelijk voor de prachtige gasterij in één van de mooiste stuk-
jes van de provincie Groningen.

Schoonheidssalon Smeerling bestaat één 
jaar
‘Vanwege het 1-jarig jubileum leek het ons 
leuk om weer iets samen te doen’, vertelt 
Margriet. ‘Dat doen we nu overigens niet 
voor de eerste keer. Zo hebben we al eens 
samen een workshop aromatische plan-
ten gehouden. Nu bieden we samen een 
heerlijke verwenmiddag, perfect voor twee 
mensen. Het mooie is dat deze speciale 
actie al even loopt en echt een schot in 

de roos is. Dat is duidelijk een signaal dat 
mensen echt behoefte hebben aan ont-
spanning.’

Glimmende wangetjes
De verwenmiddag begint in Schoonheids-
salon Smeerling, op loopafstand van 
Gasterij Natuurlijk Smeerling. ‘Bij Claudia in 
de salon krijgen mensen een ontspannen 
gezichtsbehandeling, van 25 minuten per 
persoon. Daarna wandelen de gasten naar 

de gasterij, waar ik een proeverij verzorg, 
met iets zoets en hartigs. Daarna krijgen ze 
van de gasterij een wandelroute naar keu-
ze, die ze vervolgens meteen kunnen gaan 
proberen’, vertelt Margriet. ‘Het is gewoon 
een heel leuk middagprogramma. Voor een 
klein bedrag heb je een heel leuke invul-
ling van de middag. De gezichtsbehande-
ling en de wandeling werken ontspannend, 
wij van de gasterij verzorgen de inwendige 
mens.’ De verwenmiddag is perfect ge-
schikt voor twee mensen. ‘En zoals gezegd 
zijn de reacties op deze verwenmiddag erg 
positief. Ik heb al verschillende mensen 
hier met glimmende wangetjes zien zitten.’

Tien jaar
De verwenmiddag is natuurlijk ook prima 
weg te geven als cadeautje. ‘Wij merken dat 
mensen weer toe zijn aan iets leuks’, zegt 

Margriet, die zichzelf ondertussen opmaakt 
voor een ander jubileum. In maart 2023 na-
melijk, draait Gasterij Natuurlijk Smeerling 
precies tien jaar. ‘Natuurlijk gaan we ook bij 
deze bijzondere verjaardag stilstaan. Hoe 
we dat precies gaan doen, daar ben ik nu 
nog niet helemaal over uit’, vertelt ze.

De verwenmiddag van  
Schoonheidssalon Smeerling en Gasterij 
Natuurlijk Smeerling kost slechts 32,50 
euro per persoon. Aanmelden kan via 
info@schoonheidssalonsmeerling.nl . 
Via schoonheidssalonsmeerling.nl kun 
je meer informatie vinden over de jarige 
salon, zoals je via www.gasterij-natuurlijk-
smeerling.nl alles kunt lezen over de vele 
mogelijkheden die de gasterij te bieden 
heeft. (RegioMagazine/Vincent Muskee)



Renate Paans Accountancy: Kleinschaligheid,  
betrokkenheid en toegankelijkheid
Een succesverhaal. Anders kan het verhaal van Renate Paans Accountancy niet omschre-
ven worden. Ooit –zo’n 23 jaar geleden- begon ze na tien jaar voor KPMG te hebben ge-
werkt haar eigen bedrijf. Ze deed haar werk toen bij wijze van spreken aan de keuken-
tafel. Vervolgens werd er een garage omgebouwd tot kantoor totdat het bedrijf in 2009 
naar Onstwedde verhuisde. Met zes medewerkers heeft ze de gedroomde bedrijfsom-
vang bereikt en kan ze kleinschalig en persoonlijk betrokken blijven. ‘En dat is precies 
wat ik graag wil’, zegt Renate Paans.

Kernwaarden
Want vraag Renate naar de kernwaarden 
van het bedrijf en je krijgt altijd hetzelfde 
antwoord. ‘Wat wij doen vanuit ons accoun-
tantskantoor is het bedienen van onder-
nemingen en organisaties, ondertussen 
zo’n 250 in getal. Deze bedrijven bevinden 
zich met name in Groningen en Drenthe. 

Ons kennisniveau is hoog en aan ervaring 
hebben we zeker geen gebrek. Kleinscha-
ligheid, toegankelijkheid en betrokkenheid 
zijn echt onze kernwaarden’, zegt Renate.

Toetsing
Als registeraccountant wordt Renate Paans 
Accountancy elke zes jaar getoetst. ‘Je moet 

voldoen aan steeds meer regels. Voor de 
zomer zijn we weer getoetst en we volde-
den ruimschoots aan de gestelde normen. 
Als accountantskantoor moet je meebe-
wegen met de digitale ontwikkelingen. We 
werken tegenwoordig vrijwel volledig di-
gitaal. Klanten hieven de bonnetjes al lang 
niet meer in een schoenendoos te bewaren. 
Ze maken er gewoon een foto van en wij 
redden ons er mee. We kunnen bedrijven 
ondersteunen op een manier die voldoet 
aan hun behoeften. We leveren hier dus 
echt maatwerk.’ Renate vindt het leuk om 
ondernemers te helpen met de digitale 
boekhouding. ‘Ik vraag altijd wat klanten 
willen en wat ze zelf kunnen. Hoe meer ze 
zelf doen, hoe meer inzicht ze hebben in 
hun eigen kosten en omzet namelijk.’

Klanten komen vanzelf
Het klantenbestand van Renate Paans 
Accountancy is groot. ‘Door natuurlijk 
verloop vallen wel eens bedrijven af, er 
komen er elk jaar opnieuw echter meer bij. 
In feite komen die klanten vanzelf. Ik heb 
er eigenlijk nooit achteraan hoeven lopen. 
Ik denk dat dit te maken heeft met onze 
persoonlijke aanpak en de korte lijntjes’, 
zegt Renate, die stiekem wel eens nadenkt 
over de toekomst. ‘Natuurlijk kijk ik daar 
naar. Wat dat betreft ben ik op zoek naar 
een accountant die het leuk lijkt om hier 
eerst te gaan werken en eventueel later 
het stokje van mij over kan nemen. Ik heb 
twee zoons, die hebben echter een andere 
richting gekozen.’

Balans
Een goede balans tussen werk en privé 

is volgens Renate altijd belangrijk. ‘Als ik 
werk, dan sta ik altijd aan. Het is verstandig 
om zo nu en dan afstand te nemen en een 
keer een dag vrij te nemen. Behalve dat 
ik actief ben voor mijn bedrijf, doe ik ook 
regelmatig iets voor de accountancy op-
leiding en ben ik ook maatschappelijk nog 
actief. Het is dus – heel toepasselijk- steeds 
zoeken naar een goede balans tussen werk 
en andere belangrijke dingen in het leven.’

Renate Paans Accountancy – het adres 
voor accountancy, administratief, fiscaal en 
bedrijfsadvies- is gevestigd aan de Dorps-
straat 4 in Onstwedde. Je kunt het bedrijf 
telefonisch bereiken via 0599-332063. 
Zie ook de website www.renatepaans.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)

Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal
‘Vrouwen krijgen hier tijd en aandacht’

Een bijzondere zaak, en dat is het: Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal. Al zeventien jaar 
wordt de zaak gerund door Ina Kram. ‘Het is een feit dat dat borstprotheses en aanver-
wante artikelen voor de meeste lingeriezaken niet meer dan een bij-artikel zijn. Vanuit 
mijn eigen ervaring kan ik deskundig advies geven en samen met vrouwen een pas-
sende deel- of borstprothese uitzoeken. Daarbij krijgen vrouwen die hier op afspraak 
komen alle tijd en aandacht die noodzakelijk is. Ik ben dan ook alleen op afspraak 
open’, vertelt Ina.

Mijn manier
‘Ik heb klanten uit heel Nederland en zelfs 
een vaste klant uit België. Ja, daar ben ik 
best trots op. Mensen zeggen wel eens 
tegen mij dat ik niet zakelijk genoeg ben. 
Daar trek ik me echter niets van aan. Ik doe 
het op mijn manier. Vaak zie ik vrouwen 
hier met het hoofd gebogen binnenkomen. 
Als ze echter weg gaan, dan hebben ze een 
big smile. Precies daar haal ik mijn voldoe-
ning uit’, zegt Ina, die zelf te maken kreeg 
met borstkanker en al snel tegen bepaalde 
zaken aanliep. Onder het motto ‘ik kan de 
wereld niet verbeteren, maar ik kan er wel 

een steentje aan bijdragen’ begon ze een 
zaak aan huis. 

Kop koffie
Tegenwoordig echter, heeft ze een riant 
pand en heeft ze volgens mensen die het 
kunnen weten het grootste aanbod voor 
vrouwen. ‘Het feit dat ik lotgenoot ben, is 
een voordeel. Voor we daadwerkelijk op 
zoek gaan naar mooie lingerie, badkleding 
en nachtkleding, hebben we altijd eerst 
een gesprek met een kop koffie. De meeste 
vrouwen die hier komen zijn hier zeker 
drie uur’, zegt Ina, die overigens ook bij 

vrouwen op bezoek gaat. ‘Als vrouwen niet 
in staat zijn om hier naar te te komen, dan 
kom ik gewoon bij ze thuis’, laat ze weten. 
Het is Ina ten voeten uit.

Prachtige collecties
Ina’s Bodyfashion heeft een overeenkomst 
met alle zorgverzekeraars. Bovendien wordt 
ze elk jaar opnieuw getoetst. ‘Je moet aan 
behoorlijk wat regels en eisen voldoen om 
een dergelijke zaak te mogen runnen’, weet 
Ina, die dat dus al zeventien jaar prima voor 
elkaar heeft. ‘Voor mijn doelgroep is er ook 
gewoon heel leuke en moderne lingerie, 
badkleding maar bijvoorbeeld ook zomer-
hemdjes beschikbaar. Mijn leveranciers 
zijn Anita, Amoena, Basko Healthcare en 

Silima. En reken maar dat die echt prachtige 
collecties hebben. Ik hoor best vaak dat 
‘gewone’ vrouwen vinden dat zij niet zulke 
leuke lingerie kunnen vinden dan ik aan 
kan bieden’, laat Ina weten. ‘Overigens kan 
ik elke vrouw helpen bij het vinden van de 
leukste lingerie, badkleding en zeker ook 
nachtkleding. Vrouwen die willen dat ik ze 
help bij het vinden van geschikte bodyfa-
shion, kunnen ook gewoon een afspraak 
maken.’

Ina’s Bodyfashion is gevestigd aan de 
Scheepswerfkade 51 in Stadskanaal. Ina is 
telefonisch te bereiken via 0599-648582. 
Zie ook de website inasbodyfashion.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



Romala’s Home; daar waar iedereen zich prettig voelt
‘Het is hier heel gemoedelijk, hier kan alles’
Het is een uitdaging om Romala’s Home in één woord of 
zin te duiden. ‘Het is mijn huis, een plek waar iedereen 
zich prettig voelt en waar van alles te zien, te doen en 
te beleven is’, zegt Marlies de Gouw.  Romala’s Home in 
Kielwindeweer heeft enorm veel te bieden. Je vindt er 
een showroom met prachtige Vietnamese kunst, het is 
een koffie- en theehuis, er is een prachtige theetuin en je 
kunt er trouwen. Ook is Romala’s Home de plek waar met 
regelmaat leuke evenementen plaatsvinden, waar een 
Bed & Breakfast is gesitueerd, waar vakantiehuisjes staan 
en van waaruit heerlijke en betaalbare menu’s aan huis 
gebracht worden. Ook voor de lekkerste hapjes en buffet-
ten ben je er aan het juiste adres. Ga er maar aan staan!

Gemoedelijkheid
Marlies de Gouw kan van niets iets prachtigs maken. Dat 
bewees ze al eerder, maar zeker in Kielwindeweer. ‘Toen 
we de boerderij in 2005 kochten, was de boerderij om-
ringd door pootaardappelen. Je kon de auto niet achter de 
boerderij parkeren, wat het stond hier  helemaal vol met 
aardappelen. En kijk eens wat er nu staat. Je herkent het 
echt niet meer’, zegt Marlies, een Brabantse en dus iemand 
die houd van gemoedelijkheid. 

Voor iedereen
‘Dit is een plek waar iedereen terecht kan. Ik heb mensen 
uit de zorg gehad die hier tot rust zijn gekomen. Mensen 
die ernstig ziek zijn, verblijven hier ook graag en ook artsen 
en professoren uit Amsterdam komen vrijwel elk jaar langs. 
Toen die ooit tegen me zeiden ‘dat het jammer was dat ze 
hier niet konden overnachten’, was wéér een nieuw idee 
geboren. Ik ben iemand die erg goed luistert naar de klant. 
Zo zijn de vakantiehuisjes bijvoorbeeld ontstaan en zo zijn 
meer initiatieven van de grond gekomen’, vertelt Marlies. 
Overigens is Romala een afkorting van de namen van Mar-
lies zelf, haar man en haar dochter. ‘Ik sta in het midden, 
precies zoals het voelt. Want zonder mijn man en dochter 
sta ik echt in het hemd’, lacht ze.

Kerstmarkt voor de zestiende keer
Ondertussen maakt Marlies zich op voor alweer de zes-
tiende Kerstmarkt, een evenement dat dit jaar op 10 en 
11 december gehouden word. De Kerstmarkt is een begrip 
geworden, en dat in een grote straal rond Kielwindeweer. 
‘Ik probeer de Kerstmarkt elk jaar weer uniek en bijzonder 
te maken. Ik denk dat dit me ook dit jaar weer gaar lukken, 
want op 11 december staat er een optreden van shanty-
koor De Scheepsjoagers gepland. Ook dat is iets waar ik de 
mensen die hier komen vaak over heb horen praten. Het 
is fantastisch dat het gelukt is om dit koor hier naar toe te 

krijgen. Ze zullen een optreden verzorgen in een unieke 
setting’, belooft Marlies alvast. De Kerstmarkt is op 10 en 
11 december toegankelijk van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Romala’s Home is gevestigd aan de Pieter Venemakade 
209 in Kielwindeweer. Je kunt Marlies telefonisch bereiken 
via 0598-352585. Romala’s Home is geopend van donder-
dag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur Zie ook 
www.romala.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)



Margreet Dik Compressie Therapeut & Mammacare 
specialist
Dit jaar is voor mij een bijzonder jaar, in Maart bestaat mijn praktijk 10 jaar, in augus-
tus werd ik 50 en deze maand, oktober Borstkanker maand, zit ik 30 jaar in dit vak. In 
deze 30 jaar is er veel veranderd op het gebied van nazorg bij (borst) kanker. Zo heb in 
het afgelopen jaar een mooie samenwerking met EVE borstprotheses opgebouwd. Dit 
bedrijf zit in Haarlem en maken daar 3D geprinte borstprotheses. Deze worden op maat 
gemaakt en passen als een puzzelstukje op je lijf. “Dit gevoel gun je toch iedereen”

Sinds April 2022 heb ik een scanner waar-
mee ik deze protheses kan aanmeten in de 

praktijk in Zuidlaren. (De dames hoeven 
dan niet meer naar Haarlem.) Er wordt een 
3D scan van je lijf gemaakt en aan de hand 
daarvan wordt er een super lichtgewicht 
prothese voor jou gemaakt.

Deze EVE maatwerk prothesen, zitten niet 
bij alle zorgverzekeraars in het basis pak-
ket, wel vragen wij voor iedere klant het 
individueel aan bij de zorgverzekering met 
een goede motivatie. Tot nog toe hebben 
alle dames het gedeeltelijk of volledig 
vergoed gekregen, afhankelijk van de 
verzekering.

Eigenlijk kan ik de meeste dames nog 
steeds naar tevredenheid voorzien met een 
“standaard” borstprothese en een goed 
passende bh. Deze bh is het belangrijkste 
voor een goed passende prothese. Als de 
bh niet goed zit om de e.v.t. bestaande 
borst, kun je ook nooit een goed passende 
prothese aanmeten. Of het nou standaard, 
of een EVE prothese is. Gelukkig heb ik zo’n 
1000 bh’s in voorraad, geschikt voor het 
dragen van deze prothesen.

Ook zeker bij een borstbesparende opera-
tie, is het aan te raden om eens samen naar 
een goede bh te kijken, al dan niet met een 
deelprothese voor weer symetrie. Door de 
behandeling/bestraling, zie je vaak volume 

verschil in de beide borsten. Dit kan ik 
uitvullen met een goed passende bh. Ook 
is de EVE maatwerk prothese geschikt na 
borst besparende operaties.

Wilt u graag meer informatie over borst-
prothesen, bh’s of over de EVE protheses, 
neemt u dan gerust contact met mij op voor 
een afspraak om samen te kijken wat voor 
u een goede oplossing is.

Margreet Dik
Compressie & Mammacare specialist
Lindenhof 10  |  9471RV Zuidlaren
info@margreetdik.nl
www.margreetdik.nl

Pand 5 Mode in Vlagtwedde
‘Gezelligheid kent hier geen tijd’
Mannen en vrouwen die op zoek zijn naar hippe kleding 
kunnen prima terecht bij Pand 5 in Vlagtwedde. Behalve 
dat je er de leukste mode kunt vinden, kun je er zeker ook 
terecht voor leuke woonaccessoires, damesschoenen en 
ondergoed van onder meer het merk Ten Cate. Daarbij 
worden bekende merken als Tramontana, Enjoy, Red But-
ton en Ned gevoerd, waarmee overigens nog slechts het 
topje van de ijsberg genoemd is. Wat je er echter altijd 
vindt, is gezelligheid. Shoppen bij Pand 5 in Vlagtweede is 
een uitje. Met een heerlijke, warme pelletkachel, de altijd 
vrolijke hond die je welkom heet en heerlijke, herkenbare 
muziek uit de jaren zeventig. ‘En we hebben natuurlijk al-
tijd koffie klaar staan’, zegt Zwanet Buirs, trotse eigenaar 
van Pand 5 Mode.

Praatje en een kop koffie
Al acht jaar is Buirs de trotse eigenaar van Pand 5 Mode. 
Het ondernemerschap bevalt haar goed. ‘Toch voel ik me 
niet eens echt een ondernemer. Ik ben iemand die graag 
met mensen omgaat. Voorheen was ik werkzaam in de 
zorg. Je zou dus kunnen zeggen dat ik mensen nog steeds 
in de kleding help, alleen hoef ik ze nu niet te wassen’, 
lacht Zwanet. ‘Ik maak het hier altijd zo gezellig mogelijk. 
Er zijn ook mensen die zomaar even binnenwandelen voor 
een praatje en een kopje koffie. Dat vind ik ook prima. Ik 
vind het nog steeds prachtig om een eigen zaak te runnen, 
ondanks het feit dat het je door de regering soms wel erg 
moeilijk gemaakt wordt’, zegt Zwanet.

Modeshow
Bij Pand 5 Mode kunnen mensen van dertig jaar even 
goed slagen als mensen die al in de tachtig zijn. ‘Ik bedien 
inderdaad een zeer brede doelgroep en ben niet iemand 
die meteen bij de mensen staat. Ik help ze natuurlijk heel 
graag, maar als ze eerst zelf gewoon even rustig rond 
willen kijken, dan is dat ook gewoon prima.’ Pand 5 Mode 
organiseert twee keer per jaar een modeshow, vaak als 

sprake is van een wisseling van het seizoen. ‘Ook dat vind 
ik prachtig om te doen. Ondertussen kan ik rekenen op een 
grote groep vaste klanten. Dat mensen hier steeds weer 
terugkomen is het grootste compliment dat ik kan krijgen’, 
vertelt Zwanet.

Waarheid en vertrouwen
Zwanet is allesbehalve een doorsnee ondernemer. Ze 
is iemand met een mening en steekt die ook niet onder 
stoelen of banken. ‘Ik vind dat je altijd jezelf moet blijven 
en je ook voor jezelf op mag komen, zeker als ondernemer. 

Tijdens de corona heb ik dat wel eens wat gemist. Voor de 
boeren heb ik heel erg veel begrip. Om die reden heb ik 
hier ook rode zakdoeken verkocht. En weet je, ze waren 
heel snel uitverkocht. Voor de rest vind ik dat je waarheid 
en vertrouwen in het hart vindt, en nergens anders.’

Pand 5 Mode is gevestigd aan de Wilhelminastraat 5 in 
Vlagtwedde. Je kunt Pand 5 Mode telefonisch bereiken via 
0599-638445. Zie ook de website www.pand5mode.nl en 
volg de gezellige zaak ook op Facebook. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)





Kral Keukens & Interieurs
Ambachtelijke keukens met oog voor detail!
Je hebt keukens en je hebt de keukens van Kral Keukens 
& Interieurs. Keukens van Kral zijn uniek en worden in 
de eigen werkplaats en op maat gemaakt. ‘Niets is hier 
onmogelijk’, vertelt Marian, die samen met Johan al ruim 
twintig jaar verantwoordelijk is voor Kral Keukens & Inte-
rieurs. Dat zij ruim twintig jaar geleden het juiste concept 
kozen, blijkt wel uit het feit dat de klanten uit heel Neder-
land naar Stadskanaal afreizen om daar hun droomkeuken 
te laten maken. ‘We hebben zelfs klanten in Duitsland en 
België en krijgen ook aanvragen uit Canada en Amerika’, 
vertelt Marian trots.

Eigen werkplaats
Johan en Marian hebben de taken keurig verdeeld. Johan 
doet de verkoop en hem tref je elke dag in de winkel. 
Marian is meer op de achtergrond. Zij verzorgt de boekhou-
ding en richt zich op social media. ‘Als mensen op zoek zijn 
naar een unieke keuken, dan komen ze in onze showroom 
in Stadskanaal. Hier kunnen ze de keukens zien en voelen. 
Vervolgens maken we een afspraak en gaan we om de tafel 
om de wensen en ideeën te bespreken. Wij maken een 
ontwerp en bespreken de details in de vorm van bijvoor-
beeld grepen en kranen. We bieden vervolgens een offerte 
aan en is die akkoord, dan gaan we in onze eigen werk-
plaats aan de slag. In de werkplaats zie je vervolgens echt 
de mooiste keukens ontstaan. En is de keuken klaar, dan 
plaatsen we die natuurlijk ook’, zegt Marian. ‘Hoe lang dit 
proces duurt? Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte 
van de keuken.’

Kwaliteit en maatwerk
Bij Kral Keukens & Interieurs kun je ook prima terecht voor 
kasten en badkamermeubels. ‘Ook die maken we natuur-
lijk helemaal zelf. Wil je de bijkeuken in de sfeer van de 
door ons gemaakte keuken, dan kan dat prima. Zo creëer 
je eenheid in de inrichting.’ Bij Kral Keukens & Interieurs 
vind je geen standaard keuken. ‘We staan voor kwaliteit en 

maatwerk. Hier is zo goed als alles mogelijk. Het concept 
dat we samen ruim twintig jaar geleden bedacht hebben, 
staat nog steeds als een huis. Wij staan achter elke keuken 
die we maken.’ 

Unieke keukens
Voor Kral Keukens & Interieurs is elke geplaatste keuken 
een reclameobject. ‘In onze branche krijg je veel nieuwe 
klanten via mond-tot-mondreclame. Mensen zien een door 
ons gemaakte keuken en vragen waar die keuken vandaan 

komt. Mensen die echt een mooie en unieke keuken willen, 
zijn om die reden best bereid om naar Stadskanaal te ko-
men. En daar zijn we uiteraard heel erg trots op’, zegt Mar-
jan, die ook het team roemt. ‘We werken met vier mensen 
in de winkel, terwijl in de werkplaats zeven mensen actief 
zijn. Het zijn allemaal specialisten die we echt koesteren.’

Kral Keukens & Interieurs is gevestigd aan  de Mandema-
ker 3 in Stadskanaal. Je kunt Kral Keukens & Interieurs 
bereiken via 0599-412216. Zie ook www.kralkeukens.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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