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OKTOBER WOONMAAND 
MET VEEL KORTINGEN

BIJ MEUBELHALLEN
KOLHAM! 

Zie onze advertentie op
de achterpagina van

de Bouwen & Wonen bijlage!

Voor de mooiste sierbestrating gaat u 
naar J.L. Smit Grond- en Straatwerk in 

Drouwenermond. Zie onze advertentie op 
pagina 3 van de Bouwen & Wonen bijlage!

GEZONDHEID
IS MEER DAN 

BEWEGEN
ALLEEN…

Sportstudio Caroline Fit & Fun
in Stadskanaal is coach van het
3Care Gezondheidsprogramma. 

Zie onze advertentie op pagina 5!

D&W Westerwolde: nu ook in  
Ter Apel dagactiviteiten voor  
iedereen die het nodig heeft
Afgelopen september opende D&W Westerwolde een nieuwe 
vestiging in Ter Apel. Na het fraaie pand in Bellingwolde en de 
unieke werklocatie (restaurant de Rode Loper) in Stadskanaal, is 
een voormalige drogisterij in het grensdorp Ter Apel de derde 
locatie van D&W Westerwolde. In gesprek met Fokko Meins en 
Mariël Dijkhuizen, over werkprojecten, ontwikkeling en sociale 
contacten.

“We zijn erg blij met ons nieuw geopende vestiging,” trapt Fokko af. 
“Wat we vooral doen zit opgesloten in onze naam: Dagactiviteiten 
en Werkprojecten. Dat is in Ter Apel niet anders. Bij dagbesteding 
hoef je echt niet te denken dat het zinloos eenvoudig werk is, om 
maar de dag door te komen. We bieden creatieve dagbesteding 
aan, zoals schilderen mozaïeken, houtbewerking enzovoort. We 
bieden plek aan iedereen om op zijn eigen manier, in gezelschap 
van anderen, tot een leuke daginvulling te komen..”

“Daarbij organiseren we met regelmaat sociale activiteiten,” gaat 
Mariël verder.  “We houden diverse uitstapjes, zoals bezoek aan 
winkelcentra, dierentuin, etentje, enzovoort, maar een bingomiddag 
is ook enorm belangrijk voor sociale contacten. Wij richten ons niet 
op een specifieke doelgroep, voor iedereen die aangeeft het nodig 
te hebben, staan wij klaar. Een probleem als eenzaamheid is inmid-
dels wel al een aantal jaren bekend, maar het lijkt niet direct te 
stoppen. Met name bij ouderen is er steeds meer behoefte om hun 
contacten op openbare plekken te vinden. Ook ouderen die wel 
familie hebben dat langskomt, komt eenzaamheid toch voor.”

“Overigens hebben we geen leeftĳdsgrens, iedereen is welkom.” 
vult Fokko aan. “Je kunt gewoon binnenlopen of een afspraak 
maken, wanneer iemand een dagje wil komen kijken kan dat. Even-
tuele administratieve afwikkelingen komen pas wanneer iemand 
besluit om van onze voorziening gebruik te maken.”

Fokko is nu meer dan tien jaar actief bij D&W Westerwolde, Mariël 
is vier jaar geleden in Bellingwolde aan het werk gegaan. “D&W 
Westerwolde komt voort uit Re-Horeca,” legt Fokko uit. “Hoewel de 
kern van Re-Horeca nog wel bestaat, liet die naam niet zien dat we 

nog veel meer aanbieden dan alleen horeca-werkprojecten. Van-
daar dat we nu, sinds kort, D&W Westerwolde heten. In Bellingwol-
de, maar nu ook in Ter Apel, bieden we creatieve dagbesteding aan 
en sociale activiteiten, In Stadskanaal betreft het een werkprojecten 
waar mensen arbeidsmatig werkzaam zijn in een regulier bedrijf. 
Hier krijgen de mensen de mogelijkheid om in een leertrajecten 
ervaring op te doen in de horeca. Het contact met de mensen maakt 
het leuk. Het is mooi om te zien dat iedereen met plezier heengaat 
en zichzelf verder kan ontwikkelen. Niet voor iedereen is het van-
zelfsprekend om werk te vinden en daarin stappen te maken. Som-
migen gaan in een ander tempo dan dat men misschien verwacht 
en als daar niet goed mee omgegaan wordt, dan botst dat. Zowel bij 
werkgever als werknemer. Het is echter zonde dat talent verloren 
gaat. Wij geloven dat iedereen talent heeft en dat iedereen dat 
op zijn eigen manier kan gebruiken. Daar willen wij een beschutte 
werkplek voor bieden. Een plek voor ontwikkeling en mocht het zo 
ver zijn, dat men weer de ‘reguliere’ arbeidsmarkt op kan.”

Lees verder op pagina 11!

Janet Jonker en Mariël Dijkhuizen, de twee
activiteitenbegeleidsters in Ter Apel
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Inruilactie bij Van den Berg Hoortoestellen Borger
Bent u - of kent u iemand die zijn of haar hoortoestellen niet draagt? Voor diegene die het hoortoestel in de kast heeft 
liggen, omdat het toestel simpelweg niet voldoet aan de verwachtingen, heeft Van den Berg Hoortoestellen een 
klinkende inruilactie. En het mooie is, het maakt niet uit waar de hoortoestellen zijn gekocht: u levert uw oude toestel 
in bij Van den Berg Hoortoestellen, ontvangt tot 1600 euro korting op de aanschaf van een nieuw hoortoestel en Van 
den Berg Hoortoestellen doneert úw oude hoortoestel aan de Starkey Hearing Foundation!

Van den Berg en de Starkey Hearing Foundation
Van den Berg Hoortoestellen is trotse partner van de Star-
key Hearing Foundation. In 2017 doneerde Van den Berg 
Hoortoestellen ruim 100 hoortoestellen aan de Hearing 
Foundation. Vorig jaar doneerde ze meer dan 200 hoortoe-
stellen en inmiddels staat de teller voor dit jaar al op ruim 

270 hoortoestellen. De Hearing Foundation is 
in meer dan 100 landen actief, o.a. in Afrika, 
Europa, Amerika en Centraal Azië. Sinds de 
oprichting in 1984 heeft de Hearing Foun-
dation wereldwijd ruim tweemiljoen hoor-
toestellen geschonken aan hulpbehoevende 
slechthorenden.

Dubbel voordeel
Het inruilvoordeel geldt voor diverse types in 
verschillende prijssegmenten, o.a. de scherp 
geprijsde Muse en Halo2 (made for iPhone), 
maar ook de recentelijk geïntroduceerde 
LivioAI. Maar dat is nog niet alles, hoortoe-
stellen zijn dit jaar, in het kader van “privé-
aankoop”, aantrekkelijke fiscaal aftrekbaar. 
Uw belastingvoordeel kan oplopen tot maar 
liefst 50% van de totale aanschafwaarde. De 
audiciens van Van den Berg Hoortoestellen 
nemen graag de tijd voor het maken van een 
persoonlijke berekening van úw belasting-
voordeel. 

Borger, dichterbij dan u denkt
U hoort het goed, uw oude hoortoestellen 
zijn, bij Van den Berg Hoortoestellen, veel 
geld waard! Bel 0599 – 235 444 en maak 
vandaag nog een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. U vindt dé 
hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, Van 
den Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 
12C in Borger. Naast het feit dat de winkel 
uitstekend bereikbaar is met het openbaar 
vervoer en de auto, beschikt de winkel ook 
over een ruime gratis parkeergelegenheid. 
Tot horens, bij Van den Berg Hoortoestellen!
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Vertrouwen in TWi Support, dat is vertrouwen op 
de juiste aanpak
De meest uiteenlopende instan-
ties, bedrijven en verenigingen 
hebben zo hun eigen speerpun-
ten, maar voor elk geldt ook dat 
een strakke organisatie hét ver-
schil kan maken. TWi Support, 
gevestigd in Sellingen, is de stil-
le kracht voor verschillende op-
drachtgevers, elk met hun eigen 
achtergrond. Hoewel niet op de 
voorgrond is Tamara Witkamp, 
eigenaar van TWi Support, niet 
minder belangrijk. Sterker, haar 
opdrachtgevers zijn dolblij met 
haar. Maar waarom en wat doet 
TWi Support nu écht?

“Dat kan ik uiteraard wel uitleg-
gen,” lacht Tamara als antwoord 
op die vraag. “Ik bied maatwerk 
en flexibiliteit in secretariële 
dienstverlening. Dat klinkt mooi, 
maar in de praktijk houdt het in dat ik onder meer inzetbaar ben om complexe vergaderin-
gen voor te bereiden, bij te wonen en daarbij verslaglegging doe. Het beheren van e-mail, 
plannen van bijeenkomsten of afspraken, het organiseren van evenementen en trainin-
gen, financiële administratie, het beheren van social media, ga zo maar door. Het zijn de 
zaken die broodnodig zijn om tot een gezamenlijk doel te komen, maar waar niet altijd tijd 
of de juiste kennis voor aanwezig is. Ik kan die ondersteuning wél bieden, voor zowel de 
korte als de lange termijn.”

Voor Tamara is managementondersteuning op haar lijf geschreven. Dat ze tot de stap is 
gekomen om in 2014 TWi Support op te richten, was niet direct voorzien. “Ik ben vijf jaren 
geleden mezelf begonnen, ik ben altijd directie-assistent geweest. In het noorden heb ik 
o.a. bij de OZG en projectbureau Blauwestad gewerkt. Door veel vergaderingen voor te 
bereiden en bij te wonen die vaak doorspekt waren met jargon, leerde ik zelf natuurlijk 
ook veel bij. Een oud-collega moedigde mij eens aan voor mezelf te beginnen, maar op 
dat moment was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Door omstandigheden liep mijn 

loopbaan in diezelfde periode spaak en toevallig – noem het maar toevallig – wist een 
oud-collega uit Den Haag, die ik twintig jaar niet gesproken had en mij via LinkedIn had 
gevonden, mij te benaderen voor ondersteuning aan een landelijke beroepsvereniging. 
Van het één kwam het ander en ik was zelfstandig ondernemer. Binnen een maand had ik 
verschillende projecten lopen en de eerdergenoemde beroepsvereniging is nog altĳd een 
tevreden klant, daar ben ik trots op!”

Tamara werkt veel vanuit huis en daardoor is zij zeer flexibel in haar tĳd. Opdrachtgevers 
weten wat ze aan Tamara hebben. Zij hebben vertrouwen in het feit dat wat moet gebeu-
ren ook echt gebeurt. In alles communiceert ze dat 'het goed komt'. Tamara is een profes-
sional in haar vakgebied, maar schuwt het samenwerken met andere ZZP-ers zeker niet. Ze 
werkt o.a. samen met experts op andere vlakken, zoals grafisch vormgevers.

Het sleutelwoord is samenwerking: pro-actief en servicegericht samenwerken met de op-
drachtgever. “Mijn gedrevenheid voor mijn klanten maakt het nog altĳd leuk om voor hen 
te werken, ook als iets op zondagochtend móet gebeuren.
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Gezondheid is meer dan bewegen alleen…
Sportstudio Caroline Fit & Fun is coach van het 
3Care Gezondheidsprogramma
door Jaap Ruiter
Sportstudio Caroline Fit & Fun uit Stadskanaal is nu een jaar coach van het 3Care 
Gezondheidsprogramma. Caroline Ottevanger en Roelof Hensel bieden iedereen de 
mogelijkheid om naast lekker te bewegen ook echt gezond te eten. Zelf leven ze ook al 
een jaar volgens de principes van 3Care.

3Care Gezondheidsprogramma
"Wij willen niet meer anders! Roelof is 40 kilo afgevallen, heeft geen overtollig vel en 
kan heel makkelijk in balans blijven. Hij voelt zich veel energieker en minder depres-
sief. Ik voel me ook fitter, heb minder last van de overgangsklachten en herstel sneller na 
het sporten. Zelfs mijn huid en haar zijn zachter. Ook de klanten die gestart zijn met het 
programma hebben mooie resultaten behaald: er zijn het afgelopen jaar al heel wat over-
tollige kilo’s verdwenen. Het 3Care Gezondheidsprogramma gaat vooral over de juiste 
verhouding van gezonde koolhydraten, volwaardige vetten en gevarieerde eiwitten, met 
daarnaast voedingssupplementen omdat de voeding van tegenwoordig niet meer alles 
biedt wat je nodig hebt. Het is vooral GEEN DIEET met jojo-effect als gevolg. Door balans 
te creëren kunnen blijvende resultaten worden behaald."

Voeding in plaats van vulling
Het gezondheidsprogramma van 3Care werkt vanuit de gedachte dat een gezond en 
schoon lichaam zichzelf goed kan herstellen. "Onze verre voorouders aten in de juiste 
verhouding, zonder daar bij stil te staan", legt Caroline uit. "Maar tegenwoordig is dat niet 
meer vanzelfsprekend en komt het vaak op vulling in plaats van voeding aan. Daar maakte 
ik mij zelf ook regelmatig schuldig aan. Maar het is niet verstandig omdat het allerlei 
klachten en overgewicht kan veroorzaken. Via het 3Care Gezondheidsprogramma kom je 
echter weer dichterbij die oorspronkelijke leefstijl en krijg je alle belangrijke voedings-
stoffen weer binnen door te kiezen voor pure, gezonde producten, die je voor het grootste 
deel overigens gewoon in de supermarkt kunt kopen." 

Fase 1
Het 3Care Gezondheidsprogramma bestaat uit twee fases. Tijdens fase 1 wordt je lichaam 
gereinigd en leer je gezonder eten waardoor je al heel snel beter in je vel komt te zitten 
omdat voedingsstoffen zorgvuldiger worden opgenomen en afvalstoffen en overtollige 
vetreserves beter worden afgevoerd, zonder dat dat ten koste gaat van gezond spier-
weefsel. Een optimaal werkend darmsysteem bepaalt voor een groot deel je gezondheid, 
gevoel en geluk en wordt daarom niet voor niets je ‘tweede brein’ genoemd.

Fase 2
In fase 2 volgt de over-
gang naar stabiliteit in 
het lichaam om terugval 
te voorkomen. Behalve 
gezond voedsel zijn ook 
enige voedingssupple-
menten nodig, maar dan 
wel de goede! Want er 
zijn supplementen op de 
markt die niet goed wor-
den opgenomen door je 
lichaam omdat ze niet in 
de juiste verhouding wor-
den aangeboden. Zo biedt 
3Care bijvoorbeeld visolie 
uit verse vis, in plaats van 
visolie uit gekweekt vis.

Aanpassen leefstijl
Het 3Care Gezondheidsprogramma bewijst dat veel klachten kunnen worden verholpen 
door goede voeding en reiniging van het lichaam waardoor darmherstel en vetverbran-
ding optreedt en tekorten worden aangevuld. "Een bodyscan en een bio-resonantie 
meting bij de start van het 3Care Gezondheidsprogramma zijn altijd het beginpunt zodat 
eventuele problemen of disbalans in het lichaam zichtbaar worden. Je kunt hierbij denken 
aan vitaminen en/of mineralen tekorten, problemen in je hormonale balans of immuun-
systeem" legt Caroline uit. "Door het aanpassen van je leefstijl en door je lichaam de 
juiste voedingsstoffen aan te bieden, zul je afvallen en je weer fit en vitaal gaan voelen. 
En er ook zo uit gaan zien!” 

Aanmelden via info@sportstudiocaroline.nl
Meer informatie kun je vinden op www.3care.eu. En wil je graag een afspraak maken voor 
een intake, bel of app dan met Caroline 06-24240215 of mail naar info@sportstudiocaro-
line.nl. Tot slot benadrukt Caroline dat meedoen met het 3Care Gezondheidsprogramma 
niet verplicht tot een lidmaatschap van Sportstudio Caroline Fit & Fun.
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Fazenda: boerderij voor techneuten
Tussen Vlagtwedde en Bourtange staat een bijzondere boerderij, die momenteel flink wordt ver-
bouwd. Er wordt hard aan de verbouwing gewerkt door de mensen die op deze boerderij hun dag-
besteding vinden en doorgaans technisch werk verrichten. En wel bij twee zorgbedrijven: Fazenda 
(Portugees voor boerderij) en Benvindo (Portugees voor welkom).

Eric Blauw (57) van Fazenda vertelt: ‘We zijn een kleinscha-
lige dagbesteding voor mensen met een licht verstande-
lijke beperking en/of verslavingsproblematiek. Denk aan 
mensen met autisme of adhd. En dan volwassenen, vanaf 
18 jaar. Ze wonen hier niet, maar komen hier elke dag 
werken. Vooral metaalbewerking, hout en ander technisch 
werk. Ze krijgen ook opleidingen, momenteel op het ge-
bied van lassen. Sommigen kunnen doorstromen naar het 
reguliere bedrijfsleven; anderen blijven hier werken.’

Blauw verleent de cliënten de benodigde zorg en begelei-
ding, die vaak praktisch van aard is, maar o zo belangrijk: 
‘Denk aan een veilige werkomgeving, ritme en structuur 

geven. Dat ze op tijd opstaan om op 
tijd aan het werk te kunnen beginnen, 
bijvoorbeeld. Maar bovenal wil ik de 
mensen die hier komen weer zelfver-
trouwen geven, bijvoorbeeld door ze 
geschikte projecten te laten doen, waar 
ze trots op kunnen zijn. Momenteel zijn 
we een oude Citroen 2CV aan het restau-
reren.’ Daarbij heeft Blauw als filosofie: 
‘Als je het nooit gedaan hebt, kun je niet 
zeggen dat je het niet kunt. Dat is een 
belangrijke prikkel voor mensen die 
gewend zijn dat ze nooit iets af maken 

en daarom ook nergens meer aan beginnen. Hier krijgen ze 
mee dat ze wel degelijk iets kunnen afmaken. Kwestie van 
het juiste project zien te vinden. En dat doen we hier.’

De begeleider is zelf afkomstig uit het bedrijfsleven, 
waar hij flink carrière heeft gemaakt, besloot enkele jaren 
geleden een carrièreswitch te maken en volgde een hbo-
opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, om in 2012 
aan de slag te gaan met Fazenda. ‘En dat geeft mij veel 
voldoening.’ Net zoals de voldoening van de cliënten als ze 
weer een mooi technisch project hebben afgerond of zelfs 
een baan in het reguliere bedrijfsleven hebben gekregen. 
Dat gebeurt regelmatig, mede dankzij het goede netwerk 
dat Blauw onderhoudt met jobcoaches en andere specialis-
ten in de regio. 

Ook staat hij in nauw contact met -ambulante- hulpver-
leners, via welk kanaal de meeste cliënten bij Fazenda 
binnenkomen. Al kunnen ouders ook aankloppen bij Blauw. 
Fazenda is geregistreerd bij het zorgkantoor.
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Vervolg van de voorpagina
Een plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe
sociale contacten op te doen
D&W Westerwolde biedt leuke en wisselende creatieve dagactiviteiten. Hoe gezellig 
is het om samen te gaan schilderen, tekenen, knutselen, figuurzagen, gipsen, of wat je 
ook kunt bedenken? D&W Westerwolde biedt een plek om mensen te ontmoeten en 
ondertussen bezig te zijn met leuke dingen. Als eenzaamheid een probleem is, dan is 
het tijd om daar wat aan te doen. 

“Het is mooi om te zien dat mensen vanuit hun isolement weer afspraakjes kunnen 
maken,” ziet Mariël, activiteitenbegeleidster bij D&W Westerwolde. “Vanuit de eenzaam-
heid weer contacten aangaan, met mensen die je anders nooit ontmoet zou hebben, dat is 
leuk en dat maakt het elke dag weer leuk om mee te maken. Het werk dat wij doen is erg 
dankbaar werk.”

D&W Westerwolde beseft dat niet 
iedereen een ruime portemonnee heeft 
en daarom zijn veel van de activiteiten 
gratis, alleen materialen die mee naar 
huis worden genomen, worden in reke-
ning gebracht. Eén van de activiteiten 
is het gezamenlijk koken en eten, een 
succesvolle activiteit. De deelnemers 
betalen voor deze activiteit € 3,00  aan 
eigen bijdrage voor een heerlijke warme 
maaltijd. D&W Ter Apel is gevestigd aan 
de Hoofdstraat 29 en is elke maandag en 
dinsdag geopend tussen 9:30 en 16:30 
uur. Wanneer de belangstelling verder 
groeit, zullen de openingstijden worden 
uitgebreid.

Wil je graag weten wat jouw mogelijkheden zijn bij D & W? Maak dan een afspraak voor 
een gesprek en om een keer een kijkje te komen nemen. Tijdens het gesprek krijg je uit-
gebreide informatie over de vele mogelijkheden. Een afspraak is altijd vrijblijvend. Je kunt 
bellen via 06 – 204 53 985, of mailen naar info@denw-westerwolde.nl.



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



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

Molema Assurantie Groep: al 25 jaar een
onafhankelijk verzekeringsadvies
Molema Assurantie Groep is een begrip in Blijham en verre omgeving als het gaat om 
een onafhankelijk verzekeringsadvies voor particulieren en (agrarische) ondernemers. 
Het bedrijf is 25 jaar geleden opgericht door Jetze Molema, die inmiddels een team van 
vier deskundige adviseurs om zich heen heeft verzameld. Ook heeft hij in de afgelopen 
kwart eeuw diverse portefeuilles overgenomen van adviseurs in de regio, waaronder 
Wolters & Renkema Assurantiën. Deze laatste tak van de Molema Assurantie Groep heeft 
met name bij agrarische ondernemers in de Veenkoloniën veel naam en faam verwor-
ven. 

Doen wat je zegt
‘In de agrarische sector zijn 
altijd veel ontwikkelingen; 
ook nu. En die hebben 
gevolgen voor de verzeke-
ring. Dankzij permanente 
educatie zijn we daarvan 
voortdurend op de hoogte 
en kunnen we de agrari-
sche ondernemer op tijd 
bijpraten; we doen aan 
zeer frequent portefeuille-
onderhoud en dat is nodig 
ook’, aldus Molema, die de 
taal van de agrarische on-
dernemer spreekt: letterlijk 

en figuurlijk. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’, is 
het credo bij het bedrijf.

Deur staat open
Daarbij is persoonlijk contact ook heel belangrijk. De deur 

van het kantoor in het voor-
malige Rabobank-gebouw in 
het dorpscentrum van Blij-
ham -met voldoende gratis 
parkeerruimte voor de deur- 
staat doordeweeks tijdens 
kantooruren altijd open voor 
een advies. ‘We  gaan ook 
wel op pad, maar het beste 
is toch om even bij ons binnen te stappen, dan hebben we 
alles bij de hand en kunnen we waar nodig snel even met 
de collega’s overleggen, voor het beste advies.’

Onafhankelijk
De permanente educatie van de vijf adviseurs -die elke 
drie jaar examen moeten doen- is niet alleen op de 
agrarische sector gericht, maar ook op alle andere gebie-
den. Daarmee kan de Molema Assurantie Groep een goed 
advies geven als het om verzekeren gaat. Bovendien is het 

bedrijf volledig onafhankelijk:
 
Office manager Kirsten Waalkens 
vult aan:  
‘Wij geven altijd advies op maat. 
Wij kijken naar de verzekerin-
gen die het beste passen bij uw 
persoonlijke situatie, en werken 
daartoe samen met tientallen ver-
zekeringsmaatschappijen, zodat 
wij een uniek pakket kunnen sa-
menstellen dat het best bij u past. 

Hierbij staat u als klant centraal en houden wij rekening 
houden met uw belangen.’

Schadeloos
En mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan, dan volstaat 
één telefoontje en de Molema Assurantie Groep handelt 
het als bemiddelaar volledig voor u af, en let daarbij op uw 
belang. ‘Ook daarbij geldt dat we er voor zorgen dat u zo 
optimaal mogelijk schadeloos wordt gesteld. We kunnen 
goed communiceren met de verzekeringsexperts en doen 
altijd ons best. In twijfelgevallen proberen we altijd de ver-
zekeringsvoorwaarden in het voordeel van de verzekerde 
uit te leggen waardoor er alsnog een uitkering kan volgen’. 

Blijham
Molema merkt overigens dat er de laatste tijd steeds meer 
mensen uit Blijham en omgeving binnen komen lopen; 
vooral nu het het enige assurantiekantoor in het dorp is. 
Tot voor kort was er nog een ander kantoor, maar dat is uit 
Blijham vertrokken. En dan blijkt dat mensen toch graag 
een assurantiekantoor dichtbij huis hebben, waar u zo 
even binnen kunt lopen en waar de koffie klaar staat...

Vlnr: Jetze Molema, Kirsten Waalkens, Lies Boven, Maaike Wilts en Jan Kruize
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Gezellig wonen en werken in D’Olle Witte Schoule
In D’Olle Witte Schoule, het voormalige partycen-
trum in Vriescheloo, is het goed toeven voor de 
ongeveer 24 bewoners. Het centrum is in 2007 om-
getoverd tot een woonzorg-centrum voor mensen 
met een verstandelijke en lichamelijke beperking. 
De gezellige sfeer van het bowlingcentrum is in 
een deel van het complex nog terug te vinden -ster-
ker nog: er zijn nog twee bowlingbanen- en in een 
nieuw aangebouwd deel zijn 24 moderne apparte-
menten gerealiseerd, voorzien 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-ka-
mers, het restaurant, de keuken, de (binnen-)tuinen 
en de creatieve werkplaatsen, waar van alles op het 
gebied van dagbesteding 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 gro-
tere woonzorg-complexen. Daarop besloten ze zelf 
iets in de eigen omgeving 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. 

Dat 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 personeelsleden te geven. Dat doen ze 
met verve, en méér dan dat: als we door het schit-
terende complex worden rondgeleid blijkt dat ze 
vertrouwde personen voor 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 bewo-
ners 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 
bezoeken. 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 stich-
ting, waar de financiën 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 uitjes: de mannen-

dagen (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 persoonlijk 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 diensten. 

Kaarsenmakerij
Trots zijn ze bij D’Olle Witte Schoule vooral op de 
kaarsenmakerij. De bewoners maken schitterende 
kaarsen, die ook in een design-interieur niet mis-
staan. 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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Bert de Roo uit Onstwedde beklom Mont Ventoux om 
geld in te zamelen voor Stichting Make a Memory

Op maandag 23 september jl. beklom Onstwedder Bert de 
Roo de befaamde berg de Mont Ventoux in Frankrijk per 
fiets. Hij deed dat met een reden: in 2002 overleed zijn 
dochtertje Frederieke. Haar overlijden heeft een grote im-
pact op zijn vrouw Gretha en hem gehad en dat geldt nog 
steeds. Gretha besloot zich derhalve als vrijwilligster aan 
te melden bij Stichting Make a Memory: een stichting die 
ervoor zorgt dat mensen een mooie fotoherinnering van 
hun overleden kind(eren) kunnen krijgen. In 2015 beklom 
zij als deelneemster met succes de Mont Ventoux om de 
stichting op die manier te sponsoren. Echtgenoot Bert 
besloot de berg dit jaar ook te beklimmen. Zijn doel was 
duizend euro aan sponsorgeld te verzamelen. Hij slaagde 
ruimschoots in zijn doel.
 
Bert en Gretha gingen samen met een aantal andere men-
sen naar Frankrijk. In totaal gingen 42 deelnemers mee: 
achttien mensen die de berg lopend gingen bedwingen 
en 24 per fiets. “Bert heeft helemaal niet zoveel getraind 
trouwens. We hebben hier gewoon in de buurt gefietst en 
zijn twee keer naar Nijmegen en omgeving geweest. Daar 
heb je heuvels en is het goed trainen”, sprak Gretha. Ze 
is trots op de prestatie van haar echtgenoot en Bert zelf 
ook. Hij deed het voor hun overleden dochter, Frederieke. 
Op zijn wielershirt stond aan de achterkant een foto van 
Gretha met Frederieke in haar armen. Als Bert het erover 
heeft is het voor hem logischerwijs ontzettend moeilijk en 
komt alles weer boven, maar als hij dan over de 21 kilome-
ter lange klim praat dan straalt hij. “Het was net of ik een 
bergetappe in de Tour de France reed. Echt geweldig om dit 
mee te maken. Toen ik de top van de berg bereikte kwam 
veel boven en was het emotioneel erg zwaar. Ja, ik ben best 
wel trots en wat ben ik blij dat ik heel veel mensen blij kan 
maken met het geld dat bijeen is gefietst. Wij bedanken 
onze sponsoren dan ook van harte.”
 
Al met al is er ruim 52.000 euro bij elkaar gefietst. Met dat 
geld kunnen heel veel fotoherinneringen worden gemaakt. 
Jaarlijks wordt meer dan negenhonderd keer een beroep op 
de stichting gedaan. (RegioMagazine / Gerry Grave)
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Wandel + Fit Event in 
Smeerling
 
SMEERLING - Fit en gezond leven is lekker leven. Westerwolde biedt onder meer vele 
mogelijkheden om heerlijk te wandelen. Ook zijn er vele bedrijven en organisaties in 
de regio die mensen op allerlei manieren helpen bij een fit en gezond leven. Dit alles 
wordt gepresenteerd tijdens het gloednieuwe Wandel + Fit Event, dat op zaterdag 2 
november plaatsvindt in en vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15 in Onst-

wedde.
 
Tijdens het event is er 
informatie over wan-
delroutes verkrijgbaar. 
Ook presenteren zich 
diverse bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in 
producten en diensten 
op het gebied van fit en 
gezond leven.                               

Verder zijn er die dag 
enkele wandelclinics 
door de prachtige 
omgeving van Smeer-
ling en Ter Wupping: 
het Beleefpad van 3,5 
kilometer en een 7 kilo-
meter lange wandelclinic 
door Prenger Hoekman 
Fysiotherapie en een 
dog walk over onge-
veer 6 kilometer voor 
wandelaars met honden. 
Voor al deze wandelin-
gen geldt dat het aantal 
deelnemers beperkt is. 
Aanmelden hiervoor kan 
bij Gasterij Natuurlijk 
Smeerling info@gasterij-
natuurlijk-smeerling.nl 
of tel. (0599) 312611.
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Gospelkoor Dabar bestaat 35 jaar
Zweedse gospelzanger Samuel 
Ljungblahd komt naar Stadskanaal
Gospelkoor Dabar uit Stadskanaal bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat met een groots 
jubileumconcert, zaterdag 26 oktober 2019 in het Theater Geert Teis te Stadskanaal. 
Het jubileumconcert met het thema ‘Miracle’  zal verrijkt zijn met de aanwezigheid 
van en samenwerking met bekende Zweedse gospelzanger Samuel Ljungblahd.

Samuel is een grote bekende in de gospelwereld. Vooral zijn swingende soulmuziek, 
samenwerking met de bekende Amerikaanse gospelartiest Kirk Franklin en zijn optre-
den tijdens het huwelijk van de Zweedse prins gaven hem internationale bekendheid. 
Gospelkoor Dabar is inmiddels een ervaren gospelkoor met een soul-, funk- en blues-

sound en een breed repertoire. 
In de afgelopen jaren werkte het 
koor mee aan verschillende op-
tredens. Ook trad het koor op met 
bekende zangers als Pia Douwes 
en Ernst Daniel Smid. 

Tijdens het jubileumconcert zal 
Gospelkoor Dabar de muzikale 
avond vullen met een breed re-
pertoire: van ballads, soul en funk 
tot aan de onmisbare gospelklas-
siekers. 

Wij nodigen u graag uit voor deze 
swingende avond die start om 
20:00 uur. De kaartverkoop ver-
loopt via www.gospel-events.nl. 

Lees meer over alle activiteiten 
rondom het 35-jarig jubileum op 
de Facebook en Instagram pagina 
van Gospelkoor Dabar en maak 
kans op 2 gratis tickets voor de 
show!
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Pilot: 
Huiseigenaren 
Musselkanaal 
krijgen advies 
over energie-
gebruik
 
Een honderdtal huiseigenaren in Musselkanaal 
krijgt in de komende maanden vrijblijvend 
advies over hun energieverbruik aangeboden. 
Hiermee krijgt Musselkanaal een unieke pilot.
 
Pilot
De pilot richt zich op 100 huishoudens in drie ge-
bieden, te weten de Heesterbuurt, het Musselpark 
en Havenkade –Marktkade. Het doel is om energie 
te besparen. Deze groep van huiseigenaren is 
uitgekozen voor de pilot, omdat uit onderzoek 
blijkt dat hun energieverbruik verhoudingsgewijs 
hoog is. Het programmabureau van het Regionaal 
Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen 
voert de pilot uit, afgekort als RWLP (zie www.
RWLP.nl) en is mede gefinancierd door de provin-
cie Groningen.
 
Advies
De eigenaren krijgen advies van een energie-
coach. Met deze tips kunnen zij hun energienota 
verlagen. De huishoudens die aan de pilot deel 
kunnen nemen ontvangen een brief. Bewoners 
van de 100 geselecteerde woningen kunnen zelf 
aangeven of zij wel of niet mee willen werken aan 
de pilot. Gezien de te verwachten besparingen 
op het energieverbruik is de verwachting dat de 
bewoners van alle geselecteerde woningen mee 
willen doen aan deze pilot. De resultaten zullen 
in de zomer van 2020 duidelijk zijn. Aan de hand 
hiervan kunnen ook plannen gemaakt worden om 
andere huiseigenaren in Musselkanaal deel te 
laten nemen aan dit project.
 
Levendig Musselkanaal
Samen maken we het lint mooier en sterker. 
Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen 
het heft in eigen handen om hun leven in Mussel-
kanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met 
elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en 
zelfstandig dorp blijven. Levendig Musselkanaal! 
Aandacht voor energiebesparing en de aanpak van 
de particuliere woningvoorraad kunnen hierin niet 
ontbreken. Dorpsbelangen Musselkanaal, Onder-
nemersvereniging, Lefier, gemeente Stadskanaal 
en Welstad geven de ontwikkeling in Musselka-
naal een extra impuls.

Voor de mooiste klokken en reparatie van ga je 
naar Klokkencentrum de Groot
Op de hoek van de Handelsstraat en de van Boekerenweg 
te Stadskanaal vind je nog een echt authentiek winkel. 
Een winkel die niet volgens allerlei marketingmethoden 
is ingericht en daarom niet lijkt op alle standaard franchi-
sers. Klokkencentrum de Groot in Stadskanaal is al jaren 
bekend en nog altijd bij de tijd.

Ongeveer 50 jaar geleden begon mijnheer de Groot in 
hetzelfde pand, welke nog steeds dienstdoet als winkel en 
werkplaats. “Ik was al werkzaam als klokkenmaker en zocht 
eigenlijk naar een plek voor mezelf,” zo vertelt mijnheer de 
Groot. “Dit gebouw kwam vrij en ik zag m’n kansen schoon. 
Een mooie en grote werkplaats, waar veel klokken konden 
worden gerepareerd en opgelapt. In het voorste gedeelte 
werd een winkelgedeelte gemaakt, zodat er niet alleen 
klokken gerepareerd werden, maar ook nog nieuwe klok-
ken aangeboden konden worden. 

De winkel heeft altĳd goed gelopen, hoewel de verkoop 
van klokken de laatste jaren wel gestagneerd is. Het leuke 

is dat ik er ook schilderĳen erbij kan verkopen. Doeken die 
ik zelf mooi vind en in de loop der jaren heb gekocht, die 
worden nu weer aangeboden. Het repareren van de klok-
ken gebeurt nog wel altijd als voorheen. Vooral de klassie-
ke klokken worden nog wel veel gebracht. Je ziet ook wel 
dat ondanks dat mensen tegenwoordig spullen veel te snel 
weggooien, de klassiekere versies het repareren wel waard 
zijn. Ik heb mijn hele leven klokken interessant gevonden, 
de mechanismen zĳn divers en je moet echt nauwkeurig te 
werk gaan. Erg leuk werk om te doen.”

De fabriek waar mijnheer de Groot eerder werkte maakte 
vooral Zaanse klokken, die zijn ook nu nog te vinden in het 
Klokkencentrum. Maar ook klassieke staartklokken zĳn te 
koop, die markt is weer aan een opmars begonnen, hoewel 
in beperkte mate. 

“Ik weet dat men mij ziet als iemand op leeftijd, maar zo 
voel ik het zelf niet. Ik denk ook echt nog niet aan stoppen, 
zolang ik het fysiek kan doen, blijf ik het doen. Bovendien 

levert het ook 
nog gewoon 
een extra bo-
terham op.”

Klokkencen-
trum de Groot 
zit op een van 
de mooiste 
plekjes van 
Stadskanaal, er 
is van alles te 
bekijken. Vanuit de woning, die zich boven de winkel be-
vindt, is het voor mijnheer en mevrouw de Groot een genot 
om de drukte van de rotonde en daar omheen te kunnen 
bekijken. Kom ook eens bij het Klokkencentrum kijken. Ook 
daar is van alles te zien. 

Klokkencentrum de Groot
Handelsstraat 2 | 9501ET Stadskanaal | 0599-615211



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



25Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



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



27Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Dag en nacht fitnessen in Ter Apel
Fitnessen kan vanaf nu 24 uur per dag en 7 dagen per week bij Bewegingscentrum Ter Apel. 
Eigenaar David Bakker van het fitnesscentrum aan de Drenthweg 17 komt hiermee tege-
moet aan een groeiende vraag vanuit de samenleving. ‘Denk bijvoorbeeld aan mensen die 
in nacht- of ploegendienst werken en voor of na het werk nog even willen sporten. Of voor 
wie niet slapen kan. Even sporten kan dan heel goed zijn.’

Veiligheid
Bakker heeft voor 
dit redelijk unieke 
concept het nodige 
geïnvesteerd: ‘Er zit 
nu een pasjeslezer 
buiten, waarmee je 
met je bestaande 
pasje de deur kunt 
openen. Een ca-
mera met gezichts-
herkenning kijkt of 
de juiste persoon 
incheckt. Verder 
wordt elke vierkan-
te centimeter in het 
pand gefilmd en 
staan de camera’s 
in verbinding met 

een meldkamer, die ook te bereiken is met intercoms en zelfs een persoonlijke alarmknop. De 
kleedkamers zijn voorzien van een pasjeslezer. Alles voor de veiligheid.’

De klanten kunnen ‘s nachts gebruik maken van alle faciliteiten. Voor wie wil fitnessen onder 
begeleiding van Bakker en zijn vijf collega’s is het wel zaak om op de normale openingstijden 
langs te komen. Het zestal geeft hoogwaardige begeleiding, de wand met diploma’s in het 
centrum is indrukwekkend. Bewegingscentrum Ter Apel mag zich preventiecentrum van NL 
Actief noemen.

Bakker investeert ook voortdurend in de nieuwste kracht- en cardio-apparaten. ‘Daarbij kijken 
we onder meer naar de laagdrempeligheid; alles moet makkelijk instelbaar zijn door de klanten 
zelf.’

Bewegingscentrum Ter Apel biedt tevens groepsactiviteiten: spinning, senioren, fitkids, life-
style en een loopgroep. Er komen mensen in de leeftijd van 6 tot 80+. Bij het in 2008 opge-
richte sportcentrum zit ook een fysiotherapiepraktijk, zie het artikel elders op deze pagina.

Fysiotherapie Ter Apel: specialist in
peesontstekingen
Snel herstellen met moderne methodes. Dat is het motto bij 
Fysiotherapie Ter Apel. Het gaat dan om herstel van pees-
ontstekingen als tenniselleboog, hielspoor, achillespees-
klachten en chronische schouderklachten. Bij de fysiothera-
piepraktijk werken speciaal opgeleide spier/pees-experts 
die jou kunnen helpen de pees weer goed belastbaar te 
maken, met een effectieve combinatie van therapievormen. 

Shockwave
‘Met echografie kunnen we bijvoorbeeld snel een diagnose 
stellen, zodat de cliënt meteen weet of en wat er aan de 
hand is. En als er iets aan de hand is, kunnen we het soms 
nog tijdens hetzelfde bezoek behandelen met bijvoorbeeld 
shockwave. Dat is een techniek waarbij je wordt blootgesteld 
aan krachtige schokgolven, die met behulp van een behandel-
knop nauwkeurig op de gewenste plek worden gericht’, aldus 
fysiotherapeut David Bakker. 

EPTE
Een andere moderne techniek is EPTE (foto), ofwel Echogelei-
de Percutane Elektrolyse; een nieuwe innovatieve behandel-
methode voor langdurige, slecht herstellende peesklachten. 
Vaak worden na slechts enkele behandelingen al succesvolle 
resultaten bereikt; zelfs bij chronische peesproblemen die al 
maanden bestaan.

In de fysiotherapiepraktijk aan de Drenthweg 17 beschikken 
Bakker en zijn collega’s over drie behandelruimtes en een 
revalidatiecentrum. Fysiotherapie Ter Apel is aangesloten bij 
KNGF en heeft contracten met alle zorgverzekeraars; wie aan-
vullend verzekerd is krijgt de fysiotherapie altijd vergoed. Met 
directe toegang zelfs: je hoeft dus niet eerst langs de dokter.
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Dutch Open Para-tafeltennistoernooi (DOP)
in Pagedal in Stadskanaal
Stadskanaal is weer een groot internationaal 
toernooi rijker: van vrijdag 1 tot en met zondag 
3 november vindt in Pagedal namelijk het Dutch 
Open Para-tafeltennistoernooi (DOP) plaats. Het 
betreft een tafeltennistoernooi voor mindervalide 
mensen en telt maar liefst meer dan tweehonderd 
deelnemers: 24 uit Nederland en bijna tweehon-
derd uit 36 landen. Christiaan Sterenborg uit 
Stadskanaal is naast deelnemer ook nauw bij de 
organisatie betrokken en kijkt uit naar een gewel-
dig toernooi.

Sterenborg is als gevolg van een ongeluk op een 
rolstoel aangewezen en kwam vier jaar geleden in 
aanraking met de paratafeltennissport. Van het een 
kwam het ander en hij ging zelfs wedstrijden spelen 
omdat hij aanleg voor de sport heeft. In 2017 deed 
hij aan internationale toernooien in onder meer 
Tsjechië en België mee. Hij vroeg zich af of zoiets 
ook in Stadskanaal mogelijk is en nam contact op 
met Edwin Postma van Pagedal in Stadskanaal. 
Uiteindelijk lukte het om het toernooi in Pagedal te 
laten plaatsvinden. Sterenborg: “Echt geweldig dit. 
Ik ben er blij mee en ook trots op dat hier zo’n groot 
toernooi kan worden georganiseerd. Het wordt echt 
heel mooi. Dat kan ik wel verzekeren. Ik heb zelf 
regelmatig aan zulke toernooien meegegaan en het 
is indrukwekkend. Het niveau is echt heel hoog. 
Zo doen er zelfs Paralympische kampioenen mee 
en het is dan ook echt de moeite waard om naar te 
kijken.”

Het toernooi begint vrijdag 1 november om negen uur ’s ochtends en gaat tot negen uur 
in de avond door. Op zaterdag worden dezelfde tijden gehanteerd en de zondag zal iets 
korter zijn. Om alles in goede banen te leiden zijn er nog ballenrapers nodig die over twee 
blokken van circa zes uur worden verdeeld. Dit is echt heel belangrijk voor een goed ver-
loop van het toernooi. “Vooral voor de vrijdagmiddag, zaterdagochtend en zondagmiddag 
zoeken we nog mensen die ballen willen rapen. Aanmelden kan via ballenrapersdop@

ziggo.nl en 06-53674324 (Christiaan Sterenborg). Naast ballenrapers zijn we ook vrijwil-
ligers nodig die helpen bij het op- en afbreken van de speelhal. 

Mensen die meerdere dagen helpen en niet in de regio wonen mogen gratis in een zes-
persoons bungalow overnachten en krijgen naast een leuke attentie een vrijwilligersshirt.”  
De organisatie kijkt uit naar uw komst. De entree is geheel gratis. (RegioMagazine / Gerry 
Grave)
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Met Gelling Badkamers is (bijna) alles mogelijk

Twintig jaar geleden, er werd nog met guldens betaald, begon Harm Gelling als zelf-
standig installateur. Alles kwam voorbĳ, lekkages, het renoveren van badkamers, tot 
het vervangen van tegels in de bijkeuken. Men was tevreden met het geleverde werk 
en van daaruit begint het vanzelf te groeien. Gelling Badkamers en Tegelzetbedrijf 
heeft inmiddels een meer dan goede naam opgebouwd in het aanleggen van complete 
badkamers. 

"Aangezien we alles in eigen beheer 
uitvoeren, zowel sloopwerkzaamheden 
als metselen, timmerwerken, tegelzetten 
en installatiewerkzaamheden, hebben 
onze klanten slechts één aanspreekpunt 
en komen er geen andere mensen over 
de vloer", vertelt Harm Gelling. "Dat heeft 
als voordeel dat we heel efficiënt kunnen 
werken. Bij ons is geen afschuifsysteem en 
komt het niet voor dat de stukadoor op de 
timmerman moet wachten en de tegelzet-
ter op de installateur."

Ook voor grote klussen
Gelling Badkamers en Tegelzetbedrijf 
heeft geen eigen showroom. Maar Harm 
en Tineke hebben weten wel de juiste 
adressen voor u om inspiratie op te doen 
en een keuze te kunnen maken. “We sturen 
mensen vaak door naar Plieger in Gronin-
gen of voor tegels naar verschillende tegel 
showrooms in de omgeving.  Doordat we 
zelf geen showroom hebben, hoeven die 
kosten ook niet doorberekend te worden. 

Het scheelt uiteindelijk alleen maar.”

Harm Gelling is specialist in instal-
latiewerk, maar alles wat voortkomt 
uit bijvoorbeeld een verbouwing, 
wordt aangepakt. Harm is samen met 
drie medewerkers dagelijks op pad, 
Tineke is op de achtergrond als rots 
in de branding bezig met de admi-
nistratie. 

“In het begin deed ik alles alleen,” 
vertelt Harm. “Dat is dus in de loop 

der jaren uitgebreid, maar in alles blijf ik 
het eerste aanspreekpunt; van het eerste 
oriënterende contact tot de definitieve 
oplevering. We kunnen samen ook grotere 
klussen aanpakken, zoals het ombouwen 
van een garage tot een moderne badkamer. 
Veel oudere mensen kiezen daar bijvoor-
beeld voor.

Verder leggen wij vloerverwarming aan 
voor complete benedenverdiepingen, 
inclusief het leveren en leggen van de 
tegels. Ook monteren we waterontharders. 
De aanschaf van een waterontharder heeft 
veel voordelen, denk alleen maar eens aan 
het feit dat veel minder vaak last van vlek-
ken hebt.

Alles tegen een aantrekkelijk tarief
Gelling Badkamers en Tegelzetbedrijf is 
niet alleen een uitstekende keus als u op 
zoek bent naar efficiency, vakkundigheid 
en uitvoeren van werkzaamheden in eigen 
beheer, maar ook vanwege de prijs-kwali-
teitverhouding. 

"De werkzaamheden en levering van 
materialen worden tegen een zeer aantrek-
kelijk tarief aangeboden omdat we weinig 
overheadkosten hebben", legt Harm uit. 
"We hebben zoals gezegd geen duur kan-
toorpand of showroom. Als klanten in alle 

rust materialen willen uitzoeken voor hun 
nieuwe badkamer en/of toilet dan kunnen 
ze naar een uitgebreide showroom in de 
buurt. Daar hebben wij goede contacten 
mee." 

Ook voor uw nieuwe keuken het juiste 
adres
Gelling Badkamers en Tegelzetbedrijf heeft 
zich eveneens toegelegd op het monteren 
en installeren van nieuwe keukens. "De 
werkzaamheden lijken veel op elkaar", zegt 
Harm Gelling. "Ook wat betreft keukens 
werken we volgens hetzelfde principe als 
bij badkamers: alles in eigen beheer en één 
aanspreekpunt. Plus afspraken met een 
showroom in de buurt waar een uitgebreid 
assortiment aan keukens, tegels en materi-
alen voorhanden is. En waar eveneens een 
deskundige adviseur aanwezig is." 

Plannen voor een nieuwe badkamer of 
keuken? Zoekt u een bedrijf dat efficiënt 
en vakkundig is en alles in eigen beheer uit 
voert, plus een uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding hanteert? Dan moet u beslist 
eens contact opnemen met Gelling Badka-
mers en Tegelzetbedrijf, dat gevestigd is 
aan het Vrijdomstreekje 21 in Gasselternij-
veenschemond. Telefoon: 0599-610179. 
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje 
nemen op www.gellingbadkamers.nl.
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Dokter Bestrating en Klussenbedrijf- vakkundig 
gelegd, met passie gedaan

Met meer dan 30 jaar ervaring bent u bij Helmut Dokter van Dokter Bestrating en Klus-
senbedrijf verzekerd van een snelle en vakkundig afwerking van uw project.  Dokter 
Bestrating vervult zowel groot- als kleinschalige straatwerk projecten. Denk hierbij 
aan de aanleg van bestrating voor particulieren, maar ook projecten voor aannemers, 
gemeenten en bedrijven. De kracht van het bedrijf ligt in de flexibele en vakkundige 
manier van werken.   

Helmut is ongeveer drie jaar geleden voor zichzelf begonnen, met zowel bestratingswerk-
zaamheden als de meest uiteenlopende klussen om het huis. Van huis uit is Helmut op en 
top stratenmaker, al op zijn 16e begon hij met straatwerkzaamheden bĳ een onderaanne-
mer. Lange tijd heeft hij bij verschillende aannemers gewerkt, maar de wens om als zzp'er 
aan de slag te gaan en dus op eigen benen, die was er al langer. In 2016 kon de stap gezet 
worden en vanuit Ter Apel werden al snel de eerste klussen aangenomen.  “Ik ben hoofd-
zakelijk met bestrating aan de gang, maar ik vind het net zo leuk om ook klussen in de tuin 
te doen, zoals het plaatsen van schuttingen of pergola’s.”

Een uitstervend vak
Hoewel bestratingswerk nog geen uitstervend vak is, ziet Helmut wel een daling van nieu-
we collega’s: Ik werk zelf dan alleen, dus merk het niet direct, maar je hoort het wel her en 
der. Men wil niet meer keihard werken voor het geld, ook al verdient het goed. Werk dat 
met de handen gebeurt, dat wil men blijkbaar niet meer. Maar goed, ik heb er nog altijd 
veel plezier in, ook na 30 jaar. Ik ben graag buiten en ben ook graag bezig. Als zzp-er heb 
je vanzelfsprekend een onzekere factor in je bestaan en zomers is het veel drukker dan ‘s 
winters, maar de vrijheid die je voor jezelf hebt, die is onbetaalbaar.”

In een fraaie zwarte Transporter rijdt Helmut dagelijks naar zijn klanten, die veelal in 
Drenthe en Groningen te vinden zijn. Elk project is anders en voor elke opdrachtgever zijn 
er andere wensen en situaties die naar behoren moeten worden ingevuld. “De afwisseling 
van de projecten, in combinatie met de fraaie omgeving dat we hier nog altijd hebben, 
geeft me elke dag weer nieuwe energie.  Ik doe veel reguliere bestrating, ook wel sier-
bestrating, of landweggetjes, maar ook spoedklussen. Soms komt het voor dat andere 
aannemers mij bellen voor een klus dat niet te lang op zich kan laten wachten. Dan help ik 
ze graag.”

Dokter Bestrating en Klussenbedrijf
Helmut Dokter | Vijverstraat 29 | 9561KP Ter Apel | Tel: 06-27045673
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De Jongens van Westen is een succesnummer

We zijn nu bijna een jaar verder en er kan rustig een balans worden opgemaakt. Een 
positieve balans welteverstaan. Het gaat goed met De Jongens van Westen, de specia-
list in vloeren. Bij de Jongens van Westen kunt u, op afspraak, terecht voor alle soorten 
parketvloeren. Daarbij is het mogelijk om uw houten trap volledig te laten renoveren 

naar de nieuwste trends. Naast Westen Tapijt & Wonen staat het naastgelegen pand – 
Marktstraat 58, volledig in het teken van de laatste trends op het gebied van vloeren.

“Parket verkopen is jaren onderdeel van Westen, nu hebben we dit een eigen plek kunnen 
geven,” legt Frank Westen, eigenaar van Westen Tapijt & Wonen uit. De expertise van 
Eino Schut, voorheen Vloerservice Schut, is zo goed dat we dit volledig bij de Jongens van 
Westen zijn gaan inzetten.”

Sinds de opening, nu dus bijna een jaar geleden, is het een drukte van belang. De verkoop 
of het renoveren van een parketvloer is momenteel erg in trek. “Het is niet eens zo dat 
bijvoorbeeld de verkoop van laminaat erg terugloopt en een pvc-vloer is helemaal popu-
lair, maar voor parketvloeren is ook voldoende belangstelling. Het is trouwens ook aan te 
raden een parketvloer met regelmaat opnieuw te oliën; met goed onderhoud houd je het 
langst plezier van je parket.”

Al ruim 30 jaar is Westen Tapijt & Wonen bekend in Musselkanaal en ruime omgeving als 
hét adres voor raamdecoratie, verf, behang en ruime selectie vloerbedekking.

Westen Tapijt & Wonen heeft de goede naam dat met elke klant volledig wordt meege-
dacht over de wensen. Vakkundigheid en service staan in deze voorop, van a tot en met 
z moet de klant zich geholpen voelen. “Vertrouwen is hierbij de sleutel,” verklaart Frank, 
“we willen niet alleen vakkundig zijn, maar het ook uitstralen. Laten zien dat we in elk as-
pect van woninginterieur experts zijn. Die expertise kan men ook verwachten van de Jon-
gens van Westen. Dat dit nu een los onderdeel is geworden, betekent niet dat onze sterke 
punten minder gelden. Ook bij de Jongens van Westen geldt vertrouwens als basis.”

Vakkundigheid in huis
Doordat Westen de vakkundigheid zelf in huis heeft, is men niet afhankelijk van freelan-
cers en zzp'ers. Schilders worden nog wel ingehuurd, maar alleen waar al goed persoonlijk 
contact mee is en die de gewenste kwaliteit kan waarborgen. Het grootste voordeel van 
expertise in eigen beheer is dat de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven. Dat scheelt u 
weer in de portemonnee. Geen moeilijke facturen die opgesplitst zijn in allerlei potjes, 
maar één prijs. Duidelijkheid, daar houden ze wel van bij Westen.

Nu de koude wintermaanden voor de deur staan, bent u extra vaak binnen. Een uitstekend 
moment om de vloer aan te pakken of om kritisch te kijken naar het interieur. Loop gerust 
binnen voor advies of inspiratie bij: 

Westen Tapijt & Wonen en de Jongens van Westen
Marktstraat 58/60  |  9581AC Musselkanaal
(voor het maken van een afspraak bij de Jongens, bel) 0599-412972
info@westenwonen.nl
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Feest bij Selekt Wonen Ter Veen in Borger tijdens
Oktober Woonmaand
Selekt Wonen Ter Veen in Borger pakt groots uit tijdens de feestelijke Oktober Woon-
maand. Naast leuke acties en aantrekkelijke aanbiedingen worden er ook woon-
cheque’s en heerlijke wijnen weggegeven.

Tijdens Oktober Woonmaand vindt u in de showroom de nieuwste collecties, in vele stijlen en 
smaken. Nu het eerder donker  wordt gaan we meer tijd binnen doorbrengen dan buiten. Veel 
mensen krijgen hierdoor, volgens Anthony ter Veen, de kriebels om het interieur weer eens 
te veranderen. “Wat meer warmte, kleur en gezelligheid. Zo halen we eigenlijk alles binnen 
wat we buiten niet veel meer tegen komen in oktober. In onze showroom kan de klant leuke 
ideeën en de nieuwste trends op het gebied van sfeervol wonen en slapen opdoen”. 

Tijdens de Oktober woonmaand worden niet alleen de nieuwst collecties getoond, maar wordt 
ook de volledige nieuwe Studio van  - UrbanSofa gepresenteerd en zult u zien dat de winkel 
vorozien is van nieuwe kleuren en nieuwe wanden.

Selekt Wonen Ter Veen actief  in een grote regio
Selekt Wonen Ter Veen is met de showroom van 2500m2 in Wonen, Slapen en Zitten een 
grote  meubelwinkel in de regio. “Behalve dat we daarmee in een plaatselijke behoefte voorz-
ien, vervullen we daarmee ook een belangrijke regiofunctie”, iets waar Anthony Ter Veen best 
trots op is. “Dagelijks kunt u Ter Veen tegenkomen in een straal van zo’n 30-40km rondom 
Borger.  De service gaat volgens Anthony verder dan het kopje koffie en de vriendelijke 
verkoper die de klant altijd mag verwachten. “Onze service is, het overtreffen van de ver-
wachting van de klant, aldus Ter Veen”. 

Selekt Wonen Ter Veen vindt u aan de Bloemdijk 1A in Borger. De openingstijden zijn din-
sdag t/m vrijdag van half  tien tot zes uur op vrijdag is er koopavond en op zaterdag sluit de 
winkel om vijf  uur.
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