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Big Vision: voor een oogmeting met de 
nieuwste digitale oogmeetapparatuur 
bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde 
Wanneer u iets minder goed 
ziet is dat omdat uw oog een 
afwijking heeft waardoor het 
kleine beeldfoutjes geeft. Dat 
kan resulteren in het niet correct 
zien van kleuren, minder scherp 
zien of minder diepte zien. Om 
de mate van die afwijking nu 
nog beter te kunnen meten is 
er nu de digitale biometrische 
oogmeetapparatuur en Frey 
Oogzorg aan de P. Rinsemastraat 
2 in Vlagtwedde gebruikt deze 
nieuwe apparatuur vanaf heden 
voor alle oogmetingen. 

“Noem het maar de oogmeting 
3.0.” zegt Henk Akkerman van 
Frey Oogzorg. “De oogmetingen 
werden natuurlijk altijd al verricht 
met hele goede apparatuur maar 
met deze digitale oogmeting 
gaan we nog een stapje verder 
en kunnen we nog exacter meten. 
We zien en ontdekken als het ware nu meer 
dan met de traditionele oogmeetmethode.” 
Zo wordt er door de apparatuur zelf gecon-
stateerd of u bijvoorbeeld last heeft van 
nachtblindheid en ook wordt beginnende 
staar door de digitale meting opgemerkt. 
De apparatuur geeft ontzettend veel van 
dit soort extra meetwaardes. Ieder oog is 

verschillend, zelfs uw eigen beide ogen 
zijn niet helemaal exact hetzelfde en dit is 
ook de reden waarom de apparatuur beide 
ogen individueel meet. Ook dit draagt weer 
bij aan een preciezere meting waardoor uw 
brillenglazen nog exacter geslepen kunnen 
worden en uw nieuwe bril het voor u beste 

zicht oplevert. ‘Er zijn op dit moment nog 
maar een aantal opticiens in Nederland die 
deze vorm van digitaal meten toepassen en 
wij zijn er trots op één van te zijn.” Aldus 
Henk. 

Lees verder op pagina 23.

LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal zoekt elektriciens en monteurs vanwege toename werkzaamheden! 
Zie onze advertentie op pagina 4.



2 RegioMagazine - Succes door Reclame!

Lichaam en geest in balans door Yoga en  
Mind-Walks van Renda Pronk Yoga in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Deze maand precies een jaar geleden opende Renda Pronk haar yoga studio aan de Viaductstraat 61 in Ter Apel. Renda 
was daarvoor al veel langer actief in het sportwereldje,  jarenlang verzorgde ze verschillende sportlessen bij sport-
scholen in de regio maar door blessures moest ze dat helaas opgeven. Na een korte zoektocht verloor Renda haar 
sporthart aan yoga, ze volgde de opleiding en werd yogadocent. 

Een tijdlang reisde Renda met haar yogamatjes en andere 
hulpmiddelen van zaaltje naar zaaltje totdat ze de mo-
gelijkheid kreeg de huidige ruimte te gaan huren. Inmid-
dels zijn we een jaar verder. “Ik heb geen dag spijt gehad 
van de beslissing om me op deze vaste plek te vestigen.” 
vertelt Renda. “De groei van het aantal leden begon al vrij 
kort na de opening en dat betekende dat ik het lesroos-
ter al snel weer kon gaan aanpassen en extra lessen toe 
moest gaan voegen om iedereen de mogelijkheid te geven 
om yogalessen te komen volgen.” Het ging dus allemaal 
heel erg goed en voorspoedig totdat, een half jaar na de 
opening,  het coronavirus uitbrak. “De yoga studio moest 
sluiten en we mochten uiteindelijk op 1 juli jl. weer begin-
nen. Ik besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en 
ben direct begonnen met het online aanbieden van de yo-

galessen. Op deze 
manier kon ik 
zichtbaar blijven 
en bleef ik boven-
dien in contact 
met de leden.” 
Voor de leden was 
er een besloten 
Facebook groep 
waarin ze de 
lessen konden 
vinden en op het 
YouTube kanaal 
staan lessen die 
door iedereen 
te volgen zijn. 
Die lessen op 
YouTube zijn nog 

steeds te bekijken en dus ook een goede mogelijkheid om 
kennis te maken met yoga. 

3 soorten yoga
In de yogastudio worden 3 verschillende soorten yoga 
aangeboden. Dit zijn Hatha, Yin yoga en Ashtanga. Hatha 
is de meest algemene vorm van yoga en is toegankelijk 
en laagdrempelig. Bij deze vorm van yoga zijn de verschil-
lende houdingen kort van duur en ligt de nadruk vooral op 
de ademhaling. Bij Yin yoga worden de houdingen soms 
wel 4 tot 6 of zelfs tot 8 minuten aangehouden. Hierdoor 
wordt er eerst aan je spieren en daarna aan je bindweefsel 
‘getrokken’. Dit zorgt voor meer ruimte in het lichaam maar 
ook in de geest. Het bewegen zal daarna gemakkelijker 
gaan. Tot slot is er nog Ashtanga. Ashtanga is de yogavorm 
waarbij het tempo wat hoger ligt. Lichaam én geest heb-
ben ontzettend veel baat bij yoga, je werkt aan kracht en 
lenigheid en bereikt snelle resultaten. “De yogamat is je 
spiegel.” volgens Renda. “Tijdens het uitoefenen van yoga 
kom je erachter waar je blokkades zitten en weet je waar je 
aan moet werken, zowel lichamelijk als geestelijk.”

Mindful in Napels
Afgelopen maart was het de bedoeling om voor de derde 
keer met een kleine groep af te reizen naar het prachtige 
Italië voor een 4-daagse retreat in Napels. Renda organi-
seert dit samen met haar goede vriendin Iris de Brouwer 
die in Napels werkt en vlak buiten de stad woont. Tijdens 
de Mindful in Napels retreat logeer je in het magische 
klooster Casa Tolentino, dat is omgebouwd tot B&B, maar 
waar je je in een echt klooster waant. Midden in de stad. 
Zodra je er vanuit de chaos van de stad binnen stapt voel 
je de stilte en de rust over je heen komen. Je voelt je 

klein, dankbaar 
en bewust. Al-
les tijdens deze 
reis, behalve het 
vliegticket, wordt 
compleet voor je 
verzorgd. Inclusief 
maaltijden en een 
mooi programma 
van Mind-Walks 
gecombineerd met 
yoga. De Mindful 
in Napels retreat 
werd, ook weer 
door de uitbraak 
van het coronavirus, in eerste instantie verplaatst naar 
deze maand maar er is nu besloten pas volgend jaar in 
april te gaan. 

Mind-Walk
Een van de dingen die Renda ook aanbiedt zijn de zoge-
naamde Mind-Walks. “Ik doe dit ontzettend graag. Mind-
walk is bewust en meditatief wandelen in de natuur, met 
invloeden uit yoga en mindfulness.” zegt Renda hierover.  
“Wandelen ontspant en vrijwel iedereen kan het doen.” In 
10 lessen die allemaal een bepaald thema hebben neemt 
Renda je mee op reis door jezelf. Door te gaan mind-wal-
ken tijdens een herstelperiode of periode met veel drukte 
en stress en/of burn out klachten zul je merken dat je 
lichter in het leven gaat staan.

Alle info over het lidmaatschap, de verschillende soorten 
yoga, de Mindful in Napels retreat en de Mind-Walks staat 
op de website maar even bellen of mailen mag natuurlijk 
ook!

Yoga studio Renda Pronk
Viaductstraat 61  |  Ter Apel  |  Tel: 06 - 29 38 28 01
www.rendapronk.yoga  |  Email: info@rendapronk.yoga
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Behandeling met de onzichtbare beugel, de 
Invisalign, is nu mogelijk bij Ortho Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
Invisalign, de onzichtbare beugel, vervangt tegenwoordig 
in steeds meer gevallen de traditionele beugel en is zeker 
voor volwassenen vaak reden om tóch nog te kiezen voor een 
verbetering van het gebit door middel van het dragen van 
een beugel. Invisalign wordt echter ook gebruikt voor de be-
handeling van het gebit van kinderen en biedt voor iedereen 
grote voordelen ten opzichte van de traditionele methoden. 

Ortho Stadskanaal is één van de drie orthodontiepraktijken 
in het Noorden van het land die Invisalign aan patiënten aan 
kan bieden, de behandeling met Invisalign is behalve in de 
praktijk in Stadskanaal ook in de praktijk in Veendam moge-
lijk. Invisalign noemt de beugels ‘aligners’ en deze zien eruit 
als een soort van doorzichtig gebit gemaakt van kunststof. De 
aligner vervangt alle verschillende soorten beugels, dus ook 
de zogenaamde ‘slotjesbeugel’. Nadeel van deze beugels is dat 
deze beugel vast zit en het dus best lastig is om je gebit goed 
te poetsen en hij ook bij het eten voor problemen kan zorgen. 
Slotjes kunnen losraken door bijvoorbeeld het drinken van 
cola en draden kunnen knappen en gaan prikken. Met Invisa-
lign worden al dit soort narigheden voorkomen. De aligner kan 
tijdens het tanden poetsen en eten gewoon uitgenomen wor-
den en ook kunnen er geen slotjes meer losraken en draden 
breken. Bovendien moet de slotjesbeugel regelmatig strakker 
gedraaid worden en ook dit hoeft bij Invisalign niet. 

3D scan
Ortho Stadskanaal is de enige orthodontiepraktijk met een 3D scanner. 
Deze scanner wordt bij alle orthodontiebehandelingen, dus ook die met een 
traditionele beugel, gebruikt in plaats van het oude gipshappen. Er wordt 
geen afdruk meer van het gebit gemaakt en in plaats daarvan scant het ap-
paraat in slechts een paar minuten het hele gebit en zet het vervolgens alle 
gegevens om in een 3D model van het gebit. Dankzij de slimme software 
van het apparaat kan de orthodontist vervolgens ook direct laten zien wat 
het eindresultaat van een behandeling met een beugel of Invisalign kan zijn. 
In de advertentie van Ortho Stadskanaal in dit blad is trouwens ook een QR-
code te vinden. Als je deze code scant met je telefoon kom je op een web-
pagina waar je een selfie kunt uploaden en ook kunt zien wat het dragen van 
Invisalign voor jouw gebit kan betekenen! 

Invisalign techniek en behandeling 
De aligners van Invisalign worden 
speciaal voor jou, naar aanleiding van 
de in de praktijk gemaakte scan, in 
Amerika gefabriceerd. De orthodon-
tist ontvangt dan vervolgens jouw 
set in de praktijk en deze bestaat 
uit verschillende aligners die in een 
bepaalde volgorde gedragen moe-
ten worden. Iedere aligner wordt 
apart en hygiënisch verpakt en heeft 
telkens weer een kleine aanpassing 
ten opzichte van de vorige. Zo wordt 
er uiteindelijk naar het eindresultaat toegewerkt. Kinderen blijven tijdens 
de hele behandeling regelmatig terugkomen in de praktijk omdat zij nu 
eenmaal wat extra begeleiding en uitleg nodig zijn maar groot voordeel voor 
volwassenen van deze behandelmethode is dat het voor hen niet nodig is 
om heel regelmatig terug te komen. Iedere aligner wordt ongeveer 7 tot 14 
dagen gedragen en er zijn bijvoorbeeld volwassenen die slechts één keer 
per 2 maanden terugkomen voor de nodige controles en overige behande-
lingen. Dit verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en of dit ook voor jou 
mogelijk is zal met je worden besproken. 

Is de Invisalign behandeling ook geschikt voor jou of jouw kind? 
Het antwoord zal in veel gevallen ‘ja’ zijn. Zo is de Invisalign behandeling 
toe te passen bij een boven- of onderbeet, als de tanden bij een gesloten 
mond over elkaar heen vallen, bij extra ruimtes tussen de tanden, als de 
boven- en ondertanden elkaar niet raken, als de tanden te dicht op elkaar 
staan, bij een mix van melk- en blijvende tanden én natuurlijk ook als je 
gewoon een wat rechter gebit en dus een mooiere glimlach wilt! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor jezelf of je kind 
met de Invisalign behandeling? Neem dan contact op met Ortho Stadskanaal 
óf Ortho Veendam, zij kunnen je er alles over vertellen. In zowel Stadskanaal 
als Veendam is behandeling met een reguliere beugel mogelijk en ook zijn 
er in Veendam 2 tandartsen werkzaam. Er is nog steeds plaats voor nieuwe 
patiënten voor zowel beugel- als tandartsbehandelingen. Voor wat betreft 
de mogelijke vergoedingen door je ziektekostenverzekering kun je overi-
gens ook bij hen, of bij je eigen ziektekostenverzekering terecht. 

Ortho Stadskanaal  |  Wiekedreef 2C  |  Stadskanaal  |  Tel: 0599-638747
Ortho Veendam  |  Parallelweg 27  |  Veendam  |  Tel: 0598 - 820395
www.centrummondzorgnl.nl/ortho-stadskanaal
info@orthostadskanaal.nl
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LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal zoekt 
elektriciens en monteurs vanwege toename 
werkzaamheden! 
LedsBetter Green Solutions, het bedrijf van Marc Wall-
linga in Stadskanaal, is al 12 jaar specialist op het gebied 
van zonnesystemen en duurzame installaties zoals warm-
tepompen, laag temperatuursystemen HR CV ketels en 
biomassa cv-ketels. Ook verkoopt Marc LED verlichting, 
vooral aan zakelijke klanten en technische diensten van 
bedrijven.

LedsBetter Green Solutions is zich in de afgelopen jaren 
steeds meer gaan richten op duurzame en groene oplos-
singen zoals warmtepompen en zonnepanelen. Nieuw-
bouwwoningen worden al niet eens meer op het gasnet 
aangesloten en steeds meer mensen kiezen voor duur-
zame energie en laten zonnepanelen op hun dak plaatsen. 
“Dit zorgt in ons bedrijf voor een toename van de werk-
zaamheden omdat de vraag naar zonnepanelen dus steeds 
groter wordt.” aldus Marc Wallinga van LedsBetter Green 
Solutions. “We groeien ondanks het hele gebeuren rondom 
het coronavirus dus gewoon door maar dat lukt niet zonder 
goed en vakkundig personeel. Daarom zijn we op zoek naar 
uitbreiding van het team.”

Naar wie is LedsBetter Green Solutions op zoek? 
Voor het leggen van zonnepaneel systemen op verschil-
lende soorten daken zoekt LedsBetter Green Solutions in 
totaal 4 gediplomeerde elektriciens zonnesysteem en 4 
zonnepanelen monteurs. Voor beide functies geldt dat je 
het visitekaartje en eerste aanspreekpunt van LedsBetter 
Green Solutions zult zijn en als elektricien zonnesysteem 
verzorg je het complete binnenwerk zoals het plaatsen van 
de omvormer, traject elektra, aansluiten van de aardlekau-
tomaat in bestaande groepenkast, de afwerking en het in 
werking zetten van het systeem Daarnaast ondersteun je 
indien nodig collega’s met het dakwerk. Als zonnepanelen 
monteur verzorg je het complete dakwerk zoals het mon-
teren van de bevestigingsmateriaal, bevestigen en aanslui-

ten optimizers en de zonnepanelen volgens het legplan, 
dc traject en de gehele afwerking. Daarnaast ondersteun 
je indien nodig collega’s met het binnenwerk. Ben jij die 
enthousiaste elektricien of zonnepanelen monteur op MBO 
niveau met werkervaring in een soortgelijke functie en ook 
nog eens sterk en daadkrachtig en sociaal vaardig? En ben 
je daarnaast ook nog in het bezit van NEN 1010 (elektri-
cien) of VCA (of ben je bereid deze te gaan halen)? Dan 
nodigt Marc je van harte uit om de solliciteren naar één 
van deze functies. 

Ben je enthousiast geworden en wil je reageren? 
Solliciteer dan direct door je brief met CV ter attentie van 
Marc Wallinga per post of mail te sturen. Adres: Spant 1, 
9501 JM Stadskanaal of  info@LedsBetter.com.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Dan kun je 
Marc van dinsdag t/m donderdag bereiken op telefoon-
nummer 0599-850556

Meer informatie over duurzame energie? 
Wilt u als consument overigens meer informatie over de 
verschillende mogelijkheden voor het overstappen op 
duurzame energie dan kan dat natuurlijk ook. LedsBetter 
Green Solutions kan voor informatie en advies bij u langs-
komen en naar uw wensen luisteren om vervolgens samen 
tot een plan van aanpak te komen.

LedsBetter Green Solutions
Spant 1  |  Stadskanaal   |  Tel: 0599-850556
Email: info@LedsBetter.com
www.LedsBetter.com
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Samen van onzekerheid naar zelfstandigheid, 
met hulp van SID in Stadskanaal

Door Miranda Wolters 
SID is een kleinschalige zorginstelling in Stadskanaal 
waar aandacht, respect en persoonlijke aandacht centraal 
staan. Wat SID doet? SID  begeleidt jongvolwassenen van 
onzekerheid naar zelfstandigheid. Met als doel om jou 
uiteindelijk je doel of doelen te laten bereiken. 

Diana van Leeuwen is initiatiefneemster van SID. Zij begon 
in 2013 met onder andere ambulante begeleiding voor 
kinderen en jongvolwassenen in Winschoten en Pekela. 
Gaandeweg werd de dienstverlening uitgebreid en omdat 
al snel duidelijk werd dat ze graag alles onder 1 dak wilde 
kunnen aanbieden en haar cliënten over het algemeen al 
erg verbonden waren met Stadskanaal besloot ze in 2016 
met SID naar Stadskanaal te verhuizen. Inmiddels begeleidt 
en helpt SID jongvolwassenen vanaf ongeveer 17 jaar 
middels beschermd wonen of ambulante begeleiding. De 
kleinschaligheid zorgt ervoor dat Diana nog steeds iedere 
dag op de werkvloer te vinden is. 

Lukt het je niet om je dagen te structureren, je dage-
lijkse problemen op te lossen of gebruik te maken van je 
talenten en mogelijkheden? Dan kan SID je helpen het 
vertrouwen in jezelf te herstellen zodat het je uiteindelijk 
wél lukt om op eigen benen te staan en je zaken op orde 
te houden. Groeien gaat eigenlijk nooit zonder pieken en 
dalen maar je zult zien, met hulp van SID lukt het wel! Bij 
SID staan Diana, Johan, Winny en Petra voor je klaar om je 
vooruit te helpen en SID is HKZ-gecertificeerd en SKJ-gere-
gistreerd. Goede en kwalitatief zorg staat bij hen op één!

Ambulante begeleiding 
Woon je zelfstandig of bij je ouders thuis en gaat dat goed 
maar ben je toch hulp nodig bij bijvoorbeeld het doen van 
je huishouden of het plannen van je dag of werkweek? Dan 
is het misschien mogelijk om ambulante begeleiding van 
SID te krijgen. Je krijgt dan een vaste begeleider toege-
wezen die bij jou langskomt op momenten die we samen 
plannen. Ben je intensieve ambulante begeleiding nodig 
en is beschermd wonen voor jou nog een stap te ver dan 
kunnen we ook afspreken om voor ThuisPlus ambulante 
begeleiding te kiezen, dit is een vorm van ambulante bege-
leiding waarbij je begeleider speciaal voor jou 24 uur per 
dag bereikbaar en beschikbaar is voor als je onverwachts 
tegen een probleem aanloopt. 

Beschermd wonen
Soms gaat het thuis niet lekker en is het beter als je ergens 
anders gaat wonen maar ben je nog niet zover dat het 
lukt om dat zelfstandig te gaan doen. In dat geval kan 
beschermd wonen voor jou dé manier zijn om zover te 
komen dat dat uiteindelijk wél kan en lukt. Beschermd 
wonen is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar en deze 
woonvorm lijkt veel op wonen in een gezinssituatie. Je 
hebt daarbij je eigen kamer maar deelt de woonkamer, 
keuken en badkamer met de andere bewoners in het huis. 
In een volgende fase is het nog zelfstandiger wonen, mét 
een eigen keukenblok bijvoorbeeld mogelijk en doel is dus 
om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan, eventueel 
met ambulante begeleiding van SID. 

Verhuizing en nieuwe website
Omdat de huidige locatie niet meer helemaal aan de eisen 
van SID voldoet is er een nieuw pand gevonden aan de 
Handelsstraat in Stadskanaal. “De verhuizing zal op 13 
november een feit zijn en iedereen kijkt er enorm naar uit 
en heeft er veel zin in.” aldus Diana. “Iedereen, ook onze 
bewoners helpen mee met de verhuizing en we hebben 
straks wat meer ruimte en dus krijgt iedereen ook een wat 
grotere kamer.” Ook wordt er ondertussen hard gewerkt 
aan de nieuwe website van SID die ook rond die tijd online 
te vinden moet zijn. 

Meer weten? 
Ben je nieuwsgierig geworden naar SID en denk je dat be-
geleiding door SID je verder kan helpen? Neem contact op 
met SID, Diana, Johan, Winny of Petra vertelt je graag meer 
over wat er voor jou mogelijk is.  

SID Sociaal Pedagogisch Centrum
Gedempte Vleddermond 1a  |  Stadskanaal

Nieuw adres vanaf 13 november: 
Handelsstraat 47-48  |  Stadskanaal  |  06-46815288
www.sid-spc.nl  |  info@sid-spc.nl
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Rasters Printing in Stadskanaal viert 10-jarig jubileum 
Door Miranda Wolters
Afgelopen 1 oktober was het alweer 10 jaar geleden dat Johnny Rasters de drukkerij 
van Snelprint in Stadskanaal overnam en als zelfstandige verder ging. Hij veranderde 
de bedrijfsnaam uiteindelijk in ‘Rasters Printing’ en verhuisde 5 jaar geleden naar het 
huidige pand aan de Steenhouwer 13 in Stadskanaal. 

“In eerste instantie ging ik verder als 
drukkerij maar gaandeweg kwamen daar 
ook andere diensten bij.” vertelt Johnny. 
“Tegenwoordig is Rasters Printing een 
grafisch signbedrijf en doen we dus veel 
meer dan alleen drukwerk.” Die veran-
dering in dienstverlening heeft vooral te 
maken met het feit dat we steeds meer zijn 
gaan digitaliseren, door de opkomst van 

internet en bijvoorbeeld digitaal facturen is 
de vraag naar drukwerk minder geworden. 
“Onze branche is de laatste 10 jaar heel 
veel veranderd.” zegt Johnny.

Dankzij zijn inmiddels jarenlange ervaring 
op grafisch gebied kan Rasters Printing 
op het gebied van zichtbaarheid, marke-
ting en promotie veel voor bedrijven en 
ondernemers betekenen. Juist in deze tijd 
is het erg belangrijk de klant te laten zien 
dat je er bent en kun je je als ondernemer 
juist met een creatieve huisstijl of mooie 
gevelbekleding van de rest onderschei-
den. Rasters Printing kan dus niet alleen 
die nieuwe huisstijl voor je ontwerpen en 
uitvoeren maar ook de gevel van je winkel 
of bedrijfspand aantrekkelijk en opvallend 
beletteren of voorzien van reclameborden 

of mooie freesletters. Daar hoort een goed 
zichtbare belettering van de bedrijfswagen 
natuurlijk ook bij en de goede en opvallen-
de zichtbaarheid begint al bij het ontwerp 
van het logo. “Die kunnen we natuurlijk 
ook ontwerpen. Door te vragen wat iemand 
graag wil en rekening te houden met de 
aard van de onderneming kunnen wij één 
of meerdere voorbeelden maken waaruit 
de klant kan kiezen, net zo lang tot hij of 
zij tevreden is.” legt Johnny uit. Voor het 
uitvoeren van al die verschillende opdrach-
ten beschikt Rasters Printing over moderne 
machines die zowel kunnen snijden als 
printen op klein én groot formaat. 

Vanwege het coronavirus lukte het helaas 
niet om het jubileum uitgebreid te vieren. 
“Dat doen we misschien later wel een 
keer.” aldus Johnny. “Ik wil in ieder geval 
al onze klanten van de afgelopen jaren 
ontzettend bedanken voor hun vertrouwen, 
op naar het volgende jubileum!”

Rasters Printing 
Steenhouwer 13  |  9502 EV Stadskanaal
0599 611088  |  info@rastersprinting.nl
www.rastersprinting.nl
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Dagbesteding voor ouderen, mensen met dementie, 
Parkinson of ander niet-aangeboren hersenletsel bij 
Zorgboerderij de Lindehoeve in Vriescheloo

Door Miranda Wolters 
Het starten van een zorgboerderij voor de dagbesteding 
voor ouderen was al langere tijd een grote wens van 
Jacqueline Greven en Jannemiek Kremer. 

Toen direct naast de prachtige boerderij in Vriescheloo 
waar ze zelf wonen de boerderij van de buren te koop 
kwam, bleek dat hét moment te zijn om de sprong te 
wagen. Een beslissing waar ze tot op de dag van vandaag 
geen moment spijt van hebben. “We hebben de boerde-
rij flink verbouwd. Jacqueline en Jannemiek runnen de 
zorgboerderij samen en ook de andere dochter uit het 
gezin, Annemarie, zal na het afronden van haar opleiding 
op de zorgboerderij mee gaan werken. Jannemiek: ”Op de 
zorgboerderij bieden we dagbesteding aan voor oude-
ren met dementie, Parkinson en ander niet-aangeboren 
hersenletsel maar ook aan ouderen die alleen zijn en te 

maken hebben met eenzaamheid. 
Zij hebben vaak veel behoefte aan 
sociaal contact.” Vaak worden men-
sen via WMO,  team 290, of thuis-
zorg dat bij de mensen thuiskomt, 
aangemeld maar ook melden ze 
zich op eigen initiatief aan. Voor de 
zorgboerderij is een indicatie nodig 
en de kosten voor de dagbesteding 
vallen onder de WMO. 

De cliënten worden in de ochtend 
van huis opgehaald en in de middag 
ook weer thuisgebracht. Tussen de 
middag wordt er op de zorgboerde-
rij warm gegeten. Sommige cliënten 
helpen graag mee met het schillen 
van de aardappelen, het snijden van 
de groente en/of het bereiden van 
de maaltijd. Doel van de dagbe-

steding is dat de mantelzorger thuis wat ontzien wordt 
en daarnaast biedt de dagbesteding ouderen structuur 
in hun leven. Er worden allerlei activiteiten aangeboden, 
als het weer het toelaat wordt er gewandeld, er worden 
spelletjes gedaan en sommigen werken graag in de tuin of 
verzorgen met alle liefde de dieren op de boerderij. “Er is 
altijd genoeg te doen maar ons belangrijkste motto is dat 
alles mag en niets moet.” aldus Jacqueline en Jannemiek. 
“Wil iemand dus graag een dag niets doen en alleen maar 
luieren dan mag dat ook.” 

Behalve dagbesteding biedt de Lindehoeve ook respijtzorg 
in de vorm van blijven logeren. Dit kan bijvoorbeeld als de 
partner kort in het ziekenhuis verblijft, de mantelzorger 
even iets meer tijd voor zichzelf nodig heeft of in andere 
dringende gevallen. Er is dan in de nacht iemand van het 
team aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Vaak 

eindigt de dagbesteding op het moment dat een cliënt 
uiteindelijk niet meer thuis kan blijven wonen en naar een 
verzorgingstehuis moet verhuizen. 

Wilt u meer weten over de zorgboerderij en de mogelijk-
heden van dagbesteding? Kijk dan op www.zorgboerderij-
delindehoeve.nl 

Zorgboerderij de Lindehoeve
Dorpsstraat 108  |  Vriescheloo  |  Tel: 0597 – 541225
Jacqueline: 06 – 101 190 52
Jannemiek: 06 – 555 600 77 
www.zorgboerderij-delindehoeve.nl 
info@zorgboerderij-delindehoeve.nl
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Eén partner voor Website, Marketing en Media, 
dat is Vroom Online Solutions in Ter Apel 
In 2013 is Vroom Online Solutions opgestart vanuit een studentenkamer in 
Groningen met slechts 1 laptop, snelle internetverbinding en de missie om 
ondernemers online te helpen op alle vlakken. Inmiddels is dit concept uitge-
groeid tot een totaaloplossing voor bedrijven en organisaties om hun online 
activiteiten volledig toe te kunnen vertrouwen aan één bedrijf in de regio. 
2 jaar geleden is het bedrijf met oprichter Wesley Vroom meeverhuisd naar 
Ter Apel, zijn geboortedorp waar hij enorm veel kansen zag om bedrijven te 
helpen. 

“Alweer ruim 7 jaar werk ik dagelijks 
keihard en met veel plezier om en-
thousiaste ondernemers te helpen met 
een perfecte website en inzet van on-
line marketing om te kunnen groeien in 
hun markt. Ik vind het heerlijk om met 
ondernemende mensen te werken die 
passie voor hun vak hebben en ze daar 
zo goed mogelijk bij te kunnen hel-
pen binnen de middelen die daarvoor 
beschikbaar zijn.”

Wesley gelooft dat online succes niet 
alleen is weggelegd voor grote bedrij-
ven met enorme budgetten, maar ook 
juist voor de lokale bedrijven met een 
grote passie voor wat ze doen en dit 
graag willen delen. Zeker in Wester-
wolde zijn er enorm veel bedrijven met 
een geweldig verhaal of product, maar 
zij weten volgens Wesley vaak niet hoe 
dit het beste met de buitenwereld kan 
worden gedeeld. 

Vroom Online Solutions helpt deze 
bedrijven online succesvol te worden 
door de combinatie van webdesign- 
en marketingkennis met kennis van 

de regio en van diverse markten. Een 
website of marketingcampagne alleen 
zorgt namelijk nog niet voor succes. Uit 
ervaring weten zij dat het belangrijk is 
om alle mogelijkheden te combineren 
waardoor ze elkaar versterken en maxi-
maal rendement kunnen opleveren.

“Om het voor ondernemers een-
voudiger te maken bieden wij alle 
oplossingen om online succesvol te 
worden vanuit één bedrijf met één 
contactpersoon. We weten dus pre-
cies wat men bezig houdt en wat de 
wensen zijn, maar tegelijkertijd weet 
de klant ook wat hij kan verwachten 
zonder onverwachte kosten of overleg 
met verschillende bedrijven.” vertelt 
Wesley. “Wij zijn pas klaar als de klant 
volledig tevreden is en het project een 
succes is, maar streven vooral naar een 
langdurige relatie om het maximale 
uit onze projecten te halen voor een 
optimaal rendement en klanttevreden-
heid.” Om het simpel te zeggen: Eén 
goede foto op Facebook heeft weinig 
resultaat, maar bedenk eens hoeveel 

potentiële klanten een bedrijf over een 
jaar zouden kennen door dagelijks een 
opvallend bericht met mooi beeldma-
teriaal te plaatsen die ook nog eens 
verwijst naar een nieuwe website.

Websites
Vroom Online Solutions is gespeciali-
seerd in websites voor ondernemers, 
geheel naar wens en gericht op de 
doelgroep. Door de ervaring in het 
MKB zullen wensen na een goed oriën-
terend gesprek vertaald worden in dui-
delijke voorbeelden die na goedkeu-
ring worden omgezet in een prachtige 
website voorzien van de juiste technie-
ken om goed gevonden te worden. We 
houden de klant op de hoogte van de 
voorgang om zo ook tijdens het proces 
zeker te zijn van diens tevredenheid.

“Na het opleveren en goedkeuren van 
de website zijn wij – in tegenstelling 
tot veel anderen – nog niet klaar. We 
onderhouden de website voor een 
vast bedrag per maand zodat hij altijd 
beschikt over de laatste updates en 
goede beveiliging. Natuurlijk plaatsen 
we ook regelmatig nieuwe foto’s en 
nieuwsitems om de website steeds 
mooier en beter vindbaar te maken.” 
licht Wesley toe. 

Online Marketing
Daarnaast is Vroom Online Solutions 
zich de laatste jaren gaan specialiseren 
in alle vormen van (online) marketing. 
Door hun ervaring in diverse markten 
weten ze wat er speelt bij de klanten 
en richten hier de campagnes op. Dat 
kunnen Facebook berichten zijn met 
professionele foto’s die ze op locatie 
komen maken, maar ook Google adver-
tenties of een complete bedrijfsfilm 
die via slimme inzet van social media 
vele duizenden mensen uit de omge-
ving en doelgroep kan bereiken. Dage-
lijks wordt er vervolgens bijgestuurd 
op data om optimale rendementen te 
bieden en doelstellingen te behalen 
die worden gerapporteerd in duidelijk 
overzichten.

Bent u dus op zoek naar een enthou-
siaste en ervaren partner in de regio 
voor uw website, marketing, fotografie 
en andere promotiematerialen? Neem 
dan zeker eens vrijblijvend contact 
op. Wesley komt met alle plezier een 
kop koffie drinken en persoonlijk de 
mogelijkheden bekijken om uw bedrijf 
te laten groeien!

Vroom Online Solutions
Markt 5 Ter Apel
Tel: 0599-253031 of 06-30963028
www.vroomonlinesolutions.nl
info@vroomonlinesolutions.nl
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Doe mee met de kleurplatenactie 
van Wedeka kringloopvestigingen
De Wedeka kringloopvestigingen in Stadskanaal, Veendam en Ter Apel houden 
een kleurplatenactie om het belang van het recyclen van afgedankte apparaten 
extra onder de aandacht te brengen van kinderen.

Kinderen kunnen bij de kringloopwinkels in Stadskanaal, Veendam en Ter Apel 
een kleurplaat bij de kassa ophalen. De ingekleurde kleurplaten kunnen vóór 4 
november worden ingeleverd. Elke winkel beoordeelt de ingeleverde kleurplaten 
en benoemt per winkel drie prijswinnaars. Op 11 november om 14.00 uur is de 
prijsuitreiking! Er zijn mooie prijzen te winnen: 1e prijs een fiets, 2e prijs een kring-
loopwaardebon van € 20,- , 3e prijs een kringloopwaardebon van € 10,-

Kleur mee!
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"Eckhardt: Sterk in maatwerk voor voeders en bodem"
De Gebroeders Eckhardt uit Jipsinghuizen hebben een 
missie. Naast het leveren van alle mogelijke mengvoe-
ders en andere diervoeders levert het bedrijf een bij-
drage aan de duurzame veehouderij en akkerbouw. Harry 
Eckhardt vertelt er met passie over.

Vroeger was het bedrijf in handen van de familie Stötefalk. 
Bij gebrek aan opvolging kocht Harry Eckhardt in 1996 
een aandeel van vijftig procent in het bedrijf. Harry was 
al werkzaam in diervoeders en rundveemineralen. Drie 
jaar later kwam broer Erik erbij en ging het bedrijf verder 
onder de naam Gebroeders Eckhardt. “Wij komen dan wel 
uit Mussel”, vertelt Harry Eckhardt, “maar onze roots liggen 
hier. Onze vader deed in zijn jonge jaren al de adminis-
tratie voor het bedrijf. Als kind kwam ik hier vaak en dat 
maakte veel indruk. Bij mijn broer en mij stroomt het boe-
renbloed door de aderen.”

Voer op maat
In de loop der jaren is er veel veranderd. Harry: “Tot 2004 
produceerden we zelf op deze locatie, maar de capaci-
teit was niet voldoende. Toen hebben we de productie 
ondergebracht bij Bruins Veevoeders in Hardenberg. Daar 
worden de voeders volgens onze eigen recepten op maat 
gemaakt.”

Dat klinkt simpel, maar er komt heel wat bij kijken. Harry 
laat aan de hand van lijsten zien hoe nauwkeurig de voe-
ding wordt samengesteld. “Er is een basismengsel, waarna 
wij door toevoegingen goed uitgebalanceerde voeding 
maken. Aan de hand van de hoeveelheid melk die een koe 
geeft, krijgt het dier extra brokken. Elke zes weken is er een 
melkcontrole en gaan we met veehouders om tafel voor 
het bespreken ervan.“ Het verminderen van eiwit staat de 
laatste tijd nogal in de belangstelling. “Bij te weinig eiwit in 
het voer”, stelt Harry, “raakt het voer uit balans. Wij reke-
nen alles zelf uit en stemmen de voeding volledig af op de 
bedrijfssituatie. We geven daarbij graag advies.”

Het bedrijf levert niet alleen mengvoeders voor rundvee, 
maar ook voor varkens, pluimvee, paarden, schapen en gei-
ten. Zowel voor de reguliere als de biologische landbouw 
en net zo goed uitgebalanceerd.

Huisdiervoeders
Het bedrijf Gebroeders Eckhardt heeft daarnaast een 
groothandel in huisdiervoeders en heeft bij het bedrijf 
een winkel in huisdiervoeders en dierbenodigdheden. “De 
fabrikanten zijn Van Gorp Diervoeders in Waalwijk (Horse-
food ‘the best’) en Garvo Diervoeders in Drempt. Voer voor 
vogels leveren wij onder de naam Hadivo. Alle biologische 
voeders worden geproduceerd door Fakkert diervoeders 
uit Heino.” Met gepaste trots toont hij in het magazijn het 
enorme assortiment van de Gebroeders Eckhardt. Naast 
alle veevoeders is er een kunstmestdepot.

Bemesting en kringloop
Een ware missie van Eckhardt is bodem, bemesting en 
kringloop. “De vraag is hoe we met minder kunstmest en 
minder ruimte toch voldoende goed en gezond voed-
sel kunnen produceren. Er is de laatste dertig jaar al veel 
gebeurd: de uitstoot van ammoniak is met 60 procent 
gereduceerd. Varkenshouderijen zijn allemaal voorzien van 
luchtwassers. De boeren hebben al zo hun best gedaan”, 
vindt Harry Eckhardt.

Veel kennis in huis
De hamvraag is ‘Wat kunnen we redelijkerwijs verder nog 
doen’. Harry: “We zorgen voor optimaal voedsel, maar de 
bodem is cruciaal. Voor de kringloop berekenen we alles 
zelf, wel hebben we een team van deskundigen achter ons. 
We hebben de kennis van een groot bedrijf in huis.”
Hij vervolgt: “Zodra poep en pies bij elkaar komt, ontstaat 
ammoniak. Met microbiologie kunnen we in dat proces stu-
ren. We zijn momenteel bezig met vulkaangesteentemeel. 

Bij vulkanen is heel vruchtbare grond. Die stof brengen 
we aan op relatief arme zandgronden en/of strooien dat 
in ligboxen. Het houdt de voedingsstoffen vast en het 
bindt stikstof. Daardoor wordt de bodem gezonder met als 
gevolg dat de gewassen gezond zijn. Dat heeft weer direct 
gevolgen voor de gezondheid van het vee, de bodem 
en het gewas.” Harry stelt zichzelf de vraag: “Worden de 
boeren de dokters van de toekomst?” en geeft meteen het 
antwoord: “Dat is voor ons een missie.”

Harry besluit trots: “We zijn aan alle kanten gecertificeerd. 
We hebben een hoog veiligheidsniveau, beter kan het 
niet!”

Gebroeders Eckhardt
Wollinghuizerweg 5  |  9551 TG Jipsinghuizen
0599-326219  |  www.eckhardt-mengvoeders.nl
gebroederseckhardt@hetnet.nl

Het team, bestaande uit v.l.n.r. de gebroeders Erik en Harry, Vera Hinrichs, Ria Beishuizen (administratie, receptie, winkel), 
Eppo Bulder (verkoop en begeleiding) en Bert Korvemaker (chauffeur)
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Reintke Rijopleidingen in Stadskanaal; ondanks 
de coronacrisis weer vol gas vooruit
Door Miranda Wolters 
Eerder dit jaar meldden we al dat Reintke Rijopleidingen van Harm-Jan en Ineke Reintke 
uit Stadskanaal dit jaar haar 5-jarig jubileum viert. De bedoeling was natuurlijk om hier 
uitgebreid bij stil te staan en dit jubileum met zowel leerlingen als oud-leerlingen te 

vieren maar helaas gooide het coronavirus 
roet in het eten. 

Toen het coronavirus in alle hevigheid 
uitbrak mochten ook rijscholen niet langer 
met hun leerlingen de weg op. “Geluk-
kig zijn we die periode goed en gezond 
doorgekomen en toen we na een maand of 
3 weer aan het werk mochten konden we 
gelukkig weer vol gas vooruit. Het enige 
wat we wel al gepland hadden en wat ook 
door heeft kunnen gaan is de motortoer-
tocht met leerlingen en oud-leerlingen.” 
vertelt Harm-Jan. “Met 17 motoren hebben 
we een mooie route gereden en hadden we 
een prachtige dag.”  Er zijn vanzelfsprekend 
nog steeds regels waar ook de rijschool-
houders zich aan moeten houden zoals het 
dragen van een mondkapje in de auto en 
de coronacheck bij de leerlingen voordat ze 
in de auto stappen. Ook wordt de lesauto 
voor en na iedere les hygiënisch gereinigd 
en ontsmet. 

In de 3 maanden dat Harm-Jan en Ineke 
geen theorie- en rijlessen hebben mogen 
geven heeft het CBR vanzelfsprekend ook 
in het hele land geen examens afgenomen. 
Dat betekent helaas dat er wat theorie- en 
rijexamens betreft flinke achterstanden 
zijn ontstaan en die worden op dit mo-
ment zo snel mogelijk weg gewerkt. “Voor 
wat betreft de auto- en motorrijexamens 
is alles weer redelijk op orde maar dat 
geldt voor de theorie-examens zeker niet.” 

aldus Harm-Jan. “Nu 
aanvragen betekent 
misschien in decem-
ber examen mogen 
doen.” Harm-Jan 
en Ineke adviseren 
dan ook om eerst 
een datum voor het 
theorie-examen 
aan te vragen en 
als deze bekend is 
pas theorielessen 
te gaan volgen, op 
deze manier is de 
kennis die je op het 
examen hebt nog up 
to date en nog niet 
weggezakt. 

Harm-Jan en Ineke zijn dus weer dagelijks 
bij de weg voor het geven van autorijles-
sen, zowel met als zonder aanhanger 
én daarnaast verzorgt Harm-Jan ook de 
motorrijlessen. Bij de motorrijlessen volgt 
Harm-Jan trouwens zelf op zijn eigen motor 
en geeft hij per lesuur aan één of maximaal 

twee personen tegelijk les. Het 5-jarig 
jubileum van Reintke Rijopleidingen vieren 
ze, zoals het er nu naar uit ziet, dus verder 
helemaal niet dit jaar. De toertocht op de 
motor met leerlingen was een groot succes 
en zal zeker ergens in 2021 weer herhaald 
gaan worden!
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W &W garagedeuren is nu ook uw leverancier van 
Degalux zonwering
Robert en Jacob Wobbes timmeren al een aantal jaren aan de weg met W & W 
garagedeuren waarbij ze altijd in het achterhoofd hebben gehad dat zonwering 
een goede uitbreiding van het dienstenpakket zou kunnen zijn. Via een van hun 
tevreden klanten kwam Robert een tijd geleden in contact met Degalux, er werd 
kennis gemaakt en inmiddels is de samenwerking een feit. Degalux levert al bijna 
50 jaar goede en betaalbare zonwering en is daarmee een gevestigde Nederlandse 
naam op de zonweringmarkt. 

Qua zonwering heeft Degalux zich in de loop der jaren 
gespecialiseerd in de productie van rolluiken, screens en 
ritsscreens, uitvalschermen en terrasschermen. W & W 
en Degalux gaan samen voor de snelste en dus de beste 
levertijden voor de zonwering in Nederland. 

Rolluiken
Rolluiken zorgen er niet alleen voor dat de zon en dus de 
warmte buiten de woning blijft maar hebben ook nog eens 
een inbraak werende werking. Ze zijn ideaal voor het ge-
bruik van (kinder)slaapkamer ramen omdat ze in gesloten 
toestand verduisterend werken en zorgen er in de winter 
ook nog eens voor dat de kou buiten blijft. De kasten van 
de rolluiken van Degalux zijn de kleinste van Nederland en 
dat maakt dat ze in vrijwel iedere situatie toe te passen 
zijn. 

Screens en ritsscreens
Het speciaal geweven doek van screens en ritsscreens 
zorgt ervoor dat ze zonwerend werken terwijl u dan nog 
steeds naar buiten kunt kijken. Van buiten is er geen zicht 
naar binnen. Bij een ritsscreen is het screendoek aan de 
zijkant voorzien van een ‘rits’, het doek loopt vervolgens 
in de speciale zijgeleiders en is daardoor minder gevoelig 
voor beweging en klapperen door de wind. Deze screens 
zijn ook uitstekend geschikt om uw terrasoverkapping of 
pergola mee af te sluiten, zo kunt u ook in het najaar nog 
van uw overkapping genieten. 

Voor zowel de rollui-
ken als de screens en 
de ritsscreens geldt 
dat u kunt kiezen uit 
verschillende bedie-
ningsmogelijkheden. 
Handbediend of elek-
trisch, al dan niet met 
een afstandsbediening 
kan maar er is tegen-
woordig ook elektri-
sche bediening op 
solarenergie mogelijk. 
Hierbij is er een zon-
nepaneeltje ingebouwd die de motor aandrijft. Gewoon 
daglicht is voldoende om de motor op te laden en een 
volle accu is voldoende om het rolluik of screen 100x op en 
neer te bewegen. Groot voordeel van deze bediening is dat 
er geen stopcontact meer in de buurt aanwezig hoeft te 
zijn en er geen gaten in kozijnen en muren geboord hoeven 
te worden. 

Terrasschermen en uitvalschermen
Terraschermen en uitvalschermen kennen we als ‘zonne-
schermen’ waarbij een terrasscherm vaak boven een terras 
gebruikt wordt en een uitvalscherm geschikt is voor als u 
er niet onderdoor hoeft te kunnen lopen. Degalux levert 
verschillende modellen met een grote keuze in doeken van 
het merk Swela. Ook voor deze zonwering geldt dat deze 

zowel handbediend als elektrisch te leveren is. Op alle zon-
wering van Degalux krijgt u standaard 3 jaar garantie.
 
Tot slot hebben Robert en Jacob nog een tip voor u; Vaak 
bedenkt u pas op het moment dat de zon irritant in huis 
schijnt of dat het wel erg warm en zonnig is op uw terras 
en dat zonwering een uitkomst zou zijn. Waarschijnlijk 
heeft u dat tijdens de afgelopen hete zomer al ervaren. 
Wacht daarom niet te lang met het inwinnen van advies. 
Bel voor een afspraak, Robert of Jacob komt graag bij u 
langs voor advies en een prijsopgave!

W en W garagedeuren
Krommewijk 15 | Stadskanaal | Tel: 0599-850925
www.wenwgaragedeuren.nl | info@wenwgaragedeuren.nl
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(vervolg van de voorpagina) 
Frey Oogzorg in Vlagtwedde 
De oogmeting 
De digitale oogmeting verloopt overigens iets anders dan 
de traditionele oogmeting. De voormeting vindt nu plaats 
met het nieuwe apparaat. De gegevens die hieruit komen 
worden vervolgens overgenomen in een ander apparaat 
waarbij het belangrijk is dat u ook zelf gewoon aangeeft 
wat u het prettigst vindt qua kijken. Het meetapparaat 
geeft in principe de gegevens tot 100% nauwkeurig 
en dus zouden deze gegevens direct in het brillenglas 
verwerkt kunnen worden. Maar omdat een hele kleine 
afwijking in die sterkte naar boven of beneden voor u 
soms net wat prettiger kan zijn wordt er nog steeds gebruik 
gemaakt van de voor iedereen bekende cijfers en letters 
om het resultaat te finetunen. “Superscherp kunnen zien is 
niet altijd het belangrijkste, prettig en fijn kunnen kijken is 
soms nog veel belangrijker.” legt Henk uit. 

Monturen en Biometrische brillenglazen
De digitale meetgegevens worden gebruikt om de ‘bio-
metrische’ brillenglazen te slijpen. Henk: “We noemen de 
brillenglazen zo omdat beide glazen helemaal aangepast 
worden aan de vorm van ieder individueel oog. Geen enkel 
oog is hetzelfde dus ieder oog is uniek.” De brillenglazen 
van tegenwoordig kunnen door verbeteringen van de 
slijptechnieken ook steeds fijner en preciezer geslepen 
worden. Na het meten worden de verschillende glassoor-
ten en mogelijke coatings aan u uitgelegd en wordt ook 
de pupilhoogte tot slot nog digitaal gemeten. Vervolgens 
zoekt u op uw gemak uw nieuwe montuur uit. Qua montu-
ren is er bij Frey Oogzorg ontzettend veel keuze en dus is 
de collectie erg uitgebreid. U vindt er monturen voor het 
hele gezin en natuurlijk ook zonnebrillen. Voor ieder wat 
wils en geschikt voor ieder budget, van een mooi en een-
voudig montuur tot een montuur van een exclusief merk. 
Kwaliteit is daarbij altijd het belangrijkste want u draagt 
de bril dagelijks om beter te kunnen zien en dat moet dan 
gewoon goed zijn.

Ook op het gebied van monturen zijn er bepaalde trends te 
bespeuren, net als in de mode. De collecties wisselen niet 
heel erg vaak en dat heeft natuurlijk te maken met het feit 
dat u een bril voor langere tijd draagt en dus niet heel vaak 
een nieuw montuur uitzoekt. Op dit moment zijn de retro 
monturen hip, het gaat dan om monturen in dezelfde stijl 
als een jaar of 30 geleden zoals bijvoorbeeld het vlin-
dermodel. Ook zijn de monturen tegenwoordig niet meer 
alleen van metaal, titanium of kunststof maar worden er 
ook andere soorten kunststof gebruikt en zijn er zelfs al 3D 
geprinte monturen te verkrijgen. 

Big Vision oogmeetdag
Op 6 november vindt bij Frey Oogzorg de ‘Big Vision 
oogmeetdag’ plaats, een dag waarop iedereen kennis mag 
komen maken met deze nieuwe vorm van de oogmeting. In 
verband met corona en om te voorkomen dat u lang moet 
wachten vraagt men u wel even een afspraak te maken. 
U kunt dit eenvoudig doen door even te bellen met Frey 
Oogzorg op telefoonnummer 0599 - 312 000. Er is de hele 
dag een barista aanwezig die zorgt voor een heerlijke kop 
koffie, en er zal voldoende tijd voor u gereserveerd worden 
om u alles te kunnen vertellen over uw persoonlijke oog-
meting! 

Frey Oogzorg
Dr. P. Rinsemastraat 2  |  9541 AL Vlagtwedde
Tel: 0599 - 312 000  |  info@freyvlagtwedde.nl
www.freyvlagtwedde.nl
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“Denken aan wat je over hebt gehouden is beter dan denken wat je verloren hebt”

Brouwer Groen en Grondig in Veelerveen kan 
na brand werkzaamheden weer oppakken 
Door Martin Zaagman
Een enorme brand legde donderdagavond 10 september de loods annex werkplaats van 
Brouwer Groen en Grondig (voorheen Hoogwerkers Groningen) aan de Veelerveenster-
weg in Veelerveen in de as. Harry Brouwer, die samen met zijn zoon Koenraad gebrui-
ker is van de loods, was op de bewuste avond aan het aardappelrooien in het Duitse 
Rhede. “Op een gegeven moment kreeg ik net als mijn zoon telefoon van mensen die 
enorme rookwolken boven de loods zagen opstijgen”. Brouwer, die op dat moment nog 
geen idee had van de omvang van de brand, bedacht zich niet en ging net als zijn zoon, 
die aan het maaien was in Jipsingboertange, naar de loods. “Onderweg hier naartoe 
zag ik grote zwarte rookpluimen voor mij de lucht in gaan en dan weet je al dat het 
goed mis is. De brandweer was al druk aan het blussen toen ik aankwam en één blik 
was genoeg om vast te stellen dat de loods en de inventaris als verloren moest worden 
beschouwd. Het enige wat je kunt doen is lijdzaam toezien”.

Brouwer zelf kijkt vrij nuchter terug op de 
brand. “Bij mij en mijn zoon was in eer-
ste instantie geen sprake van paniek, die 
kwam pas toen we zagen dat er naast de 
loods nog een rupskraan en een versnip-
peraar stonden. Deze wilden we koste 
wat het koste proberen te redden van de 
vlammenzee. Na enige discussie met de 
brandweer, die niemand te dicht bij de 
brand wilden hebben, gaven ze uiteindelijk 
toch toestemming om de kraan daar weg te 
halen. Nadat dit mijn zoon was gelukt gaf 
ons dat toch wel een warm gevoel dat je in 
de gloed van de brand drie gele kranen op 
het land ziet staan. Dan overheerst ondanks 
alle ellende toch wel een gevoel van die 
zijn er gelukkig nog we hebben toch nog 
iets kunnen redden”. 

“Bij de brand is meer verloren gegaan dan 
eerst gedacht”
Als Brouwer door de restanten van de loods 
loopt omschrijft hij het geheel als een 
oorlogsgebied. “Het is één grote puin-
hoop, er is niets meer van de loods over, 
het is hier zo heet geweest dat zelfs de 
betonnen vloer is gebarsten”. Tussen de 

restanten van de uitgebrande loods staan 
uitgebrande tractoren, een hoogwerker, 
versnipperaar en een combine. Daarnaast 
zijn er heel veel kleine materialen en kleine 
gereedschappen verloren gegaan zoals 
grondbewerkingsmachines en machines 
voor in de bosbouw. Maar ook de complete 
werkplaats inventaris is weg. “Nog elke dag 
kom ik er achter wat we allemaal kwijt zijn. 
Ik moest laatst een wiel van een tractor 
halen. Dan heb ik een krik en een luchtsleu-
tel nodig. Beide had ik niet meer. Maar als 
ik een luchtsleutel heb dan heb ik ook een 
compressor nodig maar ook doppen die 
weer op de luchtsleutel passen”.        

De totale schade van de brand is geschat 
op zevenhonderdduizend euro. Door de 
enorme hitte is de oorzaak van de brand 
niet meer vast stellen. Wel is uitgesloten 
dat er sprake is geweest van kortsluiting 
in één van de machines of de meterkast. 
Doordat er de hele dag geen werkzaam-
heden in de loods hebben plaats gevon-
den kan ook een menselijke fout worden 
uitgesloten. 

Brouwer Groen 
en Grondig pakt 
binnen twee dagen 
werkzaamheden 
weer op
Na de brand komt 
dan volgens Harry 
Brouwer het keer-
punt. “Je moet niet 
denken aan wat heb 
ik allemaal verloren 
maar denken aan 
wat heb ik overge-
houden en dan komt 
de volgende stap, 
wat heb ik allemaal nodig om weer door te 
kunnen gaan met mijn bedrijf. Vrijdag, de 
dag na de brand, hebben we gebeld met 
de opdrachtgevers waar we die maandag 
zouden gaan beginnen. Daarna zijn we 
gaan kijken van wat hebben we allemaal 
nodig om bij deze klanten de werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren. Bij de ene heb 
je een motorzaag nodig bij een ander een 
bosmaaier of een tractor. Daarna hebben 
we onze toeleveranciers opgebeld de situ-
atie uitgelegd en de vraag gesteld willen 
jullie ons helpen om het bedrijf weer te 
kunnen op starten. Alle, maar dan ook alle 
leveranciers die hiervoor door ons zijn be-
naderd, hebben daar op hun eigen manier 
invulling aangegeven. Dankzij deze hulp en 
steun van collega’s konden wij binnen twee 
dagen na de brand onze werkzaamheden 
grotendeels weer oppakken en daar ben ik 
iedereen heel erg dankbaar voor”. 

Verhuizen of nieuwbouw op huidige 
locatie
Op dit moment is nog niet duidelijk of er 
op de huidige plek een nieuwe loods an-

nex werkplaats zal worden gebouwd. “We 
zijn nu bezig om de bestaande loodsen 
anders in te richten zodat we de komende 
winter toch een werkplaats hebben waar 
we onderhoud aan onze machines kunnen 
uitvoeren”. Brouwer zelf hoopt dat er op 
de huidige locatie een nieuwe loods wordt 
gebouwd maar als dat niet mag of lukt sluit 
hij niet uit om zijn bedrijf op een andere 
locatie voort te zetten. “Als we maar in de 
regio zitten waar we onze werkzaamheden 
uitvoeren dat is voor ons het belangrijkste”.

Brouwer Groen en Grondig is uw partner op 
gebied van dienstverlening in groenonder-
houd, bosbouw, grondverzet en landbouw. 
Of het nu op de grond staat of in de grond 
zit, Brouwer Groen en Grondig regelt het 
voor u. Een greep uit het dienstenpakket: 
Hoogwerkerverhuur tot 26meter; Hoogte-
bomen zagen, takken snipperen, stobben 
frezen, etc.; Mobiele kraan, verreiker en 
shovel; Grondtransport, Grondverbetering 
en egalisatie met behulp van laserappara-
tuur en levering van zand en gebroken 
puin.
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Oktober Woonmaand bij ‘t Meubelhuus in 
Musselkanaal
Het is oktober woonmaand, we brengen weer meer tijd binnens-
huis bij de kachel door en dus is het dé ideale tijd van het jaar om 
het interieur te vernieuwen. “Daarom krijgen alle klanten die deze 
maand naar de ’t Meubelhuus komen een extra aantrekkelijke kor-
ting van ons.” aldus Sjonnie Filips, eigenaar van ’t Meubelhuus. 

Na de laatste verbouwing is de winkel aan 
de Schoolstraat 147 in Musselkanaal maar 
liefst 3000m2 groot geworden. “Sowieso is 
er in de winkel altijd keuze uit 25 verschil-
lende woonprogramma’s.” zegt Sjonnie. “In 
verschillende woonstijlen, zoals bijvoor-
beeld de industriële woonstijl. Ook bieden 
we keuze uit ruim 60 verschillende model-
len relax- en sta op stoelen.” De meubelou-
tlet bevindt zich op de bovenverdieping, 
hier vindt u meubelen voor spotprijzen en 
iedere week wordt de voorraad outletmeu-
belen aangevuld. 

Nog steeds zien we de hoekbanken veel 
terug in het interieur, en worden de zitmeu-
belen met velours bekleding veel verkocht. 
Sjonnie: “Binnenkort krijgen we ook een 
aantal nieuwe banken binnen in een stof 
die lijkt op velours maar nog meer glanst 
en daardoor nog luxer lijkt. Deze trend 
zagen we al een tijdje in de Randstad en 
deze heeft zich nu ook naar het Noorden 
verplaatst.” Behalve meubelen vindt u bij 
’t Meubelhuus ook woonaccessoires en an-
tiek en brocante. Het antiek en de brocante 
zijn nog steeds hobby van Sjonnie, vroeger 
verhandelde en exporteerde hij dit veel 
naar Amerika. Toen de markt inzakte en een 
groot deel van de vraag verdween bleef 
het plezier in het zoeken en verkopen van 
oude mooie spullen. In de winkel wordt het 
daarom nog steeds verkocht, bovendien 

zijn heel veel van de 
artikelen heel goed te 
combineren met de 
moderne meubelen 
van nu. 

Motto van ’t Meu-
belhuus is ‘Vandaag 
gekocht is morgen 
bezorgd.’ U hoeft dus 
vrijwel nooit 10 tot 
12 weken te wachten 
op uw nieuwe bank of 
meubelstuk. De voor-
raad is ontzettend 
groot en na de koop 
kan het bezorgen snel 
ingepland worden. 

Over een aantal 
weken, in december, 
bestaat ’t Meubelhuus 
alweer 20 jaar! Sinds de start destijds is de 
winkel door verschillende verbouwingen 
en aanpassingen steeds wat groter gewor-
den en in totaal nu dus 3000m2 groot. ’t 
Meubelhuus mag met recht een mooi fami-
liebedrijf genoemd worden, naast Sjonnie 
werkt ook zijn partner Gina, zoon Marco en 
af en toe kleinzoon Glenn mee in het be-
drijf en maakt Richard het team sinds jaar 
en dag compleet. “Het 20-jarig jubileum 
mag natuurlijk absoluut niet ongemerkt 

voorbijgaan.” zegt Sjonnie. “We gaan daar-
om ook tijdens de decembermaand flink 
uitpakken met mooie aanbiedingen, acties 
met verlotingen en prachtige cadeaus!” De 
winkel aan de Schoolstraat is op maandag 
geopend van 12.00 uur  tot 17.00 uur, van 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. 

In verband met het coronavirus is het ook 
mogelijk om een afspraak voor uw bezoek 
aan de winkel te maken, dit kan eventueel 
ook buiten de reguliere openingstijden. 

’t Meubelhuus
Schoolstraat 147  |  Musselkanaal 
Tel: 0599 – 47 02 55
Email: jfilips@planet.nl 
www.tmeubelhuus.nl
www.facebook.com/tmeubelhuus
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Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Om woningisolatie extra te stimuleren, heeft de overheid 
vanaf 1 juni 2020 de subsidie op woningisolatie tijdelijk 
verhoogd. Daarbij is de subsidie op vloerisolatie zelfs 
verhoogd van € 7,- per m² naar € 11,- per m².  De verho-
ging van de subsidie zal in stand blijven tot het einde van 
dit jaar. Er zijn bepaalde uitzonderingen voor verschillen-
de provincies. Woningeigenaren in Friesland krijgen een 
extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen, 
maar liefst 10 procent, bovenop de SEEH die het Rijk nu 
verstrekt. Controleer wat binnen jouw provincie van 
toepassing is. Check de meest recente ontwikkelingen en 
de subsidiebedragen op www.rvo.nl . 

Voorwaarden
De RVO vermeld onder andere het volgende: om in aan-
merking te komen voor de subsidie moet je minimaal 2 
energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren waar-
voor je nog niet eerder SEEH hebt ontvangen. Daarnaast 
kan de subsidie pas aangevraagd worden wanneer de 
maatregelen al uitgevoerd en betaald zijn. De maatrege-
len moeten zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de 
regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die voor 
15 augustus 2019 zijn uitgevoerd, kan je geen subsidie 
krijgen. Dit zijn een paar van de verschillende eisen die 
worden gesteld, waar je aan moet voldoen om in aanmer-
king te komen voor de overheidssubsidie. Controleer voor 
de zekerheid zelf nog of je in aanmerking komt voor de 
overheidssubsidie.

Vloerisolatie, meerdere vliegen in één klap
Het isoleren van jouw vloer verhoogt het wooncomfort en 
bespaart in de praktijk veel meer energie dan altijd is aan-
genomen. Goede vloerisolatie zorgt voor een verkorting 
van het stookseizoen. Daarbij, wanneer de vloer warmer is, 
krijg je al bij een lagere binnentemperatuur hetzelfde com-
fortgevoel. In het verleden is bij de besparingsberekening 
hiermee geen rekening gehouden. Door goede vloerisola-
tie gaat de thermostaat vaak terug van 22/23 naar 19/20 
graden. Bij een lagere binnentemperatuur verlies je minder 
warmte door de muren en de ramen en door ventilatie. Een 
ander belangrijk neveneffect van vloerisolatie is dat de 
warmere vloer ook droger is. Daardoor krijgen schimmels 
en huisstofmijten veel minder kans. Dit levert een gezon-
der binnenklimaat op.

Onderzoek naar milieueffecten van vloerisolatie
Het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie (NIBE) heeft onlangs een onderzoek uitge-
bracht naar de milieueffecten van vloerisolatie. Daaruit 
blijkt dat Tonzon Vloerisolatie met Thermoskussens de 
meest milieuvriendelijke vloerisolatie is. Deze isolatievorm 
is gebaseerd op het opsluiten van lucht  tussen dunne 
maar ijzersterke folielagen. Deze hebben speciale op-
pervlakken die maar weinig warmte uitstralen. Hierdoor 
worden woningen voorzien van uitstekende isolatie met 
ontzettend weinig materiaal. Weinig materiaal betekent 
lage energiekosten bij de productie, de installatie en bij 
het transport. Het resultaat: geen vrachtwagens voor de 
deur en een milieu impact die binnen enkele weken is 
gecompenseerd door de besparing op het energieverbruik. 
Op de tweede plaats komt Vlaswol omdat het een Bio-
based materiaal is.

Het spuiten van purschuim wordt afgeraden onder andere 
omdat deze isolatievorm niet circulair is. Het kleeft vast 
aan alle materialen waarop het wordt gespoten. Daardoor 
is het later moeilijk te scheiden in herbruikbare compo-
nenten zodat er een berg van materiaal ontstaat dat alleen 
maar gestort kan worden. Soms wordt purschuim nog ge-
blazen met HFK. Dat wordt in het rapport onaanvaardbaar 
genoemd. Volgens Milieu Centraal duurt het namelijk 16 

jaar voordat de klimaatschade die is aangericht, is gecom-
penseerd door de besparing op de CO2-uitstoot. Toch 
wordt ook deze isolatievorm nu nog gesubsidieerd met 
klimaatgeld.

Slachtoffers willen stop op subsidie purschuim
Om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden door 
het spuiten van purschuim in bestaande woningen, wil het 
Meldpunt PURslachtoffers dat deze isolatievorm niet langer 
gesubsidieerd wordt. Purschuim wordt ter plekke gemaakt 
van een aantal zeer giftige stoffen waaronder isocyanaat. 
Deze stof is al giftig in zeer kleine hoeveelheden die nauwe-
lijks zijn te meten. Jarenlang is purschuim gespoten terwijl 
de bewoners gewoon in huis waren tijdens de werkzaamhe-
den. Veel mensen hebben daardoor blijvend gezondheids-
schade opgelopen. Bij purschuim worden misleidende namen 
gebruikt zoals Ecospray of Icynene-ecospray. Omdat de 
gezondheidsschade zich vaak later manifesteert, brengen 
veel mensen de klachten niet in relatie met de aangebrachte 
purschuim. Ook huisartsen weten hier nog veel te weinig van. 
Meer info hierover is te vinden op https://www.meldpuntpur-
slachtoffers.nl/2020/09/10/stop-subsidie-op-gespoten-pur-
schuim .

Minder subsidie voor Bodemisolatie
Terwijl men € 11,- per m² subsidie krijgen voor vloerisola-
tie, is de subsidie voor Bodemisolatie slechts € 6,- per m². 
Vanwaar dit verschil? Volgens Milieu Centraal, het voorlich-
tingsorgaan van de overheid, bespaar je met een isolatielaag 
op de bodem (bodemisolatie) minder energie dan wanneer de 
isolatielaag direct tegen de vloer zit (vloerisolatie). De ruimte 
tussen de vloer en de isolatielaag op de bodem wordt in de 
winter immers afgekoeld door de ventilatie met buitenlucht 
en door de koude funderingsmuren. Dit nadelige effect wordt 
groter naarmate de kruipruimte dieper is. Volgens de SBVN, 
brancheorganisatie voor vloerisolatiebedrijven werkt bode-
misolatie soms zelfs averechts. De kruipruimtebodem neemt 
namelijk in de zomer warmte op en staat die in de winter 
weer af aan de kruipruimte. Deze positieve warmtestroom 
uit de bodem beperkt zo het warmteverlies van de vloer. Een 
isolatielaag op de bodem blokkeert deze positieve warmte-
stroom waardoor de funderingsmuren kouder worden en de 
vloer meer warmte gaat verliezen. Meer informatie op  
https://sbvn.org/bodemisolatie-werkt-soms-averechts/ 
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Zorg afgestemd op wat je als jongere of 
oudere wilt en kunt van het Naoberhuis in 
1e Exloërmond, Musselkanaal en Gasselternijveen 
Toen Talita Baalman en haar echtgenoot alweer jaren geleden de zorg voor zowel hun moeder als schoonmoeder op 
zich namen in hun boerderij in 1e Exloërmond ontstond al snel het idee om zorg op deze manier ook voor anderen 
mogelijk te maken. In 2014 resulteerde dit in de opening van het Naoberhuis. De zorg in de boerderij in 1e Exloër-
mond is er nog steeds en daarnaast zijn er inmiddels ook vestigingen in Musselkanaal en Gasselternijveen en werken 
zoon Gerrian en zijn vriendin Marlon ook mee in de zorg die het Naoberhuis biedt. 

Zorg voor ouderen 
In 1e Exloërmond is het Naoberhuis 
gespecialiseerd in de zorg voor ou-
deren met dementie. Deze ouderen 
wonen hier nog zoveel mogelijk zelf-
standig en daarbij is er altijd toezicht 
en zorg aanwezig. Het dagelijkse leven 
wordt hier als het ware nagebootst, 
bewoners gaan hun eigen gang maar 
er worden ook gezamenlijk uitjes en 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast 
is er op de boerderij ook opvang voor 
jongeren en kinderen met een beper-
king en juist de combi van jong en oud 
is erg bijzonder en mooi. De ouderen 
vinden de omgang met de kinderen 
prachtig en andersom vinden de 
kinderen dat ook. De ouderen hebben 
tijd voor hen, er wordt veel gelachen 
en soms zelfs gedanst! 

Gezinshuis voor kinderen en jongeren
In Gasselternijveen biedt het Naober-
huis zorg aan 5 kinderen in het zoge-
naamde gezinshuis. In het gezinshuis 
wonen kinderen die om welke reden 
dan ook (even) niet thuis kunnen 
wonen en doel is om het gezinsleven 
zo goed mogelijk na te bootsen en de 

kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Uitgangs-
punt bij alle soorten zorg die het Naoberhuis biedt is altijd 
dat het gaat om zorg op maat, er wordt gekeken naar wat 
het kind, de jongere of de oudere nodig heeft en wat hij of 
zij kan. 

Beschermd en begeleid wonen, crisisopvang en binnen-
kort ook dagbesteding!
In Musselkanaal heeft het Naoberhuis zich toegelegd 
op zorg speciaal voor jongeren. Het gaat hierbij dus om 
jeugdzorg, beschermd wonen en crisisopvang. Ook zijn er 
mogelijkheden voor logeeropvang (lang- en kortdurend). 

Binnenkort opent het Naoberhuis daarnaast ook een 
extra dagbesteding locatie. Aan de Dirk de Ruyterstraat is 
een pand gevonden waar de dagbesteding samen met de 
kinderen (jong-volwassenen) uit de jeugdzorg opgezet zal 
worden. Zo kunnen ze straks helpen in de winkel, spullen 
te maken en tegelijkertijd aan hun sociale vaardigheden te 
werken. Ook hier is kijken naar wat je wilt en wat je kunt 
enorm belangrijk en wordt er in mogelijkheden gedacht. 
Meer nieuws hierover volgt binnenkort. 

Wil je meer info over het Naoberhuis en bijvoorbeeld de 
nieuwe dagbesteding in Musselkanaal? Bel en maak een 
afspraak voor een kennismaking, men vertelt je er graag 
alles over. 

het Naoberhuis 
Eerste Exloërmond 133 | 9573 PH Eerste Exloërmond
Schoolstraat 110 | 9581 GE Musselkanaal
Hoofdstraat 50-52 | 9514 BG Gasselternijveen

Tel: 06 – 45618031 | info@hetnoaberhuis.nl
www.hetnaoberhuis.nl
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BEVO: Dé alles-in-1 duurzaam partner!

BEVO heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Het bedrijf van Mark Vos 
en Rudi Berndt uit Musselkanaal heeft een grote naamsbekendheid opgebouwd en het 
werkgebied strekt zich inmiddels uit over heel Noord-Nederland. BEVO houdt zich bezig 
met alles op het gebied van isolatie van woningen en bedrijfspanden en mag sinds kort 
met recht dé alles-in-1 duurzaam partner genoemd worden omdat het dienstenpakket 
is uitgebreid met de advisering en verkoop van zonnepanelen! 

Nu ook zonnepanelen
Samen met alle isolerende mogelijkheden 
het bedrijf al aanbood biedt BEVO met 
deze nieuwe dienst dus de totaaloplos-
sing voor duurzaam wonen én werken. De 
zonnepanelen kunnen in combinatie met 
een isolerende maatregel geplaatst worden 
maar dat hoeft dus niet. Het speciaal op het 

gebied van zonnepanelen gecertificeerde 
en geschoolde personeel van BEVO heeft 
voldoende kennis en ervaring in huis om u 
over de mogelijkheden van zonnepanelen 
te adviseren. Ook worden de zonnepanelen 
door hen geplaatst, helemaal volgens de 
geldende NEN1010 normen en voorwaar-
den. 

Isolerende maatregelen
Omdat elk huis en iedere situatie verschil-
lend is zijn er geen standaard oplossingen 
om een  huis te isoleren en van zonnepa-
nelen te voorzien. Wilt u het meest zuinig 
en duurzaam stoken en/of het meeste 
rendement van uw zonnepanelen hebben 
dan is het goed isoleren van uw woning een 
goed begin. 

“Door te isoleren trek je je woning een 
lekkere warme jas aan. Hiermee verhoog je 
het wooncomfort, de warmte blijft langer 
binnenshuis en dat is al de eerste winst op 
de energierekening.”  zegt Mark. 

Voor het isoleren van uw woning bestaan 
er verschillende mogelijkheden. Spouw-
muur- vloer en dakisolatie bijvoorbeeld. Bij 
spouwmuurisolatie wordt de holle ruimte 
tussen de binnen- en buitenmuur gevuld 
met minerale wol of parels of de Isofoam 
zodat uw huis in de zomer koel en in de 
winter warm blijft. Isofoam is een vloeibaar 
materiaal dat ook gebruikt kan worden om 
al bestaande isolatie in een spouwmuur te 
upgraden. 
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Ook dit najaar vindt u de pure en warme woonbeleving 
bij ‘t Klooster Wonen, Living & Lifestyle in Ter Apel 
Door Miranda Wolters 
Het is Oktober Woonmaand en inmiddels vol-
op najaar, dé tijd van het jaar waarin we meer 
tijd binnenshuis doorbrengen en dus ook dé 
tijd van het jaar om iets aan de inrichting van 
het huis te veranderen of deze met nieuwe 
woonaccessoires nog mooier te maken. Bij ’t 
Klooster Wonen, Living & Lifestyle in Ter Apel 
helpt en adviseert men u daar graag bij.

Tamara Wisman-Bahlmann opende ’t Kloos-
ter Wonen, Living & Lifestyle in maart 2018 
en sinds december 2019 vindt u de gezellig 
ingerichte winkel aan het Molenplein 4. “Ik 
begon destijds als meubelwinkel, maar breidde 
het assortiment de afgelopen tijd steeds meer 
uit met woonaccessoires en cadeauartikelen.” 
vertelt Tamara. “Meubelen vindt men in de 
winkel nog steeds en ik wissel qua inrichting 
in de winkel vaak van opstelling. Het is zo leuk 
om te laten zien hoe een grote blikvanger in de 
ruimte zoals een bank, die ik dan regelmatig 
op een andere plek neerzet, ervoor kan zorgen 
dat dezelfde ruimte er steeds anders uitziet.” 

Interieuradvies en styling
Een mooi interieur kan volgens Tamara best uit een mix 
van meerdere woonstijlen bestaan en moet vooral afge-
stemd zijn op de persoonlijke wensen en voorkeuren van 
de klant. Voor de meeste mensen zijn warmte en gezellig-
heid, maar toch ook rust belangrijke voorwaarden waaraan 
hun inrichting moet voldoen. Soms is het best lastig om te 
bepalen wat men precies wil en mooi vindt en dat is dan 
ook hét moment waarop hulp ingeroepen kan worden. 
“We helpen en adviseren ook bij het inrichten en de styling 
van het huis en we doen dat ook bij de klant thuis.” aldus 
Tamara. “Door het stellen van vragen vertalen we de wen-
sen van de klant in een moodboard of presentatie, zodat 
in één oogopslag te zien is in welke stijl en kleuren we het 
moeten gaan zoeken. Maar soms krijgen we ook volledig 
de vrije hand. Indien gewenst gaan we samen op zoek naar 
de passende meubelen. ”Tamara heeft de afgelopen tijd al 
veel mooie opdrachten mogen uitvoeren. ’t Klooster Wo-
nen, Living & Lifestyle is echter geen winkel vol meubelen, 
bent u op zoek naar een bepaald meubel en vindt u deze 
niet in de winkel? Tamara gaat dan voor u op zoek naar 
het gewenste meubelstuk, ze levert dus veel op bestelling. 
“Wij hebben meer dan 20 leveranciers achter ons staan, 
met diverse stijlen en budgetten.”

Woonaccessoires en cadeauartikelen
Mooie woonaccessoires maken het interieur helemaal af. 
Bij ’t Klooster Wonen, Living & Lifestyle vindt u bijvoor-
beeld mooie kussens in effen kleuren en prints, maar 
ook heerlijke geurkaarsen en roomsprays, geurstokjes en  
verlichting. En is er iemand jarig of wilt u om een andere 
reden een leuk en persoonlijk cadeau voor iemand kopen, 
dan vindt u dat ook in de winkel. Zo zijn er flessen wijn 
met een persoonlijke boodschap voor de ontvanger, leuke 
sieraden en andere leuke persoonlijk getinte cadeaus voor 
iedere gelegenheid. Bijzonder zijn trouwens ook de tassen 
van het Nederlandse merk Wallabag, dé tas voor iedere 
gelegenheid. De Wallabag is een tas voor iedereen die van 
gemak houdt maar er toch hip en leuk bij wil lopen. De tas-
sen bieden een zee van ruimte en zijn geschikt om bijvoor-
beeld als sporttas, boodschappentas of zelfs als luiertas 
te gebruiken. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende 
kleuren en leuke printjes. U bent van harte welkom in de 
winkel, op Facebook en Instagram houdt Tamara u op de 
hoogte van het laatste nieuws, de trends en de aanbiedin-
gen! 

‘t Klooster Wonen, Living & Lifestyle
Molenplein 4  |  Ter Apel  |  0599 – 213 408
06 – 21 54 40 04  |  info@kloosterwonen.nl
www.kloosterwonen.nl
www.facebook.com/hetkloosterwonen
www.instagram.com/hetkloosterwonen
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“De Hondsrug” Meesterschilders in Musselkanaal, 
van het beste schilderwerk tot een compleet kleur- 
en stylingadvies!   
Door Miranda Wolters 
“De Hondsrug” Meesterschilders is het schildersbedrijf 
van Wim en Hilda Nieuwenweg uit Musselkanaal. Met 
ruim 36 jaar ervaring als schilder mogen we Wim met een 
gerust hart een vakman in hart en nieren noemen.  “De 
Hondsrug” Meesterschilders levert uitsluitend kwaliteits-
werk, niet alleen door de nette en vakkundige uitvoering 
ervan maar zeker ook door het gebruik van de beste 
materialen. Zodat u jarenlang plezier van het door hen 
uitgevoerde werk heeft. 

“Ons schildersbedrijf bestaat al 26 jaar waarvan de laatste 
5 jaar onder de huidige naam.” vertellen Wim en Hilda. 
“We voeren zowel buiten- als binnen schilderwerk uit, 
zorgen binnenshuis voor wandafwerking met bijvoorbeeld 
behang of fotobehang en hebben voldoende kennis en 
ervaring in huis om allerlei speciale technieken zoals hout- 
en marmerimitaties uit te voeren.” Ook voert het bedrijf 
houtrotreparaties, renovaties of het plaatsen van nieuw 
glaswerk voor u uit. 

Schilderwerk, houtrotreparatie en glas montage
Regelmatig onderhoud en goed schilderwerk van uw 
houten kozijnen en ander hout aan uw woning zorgt voor 
een langere levensduur van het hout. “Gemiddeld is het 
voldoende om het houtwerk 1x per 5 jaar volledig opnieuw 
te verven.” legt Wim uit. “Wij geven in ieder geval 2 jaar 
garantie op ons schilderwerk maar komen na het uitvoeren 
van de opdracht eigenlijk altijd nog wel een keer terug om 
te zien hoe het schilderwerk eruit ziet en of er misschien 
nog een onderhoudsbeurt tussendoor nodig is. Persoon-
lijk contact met onze klanten is voor ons erg belangrijk en 
men krijgt ook altijd gewoon één van ons aan de lijn als 
men belt.” Nu het volop najaar is wordt er trouwens nog 
steeds buiten geschilderd. “Dat kan inderdaad tegenwoor-
dig tot steeds later in het jaar, het weer blijft steeds langer 
geschikt om buiten te kunnen schilderen. Wel moeten 
we rekening houden met vocht en kan dit alleen tot een 
bepaalde temperatuur.” aldus Wim. “Een goede schilder 
zal hier dan ook zeker rekening mee houden omdat het 
eindresultaat van het schilderwerk hier ook vanaf hangt.” 
Is er toch houtrot opgetreden in het hout dan kan dat 
vaak gerepareerd of gerenoveerd worden. Met speciale 
materialen en technieken wordt het hout dan tot op het 
blanke hout schoongemaakt en gerepareerd. En sneuvelt 
er per ongeluk een raam of wilt u een andere glassoort in 
uw kozijn? Men komt dan zo snel mogelijk bij u langs voor 
reparatie en/of advies. Er zijn tegenwoordig veel glassoor-
ten verkrijgbaar, men adviseert u graag op het gebied van 
isolatie, veiligheid en/of uitstraling van het glas en zal het 
gekozen glas daarna door een vakkundige glaszetter laten 
aanbrengen. 

Kleur- en stylingadvies
Als extra service biedt “De Hondsrug” Meesterschilders 
tegenwoordig ook de mogelijkheid voor een kleur- en 
stylingadvies voor uw interieur aan. Deze service is gratis, 
mits u het schilder- of behangwerk daarna door hen 
laat uitvoeren. “Soms is het best lastig te bepalen welke 
kleuren het mooist zijn voor het interieur en hoe je die 
gaat toepassen.” legt Hilda uit. “Kies je bijvoorbeeld voor 
alleen wanden met een kleur of combineer je dat met een 
mooi behang of speciaal fotobehang?” Allemaal mogelijk-

heden waarbij Hilda graag hulp en advies biedt. Zo houdt 
ze bijvoorbeeld ook rekening met de lichtinval in huis en 
laat ze ook zien wat u dan eventueel ook nog kunt doen 
qua kleur op de kozijnen en deuren maar ook wat mooi is 
qua gordijnen, vloer en eventueel meubelen. “Door goed 
te luisteren naar wat de klant wil wordt een en ander voor 
mij al snel duidelijk. Houdt de klant bijvoorbeeld van strak 
en modern, stoer en robuust of juist landelijk? Vervolgens 
maak ik dan voor hen een moodboard zodat ook voor hen 
zichtbaar wordt hoe het eruit zou kunnen komen te zien.” 

Heeft u dan voor wat betreft het schilder- en behangwerk 
uw keuze gemaakt en moeten er bijvoorbeeld ook nieuwe 
gordijnen of een vloer komen? Dan kunnen Wim en Hilda 
u doorverwijzen naar collega bedrijven bij wie u daarvoor 
terecht kunt! 

De Hondsrug-Meesterschilders
Marktstraat 27a  |  9581 AB Musselkanaal 
Tel: 06-42022558 / 0599-850769
info@dehondsrug-meesterschilders.nl
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Klussenbedrijf de Vries in Musselkanaal, voor 
tuinaanleg, straatwerk en rioleringswerkzaamheden   
Patrick de Vries, eigenaar van Klussenbedrijf de Vries, 
begon zijn carrière jaren geleden in de wegenbouw. Hij 
maakte de Goa opleiding af, maar de wegenbouw bleek 
het toch niet helemaal voor hem te zijn. Vervolgens 
werkte hij een tijdje in een sportschool en toen hij zonder 
werk kwam te zitten riep hij dat hij nu eindelijk ging doen 
wat hij altijd al wilde. Een eigen klussenbedrijf , gespecia-
liseerd op het gebied van tuinaanleg, straatwerk, grond-
werk en rioleringswerkzaamheden maar ook in te zetten 
voor sloop- en bouwwerkzaamheden en timmerwerk. Dat 
is inmiddels zo’n 3,5 jaar geleden en hij heeft er volgens 
eigen zeggen nog geen seconde spijt van gehad. 

“In het begin was het allemaal best eng en onzeker maar 
met de volledige steun van mijn vrouw en mijn ouders 
durfde ik het aan.” zegt Patrick. “Het meest enge was het 
feit dat ik niet zeker wist of ik genoeg werk zou hebben. 
Naamsbekendheid was er nog niet en de eerste opdrach-
ten moesten nog komen. Inmiddels zit ik geen dag meer 
zonder werk.”  

Tuinaanleg
Zo was Patrick kortgeleden bij klanten die al jaren het-
zelfde voortuintje hebben, ze willen deze nu compleet 
veranderen. “Bij hen gaan we alle bestrating eruit halen, 
leggen we de nieuwe erin, maken we plantenbakken van 
stapelblokken en zorgen we ook voor nieuwe beplanting. 
Alles, van A tot Z. Wij zorgen ervoor dat ze straks het 
mooiste voortuintje van de straat zullen hebben!” vertelt 
hij.  Heeft een klant een wens, zoals het bouwen van een 
overkapping of schuurtje, die Patrick niet voor hen uit kan 
voeren dan besteedt hij dat werk uit aan collega-bedrijven, 
andersom gebeurt dat ook en zo helpen men elkaar. Be-
planting van de tuin besteedt Patrick alleen uit als het om 
grote hoeveelheden groen gaat, wat kleinere oppervlak-
ken beplanten we gewoon in samenspraak met de klant. 
Onderhoud zoals snoeiwerk, het leggen van graszoden en 
het rooien van bomen doet hij wel zelf.

Straatwerk en riolering
Doordat Patrick jaren in de wegenbouw gewerkt heeft is 
het leggen van nieuw straatwerk een van zijn specialitei-
ten, bijzonder is dat hij bijvoorbeeld nog ouderwets met de 
hamer kan straten. Deze ambachtelijke techniek geeft een 
prachtig resultaat in combinatie met oude gebakken waal-
tjes, veldkeien en natuursteen keitjes. Overigens kiezen 
ook veel mensen tegenwoordig voor de keramische tegels 

voor een terras, deze tegels blijven ontzettend lang mooi 
omdat ze geen vuil opnemen. Rioolwerk kan worden ver-
vangen als deze is verzakt maar soms is het ook nodig om 
een nieuw stuk riolering aan te leggen bij een verbouwing 
of als er een veranda geplaatst is die afwatering nodig is. 

Perfectionist
“Ik ben een perfectionist.” zegt Patrick. “Het werk dat ik 
aflever moet goed zijn en ik stel daar dan ook hoge eisen 
aan. Ik werk het liefst niet op uurbasis maar spreek van 
tevoren met de klant een bedrag voor de gehele klus af. 
Dan maakt het namelijk ook niet uit als ik daar dan een uur 
langer over doe, dat is alleen maar slecht voor mijn eigen 
portemonnee.”

Afspraken die hij maakt met zijn klanten wil hij dan ook 
altijd nakomen. Lastig is soms dat hij daarbij afhankelijk 
kan zijn van bijvoorbeeld de leveranciers van verschillende 

benodigde materialen. Op dit moment is het qua werk 
bijvoorbeeld ontzettend druk, in verband met het corona-
virus zijn mensen meer thuis en besluiten ze juist nu iets 
aan de tuin of bestrating te willen doen. Hierdoor is er een 
grote vraag naar materialen en sommige fabrikanten heb-
ben daardoor een wat langere levertijd dan normaal. 

In deze tijd van het jaar is het plannen van het werk in 
verband met het weer ook wat lastiger, regen zorgt voor 
vertragingen en daardoor houdt Patrick nu vaak een slag 
om de arm als hij  beloftes doet voor wat betreft het afron-
den van werk. “En,” zegt hij tot slot, “als ik denk dat ik iets 
niet kan dan zeg ik dat ook eerlijk.”

Klussenbedrijf de Vries
Sluisstraat 74a  |  Musselkanaal  |  Tel: 06 – 52 00 96 37
Email: klussenbedrijf.devries@outlook.com
www.facebook.com/KlussenbedrijfDeVries
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(vervolg van de voorpagina)
BEVO: Dé alles-in-1 duurzaam partner!
Vloer- en dakisolatie
Voor vloerisolatie en isolatie van de kruip-
ruimte werkt BEVO met het unieke Icynene 
als isolatiemateriaal. Icynene is een ma-
teriaal dat vergelijkbaar is met purschuim 
maar Icynene bevat geen vluchtige gassen 
die schadelijk zijn voor de ozonlaag. “Voor 
afname van iedere set Icynene bij onze 
leverancier plant deze 10 bomen terug.” 
leggen Mark en Rudi uit. BEVO draagt dus 
ook op deze manier bij aan een beter mi-
lieu. Als laatste isolatiemogelijkheid hebben 
we nog de dakisolatie, deze kan zowel aan 
de buitenkant als aan de binnenkant van 
het dak aangebracht worden. Dakisolatie 
levert ook al snel een flinke besparing op 
de energierekening op omdat warmte in 
een woning nu eenmaal opstijgt en via een 
niet geïsoleerd dak gemakkelijk weet de 
ontsnappen. Voor dakisolatie kan gespoten 
polyurethaan gebruikt worden, een materi-
aal dat snel en effectief te verwerken is. 

Subsidies en terugverdienmogelijkheden
Misschien was u er al van op de hoogte 
maar de subsidies voor het aanbrengen 
van isolerende maatregelen aan uw woning 
gaan omhoog, gemiddeld met zo’n 10%. 
Wel wordt hierbij de voorwaarde gesteld 
dat u voor het in aanmerking komen voor 
een subsidie minimaal 2 energiebespa-
rende maatregelen moet nemen. Op de 
website van het RVO kunt u hier meer 
informatie over vinden. (www.rvo.nl) De 
subsidie moet u in principe zelf aanvragen 
maar als u dat wenst kan uw BEVO-adviseur 
u hierbij helpen. Voor de aanschaf en 

het laten plaatsen van zonnepanelen is 
helaas geen landelijke subsidie meer. Er 
zijn wel een paar andere regelingen die 
zonnepanelen aantrekkelijk maken. U kunt 
bijvoorbeeld de btw op de aankoopprijs en 
installatie terugvragen. Uw BEVO-adviseur 
kan u er meer over vertellen, net als over 
de aanschafprijs van zonnepanelen, het 

uiteindelijke rendement ervan en de terug-
verdientijd van uw investering. 

Adviesgesprek
Met hem kunt u ook een afspraak ma-
ken voor een vrijblijvend adviesgesprek, 
hiervoor kunt u het contactformulier op de 
website invullen maar u mag natuurlijk ook 

gewoon even bellen om direct een afspraak 
te plannen. 

BEVO isolaties en duurzaamheid
Telefoonweg 1b  |  Musselkanaal
Telefoon: 0599 - 820 389
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl
www.bevoisolaties.nl



BOUWEN & WONEN  |  OKTOBER 2020 10



BOUWEN & WONEN  |  OKTOBER 202011

Hout en Steen 2.0: Per 1 maart 2021 een tweede 
vestiging in Stadskanaal
Door Miranda Wolters 
Trots en blij zijn Gineke Kuipers en Aaron Mensinga, eigenaren van Hout 
& Steen want per 1 maart 2021 opent Hout & Steen naast de vestiging in 
Nieuw-Buinen een tweede vestiging aan de Hoofdstraat 2 in Stadskanaal.

Winkel
“Het zal een winkel annex trainings- en 
motivatiecentrum gaan worden.” vertelt 
Gineke. “In de winkel zullen de artikelen 
die door de dagbesteding worden gemaakt 
worden verkocht. Denk daarbij aan vogel-
huisjes, kaarsen, hapjesplanken en allerlei 
kleinmeubelen. Allemaal gemaakt vanuit 
onze visie ‘De natuur is onze bron’ met 
dus zoveel mogelijk natuurlijke materia-
len.” Verder zullen er volgens Gineke in 
de winkel ook woondecoratie, bloemen 
en planten en cadeau artikelen worden 
verkocht die perfect passen bij de stijl van 
Hout & Steen. Ook zullen er een aantal 
versproducten van de kweek in Nieuw-
Buinen worden verkocht in de winkel zoals 
jammetjes en tapenades. En vanzelfspre-
kend zal de winkel rond de kerstperiode 
helemaal in kerstsfeer omgetoverd worden, 
zullen er prachtige kerststukken verkocht 
worden en aan de parkeerplaatskant van 
de Aldi zelfs kerstbomen. We gaan pas 1 
maart open, maar er zullen in de periode 
voor kerst 2020 wel kerstbomen worden 
verkocht in het nieuwe pand. De productie 
van alle artikelen die in de winkel worden 
verkocht zal op beide locaties plaatsvinden 
en dus is er ook op beide locaties plaats 
voor dagbesteding. Houten artikelen zullen 
vooral in Nieuw-Buinen worden gemaakt 
en de kleinere artikelen in Stadskanaal. 

Hout & Steen biedt niet al-
leen dagbesteding aan voor 
bepaalde doelgroepen maar 
ook Werk-Fit, Boris en andere 
trajecten die vanuit het rijk 
geregeld worden om mensen 
weer te activeren om aan 
het werk te gaan. “Het doel 
daarbij is om ervoor te zorgen 
dat men niet vereenzaamd of 
geïsoleerd raakt, ritme in de 
dag krijgt en samen met de 
begeleiding op zoek gaat naar 
waar zijn of haar eigen kracht 
ligt. Uiteindelijk zullen er meer 
sociale contacten ontstaan 
en went men weer aan de 
soms harde maatschappij en 
zal men minder kwetsbaar 
worden”, aldus Gineke.

Workshops
“Voor wat betreft workshops willen we op 
bepaalde momenten inloop workshops or-
ganiseren voor zowel kinderen als volwas-
senen.” legt Gineke verder uit. “We zullen 
daarvoor nog een jaarkalender opstellen 
zodat er vooraf ingeschreven kan worden 
en dit geldt ook voor de creatieve therapie 
sessies. Daarnaast willen we speciaal voor 
de ouderen 1 ochtend per week een speci-
ale creatieve ochtend gaan organiseren.”

Kunst Expo en Koffiecorner
In het pand aan de Hoofdstraat zal verder 
50m2 wand worden gereserveerd voor 
kunst exposities. Om de creativiteit, die zich 
in onze regio bevindt (kijk naar Metafoor de 
Renne!) ruimte te geven wil Hout & Steen 
deze creatievelingen een podium geven. Er 
zullen prachtige kunstwerken van verschil-
lende materialen te zien zijn. Het brengt de 
kunstenaar meer bekendheid en Hout & 
Steen meer bezoekers want er zullen ook 
regelmatig muziek sessies, lezingen, ladies 
nights en nog veel meer plaatsvinden. En 

last but not least zal er ook een koffie cor-
ner worden gecreëerd waar bezoekers een 
kop koffie met vers gemaakt lekkers of een 
heerlijk broodje genuttigd kan worden. Met 
in de zomer natuurlijk een fijn terras. Houd 
Facebook in de gaten want in december zal 
er een leuke actie plaatsvinden! 

Hout & Steen
Iepenlaan 1  |  Nieuw-Buinen
E-mail: info@hout-steen.nl
Tel: 06-15557567
www.hout-steen.nl
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CS Daktechniek in Onstwedde is specialist in het 
dekken, repareren en renoveren van hellende daken 

Door Miranda Wolters
Sinds Chris Strockmeijer in Onstwedde nu 3 jaar geleden 
als zelfstandig ondernemer begon heeft hij al heel wat 
daken tot volle tevredenheid van zijn klanten mogen 
dekken, repareren of renoveren. Chris specialiseerde zich 
in hellende daken omdat dit is waar CS Daktechniek goed 
in is en hij zich op deze manier als vakkundig bedrijf van 
anderen kan onderscheiden. 

“Juist door die specialisatie zijn wij in staat sneller en 
efficiënter te werken dan de meeste andere bedrijven.” 
aldus Chris. “Zo hebben we zelf altijd het juiste benodigde 
materiaal, de  juiste gereedschappen en apparatuur en ook 
het benodigde steigermateriaal in huis. “CS Daktechniek 
doet dit alleen op hellende en dus niet op platte daken en 
ook niet op rieten daken. Het gaat daarbij om het ver-
zorgen alle werkzaamheden die met een dak te maken 
hebben: dakramen, nieuw dakbeschot, isolatie, aanbren-
gen van golfplaten, vervangen van dakpannen, inclusief 
vernieuwen van tengels, panlatten en het aanbrengen van 
dampdoorlatende folie. Ook verwijdert CS Daktechniek het 
asbest op daken en vervangen ze het asbest vervolgens 
voor nieuwe golfplaten. 

De ouderwetse betonpannen worden tegenwoordig 
vervangen door de keramische dakpannen. Het grote 
voordeel van dit soort dakpannen is dat deze mooi blijven 
en in tegenstelling tot betonpannen geen vuil en mos 
aantrekken. Er zijn verschillende modellen in verschillende 
groottes en kleuren verkrijgbaar. Er is sprake van renova-
tie als het gaat om een oud dak dat aan vervanging toe is 
omdat de dakpannen lelijk en versleten zijn, er lekkage of 
veel ongedierte is of wanneer het dak in verband met de 
stookkosten goed geïsoleerd moet worden. “Alles gaat er 
dan af en we beginnen de opbouw van het dak weer met 
als eerste stap het aanbrengen van de isolatie.” legt Chris 
uit. In 90% van de renovaties worden de oude pannen ook 
direct vervangen door nieuwe. 

Energiezuinig- en neutraal stoken is op dit moment een 
belangrijk onderwerp en daarom werkt CS Daktechniek 
ook veel samen met leveranciers van zonnepanelen. Soms 
zijn deze al op het dak geplaatst en worden de pannen 
eromheen gelegd maar soms is het ook nodig om een heel 
dak te vervangen voordat er panelen geplaatst kunnen 
worden. “We werken dus ook veel aan nieuwbouw in sa-
menwerking met verschillende bouwbedrijven.” zegt Chris 
hierover. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw 
dak? Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 - 5208 
1333 of een kijkje nemen op www.csdaktechniek.nl

CS Daktechniek
Havenstraat 20  |  Onstwedde
www.csdaktechniek.nl  |  info@csdaktechniek.nl
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Oktober Woonmaand: Nieuwe collectie én leuke 
acties bij Selekt Wonen Ter Veen

In oktober pakken we groots uit! Deze hele maand staat in het teken van de 
feestelijke Oktober Woonmaand. Daar horen leuke acties en aantrekkelijke aan-
biedingen bij. Dat is nog niet alles. We 
geven ook wooncheque’s en heerlijke 
wijnen weg.

De hele maand oktober staat onze 
showroom vol met de nieuwste col-
lectie in vele stijlen en smaken. Nu we 
weer meer tijd binnen dan buiten door-
brengen, krijgen veel mensen de krie-
bels om het interieur te veranderen. 
“Meer warmte, kleur en gezelligheid. 
Zo halen we eigenlijk alles binnen wat 
we buiten niet veel meer tegen komen 

in oktober. In onze showroom doet 
de klant leuke ideeën en de nieuwste 
trends op op het gebied van sfeervol 
wonen en slapen”, aldus Anthony ter 
Veen.

Vernieuwde showroom
Tijdens Oktober Woonmaand kunt u 
niet alleen de nieuwe collectie bewon-
deren, ook presenteren wij de volledige 
nieuwe Studio van UrbanSofa én is de 
winkel voorzien van nieuwe kleuren 
en nieuwe wanden. Onze interieurad-
viseurs en –styliste staan graag voor u 
klaar, zoals u van ons bent gewend, om 
u te informeren en adviseren over de 
mogelijkheden en de nieuwste trends.

Ruime collectie
Met een showroom van 2.500 vierkante 
meter in wonen, zitten en slapen be-
horen we tot een van de grote meubel-
winkels in de regio. Door de ruime keus 
hebben we voor ieder wat wils. Een 
bezoek aan de winkel is dan ook zeker 
de moeite waard!

Openingstijden
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd 
aan Bloemdijk 1A in Borger. De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en met 
donderdag van 9:30 uur tot 18:00 uur. 
Op vrijdag is de koopavond tot 21:00 
uur en op zaterdag sluit de winkel om 
17:00 uur.
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Kies Kwaliteit, kies Kloeze installatietechniek en 
Baderie in Stadskanaal
Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat de opa 
van Harry Kloeze uit Stadskanaal zijn bedrijf startte dat 
uitgroeide tot het huidige Kloeze installatietechniek. De 
eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel dateert 
van mei 1921. Al vanaf het allereerste begin is Kloeze 
installatietechniek een familiebedrijf geweest, iets waar 
Harry ontzettend trots op is. 

Inclusief 4 zonen van Harry werken er tegenwoordig in 
totaal 43 vakmensen bij Kloeze installatietechniek. Kloeze 
is een totaal installateur en je kunt er terecht voor alles op 
het gebied van onder andere je cv-installatie, elektra, riole-
ring en koeling en ventilatie. In verband met het coronavi-
rus is vooral goede ventilatie in bijvoorbeeld scholen op dit 
moment erg belangrijk. 

Badkamers
Baderie is een onderdeel van Kloeze installatietechniek. In 
de showroom aan de Hoofdstraat 109 in Stadskanaal vind 
je inspiratie en voorbeelden voor een prachtige nieuwe 

badkamer. Samen met jou ontwerpt de badkamercoach 
jouw droombadkamer. Daarbij wordt er met de nieuwste 
software gewerkt waarbij de ontworpen plattegrond ook 
in 3D omgezet kan worden zodat je direct kan zien hoe 
je badkamer er in werkelijkheid uit zal komen te zien. 
Badkamers zijn aan mode onderhevig en dat betekent dat 
er ook op dit moment een duidelijke trend in design te zien 
is. Kleine tegeltjes zijn weer helemaal terug, deze worden 
eventueel in combinatie met een grote tegel op de vloer 
gebruikt en qua kleuren wordt er veel voor warmere tinten 
gekozen. Gekleurd sanitair, bijvoorbeeld zwart, is ook weer 
helemaal terug en ook worden kranen tegenwoordig veel 
in koper- of goudkleur geplaatst. 

Duurzame energie
Behalve de traditionele cv-installatie zoals iedereen die 
kent wordt er tegenwoordig natuurlijk steeds meer gebruik 
gemaakt van installaties met warmtepompen, zonnepa-
nelen en zonneboilers. In de showroom wordt er op dit 
moment hard gewerkt aan een compleet vernieuwde 
‘energieafdeling’ waar men je alles kan vertellen over 
de verschillende mogelijkheden om te besparen op je 
energierekening. Om gebruik te kunnen gaan maken van 
duurzame energie moet de huidige installatie over het 
algemeen flink aangepast worden en daarnaast moet ook 
je woning geschikt zijn voor duurzame energie. Zo moet 
de woning voldoende geïsoleerd zijn en moet de be-
staande cv-installatie geschikt zijn voor het stoken op lage 
temperaturen. Bij nieuwbouwwoningen speelt dit niet, 
deze krijgen tegenwoordig al geen gasaansluiting meer en 
worden dus al duurzaam gebouwd. De energieadviseur 
van Kloeze installatietechniek komt graag bij je langs voor 
een deskundig en persoonlijk energieadvies en uitleg over 
subsidiemogelijkheden.  

Service en onderhoud
Voor een goede werking en lange levensduur van je cv-
installatie is regelmatig onderhoud erg belangrijk. Voor het 
onderhoud is het mogelijk een onderhoudsabonnement 
af te sluiten en hierbij zijn er verschillende mogelijkhe-
den. Wat de verschillende abonnementsvormen in ieder 
geval met elkaar gemeen hebben is dat je in het geval van 
storing aan je installatie altijd gebruik kunt maken van de 
24-uurs service van Kloeze. Zo hoef je dus nooit zonder 
verwarming en/of warm water te zitten. Wel zo fijn!

Kloeze installatietechniek en Baderie
Hoofdstraat 109  |  9501 CR Stadskanaal
Tel: 0599 618886  |  info@kloeze.nl
www.kloeze.nl
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Bankvrij zakelijk vastgoed financieren dankzij 
BV Financieren.nl in Stadskanaal
Bent u ondernemer en heeft u  moeite 
om de financiering van uw zakelijk vast-
goed, werkkapitaal of investering rond te 
krijgen? Dan is bankvrij zakelijk vastgoed 
financieren met hulp en advies van BV 
Financieren in Stadskanaal misschien iets 
voor u! 

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

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

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

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

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

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

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

BV Financieren.nl 
Oude Markt 26
Stadskanaal
www.bvfinancieren.nl
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Kornelius Badkamers & Keukens in Stadskanaal 
is uw partner voor uw droombadkamer of 
stijlvolle keuken

Door Miranda Wolters 
Kornelius Badkamers & Keukens is jaren een familiebedrijf dat garant staat voor de 
mooiste en kwalitatief beste badkamers en keukens. Gerwin Geertsma begon in 1998 
bij Kornelius, het waren zijn schoonouders die het bedrijf ooit begonnen. Nu runt hij 
het bedrijf samen met Luc Kornelius en Erik Timmerman.  Of u nu op zoek bent naar 
een landelijk en moderne of design keuken of een smaakvolle badkamer, bij Kornelius 
Badkamers & Keukens bent u aan het juiste adres.

Betaalbare keukens en badkamers, dat is 
waar Kornelius voor staat. In de showroom 
aan de Koperslager 4 in Stadskanaal vindt 
u badkamers en keukens in verschillende 
stijlen, kleuren en materialen en is het dus 
altijd mogelijk een badkamer of keuken 
naar uw smaak samen te stellen. Over de 
huidige trends in badkamers en keukens 
vertelt Gerwin: “Zwart is op dit moment de 
kleur die we veel in badkamers en keukens 
terugzien en dus erg modern is. Zwart 
sanitair en kranen geven bijvoorbeeld een 
erg luxe uitstraling aan een badkamer. In 
keukens wordt er veel gekozen voor de 
duurzame gelakte keukens en is er vooral 
op het gebied van keukenapparatuur de 
laatste tijd veel vernieuwing geweest. Voor-
beeld daarvan zijn de kookplaten waarin 
de afzuiging al verwerkt is zodat er geen 
aparte afzuigkap meer geplaatst hoeft te 
worden.” Dat kan dan overigens afzuiging 
verwerkt in het midden van de kookplaat 
zijn maar ook door middel van glas dat aan 
de achterkant van de plaat omhoog komt 
en als afzuiger werkt. De cookers, de kra-
nen voor koud- kokend- of bruisend water 
zijn ook nog steeds razend populair en deze 
zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. 
Kornelius Badkamers & Keukens levert keu-
kenapparatuur van onder andere Siemens 
en Neff en is van het laatstgenoemde merk 
sinds kort zelfs MasterPartner. 
Neff is vooral in Engeland en Duitsland een 
bekend merk voor keukenapparatuur en 
levert bijvoorbeeld een oven met een deur 
die naar binnen schuift bij het openen. 
Op deze manier ontstaat er een groter en 
beter bereikbare opening van de oven, erg 
vernieuwend en innovatief! 
Sinds de uitbraak van het coronavirus werd 

men ook bij Kornelius gedwongen om op 
een iets andere manier dan gewend te 
gaan werken. “We werken nu in de show-
room eigenlijk vooral zoveel mogelijk op 
afspraak. Zo zorgen we ervoor dat het niet 
te druk wordt en het niet meer mogelijk 
is om afstand van elkaar te houden.” legt 

Gerwin uit. “Voordeel hiervan is wel dat we 
nu ruim voldoende tijd voor iedere klant 
hebben en we dus veel uitleg en toelichting 
kunnen geven. Wil men alleen langskomen 
om inspiratie voor de nieuwe badkamer of 
keuken op te doen dan mag dat natuurlijk 
ook zonder afspraak.”

Komt u met een afspraak naar de show-
room dan kunnen de medewerkers u, 
nadat u heeft aangegeven wat uw wensen 
zijn, alles laten zien en vertellen over de 
mogelijkheden voor uw nieuwe badkamer 
of keuken en kan desgewenst ook de teke-
ning gemaakt worden zodat u kunt zien hoe 

het er uiteindelijk uit komt te zien en kan er 
een offerte voor u opgesteld worden. Ver-
volgens komt er altijd iemand van Kornelius 
bij u thuis langs om de badkamer of keuken 
in te meten, worden alle nodige werkzaam-
heden en de levering voor u geregeld en sa-
men met u ingepland. Zodat u daarna met 
een gerust hart volop kunt gaan genieten 
van uw droombadkamer of keuken! 

Kornelius Badkamers en Keukens
Koperslager 4  |  Stadskanaal
Telefoonnummer: 0599 616 016
www.badkamersenkeukens.nl
info@badkamersenkeukens.nl
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Houthandel Westerwolde, hét adres voor al uw hout 
en bouwmaterialen! 
Door Miranda Wolters 

In de ruim 45 jaar dat Houthandel Wester-
wolde bestaat is het bedrijf uitgegroeid tot een 
gespecialiseerd leverancier van alle hout- en 
bouwmaterialen voor de particulier maar ook 
voor grote en kleine bedrijven in de bouw- en 
hoveniersbranche.

De doe-het-zelver en de zakelijke klant vinden 
in het grote magazijn bij Houthandel Wester-
wolde een uitgebreid assortiment in onder 
andere tuinhout, houten rabatdelen en steiger-
hout maar ook andere bouwmaterialen zoals 
spouwmuur- en dak- en ander isolatiemateriaal, 
gevel- en wandbeplating, dakpannen en allerlei 
soorten bestrating. In de winkel vindt u vervol-
gens alle andere materialen en benodigdheden 

zoals hang- en sluitwerk, gereedschap, verfmaterialen en 
electriciteits- en installatiemateriaal. Alles voor in- om- en 
aan het huis. 

Wilt u zelf bijvoorbeeld uw veranda of overkapping bou-
wen? Het lariks- of douglashout is hiervoor een populaire 
houtsoort en ook dit hout en alle andere benodigdheden 
kunt u bij Houthandel Westerwolde komen halen. U rijdt 
eenvoudig met uw auto en aanhanger, grote bus of zelfs 
vrachtwagen aan de ene kant het magazijn binnen, pakt 
wat u nodig bent en rijdt er aan de andere kant weer uit. 
In no-time staat u met het materiaal weer buiten. Inclusief 
de eventuele polycarbonaatplaten voor op het dak en al 
het benodigde bevestigingsmateriaal. Kiest u liever voor 
een overkapping in een ander materiaal zoals bijvoorbeeld 
kunststof dan is dat ook mogelijk. 

Ook voor complete tuinafscheidingen kunt u bij Houthan-
del Westerwolde terecht. Zo zijn er verschillende soorten 
en modellen kant- en klare afscheidingen van hout, maar 
ze kunnen ook gemaakt worden van een combinatie van 
hout en beton. En bouwt u liever uw eigen schutting in 
plaats van kant- en klare schermen te gebruiken? Dan is 
er altijd voldoende voorraad tuinhout aanwezig, indien u 
dat wenst wordt het hout in de werkplaats voor u op maat 
gezaagd. Houthandel Westerwolde levert overigens niet 
alleen het materiaal maar er is ook altijd iemand aanwezig 
die u kan helpen indien u er zelf niet helemaal uitkomt. 
Bent u wat advies of tips nodig? Men helpt u graag. 

In het magazijn is altijd een grote voorraad hout- en bouw-
materialen aanwezig maar mocht dat wat u nodig bent 
nu net niet op voorraad zijn dan wordt het voor u besteld 
en zal het alsnog snel geleverd kunnen worden. Vindt u 
helemaal niet wat u zoekt? Vraag er dan even naar, mis-
schien kan het alsnog voor u besteld worden. Houthandel 
Westerwolde staat voor de levering van kwaliteitsmateria-
len tegen scherpe en betaalbare prijzen, al ruim 45 jaar! 

Houthandel Westerwolde is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 
tot 12.00 uur.

Houthandel Westerwolde
Wessinghuizerweg 4A  |  9591 VJ  Onstwedde
Telefoon: 0599-33 17 64
www.houthandelwesterwolde.nl
info@houthandelwesterwolde.nl
facebook.com/HouthandelWesterwolde
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Op maat gemaakte kasten, mooie vloeren en 
moderne deuren bij Kornelius in Stadskanaal 
Kornelius is al jaren specialist op het gebied van vloeren, 
deuren en kasten in Noord-Nederland. In de ruim zeven-
honderd vierkante meter grote showroom aan de Navo-
laan in Stadskanaal vindt u een uitgebreid assortiment 
aan vloeren, kasten en deuren. Kornelius levert maatwerk 
kastoplossingen voor elk budget, interieur en ruimte. 

Een stijlvolle en op maat gemaakte kast is een eyecatcher 
in uw interieur. Een op maat gemaakte kast kan uitkomst 
bieden in woonruimtes met een afwijkende vorm, op 
plekken waar u anders geen ‘standaard’ kast zou kunnen 
plaatsen. Maar bijvoorbeeld ook in een woonkamer of 
slaapkamer. Het is natuurlijk ook mogelijk om een extra 
kamer in de woning in te richten als kledingkamer met op 
maat gemaakte kasten van Kornelius. “We werken bij het 
ontwerp van de kast volgens een bepaald principe.” aldus 
Luc Kornelius. “De klant bepaalt volledig hoe de kast eruit 
gaat zien en door bij het ontwerpen gebruik te maken 

van bepaalde software is ook direct te zien hoe 
het eruit komt te zien en wat het effect van het 
gebruik van andere materialen kan zijn.” Persoon-
lijke aandacht en een goede service vinden Luc en 
Erika Kornelius daarbij ontzettend belangrijk en er 
wordt daarom ook alleen met kwalitatief goede 
materialen gewerkt. Heeft u zelf al een idee van 
hoe de kast eruit moet komen te zien? “Aan de 
hand van een schets en een ruwe schatting van 
de maten maken wij dan het ontwerp in 3D en 
kunnen we ook snel vertellen wat de kosten zullen 
zijn.” zegt Luc. 

Kornelius levert voor iedere woonstijl passende 
deuren. Erg populair op dit moment zijn de indus-
triële deuren en dan de taatsdeuren in het bijzon-
der. Maar wat is een taatsdeur dan precies? Luc 
legt het uit: “Een normale deur scharniert vanuit 
de muur. Bij een taatsdeur bevinden de scharnie-
ren zich in het plafond en op de vloer waardoor 
de deur om een verticale as draait.” Taatsdeuren 
kunnen zowel naar binnen als naar buiten draaien 
en geven een mooi effect doordat de scharnieren 
zich meer richting het midden van de deur be-
vinden. U haalt hiermee een unieke deur in huis 
en zorgt hiermee ook nog eens voor meer licht. 
Bovendien zorgt het gebruik van het glas tot op 
de grond voor een ruimtelijk effect, de vloer lijkt 
door te lopen in de aangrenzende ruimte. Wordt 
de deur toegepast in dezelfde kleur als de wanden 
dan valt de deur niet eens op! De deuren sluiten 
met een zogenaamde ‘softclose’ sluiting zodat on-
gelukjes met (kinder)vingers voorkomen worden. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden 
van een op maat gemaakte kast of prachtige 
industriële deuren? Kom dan eens langs bij Luc 
en Erika Kornelius, zij vertellen u graag meer en 
geven u een passend advies. De koffie staat klaar!

Kornelius kasten vloeren en deuren 
Navolaan 40  |  Stadskanaal
Tel: 0599 – 613323
www.kornelius.nl
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Wilts Grondverzet in Stadskanaal is gespecialiseerd 
in grondverzet, maaikorf, sloopwerkzaamheden en 
nog veel meer 
Als jong ventje bracht Marcel Wilts veel tijd door op het loonbedrijf van zijn opa en later dat van zijn oom. Van jongs 
af aan hielp hij in zijn vrije tijd graag mee met het werk en de tractoren en graafmachines hebben op hem dus altijd al 
een grote aantrekkingskracht gehad. 

Ergens in 1999 kocht hij zijn eerste eigen kraan, hij werkte 
toen nog in loondienst, om allerlei klussen mee uit te kun-
ne voeren. Pas in 2005 besloot Marcel volledig als zelfstan-
dige te gaan werken zo begon Wilts Grondverzet. Inmid-
dels dus alweer 15 jaar geleden! Wilts Grondverzet is een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in grondverzet, in de breedste 
zin van het woord. “Het kan bij wijze van spreken gaan 
om het verplaatsen van een grote bloempot vol grond tot 
zelfs duizenden kuubs grond.” legt Marcel uit. “Dat doe ik 
bijvoorbeeld in een tuin bij particulieren maar dat kan ook 
een zakelijke klant zoals een boer of een aannemer zijn.”

Grondverzet en werkzaamheden in de tuin
Bij het aanleggen van een compleet nieuwe tuin is de 
eerste stap natuurlijk het leeghalen van de oude tuin. De 
oude bestrating, beplanting en struiken moeten verdwij-
nen en Wilts Grondverzet beschikt hiervoor over het juiste 
materieel. Met de Midikraan, een kraan op rubberen 
rupsbanden, kan dan de hele tuin in no time leeggehaald 
worden. De kraan kan met verschillende bakken worden 
uitgerust en is de tuin leeg en moet er nieuw of ander zand 

aangevoerd worden dan is deze kraan daarvoor natuurlijk 
ook geschikt. Soms wordt er bijvoorbeeld nieuwe grond 
inclusief compost voor het nieuwe gras en de andere 
beplanting in de tuin aangebracht. En is en blijft de tuin 
te nat? Dan kan Wilts Grondverzet ook helpen met het 
aanleggen van een drainagesysteem. Als Wilts Grondverzet 
uiteindelijk klaar is met de klus kan de hovenier of straten-
maker direct aan de slag. 

De grote kraan van Wilts Grondverzet wordt ingezet voor 
werkzaamheden waarbij bijvoorbeeld grote hoeveelheden 
grond moet worden verzet of op plekken waar de grote 
rupskraan gemakkelijk kan komen. Denk hierbij aan het 
uitgraven van complete woningen of bedrijfspanden, maar 
ook aan sloopwerkzaamheden. De kraan kan worden uit-
gerust met een sloophamer en sorteergrijper. Zo verdwijnt 
een oude schuur of vervallen woning als sneeuw voor de 
zon! 

Bomen knippen en rooien
Staan er bomen of grote struiken in de tuin die plaats 
moeten maken? Dan kan de kraan worden uitgerust met 
een grote bomenschaar die bomen tot een diameter van 
maximaal 40 centimeter kan doorknippen. De boom wordt 
door de kraan vastgepakt en doorgeknipt en dit is dus een 
ontzettend veilige manier om een boom te verwijderen. Er 
hoeft immers niemand meer in de boom te klimmen. Veel 
andere hoveniers en aannemers maken gebruik van deze  
expertise van Wilts Grondverzet. Dezelfde techniek kan 
trouwens ook gebruikt worden bij het alleen snoeien van 
bomen. 

Uitbaggeren, beschoeiing en maaikorf
Heeft u een vijver of sloot achter uw huis die nodig 
uitgebaggerd moet worden of waarvan de beschoeiing 
aan vervanging toe is? Ook daarvoor is Wilts Grondverzet 
inzetbaar. Met de maaikorf kan de sloot weer keurig uit-
gemaaid worden om zo weer een perfecte waterdoorgang 
te vinden. Heeft u kwetsbare grond of een krap maaipad? 
Ook dan kan Marcel u uitstekend van dienst zijn en dat 
is zelfs in natte perioden zoals in deze tijd van het jaar 
mogelijk. “Bij slecht weer buitenwerken betekent even 
doorbijten.” aldus Marcel. “Vaak kunnen we redelijk lang 
buiten blijven doorwerken en als het echt niet gaat kan het 
dan de volgende dag wel weer.”

Wilt u weten of Wilts Grondverzet ook iets voor u kan be-
tekenen en wilt u dus meer informatie? Neem dan contact 
op met Marcel Wilts, hij vertelt u er graag meer over. 

Wilts Grondverzet
Dagwerkstraat 6  |  Stadskanaal  |  Tel. 06-54354097
www.wiltsgrondverzet.nl
Email: info@wiltsgrondverzet.nl
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