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Zwemschool 
De Watertrappel in 

Ter Apel bestaat 10 jaar! 
Zie onze advertentie

op pagina 29!

Moesker Agrarische 
Dienstverlening in Ter Apel, 

meer dan alleen de helpende 
hand voor boeren. 

Lees ons artikel op pagina 11.

AOC Snijders Noord is specialist en uw partner 
op het gebied van veiligheid. 

Zie onze advertentie op pagina 5.

Niemeijer Afdichtingen in Valthermond is
uw specialist in kitwerk

Zie onze advertentie op pagina 19.

’t Meubelhuus nu ook in Valthermond!
door Jaap Ruiter 
Op 22 oktober a.s. gaat de nieuwe vesti-
ging van ’t Meubelhuus in Valthermond 
van start. Omdat de vestiging in Mussel-
kanaal ook gewoon open blijft krijgt de 
nieuwe vestiging in Valthermond de naam 
’t Meubelhuus 2.0. "Met deze vertrouwde 
naam blijft onze bekende meubelzaak her-
kenbaar voor al onze klanten", zegt Marco 
Filips, die de nieuwe vestiging aan het 
Zuiderdiep 553 in Valthermond gaat leiden. 

’t Meubelhuus 2.0 
Marco Filips werkt al ruim tien jaar samen 
met zijn vader Sjonnie Filips en krijgt nu de 
kans om het op zijn manier te doen. "Veel 
vaders en zonen die samen in een bedrijf 
zitten, zullen het ongetwijfeld herkennen, 
dat je het als zoon op een gegeven moment 
anders wilt gaan doen dan je vader. 

Dat moment is nu bij mij gekomen. Gelukkig 
begrijpt mijn vader dat en staat er helemaal 
achter dat ik in Valthermond een ’t Meubel-
huus 2.0 ga beginnen. Ik heb er ongelooflijk 
veel zin in om op eigen benen te staan en 
nieuwe ideeën te ontwikkelen." 

Spectaculaire openingsacties in woon-
maand oktober 
In ’t Meubelhuus 2.0 aan het Zuiderdiep 
553 in Valthermond gaan op 22 oktober 
veel nieuwe woonprogramma’s van start 
en wordt er tevens een beddenafdeling 

geopend. "En we pakken in oktober groots 
uit met spectaculaire openingsaanbiedin-
gen omdat we juist in de woonmaand van 
het jaar open gaan", voegt Marco Filips er 

aan toe. "Ik zou daarom zeggen: houd onze 
Facebookpagina in de gaten!"  

Lees verder op pagina 15!

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Reintke Rijopleidingen blijft het net even anders 
doen en opent een motorkleding-shop in het nieuwe 
onderkomen aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal 
door Jaap Ruiter 
Reintke Rijopleidingen is onlangs verhuisd naar een 
ruimer onderkomen aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal. 
Omdat de rijschool van Ineke Koorn en Harm Jan Reintke 
het altijd net even iets anders doet en zich daarmee 
onderscheidt, ziet het nieuwe onderkomen er ook net 
iets anders uit dan dat je verwacht: ruime parkeerplaats, 
fraaie entree, kantine, zeer ruim leslokaal dat voorzien is 
van de laatste onderwijstechnieken en op de eerste etage 
een motorkleding-shop! Bovendien wordt er les gegeven 
in fraaie en moderne Nissans en op strak uitziende en 
veilige Honda-motoren. 

Aantrekkelijk geprijsde motorkleding  
Harm Jan Reintke, die bij Reintke Rijopleidingen onder-
meer de motorrijlessen verzorgt, speelde al langer met 
de gedachte om een motorkleding-shop te beginnen, 
omdat er voor motorrijders in de omgeving Stadskanaal 
weinig mogelijkheden zijn om voor een aantrekkelijke 
prijs motorkleding aan te schaffen. "Wij beginnen met een 
aansprekend assortiment jassen, broeken (zowel standaard 
als jeans), helmen, laarzen en handschoenen. De motorkle-
ding-shop is er voor iedereen." 

Eendaagse theorietraining inclusief examen 
Ook het nieuwe theorielokaal is comfortabel en zeer 
ruim opgezet en ziet er daardoor uitnodigend uit. Reintke 
Rijopleidingen leidt op tot het rijbewijs B, E achter B en A 
(motor) en besteedt veel aandacht aan theorie, omdat dat 
nog wel eens wordt onderschat door cursisten. "Daarom 
bieden wij eendaagse theorie-trainingen aan, inclusief 
theorie-examen", vertelt Ineke Koorn. "Dat betekent in 
de praktijk een hele zaterdag theorie en de week daarop 
theorie-examen bij het CBR in Groningen, waarbij wij voor 
het vervoer zorgen, zodat cursisten niet afhankelijk zijn 
van openbaar vervoer of van ouders, broer, zus of vrien-
den. Behalve de groepslessen theorie op woensdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur verzorgen wij op aanvraag ook 
individuele theorielessen." 

Leuk, leerzaam en veilig 
Bovenstaande extra’s komen voort uit betrokkenheid, op-
rechte belangstelling en zoveel mogelijk aanpassen aan de 
cursist. Extra’s, die de laatste jaren zo kenmerkend zijn ge-
worden bij Reintke Rijopleidingen. "Uit ervaring weten wij 
dat een rijles veel beter gaat als een cursist goed in zijn vel 

zit", zegt Harm Jan Reintke. "En is persoonlijke aandacht 
en belangstelling voor wie je bent vanzelfsprekend voor 
ons. Als wij weten wie de cursist is, dan kunnen wij ons ook 
beter aan hem of haar aanpassen en zijn wij nog beter in 
staat om het beste in de cursist naar boven te halen. Een 
cursist moet zich op zijn gemak voelen, het prettig vinden 
om bij ons te lessen en in een ontspannen sfeer opgeleid 
worden tot een verantwoordelijke en sociale bestuurder. 
Leuk, leerzaam en veilig gaan hand in hand bij ons. Wij wil-
len meer bieden dan alleen ‘een uurtje rijden’." 

Nieuwe rij-instructeur 
Ineke Koorn legt uit dat de wijze van lesgeven bij Reintke 
Rijopleidingen heel erg wordt gewaardeerd door cursisten, 
die dat via mond-tot-mond-reclame weer doorgeven aan 
anderen waardoor steeds meer cursisten zich aanmelden. 
Daardoor is de Stadskanaalster rijschool uit zijn jasje ge-
groeid en was verhuizing naar het nieuwe en veel ruimere 

onderkomen aan de Veenstraat 26 noodzakelijk. "Vanwege 
de groei van onze rijschool hebben we ook een nieuwe rij-
instructeur aangetrokken in de persoon van onze schoon-
zoon. Hij is erg gemotiveerd en kan zich helemaal vinden 
in onze visie. Dat goede contact dat wij met cursisten 
hebben stelt ons tevens in staat om cursisten met ontwik-
kelingsproblematiek als bijvoorbeeld Autisme en AD(H)D 
en heel nerveuze cursisten onder onze hoede te nemen. 
Wij zijn daar speciaal voor opgeleid."  

www.reintkerijopleidingen.nl 
Reintke Rijopleidingen is met de rijschool, moderne en 
comfortabele theoriezaal, en de nieuwe motorkleding-hop 
gevestigd aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06 58 79 80 31 (Harm Jan) 
of 06 42 53 69 63 (Ineke). Dat is ook het nummer voor een 
gratis proefles! U kunt ook een kijkje nemen op Facebook 
of www.reintkerijopleidingen.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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AOC Snijders Noord is specialist en uw partner op 
het gebied van veiligheid  

door Jaap Ruiter 
Bedrijven, organisaties en instanties krijgen steeds meer 
te maken met veiligheidsvoorschriften, die regelmatig 
moeten worden geijkt, gekeurd, gecoördineerd en gecon-
troleerd. Dan is het goed om te weten dat AOC Snijders 
Noord uit Ter Apelkanaal al die veiligheidsvoorschriften 
onder zijn hoede kan nemen en nauwkeurig bewaakt 
zodat uw bedrijf, organisatie of instantie altijd voldoet 
aan de laatste eisen op dat gebied. Voor u als eigenaar, 
directeur, manager of leidinggevende is dat een hele 
geruststelling dat u daar dan niet meer naar om hoeft te 
kijken.  

Specialist in arbeidsveiligheid   
AOC Snijders Noord is gespecialiseerd in alle aspecten van 
arbeidsveiligheid en biedt diverse diensten op dit gebied: 
Opleiding/Training (o.m. BHV, BVCA/VOL VCA, Hoogwerker, 
Heftruck, EHBO, EHaK), Technische Keuringen (bijv. AED’s, 
Blusmiddelen, Noodverlichting, Vluchtplannen, Verband-
middelen, Gereedschappen en Machines, Onderhoud 
brand- en beveiligingsinstallaties) en Advisering Arbeids-
veiligheid (o.a. RI&E, VCA, RSI/CANS/WPO, Brandveiligheid, 
ISO/MVO, Legionella). 

Vrijwel alles in eigen beheer
"En wat wij keuren kunnen wij ook leveren", vertelt Lupko 
Klap, die behalve eigenaar van AOC Snijders Noord, ook in-

specteur en adviseur arbeidsveiligheid en inbraak-, brand- 
en camerabeveiliging is. "Wat dat betreft is compleet ook 

echt compleet bij ons. Dat maakt ons op het gebied van 
arbeidsveiligheid zeer veelzijdig. "Wij hebben vrijwel alles 
in eigen beheer op het gebied van de verplichte Arbo-wet 
en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Ook aan de 
kleinste details schenken wij aandacht: bijvoorbeeld wan-
neer de BHV’ers weer op cursus of training moeten, die wij 
overigens zelf verzorgen." 

Slechts 1 aanspreekpunt 
Het grote voordeel voor bedrijven, organisaties en instan-
ties om op het gebied van arbeidsveiligheid in zee te gaan 
met AOC Snijders Noord is dat er slechts 1 aanspreekpunt 
nodig is. "Dus niet bedrijf A voor controle van de brandvei-
ligheid, bedrijf B voor de inspectie van gereedschappen 
en apparatuur en bedrijf C voor advies en opleidingen en 
trainingen van personeel", geeft Lupko Klap als voorbeeld. 
"Wij van AOC Snijders Noord nemen alle aspecten van 
arbeidsveiligheid voor onze rekening: opleiding, keuring, 
advisering en levering. Dat is wel zo gemakkelijk en over-
zichtelijk. Ja, wat dat betreft is ontzorgen precies wat we 
doen."   

Diverse opdrachtgevers 
AOC Snijders Noord heeft veel opdrachtgevers. "Daarbij 
kun je denken aan gemeentelijke instellingen, bouwbedrij-
ven, winkels, horeca, fabrieken en zelfs speeltuinverengin-
gen en kinderdagverblijven omdat wij ook gecertificeerd 
zijn voor de keuring van speeltoestellen", vertelt Lupko 
Klap. "Wij werken in principe landelijk want we hebben 
ook nog een vestiging in Breda. Dat heeft als voordeel 
dat wij ook bedrijven met veel filialen zonder problemen 
kunnen bedienen. Ons team is gemotiveerd, betrokken en 
wordt voortdurend bijgeschoold en opgeleid. Wij weten als 
geen ander wat er te koop is op het gebied van arbeidsvei-
ligheid."    

Inbraak-, brand- en camerabeveiliging op de zaak en 
thuis. 
AOC Snijders Noord is er overigens niet alleen voor de za-
kelijke markt, maar biedt u als particulier ook de mogelijk-
heid van een professionele brand- en inbraakbeveiliging 
thuis, inclusief camerabewaking. "Steeds meer mensen 
laten hun huis beveiligen tegen brand en inbrekers", weet 
Lupko Klap uit ervaring. "Wij leveren en installeren diverse 
brand- en inbraakbeveiligingen. Wij komen graag geheel 
vrijblijvend langs om in alle rust onze uitgebreide moge-
lijkheden te bespreken en voor het geven van een profes-
sioneel advies."  

Dus:
Als het bewaken, organiseren en trainen van de arbeids-
veiligheid en beveiliging te veel tijd, energie en ergernis 
oplevert, dan kunt u dat met een gerust hart overlaten aan 
AOC Snijders Noord, gevestigd aan de Schaalbergerweg 
34 in Ter Apelkanaal. Voor de particulier is AOC Snijders 
Noord tevens het adres voor een professionele brand- en 
inbraakbeveiliging. Voor meer informatie kunt u recht-
streeks bellen met Lupko Klap: 06 22 90 36 67 of mailen 
naar lupko@aoc-snijders.nl. U kunt ook een kijkje nemen 
op Facebook ‘AOC Snijders Noord’ of www.aoc-snijders.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra



6 RegioMagazine - Succes door Reclame!



7RegioMagazine - Succes door Reclame!



8 RegioMagazine - Succes door Reclame!



9RegioMagazine - Succes door Reclame!

Bij ‘Zorg in Hout’ in Mussel wordt vooral gekeken 
naar de mogelijkheden van deelnemers   

door Jaap Ruiter 
‘Zorg in Hout’ in Mussel biedt dagbesteding en maatwerk in een ontspannen, betrokken 
en respectvolle omgeving, waar elke deelnemer zichzelf kan zijn, gezien wordt en zich 
verder kan ontwikkelen. Daarnaast wordt bij ‘Zorg in Hout’ vooral gekeken naar moge-
lijkheden en niet zozeer naar de beperking, waardoor zelfvertrouwen en weerbaarheid 
kunnen groeien.   

Kleinschalige instelling 
De werkzaamheden in de kleinschalige 
instelling van Rico Nijboer bestaan gro-
tendeels uit een breed spectrum van 
houtbewerking voor particulieren. Zowel 
op aanvraag als eigen ontwerp. Dat gaat 
van picknicktafels tot vogelhuisjes, van 
decoratie tot dienbladen en van landelijke 
eikenhouten deuren tot robuuste tafels en 
kasten. Omdat alle producten met de hand 
worden gemaakt is elk product volstrekt 
uniek. 

Diverse andere werkzaamheden 
"Ondanks de professionele houtwerkplaats 
hoef je echter geen affiniteit met hout te 
hebben om hier deel te kunnen nemen", 
legt Rico Nijboer uit. "Er zijn diverse andere 

werkzaamheden rondom de instelling, die 
nog steeds in ontwikkeling is. Samen met 
iedere deelnemer stellen we een per-
soonlijk ontwikkelingsplan met haalbare 
doelen op. Door persoonlijk maatwerk met 
onderscheid voor het individu krijgen deel-
nemers de kans en de mogelijkheden uit te 
groeien tot een betere versie van zichzelf. 
Daarbij is het productieproces slechts een 
middel en geen doel op zich."  

Christelijke signatuur 
‘Zorg in Hout’ heeft een christelijke signa-
tuur, omdat het geloof voor Rico Nijboer 
belangrijk is. "Het geloof is mijn drijfveer 
in dit leven en de sturende kracht in alles 
wat ik doe. Het geloof is wie ik ben en hoe 
ik met mensen om ga: voor mij is iedereen 
van waarde en iedereen heeft het recht 
op een respectvolle benadering door er te 
mogen zijn en gezien te worden. Ik geloof 
oprecht dat God een plan met mij heeft. 
‘Zorg in Hout’ is niet zomaar op mijn pad 
gekomen, daar zit een bedoeling achter." 

Rico Nijboer benadrukt dat deelnemers niet 
christelijk hoeven zijn, er wordt hen niets 
opgedrongen. "Ik vraag alleen maar of ze 
het geloof willen respecteren. Nee, er hoeft 
ook niet worden gebeden voor het eten, 
maar daar is wel ruimte voor als iemand dat 
wel wil doen." 

‘Ik doe er weer toe’ 
Als de verslaggever tijdens de koffie-pauze 
aan de praat komt met enkele deelnemers, 
wordt duidelijk waar ‘Zorg in Hout’ voor 
staat. "Ik heb positieve eigenschappen bij 
mijzelf ontdekt waarvan ik het bestaan 
niet eens wist", vertelt Esmiralda, die een 
van de deelnemers is. "Ik voel me hier echt 
welkom en dat doet mij heel erg goed. Rico 
heeft trouwens een hekel aan het woord 
dagbesteding. Alsof we hier alleen maar 
een beetje aan het fröbelen zijn, want dat 
is niet het geval. Bij ‘Zorg in Hout’ wordt 
wel iets van mij en andere deelnemers 
verwacht. Het is een leuke mix van produc-
tie, maar zonder druk waardoor ik mij weer 

echt nuttig voel. Ik doe er weer toe. Daar-
naast is er voor deelnemers altijd ruimte 
voor eigen creativiteit, die door Rico ook 
nog eens gestimuleerd wordt." 

www.zorginhout.nl 
‘Zorg in Hout’ is gevestigd aan de Mus-
selweg 100 in Mussel. Vanwege de groei 
en verdere ontwikkeling zijn er nog enkele 
plekken voor deelnemers met een beper-
king. Daarnaast is ‘Zorg in Hout’ uw adres 
voor een creatief ontwerp van hout. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06 30 44 49 13 of een kijkje nemen op 
www.zorginhout.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Moesker Agrarische Dienstverlening in Ter Apel, 
meer dan alleen de helpende hand voor boeren
De naam van zijn bedrijf zegt het eigenlijk al, Jonny Moesker verleent zijn diensten 
aan boeren en ondersteunt hen bij alle voorkomende werkzaamheden op het land. 
Daarnaast verkoopt hij ook stro en hooi aan onder andere vee- en paardenboeren.  

“Mijn opa en oma runden ruim 32 jaar 
lang een loonbedrijf, daarnaast hebben 
mijn ouders ook jaren in het loonwerk 
gezeten. Bij het loonbedrijf waar zij werk-
ten kwam ik toen ik een jaar of 15 was 
ook te werken en die deden daarnaast 
ook nog eens strohandel waar de passie 
echt ontstaan is” vertelt Jonny. “Toch 
koos ik in eerste instantie voor de hts-
opleiding met het idee om uiteindelijk 
kantoorwerk te gaan doen. Maar gaande-
weg kwam ik echter tot ontdekking dat 
ik mijn leven niet op een kantoor wilde 
slijten en daarbij ook nog eens liever in 
de buitenlucht wilde zijn.” Na gestopt 
te zijn met de studie en een werkvakan-
tie van 4 maanden in Australië werkte 
Jonny vervolgens een aantal jaren in de 
buitendienst bij een mechanisatiebedrijf 
om landbouwmachines te verkopen 
voordat hij in 2015 voor zichzelf begon 
en Moesker Agrarische Dienstverlening 
een feit was. 

Helpende hand voor boeren
“In feite werk ik nu nog steeds als 
loonwerker maar dan als zelfstandige. Ik 
verhuur mezelf aan boeren om het werk 
op het land voor hen te doen of hen 
daarbij te ondersteunen”, legt Jonny uit. 
“Dat kunnen allerlei verschillende werk-
zaamheden zijn, van het voorbewerken 
en inzaaien, het verzorgen van de gewas-
sen tot en met de oogst en het transport 
van de verschillende gewassen. Ook het 
vrachtwagenrijbewijs bezit ik compleet 
met code 95, zodat ik in de rustigere 
periodes bij de boeren ook uit de voeten 

kan. In de zomer doe ik naast kleine pak-
jes persen en hooien vooral spuitwerk 
om de gewassen vitaal te houden, wat 
kan gaan om spuiten met voedingsstof-
fen of middelen die ziektes van planten 
voorkomen als ook om onkruidbestrij-
ding. Voor wat betreft dat spuiten is het 
trouwens erg belangrijk om bij te blijven 
want de regelgeving hierover verandert 
voortdurend.” Hiervoor is net als voor 
het vrachtwagenrijbewijs scholing nodig, 
als bewijs krijg je daar een spuitlicentie 
voor. Ook wel “bewijs van vakbekwaam-
heid” genoemd. Voor het uitvoeren van 
het werk op het land kan Jonny overigens 
nog altijd gebruik maken van een aantal 
machines die ooit eigendom van zijn opa 
waren en ook gebruikt hij nog altijd zijn 
schuur. 

Stro en hooi
Jonny brengt het grootste gedeelte van 
zijn tijd door op het land van verschillen-
de boeren maar verkoopt daarnaast ook 
stro en hooi aan veeboeren, paarden-
boeren en aan hobbyboeren en andere 
dierenliefhebbers. Soms worden de 
balen die hij verkoopt ook ter decoratie 
gebruikt. “Ik vind het naast mijn werk op 
het land ook ontzettend fijn 
om op deze manier ook met 
klanten in contact te zijn 
en af en toe even bij te 
praten”, zegt Jonny. 
Stro wordt over het 
algemeen veel 
gebruikt als 
bodembe-

dekker in de stal en hooi als voer voor de 
dieren. De pakken die Jonny levert zijn 
kleiner en handzamer dan de grote balen 
die we weleens op het land zien liggen 
en dus ook gemakkelijker te bewaren. 
“Met een zolder vol stro en hooi kan de 
klant best een hele tijd vooruit en ik heb 
gedurende het hele jaar altijd voldoende 
voorraad om weer te kunnen leveren.” 
Het hooien begint meestal in de maan-
den juni en juli en het oogsten van stro 
is vaak in augustus, het moment van 
oogsten hangt vooral af van het weer op 
dat moment. Voor een goede werking 
van het stro is het wenselijk dat het mooi 

droog gewonnen wordt. Het vergt dan 
ook de nodige inzet om de balen op 

het juiste moment te persen. Hoe 
droger het stro in pakken gepakt 

wordt 

hoe beter dus. Hooi moet sowieso goed 
droog zijn voordat het ingepakt wordt 
omdat nat hooi kan gaan broeien en dan 
is brand een groot risico. Is het hooi bij 
het oogsten net niet droog genoeg dan is 
het wel mogelijk om het hooi in zoge-
naamde foliepakken te verpakken, ronde 
balen vanaf een meter of 1,25 met folie 
eromheen zodat ze nog steeds gemakke-
lijk te vervoeren zijn. 

Bent u stro of hooi van goede kwaliteit 
nodig? Bel dan even met Jonny Moesker 
van Moesker Agrarische Dienstverlening, 
hij komt het graag bij u brengen. Haalt 
u het liever zelf dan kan dat in overleg 
natuurlijk ook! Ook voor het hooien en 
persen van de kleine pakjes kunt u bij 
hem terecht, van maaien tot het in de 
schuur maken van de pakjes.

Moesker Agrarische Dienstverlening 
Tel: 06 - 27 00 52 73
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Internationale belangstelling voor 
scooterspecialist in Barger-Compascuum
Scooterliefhebbers uit België en Duitsland kloppen steeds 
vaker aan bij CarXpert ABS in Barger-Compascuum. Het 
Drentse bedrijf blijkt toonaangevend als het gaat om ver-
koop en onderhoud van elektrische scooters. 

Monique AB van CarXpert is trots op de internationale 
belangstelling. “Onze monteurs beschikken over de al-
lernieuwste kennis dankzij een intensief bijscholingspro-
gramma. Wij zijn dus altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Onze Ooster- en Zuiderburen komen 
daarom graag naar ons toe als het gaat om reparatie en 
ingewikkelde vragen,” legt ze uit.  

Van alle markten thuis
Het bedrijf verkoopt en onderhoudt zowel benzine als 
elektrische scooters. In het laatste geval gaat het om 
de merken BTC/AGM/Ecooter/Etalian/Ebretti en EMCO. 
Nieuwe benzinescooters worden gemaakt door BTC. Verder 
heeft CarXpert ABS een groot aanbod van (jong)gebruikte 
scooters. De garage in Barger-Compascuum is dus duidelijk 
van alle markten thuis. Naast de scooter is de auto hier 
vanzelfsprekend ook altijd meer dan welkom voor onder-
houd en of reparaties of aan en verkoop van je heilige koe.

Met de zomervakantie in zicht is een goed onderhouden 
camper geen luxe maar noodzaak. Bij CarXpert ABS heeft 
dit mobiele vakantieverblijf geen geheimen. Gediplomeerd 
personeel zorgt ervoor dat je veilig over de zonnige wegen 
kunt zoeven. Niet alleen het technische aspect komt aan 
bod, ook het interieur waaronder bijvoorbeeld de koelkast/ 
gasinstallatie en het uitbouwen van bijvoorbeeld fietsdra-
gers kan door hen geregeld worden.

Supersnel opladen
Ook voor de  elektrische variant van  het ijzeren ros ben 
je hier aan het juiste adres. Neem bijvoorbeeld de e-bikes 
met een supercondensator accu. Deze lithium vrije accu is 
in een kleine 30 minuten volledig opgeladen. “Dat is echt 
extreem snel en dus buitengewoon handig. Dankzij de 

super condensator en dus lithiumvrije accu is fietsen echt 
100 procent groen,” aldus Monique AB. 

Wie zijn elektrische fiets altijd bij zich wil hebben kan bij 
CarXpert ABS  een Eco Traveller e-vouwfiets aanschaffen. 
Deze zeer degelijke vouwfiets is uitgevoerd met een dichte 
kettingkast en is met twee handelingen opgevouwen. De 
fiets is een ‘hardloper’.

Fantastische beoordeling
Wegens groot succes en een fantastische beoordeling in 
de fietstest, zijn de modellen uitverkocht. Later dit seizoen 
komen de vouwfietsen weer binnen en dan meteen ook 
met een nieuwe variant. Deze nieuwe variant heeft een 

middenmoter en een aandrijfriem. “Houd ons dus in de 
gaten,” waarschuwt AB. 

Gerenommeerd bedrijf
Kortom CarXpert ABS uit  Barger-Compascuum is allang 
niet meer het garagebedrijfje om de hoek, maar al ruim 
dertig jaar een gerenommeerd bedrijf waar de klant cen-
traal staat en letterlijk wordt meegenomen onder de brug 
om uitleg te geven. “Sinds april zijn wij ook aangesloten 
bij ZWAT. Dit is een zorginstelling voor dagopvang van 16- 
tot 67-jarigen die een goede dagbesteding in de techniek 
zoeken. Onze monteurs hebben een speciale opleiding 
gevolgd om deze nieuwe werknemers te kunnen begelei-
den,” besluit Monique.
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Vervolg van de voorpagina

’t Meubelhuus in Musselkanaal opent in 
woonmaand oktober nieuwe vestiging in 
Valthermond: ’t Meubelhuus 2.0 

door Jaap Ruiter 
Marco Filips van ’t Meubelhuus liep al langer met plannen rond om voor zichzelf te beginnen. Die langgekoesterde 
wens wordt op 22 oktober a.s. bewaarheid met de start van ’t Meubelhuus 2.0 aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond. 
De reden van de nieuwe vestiging is dat Marco en zijn vader Sjonnie Filips onenigheid kregen met de huurbaas van de 
huidige locatie in Musselkanaal.  

’t Meubelhuus 2.0 
"Vanwege strenge Corona-maatregelen tijdens de eerste 
lockdown daalde onze omzet en vroegen wij de eigenaar 
om daar met een lagere huur een beetje rekening mee te 
houden", legt Marco Filips uit. "Daar wilde hij echter niets 
van weten en toen was het voor ons ook direct klaar. Het 
was de bekende druppel die de emmer deed overlopen, 
want we zijn de afgelopen periode steeds meer teleur-
gesteld geraakt in de eigenaar omdat hij de laatste jaren 
helemaal niets aan het onderhoud van het pand heeft 
gedaan, terwijl mijn vader onlangs nog de voorgevel heeft 
opgeknapt en rondom nieuwe damwanden heeft geplaatst 

zodat het pand vanwege de slechte staat van onderhoud 
niet uit elkaar valt. Wij hebben daarom het besluit geno-
men om nooit weer afhankelijk te willen zijn van de grillen 
van een huurbaas en zijn vervolgens overgegaan tot de 
aankoop van het pand van het voormalige Többen Wonen. 
Daar begin ik op 22 oktober a.s. met ’t Meubelhuus 2.0. 
Hier aan de Schoolstraat 147 in Musselkanaal gaat mijn 
vader eerst gewoon door met ’t Meubelhuus 1.0, maar op 
termijn zullen we daarmee gaan stoppen." 

Samenwerking blijft 
Twee vestigingen op twee locaties, maar de samenwerking 

tussen Sjonnie en Marco Filips blijft. "Want met ’t Meu-
belhuus 1.0 en 2.0 blijven we ons onderscheiden met een 
heel ruim en uniek assortiment tegen een zeer aantrekke-
lijke prijs", legt Marco Filips uit. "Daarmee hebben we ons 
altijd onderscheiden, en dat zullen wij ook blijven doen. 
Daarnaast is onze grote kracht dat wij heel veel op voor-
raad hebben zodat je niet 6 tot 12 weken hoeft te wachten. 
En wat we niet op voorraad hebben kunnen we over het 
algemeen ook nog eens redelijk snel leveren omdat we 
rechtstreeks vanaf de fabriek kopen. Dat heeft als bijko-
mend, maar belangrijk voordeel dat er geen tussenhandel 
bij is betrokken waardoor we een scherpe prijsstelling 
kunnen hanteren." 

Bedden-afdeling 
Vanwege het ruime assortiment is er voor klanten altijd 
een ruime keus uit diverse stijlen. "Van landelijk wonen tot 
klassiek, en van romantisch tot heel hip", vult Marco Filips 
aan. "Daarnaast gaan er in Valthermond een aantal nieuwe 
woonprogramma’s van start en begin ik een bedden-
afdeling. De uitgebreide service en het deskundige advies 
die bij ’t Meubelhuus vanzelfsprekend zijn blijft uiteraard 
ook van kracht op de nieuwe locatie in Valthermond. Zo 
kunnen wij klanten volledig ontzorgen op het gebied van 
plaatsing, montage, ophangen van gordijnen en vitrages 
en leggen van vloeren en vloerbedekking. En als er eerst 
geschilderd of getimmerd dient te worden, zullen wij er 
ook voor zorgen dat daar vakmensen voor worden inge-
schakeld. Dat is geen probleem. Voor onze klanten doen 
we alles." 

Eigen stijl 
Marco Filips gaat ’t Meubelhuus 2.0 samen runnen met zijn 
echtgenote Jellie, die de administratie voor haar rekening 
gaat nemen. Hij is blij eindelijk op eigen benen te kunnen 
staan. "Op een gegeven moment ontwikkel je als onder-
nemer een eigen stijl, en ik heb gemerkt dat dat niet altijd 
meer overeenkomt met de ondernemers-stijl van mijn 
vader. Het is daarom goed dat ik met ’t Meubelhuus 2.0 de 
ruimte krijg om mij verder te kunnen ontwikkelen en mijn 
eigen pad kan gaan. Ik ben in mijn nopjes met deze kans." 

Houd Facebook in de gaten… 
Op 22 oktober a.s. gaat ’t Meubelhuus 2.0 aan het Zuider-
diep 553 in Valthermond van start. "En dat zal niet onop-
gemerkt voorbij gaan", benadrukt Marco Filips. "We pakken 
flink uit met spectaculaire openingsaanbiedingen! Ik zou 
daarom zeggen: houd onze Facebookpagina dagelijks in de 
gaten!"

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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gkcreative in Ter Apel maakt de wereld een 
beetje mooier
door Jaap Ruiter 
Het verhaal van reclamebureau ‘gkcreative’ in Ter Apel is 
het verhaal van vader Gerard en zoon Geert Klaucke. Ge-
rard begon in 2001 een bureau in grafische vormgeving 
en zoon Geert groeide er langzamerhand in en bouwde 
‘gkcreative’ uit tot het huidige en moderne reclame-
bureau dat communicatie-strategieën ontwerpt in de 
breedste zin van het woord: Vormgeving & DTP, Digitaal, 
Drukwerk en Marketing. Vader Gerard springt alleen nog 
bij in noodgevallen, want inmiddels werkt Geert samen 
met 4 creatieve en goed opgeleide mensen.  

Zo vader zo zoon 
Omdat vader Gerard heel creatief was werd hij regelmatig 
gevraagd ‘om iets leuks te ontwerpen’ en had direct na de 
afronding van het Grafisch Lyceum al zoveel opdrachten 
dat hij 20 jaar geleden een bureau in grafische vormgeving 
begon. 

Zoon Geert heeft het duidelijk niet van een vreemde, want 
al op 12-jarige leeftijd programmeerde hij voor die tijd 
een zeer aansprekende website. "Ja, het ontwerpen en de 
creativiteit zitten in mijn genen", vertelt Geert Klaucke. 
"Uiteraard ging ik ook naar het Grafisch Lyceum om mijn 
passie en talent verder te ontwikkelen en ben mij sinds die 
tijd blijven ontwikkelen." 

Print en Digitaal 
Gerard en Geert Klaucke kregen het op een gegeven 
moment zo druk dat het eerste personeelslid werd aan-
genomen. Begonnen met print breidden vader en zoon 
al snel uit naar digitaal in de vorm van het bouwen en 
onderhouden van websites en webshops, het schrijven 
van applicaties en app’s, optimaliseren van zoekmachines, 
social media, online strategieën, content ontwikkeling en 

ontwerpen van presenta-
ties. "Van ontwerpstudio 
werden wij een veelzijdig 
reclamebureau waardoor 
wij onze naam hebben 
veranderd in gkcreative", 
legt Geert Klaucke uit. 

Marketing 
Ondanks de digitalise-
ring zijn ook Vormgeving 
& DTP (logo, huisstijl, 
verpakkingen, magazines 
en brochures) en Druk-
werk (posters, briefpapier, 
visitekaartjes en nog 
veel meer…) nog steeds 
belangrijke onderdelen 
van gkcreative. "Commu-
nicatie, zowel intern als 
extern, in de allerbreed-
ste zin van het woord", 
vat Geert Klaucke de 
visie en de werkzaamhe-
den van gkcreative samen. "Inclusief het ontwikkelen van 
marketing-strategieën met de vraag hoe sta je momenteel 
in de markt en hoe wil je in de markt staan? 

Maar alles begint met vormgeving om aan een succesvolle 
reis in de commerciële wereld te beginnen. En met onze 
unieke, aansprekende en creatieve vormgeving proberen 
wij de wereld een beetje mooier te maken." 

Webdevelopers met een oog voor vormgeving gezocht 
De uitgebreide klantenkring van gkcreative is zeer divers 
en afkomstig uit allerlei branches: van fabriek tot maat-

schappelijke instelling en van winkelier tot bouwvakker. 
Maar alle klanten waarderen en roemen de veelzijdig-
heid en de creativiteit van het reclamebureau van Geert 
Klaucke, die dat duidelijk maakt door aan te geven op zoek 
te zijn naar uitbreiding van personeel. "Ik zoek webdevelo-
pers met een oog voor vormgeving." 

www.gkcreative.nl 
gkcreative is gevestigd aan de Kloosterveenweg 92 in  
Ter Apel. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06 - 53 84 13 77 of een kijkje nemen op www.gkcreative.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Niemeijer Afdichtingen in Valthermond is
uw specialist in kitwerk 
door Jaap Ruiter 
Veel mensen staan er niet altijd bij stil dat na plaatsing 
van nieuwe kunststof kozijnen een goede afdichting van 
essentieel belang is om optimaal te kunnen profiteren 
van het isolerende glas en kozijn. "Als kunststof kozijnen 
na plaatsing niet zijn voorzien van een goede afdichting 
met de juiste kit kan er binnenshuis nog steeds sprake 
zijn van een koude luchtstroom", opent Ron Niemeijer van 
‘Niemeijer Afdichtingen’ in Valthermond het interview. 
"En zeker hier in de Monden waar ik zelf woon en waar het 
vaak hard waait!" 

Geen vest of trui meer nodig 
Inmiddels heeft Ron Niemeijer met een juiste afdich-
ting al veel mensen aan een behaaglijker binnenklimaat 
geholpen. "Soms is de wind zo krachtig dat het door de 
kieren tussen kozijn en muur naar binnen waait. Dat voelt 
niet prettig. Een goede afdichting met een strakke voeg 
bespaart op stookkosten en levert niet alleen een lagere 
energierekening op maar geeft ook een veel behaaglijker 
en aangenaam binnenklimaat waardoor trui of vest niet 
meer aan hoeft op koude, winderige dagen." 

Allemaal dezelfde wens: een strakke afwerking 
Ron Niemeijer zit met ‘Niemeijer Afdichtingen’ al 22 jaar 
in het vak. Samengevat houdt de specialist in kitwerk zich 
bezig met het afdichten van badkamers, toiletten, keu-
kens, kunststof kozijnen, zwembaden, beton-elementen 
en beglazing tot maar liefst 5 centimeter voegbreedte! 
Opdrachtgevers zijn tegelzetbedrijven, grote aannemers 
en particulieren. "En allemaal hebben ze maar 1 wens: 
een strakke afwerking. Want vergeet niet dat een strakke 
en flexibele voeg altijd de kers op de taart is. Andersom 
geredeneerd bederft een slordig afgewerkte en onprofes-
sionele kitvoeg juist een mooie tegelvloer, badkamer of 
keuken. Dus, zorg dat je daar dan niet op bespaart. Van die 
relatief kleine extra investering krijgt niemand spijt. En al 
zeg ik het zelf, een strak afgewerkte voeg is een lust voor 
het oog. Dat verveelt nooit!" 

Professionele kit van een absoluut topmerk 
"De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat lang niet ie-
dereen even goed kan kitten", vervolgt de specialist in 
kitwerk. "De afwerking met een strakke en flexibele voeg 
laat vaak te wensen over. Bovendien maak ik vaak mee dat 
de verkeerde kit of kit van een minder goede kwaliteit is 
gebruikt. Daarom verwijder ik niet zelden oude kitvoegen 
om het geheel daarna weer van een nieuwe en gladde 
voeg te voorzien. Daar fleurt de boel in de meeste gevallen 
wel van op, kan ik je zeggen. Om het beste resultaat te krij-
gen gebruik ik professionele kit van het absolute topmerk 
Ottoseal." 

Hanteren van hoge kwaliteitseisen aan het kitwerk 
Ron Niemeijer vertelt dat kitwerk wel een vak apart is. 

"Daar is geen speciale opleiding voor. Het is een combi-
natie van aanleg, hoge eisen stellen aan je zelf, ervaring, 
verstand van materialen en de diverse kitten, en in het be-
gin van je carrière meters maken. Als specialist in kitwerk 
hanteer ik hoge kwaliteitseisen, daar doe ik geen enkele 
concessie aan. Ik wil dat iedereen kan zien dat kitwerk 
een specialistisch vak is met altijd hetzelfde eindresultaat: 
strak, netjes en dat het voegwerk langdurig mee gaat door 
gebruik te maken van de juiste en de beste materialen."  

www.niemeijerafdichtingen.nl 
‘Niemeijer Afdichtingen’, uw specialist in kitwerk, is geves-
tigd aan de Drentse Mondendenweg 4 in Valthermond. Als 
u uw kozijnen nog wilt voorzien van goed kitwerk, maak 
dan nog snel een afspraak met Ron Niemeijer zodat u er 
in de komende gure herfst- en wintermaanden een stuk 
behaaglijker bij zit binnenshuis. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06 11 40 31 82 of u kunt een kijkje nemen 
op Facebook en/of www.niemeijerafdichtingen.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Kwaliteitsoccasions bij Dealerauto’s Emmen 
Bent u op zoek naar een jong gebruikte auto die 
scherp geprijsd is, van dealerkwaliteit is, geen schade 
heeft gehad en over de Nationale Autopas , een 
onderhoudsboekje en reservesleutels beschikt? Dan zult 
u deze vast en zeker vinden bij Dealerauto’s Emmen aan 
de Kapitein Nemostraat 34. Een bezoekje meer dan waard!

“Meestal zijn de auto’s die we hier verkopen zelfs afkomstig 
van de eerste eigenaar”, aldus Erwin Wind, eigenaar van 
Dealerauto’s Emmen. “Klanten komen inmiddels vanuit 
het hele land naar Emmen om een mooie auto te kopen 
en dat is natuurlijk mede te danken aan het internet.” Alle 
auto’s die in de online showroom aangeboden worden zijn 
ook in de showroom of op het terrein buiten in Emmen te 
zien en dankzij de goede inkoopstrategie van Erwin is het 
mogelijk om de auto’s tegen betaalbare en scherpe prijzen 
te verkopen. “Zo simpel is het gewoon, wij hanteren wat 
dat betreft absoluut geen schimmige verkooppraktijken, 
bij ons koopt men de auto ook gewoon aan de koffietafel 
in de showroom of aan de gezellige bar waarover we ook 
beschikken.” 

Volledig ingerichte werkplaats
U bent bij Dealerauto’s ook aan het juiste adres voor het 
onderhoud aan uw auto. De moderne en volledig ingerichte 
werkplaats is uitgerust met een APK-keuringsstation. 
Er wordt gewerkt met de modernste storings- en 

uitleesapparatuur en ook een uitgebreide aircoservice is 
ook mogelijk. De storing in de motor en/of elektronica van 
uw auto kan dus snel opgespoord worden om vervolgens 
door de ervaren en deskundige monteurs gerepareerd te 
worden. Omdat Dealerauto’s Emmen is aangesloten bij 
BOVAG krijgt u op de reparatie uiteraard de bijbehorende 
garantie. 

Ruime voorraad en garantie
Dealerauto’s Emmen heeft altijd ruim 150 occasions op 
voorraad waarbij wel gezegd moet worden dat de voorraad 
snel en vaak wisselt. Als u dus online of in de showroom 
een auto tegenkomt die uw interesse wekt dan is het zaak 
snel met een van de verkopers in gesprek te gaan. Het 
brede aanbod van kwaliteitsoccasions, de mogelijkheid 
om uw auto te laten onderhouden en repareren en het 
APK-keuringsstation maken dat Dealerauto’s Emmen 
een allround autobedrijf te noemen is. De voorraad 
kwaliteitsoccasions wordt ook online aangeboden, deze 
kunt u vinden op de website van het bedrijf. De prijzen die 
online genoemd worden zijn zogenaamde meeneemprijzen 
en over die meeneemprijs wordt nog € 249,- berekend  
voor het zogenaamde ‘Veilig op weg pakket’.  Bij aankoop 
krijgt u standaard 12 maanden garantie op het hart van de 
motor. 

Millieuvriendelijk en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig 
ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd ook 
zelfvoorzienend in energie. Daarvoor zorgen onder andere 

de in totaal 132 zonnepanelen. Dealerauto’s Emmen is dus 
ook nog eens een groen en duurzaam bedrijf!

Wij nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn bedrijf en 
nodigt u daarom van harte uit voor een bezoek aan zijn 
showroom. De showroom is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur, op zaterdag van 10.00 
uur tot 17.00 uur en iedere eerste zondag van de maand 
is het koopzondag. Graag tot ziens in de showroom aan de 
Kapitein Nemostraat 34 in Emmen!

Dealerauto’s Emmen
Kapitein Nemostraat 34  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 63 31 11
www.dealerautosemmen.nl
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De Schaapsberg in Zandberg, jouw locatie voor
iedere gelegenheid
Door Miranda Wolters
De Schaapsberg in Zandberg is al sinds jaar en dag dé locatie die 
geschikt is voor iedere gelegenheid, voor grote bruiloften en intieme 
verjaardagsfeestjes, voor grote en kleine groepen. Anja en Martin 
Hartlief namen het party & zalencentrum in 2019 over van de vorige 
eigenaren maar moesten na ruim een jaar, net als alle andere horeca-
ondernemers, de deur tijdelijk sluiten vanwege corona. Inmiddels is 
De Schaapsberg weer geopend en zijn er, onder voorwaarden, weer 
mogelijkheden voor een bijeenkomst of feestje. 

“Het was een bizarre periode”, 
begint Anja, “we mochten in het 
begin van de coronacrisis open 
blijven onder bepaalde voorwaar-
den maar moesten uiteindelijk 
toch helemaal sluiten. Om toch 
inkomen te kunnen blijven gene-
reren begonnen we vrijwel direct 
met het bedenken van allerlei 
creatieve ideeën, we hebben 
tijdens de gedwongen sluiting van 
alles gedaan en uitgeprobeerd 
en hebben dus absoluut niet 
stilgezeten.” 

Ontbijt met bubbels 
Al vrij snel kwamen Anja en Martin 
op het idee om ontbijtjes te gaan 
samenstellen en bezorgen en 
dit bleek een schot in de roos. 
Er werd een goed doel aan de 
ontbijtactie gekoppeld waarbij 2 
euro van de verkoopprijs van het 
ontbijt naar een goed doel ging. 
Volgens Anja en Martin is een 
goed ontbijt de beste start van de 
dag en daarvoor is het zogenaam-
de ‘Ontbijt met Bubbels’ in het 

leven geroepen. Het ontbijt met 
bubbels is een uitgebreid ontbijt 
met verse producten inclusief een 
fles prosecco en 2 flûtes. Drink 
je geen alcohol dan is er ook een 
alcoholvrij alternatief. Heerlijk om 
alleen of samen met je partner 
van te genieten maar ook leuk om 
cadeau te geven aan iemand voor 
een verjaardag of jubileum of op 
Valentijnsdag, Vader- of Moeder-
dag of welke gelegenheid dan 
ook. Anja: “Behalve de ontbijtjes 
waren en zijn ook de High Tea’s 
erg succesvol, deze wordt in 
principe afgehaald maar kan in 
overleg ook bezorgd worden.” 

Feest of bijeenkomst  
organiseren? 
“Inmiddels zijn de regels omtrent 
corona wat versoepeld en is er 
gelukkig weer een en ander mo-
gelijk qua feesten en bijeenkom-
sten”, vertelt Anja. “Nog steeds 
moet er rekening gehouden 
worden met het feit dat gasten 
voldoende afstand van elkaar 

moeten kunnen houden maar de 
zalen bij De Schaapsberg zijn daar 
gelukkig groot genoeg voor. We 
kunnen op dit moment groepen 
van minimaal 15 tot maximaal 
40 tot 60 personen ontvangen. 
We hebben in totaal 3 zalen tot 
onze beschikking dus meerdere 
groepen tegelijkertijd zijn ook 
mogelijk, voor iedere groep is er 
dan een eigen ruimte beschikbaar. 
Live Muziek en met alle gasten 
dansen op de dansvloer is helaas 
nog steeds niet toegestaan maar 

een DJ mag dan weer wel en een 
feestje met achtergrondmuziek 
kan dus toch gewoon.” Gelukkig 
zijn er door Anja en Martin best 
veel alternatieven bedacht om er 
met de mogelijkheden die er zijn 
toch een leuke dag, middag of 
avond van te kunnen maken. Zo is 
er bijvoorbeeld ook een autopuz-
zelroute uitgezet die gereden kan 
worden en zijn er leuke musea in 
de buurt die het bezoeken waard 
zijn en is het ook mogelijk om 
met het hele gezelschap te gaan 

klootschieten of andere leuke 
spellen te doen. Anja en Martin 
gaan graag met je in overleg over 
wat er wel kan, denken mee en 
luisteren graag naar je ideeën, je 
bent van harte welkom! 

Zalen & Partycentrum 
De Schaapsberg
Kerklaan 20
9564 PA Zandberg / Musselkanaal
Tel. 0599 41 29 41
www.deschaapsberg.nl
info@deschaapsberg.nl
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Dagbesteding voor jeugd en jongvolwassenen bij 
Zorg & Welzijn Academy Knaap in Ter Apel
Door Miranda Wolters  
Sport & Welzijn Academy Knaap in Ter Apel is sinds jaar 
en dag de gezellige sportschool waar iedereen welkom is 
en waar Michael Knaap niet alleen veel mensen heeft ge-
holpen om fitter te worden maar ook al velen hielp weer-
baarder en zelfstandiger te worden. “Sporten en vooral 
kickboksen betekent immers niet alleen maar simpelweg 
‘rammen’, je leert ook incasseren, helpt elkaar en soms 
deel je ook iets uit”, aldus Michael. Dat, en de ervaring die 
hij opdeed in zijn werk op een dagbesteding maakte dat 
hij besloot tot de oprichting van Zorg & Welzijn Academy 
Knaap. Hij vond onderdak in het oude pand van stoffeer-
derij Wiegers, op steenworp afstand van Sport & Welzijn 
Academy Knaap en begin dit jaar openden daar de deuren.

“Inmiddels zijn we dus een flink aantal maanden bezig en 
eerlijk gezegd is de ruimte hier alweer bijna te klein’, ver-
telt Michael. “De dagbesteding is vanaf dag 1 een succes 
en ik ben ontzettend trots op de resultaten die we tot nu 
toe al behaald hebben.” De dagbesteding is bedoeld voor 
jeugd en jongvolwassenen met leer- of gedragsproblemen 
maar ook voor mensen met psychische klachten of andere 
problemen waar men zelf niet meer uitkomt. Verwijzing 
vindt plaats door Centrum Jeugd en Gezin of de WMO.  
“Men kent ons eigenlijk vooral van de sportschool en we 
hebben voor velen het imago van de grote stoere kerels 
maar we hebben nu in de eerste maanden goed kunnen 
laten zien wat we kunnen en dat we dus veel meer zijn 
dan alleen dat”, zegt Michael. “Er zijn hier kinderen die al 
langere tijd bij andere instanties kwamen voor hulp maar 
die geen vooruitgang lieten zien. Na 3 maanden bij ons 
maakten ze al grote stappen in hun ontwikkeling en dat is 
zo geweldig om te zien. Dat is waar we het voor doen.” 

Kleinschalige dagbesteding
Voor wat betreft de dagbesteding is er bij Zorg & Welzijn 
Academy Knaap voor iedereen wel iets te doen of te vin-
den. Om alle cliënten zo goed mogelijk te kunnen bege-
leiden is voor een kleinschalige vorm van dagbesteding 
gekozen, er zijn gedurende de dag maximaal 10 personen 
tegelijkertijd aanwezig. Michael: “Sommige cliënten willen 
uiteindelijk graag weer aan het werk of in staat zijn om een 
opleiding te starten of af te maken, wij helpen hen daar 
dan bij. Daarnaast worden er in onze werkplaats worden 
niet alleen meubelen gemaakt maar ook allerlei andere 
mooie dingen van hout en hebben we een ruimte voor 
allerlei andere creatieve werkzaamheden. Soms maken 
we iets in opdracht en verkopen we iets, dan gaat de 
opbrengst in de pot om later samen iets leuks van te gaan 
doen. Ook beschikken we over een keuken waarin cliënten 

samen de lunch kunnen voorbereiden, ze doen dan ook 
samen met de begeleiding de boodschappen en leren op 
die manier ook samen te werken.” 

Agressie Frustratie Therapie en de sportschool
De sportschool een eindje verderop wordt ook gebruikt 
door de cliënten van de dagbesteding. Michael bedacht 
zelf een aantal jaren geleden al het AFT programma. AFT 
staat voor agressie frustratie therapie en kwam voort uit 
de trainingen die hij destijds gaf aan gedetineerden in de 
gevangenis in Hoogeveen. Tijdens de kickbokslessen krijgt 
men dan bijvoorbeeld de opdracht om bij het kickboksen 
maar voor 10% ‘los’ te gaan. Als men dat doet is de kans 
op het maken van technische fouten klein en gaat het 
kickboksen daarom dan erg goed. Als men daarna vervol-
gens voor de volle 100% ‘los’ mag gaan is de ervaring dat 
er dan juist meer technische fouten gemaakt gaan worden, 
allemaal het gevolg van het feit dat er niet meer nagedacht 
wordt. “Precies zoals het in het echte leven ook werkt, 
zeker als er sprake is van agressieproblemen. Maar de 
therapie is ook uitstekend geschikt voor mensen met een 
burn out of voor degene die het moeilijk vinden om voor 

zichzelf op te komen”, aldus Michael. “In de sportschool 
gebruiken we daarnaast ook alle andere mogelijkheden om 
te ontladen, te ontspannen, en om motivatie te krijgen om 
doelen te behalen.”

Open dag op 30 oktober a.s.
Komt iemand voor het eerst naar de dagbesteding dan 
wordt er altijd eerst een zorgplan geschreven waarin in 
ieder geval staat wat het uiteindelijke doel is. Samen wordt 
gekeken naar wat daarvoor nodig is en dat betekent dat 
het zorgplan voor  iedereen verschillend is, voor iedereen 
wordt een individueel plan geschreven. Wil je meer weten 
over Zorg & Welzijn Acadamy Knaap doet en of ze mis-
schien ook iets voor jou kunnen betekenen? Kijk dan op 
de website of kom naar de open dag op 30 oktober a.s.! Je 
bent van harte welkom om kennis te komen maken. 

Zorg & Welzijn Academy Knaap
Viaductstraat 29  |  Ter Apel
Tel: 06 – 30 05 83 38  |  info@zorgwelzijnknaap.nl
www.zorgwelzijnknaap.nl
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Restaurant de Gaffel in Valthe combineert de Drentse 
gastvrijheid met bijzonder smaakvolle gerechten  
bereid met seizoensgebonden en regionale producten
Door Miranda Wolters 

In een prachtige Saksische boerderij aan de rand van het dorp Valthe vindt u het restau-

rant van chefkok Roderik Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum. Lekker eten en drinken 

is waar Roderik en Amanda van houden en ze doen dan ook niets liever dan de gasten 

die naar het restaurant komen óók te laten genieten van de bijzondere en smaakvolle 

gerechten die Roderik en zijn team voor hen bedenken en bereiden. 

“Wat wij graag willen is dat iedereen zich 
hier welkom en thuis voelt zodra ze over de 
drempel stappen”, zegt Amanda. “Iedereen 
is welkom en onze menu’s zijn dan ook zo 
samengesteld dat we gerust durven te zeg-
gen dat iedereen ervan zal genieten.” Ro-
derik besloot jaren geleden, in 2007, om af 
te stappen van de à la carte menukaart en 
voortaan zijn gasten te gaan verassen met 
zijn maandelijks wisselende verrassings-
menu’s. Zo is het op dit moment bijvoor-
beeld mogelijk om het diner te starten met 
kaviaar en champagne, gevolgd door een 
3- tot 7 gangenmenu, eventueel aangevuld 
met lekkere wijnen. Amanda:” Qua wijnen 
hebben we met ongeveer 200 verschil-
lende wijnen de meest uitgebreide wijn-
kaart in de regio. Ik weet over vrijwel alle 
wijnen wel iets te vertellen en weet ook 
welke wijn bij welk gerecht past.” Bij ieder 
verassingsmenu wordt ook een speciaal 
wijnarrangement samengesteld waarvoor 
gekozen kan worden maar vanzelfsprekend 
is het ook mogelijk om een fles rode en 
een fles witte wijn aan tafel te laten komen 
waarbij het team van de Gaffel precies 
kan aangeven welke wijn dan het beste bij 
welke gang gedronken kan worden. 

Verse ingrediënten, regionale- en  
seizoensproducten
Potjes en pakjes zult u bij Roderik in de 
keuken niet vinden, hij kookt uitsluitend 
met verse ingrediënten die uit eigen tuin of 
van leveranciers uit de regio komen. “We 
maken zoveel mogelijk gebruik van sei-
zoensproducten. Zo komt het paddenstoe-
lenseizoen er bijvoorbeeld weer aan en dat 
betekent dat we binnenkort met de hele 
keukenbrigade op onze elektrische scoo-
ters het bos in gaan om eekhoorntjesbrood 
te gaan zoeken. Die liggen dan ’s avonds 
op de borden van onze gasten. Gerechten 
worden ook allemaal vers bereid, inclusief 
het brood, ijs en desserts.” Roderik en zijn 
team bedenken zoals gezegd iedere maand 
weer een nieuw verassingsmenu. Gerech-
ten die op dit moment geserveerd worden 
zijn bijvoorbeeld borrelhapjes zoals een 
tijgersoesje met een krokantje van biet, een 
schuim van oude kaas met droge worst en 
Amsterdamse ui en een bitterbal van ree. 
Maar ook een soep van courgette uit eigen 
tuin, tarbot met een crème van bloemkool 
en krokante bloemkool gepaneerd in panko 
met citroen en een kreeftensaus. En, als 
hoofdgerecht, een rouleau van het Livar 
varken uit Limburg met knoopchampig-

nons, wat salie uit eigen tuin met krokant 
gefrituurde oesterzwam en wat zoete aard-
appel. In het najaar staan er dan, behalve 
het eekhoorntjesbrood, bijvoorbeeld ook 
spruitjes en verschillende kolen op het 
menu. 

Reserveren
Wilt u komen genieten van de Drentse 
gastvrijheid en smaakvolle gerechten van 
de Gaffel? U bent van harte welkom, de 
Gaffel werkt uitsluitend op reservering.  

U kunt reserveren voor de lunch op zon-
dagmiddag. En van woensdag tot zondag 
kunt u reserveren voor het diner. Het res-
taurant is vanwege de huidige maatregelen 
tot uiterlijk 00.00 uur voor u geopend.  

Restaurant de Gaffel 
Odoornerweg 1
Valthe 
tel. 0591 - 51 35 36
info@restaurantdegaffel.nl
www.restaurantdegaffel.nl
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Indoor zwemschool ‘De Watertrappel’ in Ter Apel 
geeft al tien jaar kleinschalig en gemakkelijk 
toegankelijk zwemonderwijs  

door Jaap Ruiter 
Indoor zwemschool ‘De Watertrappel’ in Ter Apel bestaat 
dit jaar 10 jaar. In al die jaren heeft de zwemschool van 
Judith Huttema kleinschalig en gemakkelijk toegankelijk 
zwemonderwijs gegeven volgens de strenge richtlijnen 
van Zwem Onderwijs Nederland (ZON) waardoor u als 
ouder(s) of verzorger(s) er zeker van kunt zijn dat uw kind 
uitstekend zwemonderwijs krijgt. 

Kleine en overzichtelijke groepjes 
Omdat het binnenbad van zwemschool ‘De Watertrappel’ 
beperkte afmetingen heeft wordt er alleen maar les gege-
ven in kleine en overzichtelijke groepjes van maximaal  8 
kinderen. "Op deze manier krijgt ieder kind de aandacht 
die het verdient en is de concentratie bij de kinderen ook 
groter omdat er weinig afleiding is", legt Judith Huttema 
uit. "Wij geven geen zwemonderwijs langs de rand van het 
bad maar gaan als zweminstructeurs altijd mee het bad in. 
Wij staan naast de kinderen. Soms ook met zijn tweeën, als 
wij denken dat dat nodig is." 

Judith, Lisa, Gert Jan, Janna en Gert 
Op bijgaande foto wordt duidelijk dat Judith niet in haar 
eentje is. De ervaren zwem-instructrice wordt bijgestaan 
door Lisa, Gert Jan en Janna (ontbreekt op de foto). En als 
de nood hoog is wordt er een beroep op vaste invalkracht 
Gert gedaan. Alle medewerkers hebben de opleiding aan 
de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs gevolgd, 
de toonaangevende en erkende praktijkopleider in de 
zwembadbranche waar Judith zelf nog als docente heeft 
gewerkt. "Maar het docentschap viel op een gegeven 
moment niet meer te combineren met de werkzaamheden 
hier bij ‘De Watertrappel’." 

Recreatief, regulier en individueel zwemonderwijs 
Behalve regulier zwemonderwijs in groepjes biedt ‘De Wa-
tertrappel’ ook individueel privé-zwemonderwijs, zwemles 
voor volwassenen en recreatieve zwemvormen als Aqua-
zwemmen, Ouder-kind-zwemmen, Kleuter-survival en Zee-
meermin Zwemmen. "Ouder-kind-zwemmen is al mogelijk 
vanaf drie maanden tot ongeveer 4 jaar als de kinderen 
zelfstandig zwemonderwijs mogen volgen", vertelt Judith. 
"Wij adviseren om vanaf vier en half jaar met regulier 
zwemonderwijs te beginnen. Op die leeftijd gaan ze al een 
half jaar naar de basisschool en zijn ze gewend aan een juf 
of meester en het leren in groepsverband. Echte waterrat-
ten kunnen overigens al vanaf drie jaar Kleuter-survival 
volgen, waarmee spelenderwijs de eerste beginselen van 
het zwemmen wordt aangeleerd, maar waar nog niets hoeft 
en vooral het plezier voorop staat." 

De hoogste eisen aan kwaliteit van het zwemonderwijs 
In Nederland heeft niemand het alleenrecht op zwemdi-

ploma’s. Iedere zwemorganisatie met erkend opgeleide 
zwemonderwijzers is gerechtigd zwemdiploma’s te ver-
strekken. Judith heeft zich met ‘De Watertrappel’ bewust 
aangesloten bij Zwem Onderwijs Nederland (ZON) omdat 
deze zwemorganisatie de hoogste eisen stelt aan de kwa-
liteit van zwemonderwijs. "De ZON legt het accent nadruk-
kelijker dan andere organisaties op het zwemmen met 
kleren aan en staat daardoor veel dichter bij de dagelijkse 
realiteit. Want als een kind per ongeluk in het water valt zal 
dat meestal met kleren aan zijn en niet met zwemkleding. 
Daarnaast wordt kinderen geleerd hoe je je vriendje of 
vriendinnetje kunt helpen als hij of zij onverhoopt in het 
water valt." 

Aangename temperatuur van het water 
Volgens Judith zijn kleine indoor-zwemscholen als ‘De 
Watertrappel’ de toekomst omdat grote buitenbaden echte 
energieslurpers zijn en energieprijzen ook nog eens enorm 
zijn gestegen. "Grote zwembassins zijn zonder subsidie 
niet meer rendabel. Een relatief kleine indoor-zwemschool 
als ‘De Watertrappel’ gebruikt veel minder energie, is dus 
duurzamer en beter voor het milieu. Daardoor lukt het 
ons om de watertemperatuur op minimaal 31 graden te 
houden. Dat is echt heel aangenaam en voorkomt van kou 

bibberende kindertjes. Ook de kleedkamers en wachtruim-
te zijn aangenaam verwarmd." 

www.mijnzwemschool.nl/terapel 
Alle kinderen die zwemonderwijs volgen bij ‘De Water-
trappel’ zwemmen ook af in hun bekende en vertrouwde 
omgeving aan de Bentlagestraat 20 in Ter Apel. "Sommige 
zwemscholen moeten voor diploma-zwemmen uitwij-
ken naar een ander zwembad om de kinderen af te laten 
zwemmen. Dat hoeft bij ons dus niet", besluit Judith het 
interview, om er tot slot nog aan toe te voegen dat moe-
ders, vaders, grootouders, verzorgers en oppassers tijdens 
de zwemlessen niet achter glas worden weg gestopt. "Ze 
kunnen gewoon langs de rand van het bad de zwemlessen 
volgen. En als ze te rumoerig zijn worden ze verzocht om in 
de wachtruimte plaats te nemen." 

Indoor zwemschool ‘De Watertrappel’ biedt kwalitatief 
zeer goed zwemonderwijs en is gevestigd aan de Bent-
lagestraat 20 in Ter Apel. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06 29 59 69 23 of u kunt een kijkje nemen op 
Facebook of www.mijnzwemschool.nl/terapel

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Ben jij op zoek naar nieuwe NRGY? 
Kies dan voor NRGY Personal Training
in Nieuw-Buinen
Door Miranda Wolters 

Door aanhoudende drukte krijgt NRGY-Personal Training versterking. Samen met Donja 

Schijvens (FEM Coaching) bundelen ze hun krachten om jou fysiek en mentaal weer 

topfit te maken!

“Ik ben al van jongs af aan veel met sport 
bezig geweest”, vertelt Niels. “Ik deed veel 
karate en kickboksen en nadat ik mijn op-
leiding sport en bewegen had afgerond en 
mijn fitnessinstructeur diploma’s gehaald 
had heb ik jaren bij Sportschool Bruinsma 
in Stadskanaal gewerkt.” Niels gaf daar 
niet alleen karate- en kickbokslessen maar 
coachte ook een aantal wedstrijdvech-
ters. “Na verloop van tijd bekroop me het 
gevoel dat ik een beetje stilstond, ik wilde 
graag meer voor mensen gaan betekenen 
omdat ik inmiddels wist hoe goed sport en 
beweging zowel fysiek als mentaal voor 
iemand kan zijn. Het kan je enorm helpen 
je niet alleen fitter te gaan voelen maar 
zorgt er ook voor dat iemand lekkerder in 
zijn of haar vel kan gaan zitten.” Dat bracht 
hem op het plan om verder te willen gaan 
als personal trainer. Van zijn toenmalige 
werkgever kreeg hij hiervoor alle ruimte 
en zo ontstond NRGY Personal Training. 
“We zijn nu 4 jaar verder en ik ben blij dat 
ik de stap genomen heb”, zegt Niels, “want 
ik hou van uitdagingen.” Een jaar geleden 
vestigde Niels zijn bedrijf in het huidige 
pand aan de Drentse Poort 16c in Nieuw-
Buinen. Geruime tijd geleden kwam Niels 
weer in contact met Donja, in zijn tijd bij 
sportschool Bruinsma gaf hij haar kara-
telessen en ook begeleidde hij haar met 
extra kracht- en conditietrainingen toen zij 
meedeed aan het NK. 

Donja deed vanaf haar 7e aan karate, 
draaide mee met wedstrijden en op haar 
16e behaalde ze haar zwarte band. Rond 
haar 14e begon ze daarnaast ook met 
kracht- en conditietraining. Sporten is altijd 
een belangrijk onderdeel van haar leven 
geweest. Kortgeleden behaalde ze haar ba-
chelor psychologie en in de toekomst zou 

ze graag haar passie voor zowel sport als 
psychologie willen combineren. Per 1 sep-
tember is ze dan ook gestart met haar eigen 
bedrijf: FEM Coaching, waarbij FEM staat 
voor Fysiek en Mentaal. Het leek haar ge-
weldig om dit avontuur te starten bij Niels, 
degene die haar altijd getraind heeft. Niels: 
“We raakten destijds aan de praat over haar 
ideeën hierover en toen Donja me vroeg of 
ik een extra trainer kon gebruiken, hoefde 
ik hier niet lang over na te denken. Ik ben 
erg blij met deze samenwerking want de 
afgelopen tijd heb ik best wel wat mensen 
moeten teleurstellen omdat ik simpelweg 
geen ruimte in mijn agenda meer had voor 
het begeleiden van nog meer mensen.”

Personal Training is altijd maatwerk, geen 
mens is gelijk en het doel van de begelei-
ding van en het trainen met een personal 
trainer is ook voor iedereen verschillend. 
De ene persoon heeft enkel een stok achter 
de deur nodig om te bewegen, de ander 
wil gespierder of fitter worden en weer 
iemand anders kan zich ten doel hebben 
gesteld af te willen vallen. “Het is daarom 
echt belangrijk om dat doel van tevoren 
ook duidelijk met elkaar te bespreken 
zodat het gewenste resultaat er uiteindelijk 
ook zal komen. We stellen dus altijd samen 
een plan op”, legt Niels uit. “Overigens 
bestaat de personal training niet alleen uit 
kracht- en/of conditietraining, we geven 
ook allerlei tips op het gebied van voeding 
en leefstijl. We gaan nooit voor de ‘quickfix’ 
maar richten ons op een goed resultaat op 
de langere termijn. Vandaar ook dat we 
nooit zullen adviseren om maaltijdshakes 
of iets dergelijks te gaan eten. Gezond eten 
waarbij je voldoende voedingsstoffen bin-
nenkrijgt en voldoende drinkt is een veel 
betere oplossing en daar helpen we bij.” De 

begeleiding houdt niet op bij de deur van 
de gym, het is meer dan alleen een uurtje 
trainen. Buiten de lesuren om staan Niels 
en Donja 24/7 voor je klaar om je te helpen 
bij het behalen van je doelen.

Wil je meer weten over de mogelijkhe-
den voor personal training of wil je graag 
een afspraak maken met Niels of Donja? 
Bel, mail of app dan even om met hen in 
contact te komen. En kijk ook even op de 

Instagram en Facebookpagina van NRGY, 
Niels deelt daar ook regelmatig nuttige tips 
en adviezen over sporten en leefstijlveran-
dering. 

NRGY Personal Training
Drentse Poort 16c  |  Nieuw-Buinen
Tel: 06 - 50 60 56 83
www.nrgy-personaltraining.nl
Email: nielshooiveld@live.com
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BEVO Isolaties & Duurzaamheid verhuisde van 
Musselkanaal naar Ter Apel
Al vanaf het moment dat Mark Vos en Rudi Berndt een aantal jaren geleden met hun 
bedrijf, BEVO Isolaties & Duurzaamheid in Musselkanaal van start gingen werd ook de 
groei van het bedrijf ingezet. Omdat ze inmiddels flink uit hun jasje gegroeid waren 
verhuisde het bedrijf daarom begin dit jaar naar een groter pand aan de Mercuriusweg 
in Ter Apel. 

Tegenwoordig is de naamsbekendheid van BEVO in 
de regio enorm groot en strekt het werkgebied zich 
uit over heel Noord-Nederland. BEVO houdt zich 
bezig met alles op het gebied van isolatie van wo-
ningen en bedrijfspanden en mag zich met recht dé 
alles-in-1 duurzaam partner genoemd worden. 

Isolerende maatregelen
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning 
te laten isoleren, geen enkele woning is hetzelfde en 
goede isolatie van de woning zorgt voor een lagere 

energierekening en/of het meeste 
rendement van eventueel aan-
wezige zonnepanelen. Eén van 
de soorten isolatie die u toe kunt 
laten passen is de spouwmuuriso-
latie. Bij spouwmuurisolatie wordt 
de holle ruimte tussen de binnen- 
en buitenmuur gevuld met mine-
rale 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 spouw-
muur te upgraden.

Vloer- en dakisolatie
Andere mogelijkheden zijn vloer- en/of dakisolatie. 
Voor vloerisolatie en isolatie van de kruipruimte 
werkt BEVO met het unieke Icynene als isolatiema-
teriaal. Icynene is een materiaal dat vergelijkbaar is 
met purschuim maar Icynene bevat geen vluchtige 
gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Dan 
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 om-
dat warmte in een woning nu eenmaal opstijgt en 
via een niet geïsoleerd dak gemakkelijk weet de 
ontsnappen. Voor dakisolatie kan gespoten polyu-
rethaan gebruikt worden, een materiaal dat snel en 
effectief te verwerken is.
 
Subsidies en terugverdienmogelijkheden
De overheid stimuleert het aanbrengen van isoleren-
de maatregelen en stelt hiervoor subsidies beschik-
baar. Op de website van het RVO kunt u hier meer 
informatie over vinden en leest u aan welke voor-
waarden u moet voldoen om voor subsidie in aan-
merking te komen. (www.rvo.nl) Deze subsidie moet 
u in principe zelf aanvragen maar als u dat wenst 
kan uw BEVO-adviseur u hierbij helpen. Met hem 
kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend 
adviesgesprek, hiervoor kunt u het contactformulier 
op de website invullen maar u mag natuurlijk ook ge-
woon even bellen om direct een afspraak te plannen. 

BEVO is overigens aangesloten bij Venin,  de vereni-
ging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland. 
Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten be-
drijf weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig, 
kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.

BEVO isolaties en duurzaamheid
Mercuriusweg 3 
Ter Apel 
Telefoon: 0599 - 82 03 89
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl
www.bevoisolaties.nl
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Trouwplannen? 
BEATZZZ on Tour Weddingshow!
De mooiste dag van jullie leven 
vraagt om een onvergetelijk 
swingend feest!
Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! 
De voorbereiding van jullie bruiloft is een leuke en 
spannende tijd. Het moet immers de mooiste dag van je 
leven worden, daarom moet alles perfect geregeld zijn. 
Van de uitnodigingen tot de taart en van de fotograaf 
tot het feest. Dat laatste hebben jullie in ieder geval al 
gevonden!, want met de BEATZZZ on Tour Weddingshow 
wordt de mooiste dag van jullie leven ook afgesloten met 
het mooiste feest van jullie leven.

Muziek is een sfeerbepalend onderdeel van jullie feest, 
dus kies je voor BEATZZZ on Tour. Zij weten als geen 
ander hoe ze de dansvloer vol krijgen – én houden! Met 
een DJ die 100% rekening houdt met jullie wensen. De 
weddingshow is van A tot Z verzorgd: inclusief licht, geluid, 
een sfeervol DJ-meubel en een presenterende DJ.

De prijzen zijn, in de provincies Groningen en Drenthe, 
inclusief vervoer. Er is al een compleet verzorgde, vier uur 
durende weddingshow te boeken vanaf €595,-. Bezoek, 
voor meer informatie, de BEATZZZ on Tour website en laat 
u verrassen door de uitgebreide mogelijkheden.

BEATZZZ on Tour biedt ook de mogelijkheid om de 
show uit te breiden met één of meerdere optredens van 
Nederlandstalige artiesten. Alles is mogelijk; van Ancora tot 
Jannes en van Stevan Bloema tot André Hazes. Informeer 
naar de onbegrensde mogelijkheden. Met de BEATZZZ on 
Tour Weddingshow gaat gegarandeerd het dak eraf! Niets 
staat een onvergetelijk en zorgeloos feest in de weg. Want, 
de mooiste dag van jullie leven sluit je af met het mooiste 
feest van jullie leven!

Meer weten over de feestelijke mogelijkheden van de 
BEATZZZ on Tour Weddingshow? Neem vrijblijvend 
telefonisch contact op met Serious Music Events: 06 – 405 
804 39 of mail: info@beatzzzontour.com. Bezoek ook de 
website: www.beatzzzontour.com
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Is wandelen een drama, heb je een pup in huis of wil je 
gewoon leuk en leerzaam met je hond bezig zijn? 
Quiebus hondenschool De Hondenhoeve in Stadskanaal 
heeft voor jou en je hond een passende cursus
Door Miranda Wolters
10 jaar geleden begon Hiske Vegting met haar hondenschool, in eerste instantie op een 
klein veldje in het bos. 2 jaar geleden openden zij en haar man Remco de hondenschool 
in een nieuw pand aan de Glasblazer 4a in Stadskanaal. Hier beschikken ze over een 
aantal mooie buitenvelden en een ruim binnenveld zodat er ook bij kou en regen nog 
gewoon getraind kan worden. 

“Behalve de hondenschool hier hebben we 
ook nog een locatie in Emmer-Compascu-
um en runnen we ook nog het pension aan 
de 3e Oomsberg in Vledderveen”, vertelt 
Hiske. “Ik begon dus ooit heel klein, met 
slechts 1 groepje, met het trainen van hon-
den en dat groeide al snel uit tot meerdere 
groepjes. Toen het winter werd vonden we 
onderdak bij Jumper, de dierenspeciaalzaak 
hier vlakbij. Die samenwerking was ideaal 
maar omdat we maar bleven groeien werd 
het daar te klein en gelukkig kregen we na 
een gesprek met de gemeente de mogelijk-
heid om hier onze eigen plek te realiseren.”

Op de hondenschool geven in totaal 7 
trainers, allemaal gediplomeerd gevorderd 
kynologisch instructeur, allerlei verschil-
lende cursussen volgens de Quiebus 
trainingsmethode. Deze methode staat 
voor trainen op een positieve manier. Dat 
betekent niet dat de hond alles mag maar 
dat er tijdens het trainen geen gebruik 
gemaakt zal worden van dwang, angst en/
of pijn. Gewenst gedrag wordt beloond, 
fouten worden voorkomen en ongewenst 

gedrag wordt omgezet in gewenst gedrag. 
“Wat we de hondenbezitters vooral leren 
is dat ze gaan begrijpen waarom de hond 
op een bepaalde manier reageert zodat ze 
daar mee leren omgaan en we ‘problemen’ 
op een diervriendelijke manier kunnen 
oplossen”, aldus Hiske. 

De opvoeding van de hond begint al direct 
nadat de pup bij u thuis komt wonen en 
daarom is een puppycursus best belangrijk. 
Het volgen van deze cursus is al mogelijk 
voor pups vanaf 8 weken en na deze cursus 
is het mogelijk verder te gaan met 1 van de 
andere opvoedcursussen. Daarna gaat het 
aanbod van hondenschool De Hondenhoe-
ve nog verder met cursussen op het gebied 
van gehoorzaamheid en natuurlijk zijn 
er ook verschillende mogelijkheden qua 
sport- en spel met uw hond. Heeft uw hond 
al bepaalde gedragsproblemen ontwikkeld 
dan is gedragstherapie mogelijk. Hiske 
is naast kynologisch instructeur ook nog 
eens gedragstherapeut. Voor wat betreft 
de sport- en spelcursussen zijn er allerlei 
mogelijkheden om leuk met je hond bezig 

te zijn. Zo is er puppygym, speciaal voor 
pups die bijvoorbeeld nog strompelen over 
hun eigen pootjes, is er de cursus balans en 
coördinatie waarbij de honden les krijgen 
in hoe ze hun lichaam goed gebruiken om 
klachten op latere leeftijd te voorkomen en 
nieuw is de cursus samenspel die erg leuk 
is en waarin je allerlei dingen met je hond 
samen doet zoals slalommen, zoekspelle-
tjes en spelletjes met hoepels. 

De najaarscursussen beginnen zo langza-
merhand allemaal weer, alle info over het 
aanbod incl. de startdata en prijzen vindt u 
op de website van de Hondenhoeve.

Quiebus hondenschool De Hondenhoeve
Glasblazer 4a  |  Stadskanaal 
Hiske: 06 - 28 31 86 26
www.hondenhoeve.nl



36 RegioMagazine - Succes door Reclame!



37RegioMagazine - Succes door Reclame!

’t Naoberke in Musselkanaal 
verhuisde van de Dirk de Ruiterstraat 
naar de Schoolstraat 

Eind vorig jaar opende het Naoberke van het Naoberhuis haar deuren aan de Dirk 
de Ruiterstraat in Musselkanaal. Sinds de opening wisten al heel veel mensen het 
winkeltje te vinden, ze kochten er leuke cadeautjes maar kwamen er soms ook 
gewoon even binnenlopen voor een praatje of een kop koffie. Het winkeltje werd 
uiteindelijk zo’n succes dat de ruimte al snel te klein werd en daarom verhuisde 
het Naoberke kortgeleden van de Dirk de Ruiterstraat naar de Schoolstraat 145 
(de shop bij het AVIA tankstation en de wasstraat).

De afgelopen tijd is iedereen erg druk 
bezig geweest met de verhuizing en het 
opnieuw inrichten van de shop bij het 
AVIA tankstation en de wasstraat aan de 
Schoolstraat. De shop is een flink stuk 
groter dan het oude pand en daardoor 
zijn er nu ook meer mogelijkheden voor 
de jongeren die er naar de dagbesteding 
komen. “We wilden met deze dagbe-
steding vooral zorgen voor een lach op 
het gezicht van onze jongeren door het 
kleinschalig creëren van gezelligheid en 
sfeer en dat kan hier ook prima”, aldus 
Talita. Het Naoberke ontvangt vooral 
jongeren met een verstandelijke beper-
king die extra begeleiding nodig zijn bij 
hun dagelijkse taken. Bij het Naoberke 
krijgt iedereen zijn of haar eigen taken 

en verantwoordelijkheden, helemaal af-
gestemd op de persoonlijke wensen en 
behoeftes. Er worden niet alleen cadeau-
artikelen en snuisterijen verkocht in de 
winkel maar ze worden ook door de jon-
geren zelf gemaakt. Ook weer in samen-
werking met de andere locaties van het 
Naoberhuis, het zagen van bijvoorbeeld 
hout voor vogelhuisjes gebeurt dan daar 
en vervolgens worden de huisjes in het 
Naoberke in elkaar gezet. 

Talita: “Toen bleek dat de ruimte aan de 
Dirk de Ruiterstraat te klein werd heb-
ben we aan onze jongeren gevraagd wat 
ze nu heel erg leuk vonden om te doen 
en daar kwam uit dat ze heel veel plezier 
beleefden in het cateren, en dan niet al-

leen in het schenken van een kop koffie 
maar ook in het bakken en verkopen van 
taart.” Qua catering zijn er dankzij de rui-
mere shop nu voldoende mogelijkheden, 
zo kunt u er inderdaad terecht voor een 
lekkere kop koffie met eigen gebakken 
cake of taart maar ook voor een broodje 
bal. “Hiervoor hebben we de samenwer-
king met een lokale slager opgezocht 
omdat we natuurlijk wel kwaliteit willen 
leveren”, zegt Talita. “Overigens zijn er 
dankzij de grotere ruimte nu ook meer 
mogelijkheden qua bezetting en is er 
dus nog plaats in de dagbesteding voor 
een aantal jongeren. Mocht iemand 
interesse hebben en meer willen weten 
dan kan men altijd even langskomen of 
contact met ons opnemen.” 

Het Naoberke is van maandag tot za-
terdag geopend van ongeveer 9.00 tot 
17.00 uur. U bent van harte welkom, 
loop gerust even binnen! 

Het Naoberke
Schoolstraat 145  |  Musselkanaal
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In Huis Food & Lifestyle en The Read Shop in 
Stadskanaal, 2 speciaalzaken voor tijdschriften 
en stripboeken maar ook voor mooie cadeaus en 
heerlijke geurkaarsen voor je huis
The Read Shop aan de Oude Markt in Stadskanaal is al sinds jaar en dag dé boekhandel voor Stadskanaal en omstreken. 
Jan Addens startte in 1990 met de winkel en zijn zus Hennie is ook al sinds die tijd zijn vaste steun en toeverlaat in 
de winkel. Vorig jaar opende Jan daarnaast ook In Huis Food & Lifestyle aan het Europaplein 4, een winkel vol mooie 
cadeaus maar ook vol allerlei delicatessen en lekkernijen om alleen of samen van te genieten.

In Huis Food & Lifestyle
Wie de winkel aan het Europaplein binnenloopt voelt zich 
onmiddellijk thuis door de warme en gezellige sfeer in de 
winkel. De woonaccessoires en het servies van het Deense 
merk IB Laursen zijn zorgvuldig gestyled en langs de wan-
den van de winkel is de grote collectie geurkaarsen van de 
merken Woodwick en Yankee Candle het eerste dat opvalt. 
Beide merken produceren kwaliteitskaarsen die niet alleen 
lang maar ook prachtig branden en ook nog eens in tiental-
len verschillende geuren verkrijgbaar zijn. Nu het najaar 
weer in aantocht is en het dus dé tijd van het jaar wordt om 
het in huis weer gezellig en warm te maken mogen kaarsen 
daarbij natuurlijk niet ontbreken. “Iedere maand wordt er 
voor beide merken een geur van de maand uitgekozen 
die helemaal past bij het seizoen”, vertelt Jan. “Nu zijn dat 

voor Yankee Candle de  geuren ‘Cherry Blossom’ en de 
‘Midnight Yasmine’ en voor Woodwick zijn dit ‘Lavender 
Spa’ en ‘Island Coconut’.” Op deze geselecteerde geuren 
ontvang je dan gedurende de hele maand 25% korting 
op alle formaten kaarsen. Warme geuren voor het najaar 
zijn er ook in overvloed en bijzonder in het grote assorti-
ment zijn de Trilogy kaarsen van Woodwick. Deze kaarsen 
bestaan uit 3 verschillend gekleurde en geurende lagen en 
zullen je gedurende de brandtijd dus blijven verrassen. 

Naast mooie kaarsen en woonaccessoires vind je bij In 
Huis Food & Lifestyle ook allerlei delicatessen en lekker-
nijen. Denk daarbij aan goede wijnen en olijfoliën, balsa-
mico azijnen en dippers maar ook aan Italiaanse bonbons 

en lekkere nootjes. “In de winkel staan de cadeaumandjes 
al klaar, deze hoeft men dan alleen nog maar zelf de vullen 
met allerlei food dingetjes om er een mooi persoonlijk 
cadeau van te maken”, aldus Jan. Qua woonaccessoires is 
er voor iedere smaak wel iets te vinden en ook zijn er voor 
een mooi en blijvend boeket bloemen zowel zijdebloemen 
als droogbloemen verkrijgbaar die als bos gekocht kunnen 
worden maar die eventueel ook op je eigen vaas tot een 
mooi boeket samengesteld kunnen worden.

The Read Shop
The Read Shop aan de Oude Markt is natuurlijk het adres 
voor een tijdschrift of goed boek maar wist je dat The Read 
Shop ook over een groot assortiment stripboeken en leg-
puzzels beschikt? “Wij zijn net als alle winkeliers tijdens de 
lockdown ook verplicht gesloten geweest, klanten konden 
bij ons natuurlijk wel hun bestellingen doen maar daar 
vulden we onze dagen niet mee”, vertelt Jan. Jan en Henny 
hadden als wens om ooit nog een boek uit te brengen dat 
gaat over het verleden en heden van Onstwedde. Jan: ”De 
laatste keer dat er iets soortgelijks verscheen was alweer 
een jaar of 40 geleden dus dat werd wel weer eens tijd. Via 
verschillende mensen hebben we allerlei materiaal aan-
geleverd gekregen en Jacco Pranger heeft ons geholpen 
met het samenstellen van het boek dat we verder helemaal 
in eigen beheer uitgegeven hebben. Omdat we daar best 
trots op zijn heeft het boek een prominente plek in onze 
winkel gekregen.”

Bij The Readshop kun je daarnaast ook nog altijd voor al 
je schrijfbenodigdheden, kranten en ook voor bank- of 
postzaken terecht. “Helaas zijn er de afgelopen jaren veel 
goede boekhandels verdwenen en dat zal ongetwijfeld 
met de digitalisering en het online winkelen te maken 
hebben. Gelukkig weten de mensen uit Stadskanaal en 
omgeving ons nog steeds te vinden.”

In Huis Food & Lifestyle
Europaplein 4
Stadskanaal 
Tel: 0599 - 61 67 45
Facebook: www.facebook.com/In-Huis-Food-en-Lifestyle
Email: jan.addens@versatel.nl

The Read Shop Stadskanaal 
Oude Markt 1C
Stadskanaal
Tel: 0599 – 62 18 66
www.readshop.nl
Email: stadskanaal@readshop.nl
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Kwekerij Popken in 
Exloërveen: Veelzijdig, 
kwaliteit, kennis, 
service, duurzaam en 
ongekend assortiment 

door Jaap Ruiter 
De veelzijdigheid, de grootte en het enorme assortiment van de ambachtelijke Kweke-
rij Popken in Exloërveen maakt dat een bezoek het hele jaar meer dan de moeite waard 
is. "In het najaar is het weer de tijd van de vaste planten", vertelt Matthijs Popken. 
"Daarbij kun je denken aan het planten van hagen, struiken, (fruit)bomen en heesters. 
Dat kan zowel in het voor- als in het late najaar." 

Vrijwel alles in eigen beheer 
Kwekerij Popken is een familiebedrijf dat 
al meer dan 60 jaar bestaat en met maar 
liefst 5500 vierkante meter zeer ruim 
bemeten is. "We hebben de ruimte om 
vrijwel alles in eigen beheer te kweken en 
voeren daarom een ongekend assortiment 
aan eenjarige zomerbloeiers, vaste planten, 
grassen, kruiden, groenteplantjes, (fruit)
bomen, heesters, struiken en hagen. Daar-
naast verkopen wij potgrond, meststoffen 
en leuke cadeau- en decoratie-artikelen. 
Dat ongekende assortiment onderscheidt 
ons van de rest. En wat wij in een enkel ge-
val niet zelf telen of in huis hebben, want je 
moet ergens een grens trekken, kunnen wij 
altijd inkopen. ‘Nee’ is voor ons geen optie. 
Daarnaast geven wij altijd een deskundig 
en helder advies omdat we voor elke afde-
ling een specialist met veel ervaring en 
kennis in huis hebben." 

Duurzaam is belangrijk 
Maar bij Kwekerij Popken draait het niet 
alleen om veelzijdigheid, kwaliteit, ken-
nis, service en ongekend assortiment, 
maar is ook duurzaamheid een belangrijk 
aandachtspunt. "Zo maken wij gebruik 
van biologische ongediertebestrijding", 
vertelt Matthijs Popken, die van jongs af 
aan is opgegroeid in de kwekerij van zijn 

vader Egbert en vanaf 2018 officieel deel 
uitmaakt van de VOF van het familiebedrijf. 
"Biologische ongediertebestrijding is veel 
effectiever dan chemische ongedierte-
bestrijding, die erg schadelijk is voor het 
milieu en ook gezonde plantjes aantast. 
Verder proberen we zoveel mogelijk te 
recyclen en zelf warmte op te wekken om 
daarmee gas te kunnen besparen." 

Tuinontwerp en beplanting 
Als u plannen heeft om de tuin opnieuw in 
te delen, dan kan Kwekerij Popken u ook 
van dienst zijn met een ontwerp. "Daar 
hebben we ook de kennis voor in huis", legt 
Matthijs Popken uit. "Heel grote projecten 
doen we niet, maar ideeën wat betreft 
borderbeplanting en aanleg van kleine 
tuintjes zijn geen probleem voor ons. Ook 
denken wij graag mee met een plan van de 
tuinarchitect en zijn planten-lijst." 

www.kwekerijpopken.nl 
Kwekerij Popken, met zeer ruime par-
keergelegenheid voor auto, bestelbus en 
aanhanger, is gevestigd te Exloërveen 8a. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599-67 16 61 of een kijkje nemen op 
Facebook en/of www.kwekerijpopken.nl. U 
kunt echter ook gewoon eens langs komen! 
U bent in ieder geval van harte welkom.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Weer actief en in beweging na de zomervakantie 
en corona? Maak gebruik van de Nazomeractie bij 
Fitnesscentrum Ron Haans!
Door Miranda Wolters 
Nu de zomervakantie weer voorbij is en we, ondanks 
corona, toch steeds meer dingen kunnen en mogen doen 
is het dé ideale tijd om weer in beweging te komen. Actief 
en in beweging zijn is immers goed voor je gezondheid én 
je geest en daarom kun je nu gebruik maken van de speci-
ale Nazomeractie bij Fitnesscentrum Ron Haans. 

24/7 sporten 
Bij Fitnesscentrum Ron Haans is het mogelijk 24 uur per 
dag te sporten. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Hoe dat 
dan in de praktijk werkt? Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘bemande’ en ‘onbemande’ uren. Deze zijn terug 
te vinden op de website. Tijdens bemande uren zijn er 
trainers, leraren en therapeuten aanwezig voor zowel 
groepslessen als individuele begeleiding. Buiten deze uren 
maak je gebruik van een zogenaamde 24/TAG die je dag 
en nacht toegang tot de sportschool geeft. Dankzij een 
ingenieus beveiligingssysteem kun je er overigens zeker 
van zijn dat je ook veilig kunt sporten. Er is altijd toezicht, 
hetzij dichtbij of op afstand. De medewerkers leggen je er 
natuurlijk alles over uit als je besluit bij Fitnesscentrum 
Ron Haans te gaan sporten. Lid worden doe je in 3 stappen, 
je meldt je aan, daarna volgt er een intake en krijg je uitleg 
over de werkwijze en de regels in de sportschool en ver-
volgens vindt er nog een sportintake plaats. “Deze sportin-
take is eigenlijk de belangrijkste omdat we hierbij samen 
nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we 
dat aan kunnen gaan pakken”, aldus Ron, “De keuze is aan 
jou, jij bepaalt hoe, wat, wanneer en voor welk bedrag je 
wilt komen sporten!”

Nazomeractie en flexibele abonnementen
Kom dus weer lekker in beweging, wordt weer actief en 
maak daarbij gebruik van de speciale Nazomeractie!  
Wie zich nu inschrijft betaalt geen inschrijfgeld en geen 

contributie tot 27 september a.s. “Daarnaast hebben we 
ook al onze abonnementen aangepast en zijn deze vanaf 
nu per maand (4 weken) opzegbaar. Wel zo prettig voor als 
je besluit dat het toch niet is wat je zoekt, iets wat we ons 
bijna niet voor kunnen stellen want bij ons in het fitness-
centrum voelt vrijwel iedereen zich uiteindelijk thuis”, 
besluit Ron. 

Fitnesscentrum Ron Haans
Beneluxlaan 2A  |  Stadskanaal
Tel: 0599 - 65 50 08
www.ronhaans.nl
email: stadskanaal@ronhaans.nl
ron@ronhaans.nl
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Gebroeders Eckhardt uit Jipsinghuizen: 
Van een zakje konijnen- en vogelvoer tot een vrachtwagen vol
uitgebalanceerd bulkvoer voor 100 koeien 
door Jaap Ruiter 
Dat de Gebroeders Eckhardt bodemverbeteraars en mengvoeders op maat levert voor 
rundvee, varkens, pluimvee, paarden, schapen en geiten is bij velen wel bekend, maar 
dat de broers Harry en Erik Eckhardt ook huisdiervoeders voor alle huisdieren verkopen 
is nog niet bij iedereen bekend. "Ja, wat dat betreft kun je hier bij wijze van spreken 
terecht voor een zakje konijnen- en vogelvoer tot een vrachtwagen vol bulkvoer voor 
100 koeien", zegt Harry Eckhardt. 

Eigen receptuur 
Veel mengvoeders van de Gebroeders 
Eckhardt worden geproduceerd en gele-
verd onder eigen naam en label en worden 
samengesteld op basis van eigen recept. 
"Tot 2004 produceerden we zelf op deze 
locatie", blikt Harry Eckhardt terug in 
de tijd. "Maar de capaciteit was op een 
gegeven moment onvoldoende en hebben 
we de productie ondergebracht bij Bruins 
Veevoeders in Hardenberg. Zij produceren 
de mengvoeders op maat op basis van onze 
eigen unieke receptuur. De samenstelling 
van deze recepten is gebaseerd op ervaring 
en onderzoek en is daarom heel uitgeba-
lanceerd. Daarnaast verkopen wij ook bio-
logische voeders, dat is een groeimarkt en 
wordt door de toezichthoudende instantie 
SKAL heel erg streng gecontroleerd. Daar 
kan niet mee gesjoemeld worden." 

Scherpe prijskwaliteit-verhouding 
Veel klanten die voor het eerst langs 
komen zijn heel verbaasd als blijkt dat de 
Gebroeders Eckhardt niet alleen meng-
voeders voor veeteelt maar ook huisdier-
voeders verkoopt. "We hebben een zeer 
uitgebreid assortiment voor alle huisdieren 
op voorraad", vertelt Harry Eckhardt als de 
verslaggever van dienst wordt rondgeleid 

door de uitgebreide magazijnen van de 
Gebroeders Eckhardt. "Het voordeel voor 
eigenaren van huisdieren, paardenliefheb-
bers, duiven- en andere vogelliefhebbers 
of de kleine hobbyboer met kippen, een 
paar varkens, koeien of geiten, is dat we als 
groothandel de producten tegen een zeer 
scherpe prijskwaliteit-verhouding kunnen 
aanbieden. Meestal is dat in voordelige 
zakken van 20 kilo, maar voer voor vogels 
en kippen kan ook in kleinverpakking wor-
den gekocht." 

Deskundig advies 
Behalve een zeer scherpe prijskwaliteit-
verhouding kunnen eigenaren van huisdie-
ren en hobby-boeren bij de Gebroeders 
Eckhardt ook terecht voor een deskundig 
advies. 

"Diervoeders is onze specialiteit, daar 
weten wij echt alles van", legt Harry Eck-
hardt uit. "Bij ons is het niet alleen dozen 
schuiven, maar van elk product weten we 
exact wat er in zit, wat de werking is en hoe 
het is samengesteld. Dat betekent dat wij 
ook kunnen adviseren of mee denken als er 
problemen zijn met de voeding van de die-
ren. Bij ons staat het welzijn van de dieren 
in relatie tot het milieu op nummer 1. Ver-

duurzamen is bij ons een continu proces. 
En daar zijn gezonde en uitgebalanceerde 
diervoeders een belangrijk onderdeel van."   

De producten worden voor u ingeladen 
Omdat de groothandel van de Gebroeders 
Eckhardt ruim is opgezet kunnen particu-
lieren en hobbyboeren heel eenvoudig de 
auto, bestelbus of aanhanger naar binnen 
rijden en worden de producten ingeladen. 

"Onze klanten hoeven niet zelf te sjouwen", 
voegt Harry Eckhardt er aan toe. "Dat doen 
wij. Het enige wat onze klanten hoeven te 
doen is de kofferbak of deur te openen,  
wij laden vervolgens wel in." Nadat er  
eventueel informatie of advies is  
ingewonnen, de producten ingeladen zijn, 
kan er vervolgens binnen aan de balie, 
inclusief een stelling met diverse dierbe-

nodigdheden, contant of digitaal worden 
afgerekend. 

www.eckhardt-mengvoeders.nl 
De Gebroeders Eckhardt is toonaangevend 
als het gaat om diervoeders voor boeren, 
particulieren en dierenspeciaalzaken en 
heeft daarbij alles in eigen beheer door 
middel van eigen vrachtvervoer en bulkver-
voer. Voor zelf ophalen is de onderneming 
van Harry en Erik Eckhardt van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 
uur en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. 
Het gecertificeerde Gebroeders Eckhardt 
is gevestigd aan de Wollinghuizerweg 5 in 
Jipsinghuizen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599 - 32 62 19 of u kunt een kijkje nemen 
op www.eckhardt-mengvoeders.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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Autotechniek Niemeijer in Onstwedde, 
de kleinschalige universele autogarage voor 
onderhoud aan en reparatie van je auto
Door Miranda Wolters
In augustus vorig jaar verhuisde Autotechniek Niemeijer naar het nieuwe pand aan de 
Luringstraat 40A in Onstwedde, slechts 1 deur verwijderd van de oude locatie. Regio-
magazine ging een jaar na dato bij Willem Niemeijer langs om van hem te horen hoe de 
zaken er nu, precies een jaar later, voorstaan. 

“Helaas hebben we het nieuwe pand van-
wege corona niet feestelijk kunnen openen. 
Ik durfde het vanwege het risico voor 
onszelf en onze klanten eenvoudigweg niet 
aan”, begint hij. “Maar gelukkig is het eerste 
jaar in het nieuwe pand verder een heel 
fijn jaar geweest. Veel mensen wisten ons 
al te vinden en daarnaast merken we dat 
veel klanten ook naar ons toekomen nu er 
een aantal grote dealers uit de omgeving 
verdwenen zijn. We werken nog steeds met 
in totaal 3 monteurs in de werkplaats maar 
voor de receptie is er iemand bijgekomen, 
dankzij deze versterking van het team 
hoeven we de werkplaats niet meer uit als 
er een klant belt of langskomt. Ook heb-
ben we het certificaat ‘Erkend duurzaam’ 
in ontvangst mogen nemen, niet alleen 
het bewijs dat we onze afvalstoffen op de 
juiste manier verwerken maar ook zelf in 
onze eigen energiebehoefte voorzien en 
de 0- op de meter hebben.” Autotechniek 
Niemeijer is een kleinschalige en univer-
sele dorpsgarage waar je terecht kunt voor 
het onderhoud aan en de reparaties van je 
auto. Doordat de werkplaats nu groter is 
dan voorheen is er nu ook plaats voor een 
brug waarop campers en bedrijfswagens 
tot maximaal 3.500 kilo onder handen 
genomen kunnen worden. Autotechniek 

Niemeijer is aangesloten bij Bosch Auto-
Crew en ook bij de BOVAG. Bosch AutoCrew 
biedt onder andere pechhulp en ook kun je 
bij Autotechniek Niemeijer terecht voor het 
onderhoud van de airco van je auto. 

Onderhoud is belangrijk, ook als er weinig 
kilometers gereden zijn
Vanwege corona of andere omstandig-
heden zou het zo kunnen zijn dat je de 
afgelopen tijd weinig kilometers gereden 
hebt en daarom in de veronderstelling bent 
dat onderhoud van je auto niet echt nodig 
is. Niets is minder waar volgens Willem, 
want juist dan is onderhoud erg belangrijk. 
Stilstand kan er namelijk voor zorgen dat 
onderdelen vast gaan zitten of slijten. De 
motor wordt immers niet meer regelmatig 
gesmeerd door de olie. Maak dus ook wan-
neer je veel thuiswerkt toch een afspraak 
voor het onderhoud aan je auto. Andere 
tip die Willem je nog wil geven is dat het 
gebruik van de airco ervoor zorgt dat je 
beslagen autoruiten, waarvan je in het 
najaar best wel hinder kunt ondervinden, 
sneller schoon zullen zijn dan wanneer je 
simpelweg alleen verwarming gebruikt. 
Laat zo richting het najaar ook even je 
accu nakijken, het scheelt je straks mis-
schien een hoop gedoe en rij je nog steeds 

het hele jaar door op je zomerbanden? 
Dan wordt het nu misschien tijd voor een 
veilige 4-seizoenenband, ook daarover kan 
Autotechniek Niemeijer je prima adviseren. 

Een nieuwe auto of afspraak maken? 
Is je oude auto aan vervanging toe of ben 
je op zoek naar je eerste auto of een extra 
gezinsauto? Misschien vind je deze in de 
voorraad van Autotechniek Niemeijer en 
als dat niet het geval is kan Willem speciaal 
voor jou op zoek gaan naar de door jou ge-
wenste occasion. Je bent van harte welkom 
in de nieuwe garage aan de Luringstraat 

40A. Voor het maken van een afspraak kun 
je bellen naar 0599 - 33 22 55 of mailen 
naar info@autotechniekniemeijer.nl. Ook 
kun je via de website een afspraak plannen 
en dit kan zelfs via de eigen Autotechniek 
Niemeijer app.

Autotechniek Niemeijer
Luringstraat 40A
Onstwedde
Tel: 0599 - 33 22 55
www.niemeijer.autocrew.nl
Facebook.com/Autotechniek-Niemeijer
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Is je motor toe aan een goede onderhoudsbeurt
of ben je op zoek naar onderdelen voor je motor?
Ga dan naar MVK Motoren in Drouwenermond!

Door Miranda Wolters 
De liefde voor motoren erfde Mike van 
Klinken uit Drouwenerveen van zijn 
ouders en dat hij dus iets met motoren 
ging doen kon dus eigenlijk ook niet 
anders. In 2014 begon hij met de in- en 
verkoop van gebruikte motorfietsen,  
eerst vanuit de schuur bij zijn woning, 
en sinds 2017 is zijn winkel en sloperij 
te vinden aan de Noorderblokken 5 in 
Drouwenermond. 

“Eigenlijk is het nooit mijn bedoeling 
geweest om een motorsloopbedrijf te 

worden”, vertelt Mike. “Ik 
wilde eigenlijk gewoon 
motoren gaan in- en 
verkopen tot ik per ongeluk 
een motor inkocht waar 
zoveel aan mankeerde 
dat het niet meer de 
moeite bleek om deze 
te repareren en door te 
verkopen. Ik besloot hem 
daarom ook te gaan slopen 
en in onderdelen te gaan 
verkopen, zette alles op 
marktplaats en dat bleek 
een schot in de roos want 
ik was het zo kwijt.” Die 
zet bracht Mike op het 
idee om hiermee verder te 
gaan en zo ontstond zijn 
motorsloperij. Het in- en 
verkopen van motoren deed 

hij er tot nu toe altijd naast. 

De afgelopen jaren bleef MVK Motoren 
maar doorgroeien, de voorraad onderdelen 
werd steeds groter en daarom werd er 
qua bedrijfsruimte ook steeds uitgebreid. 
“Van iedere motor die binnenkomt 
gaat ongeveer 20% aan onderdelen 
de vuilnisbak in en de rest kan worden 
hergebruikt”, legt Mike uit. “De voorraad 
onderdelen is inmiddels ontzettend groot 
en we verkopen niet alleen gebruikte 
onderdelen maar ook nieuwe zoals 
bijvoorbeeld een oliefilter.” Hobbyisten 
die aan hun eigen motoren sleutelen 

weten MVK Motoren inmiddels te vinden 
maar Mike levert ook veel onderdelen 
aan handelaren, hij heeft inmiddels een 
behoorlijk netwerk opgebouwd en hoeft 
zelf niet meer op pad om naar gebruikte 
motoren te gaan zoeken.

“Ik had voldoende werk en klandizie maar 
toen corona kwam en de winkels moesten 
sluiten betekende voor mij dat ik ook mijn 
deuren dicht moest houden”, vertelt Mike. 
“Ik was immers een winkel. De afgelopen 
jaren had ik al veel klanten aan de balie 
gehad die me vroegen of ik ook onderhoud 
aan motoren deed maar qua tijdgebrek 
moest ik ze altijd teleurstellen. Nu had ik 
ineens heel veel tijd over en besloot mijn 
klanten te laten weten wel beschikbaar te 
zijn om hun motor een onderhoudsbeurt 
te geven. Iedereen wilde er immers graag 
op uit en wat is er dan fijner dan dat op 
je motor te doen?” Mike is gediplomeerd 
motortechnicus en gebruikte zijn kennis 
tot voor kort eigenlijk alleen maar voor 

het sleutelen aan zijn eigen motoren maar 
vanaf nu kan iedere motorliefhebber daar 
dus van profiteren.  “Sinds kort ligt de focus 
dus niet meer alleen op de verkoop van 
onderdelen via de winkel of webshop maar 
ook op het onderhoud aan motoren en dat 
is een ontwikkeling waar ik erg blij mee 
ben”, besluit Mike. 

MVK Motoren 
Noorderblokken 5
Drouwenermond
Tel: 06-  25 19 88 23
www.mvkmotoren.nl
email: mvkmotoren@live.nl

Openingstijden 
Maandag 13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 13.00 tot 17.00 uur.
Woe & Do gesloten.
Vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Zondag gesloten.
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Uw auto weer strak in de lak dankzij 
Cor Eling Autoschade in Stadskanaal

Een ongeluk zit in een klein hoekje en niets is vervelender dan schade aan uw auto. Gelukkig kunt u daarvoor terecht 
bij Cor Eling Autoschade aan de Ceresstraat 9 in Stadskanaal. 

Cor is sinds 1 april van dit jaar eigenaar van het autoscha-
debedrijf dat hij overnam van zijn oude werkgever. Hij 
heeft dan ook al meer dan 30 jaar ervaring in de schade-
herstel. “Ik deed eigenlijk gewoon altijd mijn werk, had 
daar veel plezier in en was nooit van plan om zelfstandig 
ondernemer te worden”, vertelt Cor lachend. 

“Maar soms lopen dingen nu eenmaal zo en werd ik het 
uiteindelijk toch.”

Tot nu toe bevalt het zelfstandig ondernemerschap Cor 
prima en is de agenda steeds flink gevuld geweest. “Het 
was de afgelopen tijd zelfs zo druk dat ik mijn vakantie 
wat heb moeten inkorten en ik op een bepaald moment 
een hele nacht doorgewerkt heb om een schade op tijd 
gerepareerd te krijgen”, aldus Cor. “Allemaal omdat ik vind 
dat je moet doen wat je belooft, het werk moest gewoon 
af omdat ik dat aan de klant beloofd had.” De toenemende 
drukte zorgt ervoor dat het team binnenkort van 2 naar 3 
autoschadespecialisten uitgebreid zal worden. Deze auto-
schadespecialisten repareren alle soorten autoschade hoe 
klein of groot ook. Na de herstelwerkzaamheden wordt de 
auto eventueel gespoten in de eigen spuit-en droogcabine 
waarbij er natuurlijk gebruik gemaakt wordt van de juiste 
kleur lak zodat er geen zichtbaar kleurverschil zal zijn. 
“Voor het bepalen van de juiste kleur lak scannen we de 
lak met een speciale scanner en daaruit komt een kleur-

nummer”, legt Cor uit. ”Er zijn natuurlijk ontelbaar veel 
verschillende lakkleuren mogelijk en er zijn bijvoorbeeld 
al heel veel verschillende kleuren rood mogelijk. Daarom 
moeten we de lak scannen om in de computer de juiste 
receptuur voor de kleur te vinden. Doen we dat niet, dan 
bestaat het risico op kleurverschil en dat is natuurlijk niet 
de bedoeling.”

Bij schade regelt Cor Eling alles voor u, van a tot z en heeft 
u geen omkijken meer naar de administratieve romp-
slomp. Volgens afspraak zorgt hij ervoor dat uw auto na de 
reparatie van de schade weer helemaal spik en span voor 
u klaarstaat. 
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Een splinternieuwe, hypermoderne en 
milieuvriendelijke wasstraat voor 
Waspark Middel Shop & Bakery in Stadskanaal 
Door Miranda Wolters
De eerste wasboxen van Waspark Middel Shop & Bakery 
verschenen al in 1988 aan de Steenhouwer 33 in Stadska-
naal. In 1991 breidde Peter Middel, eigenaar van het was-
park, zijn bedrijf uit met de komst van een lopende band 
wasstraat. Iets wat voor die tijd uniek was. Kortgeleden 
werd deze wasstraat vervangen door een hypermoderne 
en milieuvriendelijke wasstraat die uw auto in slechts 4 
minuten stralend en blinkend schoon wast. 

“Ik ben er in al die jaren wel even tussenuit geweest”, 
vertelt Peter, “Na dik 25 jaar dag in dag uit de wasstraat 
gedraaid te hebben diende zich in 2009 de kans aan om 
deze aan een andere ondernemer te gaan verhuren. Die 
periode duurde 7 jaar, tot ik in december 2017 de exploi-
tatie weer in eigen handen kreeg.” Sinds die tijd zijn er in 
en rond het waspark flink wat verbeteringen toegepast en 
werd er ook verbouwd. Waspark Middel Shop & Bakery is 
nu een compleet waspark waar niet alleen personenauto’s 
gewassen kunnen worden maar waar men ook terecht kan 
met grote werkbussen, bussen met een imperiaal en ook 
met grote Amerikaanse auto’s. Naast de reguliere wasstraat 
is er namelijk ook nog een aparte hal met daarin een extra 
hoge en brede wasstraat waar deze voertuigen gewas-
sen kunnen worden. “Klanten komen van heinde en verre 
speciaal voor deze wasstraat”, aldus Peter. Wast u uw auto 
liever niet in de wasstraat dan kunt u deze ook zelf wassen 
in een van de wasboxen op het waspark. Er zijn 4 boxen, 
waarvan 3 overkapt en alle boxen beschikken over grote 
draaiarmen die het wassen vergemakkelijken. Bent u hier 
hulp of advies nodig dan is er tijdens de openingstijden 
van het waspark altijd iemand in de buurt die u van dienst 
kan zijn. 

Nieuwe wasstraat
“Kortgeleden hebben we een flinke investering gedaan 
met de aanschaf van een splinternieuwe, supermoderne 
en milieuvriendelijke wasstraat. In de kettingwasstraat 
‘rijdt’ uw auto in slechts 4 minuten naar een superschoon 
en glanzend resultaat. Doordat er meerdere auto’s tegelij-
kertijd door de wasstraat kunnen is het mogelijk een flink 
aantal auto’s per dag te wassen. Wat de nieuwe wasstraat 
verder bijzonder maakt is dat deze beschikt over een eigen 
waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiveringsinstallatie 
bevindt zich in een aparte machinekamer direct naast de 
wasstraat en is in staat om 30.000 liter water per uur te 
zuiveren. “Groot voordeel hiervan is dat de wasstraat een 
minimale hoeveelheid leidingwater verbruikt en het gezui-
verde water is zo schoon dat het in principe gewoon terug 
geloosd mag worden op het riool”, legt Peter uit. “Daar-
naast worden ook de middelen, waaronder het wasmiddel 

dat we gebruiken, vanuit de machinekamer geregeld en 
deze zijn biologisch afbreekbaar.”

Shinetecs en Shieldtecs
Laat u uw auto door de nieuwe wasstraat wassen dan is 
er altijd begeleiding aanwezig. U kunt kiezen uit verschil-
lende wasprogramma’s. Bij 2 van deze programma’s wordt 
er gebruik gemaakt van Shinetecs en/of Shieldtecs waarbij 
de Shinetecs, een polish, zorgt voor een permanent hogere 
glans van de lak en de Shieldtecs, een wax, zorgt voor 
langdurige bescherming ervan. Wordt alleen de Shield-
tecs gebruikt dan levert dit al een prachtig resultaat op 
maar in combinatie met de Shinetecs wordt het effect nog 
eens flink versterkt. Tot 31 oktober loopt er overigens in 
samenwerking met Jumbo Froukje Sloot een mooie actie, 
op de achterkant van uw kassabon kunt u een kortingsbon 
vinden waarmee u 50% korting krijgt op het door u geko-
zen wasprogramma, een mooie manier om kennis te maken 
met de nieuwe wasstraat en de Shine- en Shieldtecs!

Shop & Bakery 
“De Shop & Bakery van Waspark Middel is inmiddels 

niet meer weg te denken van het waspark en neemt een 
belangrijke plaats in”, zegt Peter. “Dankzij het team van 
medewerkers is de populariteit van onze vers belegde 
broodjes de laatste tijd enorm gegroeid en zouden we ei-
genlijk alweer uit moeten breiden vanwege ruimtegebrek.” 
Peter heeft er bewust voor gekozen om alleen verse pro-
ducten voor een bijzonder betaalbare prijs te verkopen. De 
keuze qua broodsoorten en beleg is groot en de broodjes 
kunnen ook vooraf, via de website besteld worden en deze 
mogelijkheid is erg populair bij de bedrijven in de buurt. 
Vanzelfsprekend zijn er in de shop niet alleen vers belegde 
broodjes maar ook warme snacks, goede koffie, frisdrank 
en sappen verkrijgbaar. De Shop & Bakery is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur en 
op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Het waspark opent 
van maandag tot en met zaterdag om 8.00 uur en sluit om 
18.00 uur. 

Waspark Middel Shop & Bakery
Steenhouwer 33  |  Stadskanaal
Tel: 0599 65 04 23  |  info@wasparkmiddel.nl
www.wasparkmiddel.nl
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Care Repairs in Stadskanaal is volstrekt uniek en biedt 
zowel standaard als niet-standaard werkzaamheden voor 
Schadeherstel, Spuitwerk, Ruitschade en Bekleding 
door Jaap Ruiter 
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is een bijzonder bedrijf. De combi-
natie van Schadeherstel, Spuitwerk, Ruitschade en Bekleding (en stoffering) is op zich 
al redelijk uniek te noemen, maar dat het bedrijf van Wilfred ter Veen ook nog eens 
gespecialiseerd is in zowel standaard als niet-standaard werkzaamheden maakt het 
bedrijf wel heel bijzonder! 

Ook vakmanschap in niet-standaard 
reparaties 
"Ach ja, dat komt er van als je nooit ‘nee’ 
verkoopt", zegt Tunnis Datema van Care Re-
pairs bescheiden als hij met bovenstaande 
introductie wordt geconfronteerd. "Je wilt 
klanten ook niet teleurstellen als ze een 
bepaalde reparatie-wens hebben waarvoor 
ze nergens anders terecht kunnen. Kijk, 
iets nieuw bestellen en dan vervangen 
kan iedereen, maar wij kijken eerst of we 
ook kunnen repareren. Neem alleen al de 
reparatie van een kunststoffen bumper. Dat 
is voor de klant in de meeste gevallen veel 
goedkoper dan vervangen. Maar omdat we 
zo veelzijdig zijn in ons niet-standaard vak-
manschap krijgen wij de meest bijzondere 
vragen. Laatst hebben we voor een klant 
een heel oude fauteuil opnieuw gestof-
feerd omdat hij er geen afstand van kan 
doen. Ja, je maakt wat mee hier, maar dat 
vinden wij wel weer heel leuk, hoor. Het is 
hier nooit saai." 

Passie, uitdaging, vakmanschap en 
creativiteit 
Care Repairs repareert niet alleen maar 
denkt ook creatief mee. "Zo krijgen wij ook 
regelmatig de opdracht om een buddyseat 
van een motor opnieuw te bekleden of 
een camper, caravan of vrachtwagen te 
voorzien van een compleet nieuw interieur, 

inclusief timmerwerk, montage en bekle-
ding en stoffering, tot aan de kussens en 
gordijntjes toe, aangepast aan de persoon-
lijke smaak van de eigenaar", vertelt Tunnis 
Datema. "Maar veelzijdig als wij zijn her-
stellen wij bijvoorbeeld ook beschadigde 
boten en maken we dekzeilen op maat. Ook 
hebben we onze sporen reeds verdiend in 
de landbouw en industrie. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of we vinden er wel wat 
op. Dat heeft te maken met het feit dat we 
nergens voor willen weglopen. Het is bij 
ons een combinatie van passie, uitdaging, 
vakmanschap, creativiteit en een zeer goed 
uitgeruste werkplaatsen met moderne ap-
paratuur en gereedschappen." 

Uiteraard ook standaard reparaties
aan uw voertuig 
Maar uiteraard kunt u ook voor standaard 
reparaties terecht bij Care Repairs. Bij 
schade aan uw voertuig wordt alles piekfijn 
hersteld en gespoten. Tunnis Datema legt 
uit dat Care Repairs wat betreft Schadeher-
stel en Spuitwerk contractueel nergens aan 
gebonden is. "Dat is een bewuste keus van 
ons geweest om onafhankelijk te blijven. 
Daarom nemen wij zowel verzekeringswerk 
als niet-verzekeringswerk voor onze reke-
ning. En soms is schadeherstel of spuitwerk 
goedkoper zonder de verzekering in te 
schakelen in verband met de no-claim of 

een hoog eigen risico. Wat betreft Ruitscha-
de werken we via het aan ons gelieerde 
bedrijf 123ruit.nl wel met alle verzeke-
ringsmaatschappijen samen. Wij repareren 
waar het kan en vervangen als het moet 
en zijn daarbij een solide partner vanwege 
onze Focwa-certificering op het gebied van 
duurzaamheid, geschoold personeel en 
professionele afhandeling van schade’s." 

www.carerepairs.nl 
Care Repairs is gevestigd aan de Glasblazer 
10 in Stadskanaal en is uw partner voor 
zowel standaard als niet-standaard en 
specialistische werkzaamheden aan motor 
en aanhanger en reparaties en aanpassin-
gen aan de buitenkant of het interieur van 

uw auto, caravan, camper, vrachtwagen en 
vaartuig op het gebied van Schadeherstel, 
Spuitwerk, Ruitschade en Bekleding (en 
stoffering), voor zowel de zakelijke als de 
particuliere markt. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0599 - 70 02 88 of een 
kijkje nemen op Facebook en/of 
www.carerepairs.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Uw auto professioneel en voor een 
aantrekkelijke prijs laten wassen? Dat kan bij 
Truck en Carwash Center in Ter Apelkanaal 
Door Miranda Wolters 
Als u uw auto in een wasstraat laat wassen dan verwacht 
u minstens dat deze stralend en streeploos schoon uit 
de wasstraat komt. Truck en Carwash Center belooft aan 
deze verwachting te voldoen, hoe dan ook. 

Sinds eind vorig jaar beschikt TCC over een volledig nieuw 
watersysteem voor de wasstraten en wasboxen, ook wel 
bekend als omgekeerde osmose. Bij dit  nieuwe systeem 
wordt het water volledig gefilterd en ontdaan van alle bac-
teriën, virussen, kalk, zout, ijzer en mangaanverbindingen 
en ontstaat er uiteindelijk het zogenaamde ‘osmosewater’.  
In combinatie met een goede afstelling van de chemie, 
waaronder de gebruikte wasmiddelen, in de wasstraat 
wordt uw auto nog glanzender schoon en droogt hij 
streeploos en vlekkeloos op. Groot voordeel hiervan is dat 
het napoetsen achterwege gelaten kan worden en het dus 
ook weer tijd scheelt. Ander groot voordeel is ook dat uw 
auto langer schoon blijft omdat nieuw vuil zich niet direct 

kan hechten aan achtergebleven deeltjes. Het voorwassen 
van uw auto hoeft u niet zelf te doen, er is altijd iemand 
aanwezig die dat voor u doet. De carwash beschikt over 
verschillende autowasprogramma’s. Programma 4 is daarbij 
het meest voordelige programma en hierbij wordt de auto 
eerst gewassen, daarna volgt het schuim, de velgenreiniger 
en het drogen. Bij programma 3 komt er nog een waxlaag 
over uw auto en bij programma 2 wordt daar het wassen 
van de bodem van de auto aan toegevoegd en het meest 
uitgebreid is programma 1 waarbij ook nog een polish aan-
gebracht wordt. Voor het laten wassen van uw bus, mpv of 
jeep kunt u overigens uit dezelfde wasprogramma’s kiezen 
en natuurlijk kan ook de vrachtwagen door de truckwas-
straat. Wilt u toch liever zelf uw auto wassen? Dat kan dan 
in een van de twee overdekte wasboxen die 24 uur per 
dag geopend zijn en voor slechts één euro reinigt u dan 
meteen uw automatten.

Terwijl uw auto voor u gewassen wordt kunt u in de shop 
terecht voor een vers gezet kop koffie of gekoelde fris-
drank of ijs. Maar er is ook een ruime keuze in vers belegde 
broodjes en diverse warme snacks zoals een lekkere 
gehaktbal of saucijzenbroodje. En is uw auto uiteindelijk 
superschoon geworden en heeft u genoten van de lek-
kere kop koffie dan kunt u ook nog even tanken bij het 
onbemande tankstation van TCC Truck en Carwash Center. 
Tanken kan er 24 uur per dag en de prijzen zijn natuurlijk 
concurrerend met de prijzen bij de bekende landelijke 
ketens.

Truck en Carwash Center is van maandag tot en met 
donderdag geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag 
van 8.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur 
tot 17.00 uur. De shop is op dezelfde tijden geopend. De 
truckwash is geopend van 8.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 
8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar het resultaat van het 
wassen met het nieuwe watersysteem? Kom dan langs 
om uw auto te laten wassen, dan kunt u het resultaat zelf 
beoordelen.

TCC Truck en Carwash Center
Ambachtsweg 2  |  Ter Apelkanaal
Tel: 0599 - 47 07 11
www.tcczuidgroningen.nl
Email: info@tcczuidgroningen.nl
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Voor Autobedrijf Renault-Herbers in Ter Apelkanaal 
is Renault al generaties lang a passion for life
door Jaap Ruiter 
Renault is onder autobezitters al jarenlang een populair 
merk. Björn Herbers, samen met broer Justin eigenaar 
van Renault-Herbers in Ter Apelkanaal, weet wel waarom: 
"Renault is toonaangevend en onderscheidend omdat ze 
altijd met goede, fraai gelijnde en aansprekende model-
len op de markt komen. Bovendien staat Renault voor be-
taalbare kwaliteit en uitstekende garantievoorwaarden."    

‘Renault zit in onze genen’ 
Renault-Herbers is al meer dan 40 jaar trouw aan Renault. 
In 1976 begon oprichter Gerhard Herbers een garage 
en schadeherstelbedrijf om enkele jaren later een sub-
dealerschap van Renault te beginnen. "In 2005 verwierven 
wij het officieel erkend dealer- en reparateurschap van 
Renault", vertelt Björn Herbers, die destijds al bij zijn vader 
werkzaam was in het autobedrijf. Later kwam broer Justin 
de gelederen versterken en zijn de twee broers sindsdien 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken. "Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat Renault 
in onze genen zit." 

Zo goed als nieuw 
Renault-Herbers ontvangt klanten en bezoekers in een 
nette en zeer ruime showroom, waar in alle rust de schitte-
rende occasions kunnen worden bewonderd. Desgewenst 
krijgt u uitgebreid advies als u daar prijs op stelt en ont-
breekt een geurig kopje koffie niet. Renault-Herbers heeft 
een ruime voorraad jonge Renaults van nog geen twee jaar 
oud. "Zo goed als nieuw, maar zeer aantrekkelijk geprijsd 
omdat de kop er zogezegd van af is", vat Björn Herbers 
de fraaie voorraad samen. "Wij hebben ons sinds 2013 
sowieso toegelegd op de verkoop van alleen maar nieuwe 
auto’s en zeer jonge occasions."  

Goede sfeer in het bedrijf 
Behalve een grote voorraad uitstekende occasions, be-
schikt Renault-Herbers ook over een professionele werk-

plaats, waar overigens niet alleen Renaults worden onder-
houden, maar waar alle merken auto’s welkom zijn. "We 
hebben uitgebreide diagnose-apparatuur met de aller-
laatste updates waardoor we elk merk kunnen bedienen", 
vertelt Björn Herbers. "Maar onze hoofdzaak blijft uiteraard 
Renault. Ons complete team bestaat uit totaal 9 vakmen-
sen, die allemaal even gedreven zijn in hun werk en die het 
met zijn allen ook nog eens goed naar de zin hebben. Die 
goede sfeer vind je in alle geledingen van het bedrijf terug. 
Daarom ga ik nog steeds met veel plezier naar het werk. Ja, 
ik denk dat onze vader trots zou zijn op het bedrijf.  

Hij heeft het altijd fantastisch gevonden dat zijn beide 
zoons hem opvolgden. Of er een derde generatie Herbers 
komt? Ik weet het niet. De tijd zal leren, maar dat zou na-
tuurlijk wel geweldig zijn!"  

www.renault-herbers.nl 
Renault-Herbers is gevestigd aan het Ter Apelkanaal Oost 
102 in Ter Apelkanaal. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0599 - 41 26 72 of een kijkje nemen op Facebook en/
of www.renault-herbers.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Met hulp van Auto Beikes uit Stadskanaal is het kopen 
van een auto in het buitenland voor iedereen mogelijk   

door Jaap Ruiter 
Autobezitters en autoliefhebbers weten dat een occasion in het buitenland vaak goed-
koper is dan in eigen land. Maar vanwege de steeds strenger wordende RDW-regels en 
al het papierwerk dat met de invoer is gemoeid, ziet men uiteindelijk toch vaak af van 
de aanschaf van een buitenlandse auto.  

Meer keus en goedkoper 
Klaas Beikes van Auto Beikes uit Stads-
kanaal heeft jarenlang ervaring met het 
importeren van auto’s uit het buitenland 
en maakt dat voor iedereen weer moge-
lijk! "Met name de gebruikte automarkt in 
bijvoorbeeld Duitsland is veel groter dan 
in Nederland. Bovendien is een gelijkwaar-
dige auto in Duitsland vaak goedkoper en 
worden er ook nog eens meer bijzondere 
en completere uitvoeringen aangeboden." 
Klaas Beikes voegt er aan toe dat hij goede 
ervaringen met de inkoop vanuit Duitsland 
heeft: "De auto’s zijn goed onderhouden 
met een bijpassende onderhoudshistorie." 

Kurzzeitkennzeichen 
Wanneer men een mooie occasion vanuit 
bijvoorbeeld Duitsland wilt aanschaffen 
zijn er bij Auto Beikes een tweetal moge-
lijkheden:

1. De klant koopt de auto zelf aan: U regelt 
zelf de aankoop en het vervoer van de auto 
naar Nederland. Auto Beikes neemt het 
regel- en papierwerk voor zijn rekening. 

A. Zelf ophalen: Auto Beikes levert een 
zgn. ‘Kurzzeit Kennzeichen’. Dit document 
geeft u de mogelijkheid de aangekochte 
auto binnen een periode van 5 dagen zelf 
naar Nederland te rijden.
B. Transport: Auto Beikes organiseert het 

transport van uw aankoop naar Stadska-
naal.

2. Zoekopdracht Totaal Pakket: U geeft 
aan Klaas Beikes door welke voorkeuren 
u heeft voor een auto. Vervolgens gaat de 
eigenaar van Auto Beikes voor u op zoek. 
Wanneer een geschikte auto is gevonden 
die voldoet aan de door u opgegeven 
eisen, neemt Klaas Beikes na uw akkoord 
de onderhandelingen voor zijn rekening. 
Vervolgens wordt de auto aangekocht en 
naar Stadskanaal getransporteerd. U kunt 
de auto bij Auto Beikes afhalen nadat de 
auto RDW-gekeurd is, de BMP-aangifte is 
voldaan en de auto is voorzien van een 
Nederlands kenteken en op uw naam is 
geregistreerd. In overleg kan de auto ook 
bij u thuis worden afgeleverd.  

Auto Beikes ontzorgt  
"Ja, feitelijk klopt dat ook", beaamt Klaas 
Beikes als de verslaggever aangeeft dat het 
na uitleg toch redelijk eenvoudig lijkt om 
een auto uit het buitenland te importeren. 
"Maar het is alleen eenvoudig als je daar de 
nodige ervaring mee hebt en de wegen in 
het buitenland kent. Daarbij moet je goed 
op de hoogte zijn van de voorwaarden, 
voorschriften en regelgeving voor import 
en dien je tevens over de juiste contacten 
te beschikken. En niet onbelangrijk: Je moet 
een RDW-erkenning hebben, zoals mijn au-

tobedrijf die heeft." Klaas Beikes probeert 
met zijn unieke service voor het importeren 
van auto’s uit het buitenland de klant volle-
dig te ontzorgen. "De klant kiest en ik neem 
de verantwoordelijkheid op mij." 

www.autobeikes.nl  
Als u na het lezen van dit artikel nieuwsgie-
rig bent geworden naar de mogelijkheden 
en de tarieven voor deze service, dan kunt 
u geheel vrijblijvend contact opnemen met 
Auto Beikes, dat naast in- en verkoop van 
auto’s, gespecialiseerd is in het importeren 
van buitenlandse auto’s en het maken van 
export-documenten voor auto’s, caravans, 
aanhangers, brommers en motoren. 

Auto Beikes is 
gevestigd aan de 
Leerlooier 7E te 
Stadskanaal. Voor 
informatie kunt u 
bellen naar 
06-11 84 47 71 of een mail sturen naar 
info@autobeikes.nl. U kunt ook een kijkje 
nemen op www.autobeikes.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Een setje uitstekende gebruikte banden, dat scheelt zomaar 400 euro
Banden Petersen is terug in Nieuw-Buinen.
En hoe…
door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Het bedrijf is terug van eigenlijk nooit weggeweest. De naam Banden 
Petersen keert weer op de gevel van de vertrouwde locatie aan de Industrieweg in 
Nieuw-Buinen, waar tot voor kort Garage Petersen zat. De ‘nieuwe oude’ bandenzaak 
is specialist in gebruikte banden. Het gaat om kwalitatief uitstekende tweedehands 
banden van A-merken. Die banden zijn veel voordeliger dan nieuwe, slechts eenderde 
tot de helft van de nieuwprijs. “We leveren al merkbanden vanaf 20 euro inclusief mon-
tage. Dat scheelt zomaar 400 euro op een complete set banden”, vertelt ondernemer 
Olav Petersen. 

Dat Olav in de banden zou belanden is 
eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want de 
kleinzoon van oprichter Ben en zoon van 
voormalig garage-eigenaar Derk Petersen 
werd bijna letterlijk tussen het zwarte rub-
ber geboren. Hij kreeg de bandenhandel 
met de paplepel ingegoten en loopt al 
sinds zijn 15e rond bij zijn vader in de zaak, 
waar hij het al op jonge leeftijd schopte tot 
plaatsvervangend bedrijfsleider. 

Zeer voordelig
Op het gebied van gebruikte autobanden 
was er in de regio niet zo heel veel te krij-
gen. En dus zag Olav - die de handelsgeest 
niet van een vreemde heeft - een gat in de 
markt. “Voor de prijs van een huismerkband 
koop je hier een kwalitatief uitstekende 
band van A-merken zoals Dunlop, Michelin 
en Pirelli”, vertelt hij. “En dat is niet alleen 
goed voor je portemonnee, maar ook nog 
eens voor het milieu. Want hoe zonde is 
het om banden met slechts geringe slijtage 
weg te gooien?”

Garantie op kwaliteit
En hoe zit het met de kwaliteit? “Die is in 
één woord uitstekend”, stelt Olav. “Wij 
zitten al tientallen jaren in de banden en 
kennen de goede handelskanalen. Met ken-
nis van zaken selecteren wij nauwkeurig 
bij inkoop. Alle banden in ons assortiment 
zijn onder zeer hoge druk (5 bar) getest en 
onderzocht op onder meer canvasbreu-
ken en lekkages. Niet voor niets geven wij 
levenslange garantie op fabricagefouten. 
Niet op slijtage van de banden of lekkage 
doordat er een spijker in zit natuurlijk. Maar 
is er iets anders aan de hand, dan staan wij 
ervoor.”

Gigantisch assortiment
Het assortiment gebruikte banden van 
Banden Petersen - online ook te vinden 
onder gebruikteautoband.nl - is gigantisch. 
Er liggen altijd minstens drieduizend sets 
tweedehands winter- en zomerbanden op 
voorraad. “Er zijn altijd gebruikte sets in 
alle gangbare maatvoeringen uit voorraad 
leverbaar”, vertelt Olav. “Binnenkort maken 
wij het online bestellen nog makkelijker. 

Klanten kunnen dan op onze website 
zelf een afspraak inplannen. Ze geven de 
maatvoering van hun banden in, vertellen 
of het gaat om winter- of zomerbanden en 
melden of ze nieuwe of gebruikte banden 
willen. Op het moment dat ze zelf hebben 
gekozen, komen ze langs en dan is het 
‘klaar terwijl u wacht’.”

Bandenmontagestraat
De jeugdige ondernemer investeert gelijk 

flink in zijn eigen bedrijf. Hij is bezig met 
de ontwikkeling en bouw van een complete 
bandenmontagestraat: “Daarbij kunnen 
wij vrijwel alle werkzaamheden op werk-
hoogte uitvoeren. Dat scheelt behoorlijk in 
montagetijd en is bovendien zeer arbo-ver-
antwoord. Met deze unieke bandenmonta-
gestraat zijn wij straks helemaal klaar voor 
de toekomst.”

Olav Petersen tussen zijn gebruikte autobanden (Foto: Jan Johan ten Have)


