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Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter

Dé reclamekrant van‘Jokazon
ondernemers
de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde
Zonwering envoor
Rolluiken’
in Ter Apel is het gehele jaar actief. “Ons bedrijf is niet alleen gespecialiseerd in het tegenhouden
van de zon tijdens warme dagen,
maar middels het monteren van
rolluiken ook gespecialiseerd om
tijdens koude dagen de warmte
binnen te houden en de kou
buiten te sluiten, tegengaan van te
veel licht en het verminderen van
storende geluiden”, zegt eigenaar
Roy Kamst.

April 2017 - 17e jaargang, nr. 143 - Wilt u adverteren in deze krant, bel dan met John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09 of met Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

Rolluiken zijn de perfecte oplossing
Het blijkt dat steeds meer mensen
rolluiken laten monteren. “Men komt
er steeds meer achter dat rolluiken
in veel gevallen de perfecte oplossing zijn voor zonwering, isolatie
en te veel licht en geluid”, legt Roy
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar
door Jan Venema
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Kwaliteit

Groeiend vakmanschap in een veranderende fietswereld
Bouw Koster Tweewielers Stadskanaal
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op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door
gaan hangen of zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op
de gevel.”
www.jokazon.nl
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onderscheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket:
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BASKO BOUW
Gasselternijveen

Voor al uw
‘P€ngels Outdoor & Vrije Tijd’
bouwwerkzaamheden.
in Stadskanaal is al vijf jaar een unieke zaak
“9 juni bestaan we 5 jaar!”

Zie onze advertentie
op pagina 5!

Zie onze advertentie op pagina 11.

Laat uw schoorsteen
vakkundig vegen door
Klus & Schoorsteenveegbedrijf JD!!
Zie onze advertentie op pagina 3!!

Personeel nodig? Good-Jobs Uitzendbureau in Nieuw-Buinen.
Zie onze advertentie op pagina 59!
Geen grondverzet-klus te groot
of te klein voor ‘Minikraanverhuur
Timo Schuringa Stadskanaal’, tevens
gespecialiseerd in machinaal zaaien en
doorzaaien van gazons.
Zie onze advertentie op pagina 13!

Complete autotechniek is bij
Autotechniek Niemeijer in Onstwedde
nu ook echt compleet door officiële
certificering als ‘Qualified Airco Specialist’
en ‘Turbo Partner’
Zie onze advertentie op pagina 55!
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Heel veel goede redenen om naar Auto Potgieter
in Stadskanaal te gaan!
Revisie van versnellingsbakken en doorspoelen van automaten
Installeren van een marterverjager is uiteraard niet de enige reden om naar Auto Potgieter te gaan. Het autobedrijf van William Potgieter biedt meer. Veel meer. Zo worden
in de moderne werkplaats alle merken auto's volgens dealervoorschriften onderhouden, gerepareerd en gekeurd, tegen een doorgaans goedkoper tarief dan gebruikelijk.
"Onze werkplaats is aangesloten bij Bosch Car Service en uitgerust met zeer moderne
testapparatuur waardoor we zelfs de meest complexe auto's uit kunnen lezen. Daarnaast reviseren wij als een van de weinigen complete versnellingsbakken en maken
gebruik van een speciale machine voor het doorspoelen van automaten waardoor voor
een relatief lage prijs al 80 procent van de problemen worden opgelost."
Auto Onderhoud Plan
En wat dacht u van het aantrekkelijke Auto Onderhoud Plan van Auto Potgieter waardoor onderhoud en APK-keuring van uw auto gewaarborgd zijn en u er verder geen
omkijken meer naar heeft? "Met dit unieke onderhoudsplan zijn autobezitters er van
verzekerd dat alle werkzaamheden volgens fabrieksopgave worden uitgevoerd", legt
William Potgieter uit. "Wij bellen als het tijd is voor onderhoud en APK en brengen
daar een vast bedrag per maand voor in rekening waardoor autobezitters dus gespreid
kunnen betalen. Dat voorkomt betaling van een fors bedrag in 1 keer. Deelnemers aan
het Auto Onderhoud Plan zijn daarnaast verzekerd van uitstekende pechhulp in heel
Europa inclusief eigen woonplaats-service en zonodig gratis vervangend vervoer! Al
met al kan de besparing met het Auto Onderhoud Plan oplopen tot 300 euro per jaar!"
door Jaap Ruiter
Inmiddels hebben veel autobezitters ondervonden dat de steenmarter aan een gestage opmars bezig is en daarbij jaarlijks voor miljoenen euro's schade aanricht. De
gevolgen van de vernielzucht van deze beestjes variëren van startproblemen en een
onduidelijke storing tot een vastloper of brand door oververhitting. Auto Potgieter uit
Stadskanaal heeft nu een doeltreffende en zeer betaalbare oplossing in huis waardoor
de steenmarter met een grote boog om uw auto heen loopt!
Marterverjager M208
"Voor slechts 39 euro installeren we de 'Marterverjager M208' onder de motorkap", zegt William Potgieter. "De luide en pulserende ultrasone geluiden die dit kleine apparaatje produceert
worden door steenmarters als heel onplezierig ervaren terwijl ze voor mensen niet hoorbaar
zijn. Ammoniak, wc-blokjes of een zakje met honden- of mensenharen werken niet, maar
zitten wel vol chemische middelen die via de aanjager de auto worden ingeblazen. Ook verplaatsen van de auto werkt niet. En vangen mag niet omdat de steenmarter een beschermde
diersoort is. De 'Marterverjager M208' is daarom de enige, diervriendelijke en meest doeltreffende manier om steenmarters te verjagen."

Duitse occasion, import met garantie
Een uit Duitsland geïmporteerde auto is ﬁnancieel gezien vaak heel aantrekkelijk, maar de administratieve rompslomp die daar mee gepaard gaat niet. Maar ook daarvoor kunt u bij Auto
Potgieter terecht. "Wij importeren al heel lang auto's uit Duitsland en nemen alle bijkomende
regelingen voor onze rekening", vertelt William Potgieter. "Door onze jarenlange ervaring
doen we alleen maar zaken met betrouwbare dealers waardoor we altijd uitstekende occasions
zonder dubieuze schadehistorie aanbieden. Op onze website worden deze auto's voor scherpe
prijzen aangeboden en altijd inclusief grote beurt en garantie."
Gratis naar Super Car Sunday!
Lijkt het u geweldig om eens een autorace mee te maken? Dan heeft Auto Potgieter een leuke
actie voor u in petto: bij aankoop van twee of meer Vredestein-banden ontvangt u twee gratis
tickets ter waarde van 50 euro voor Vredestein Super Car Sunday op zondag 4 juni a.s. op het
TT-circuit in Assen!
Zoals u leest zijn er heel veel goede redenen om naar Auto Potgieter te gaan, gevestigd aan de
Ceresstraat 11 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-613 405. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.autopotgieter.nl.
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Constant op zoek naar de laatste trends de beste deals?

Dan vindt u bij Juwelier Kluiter.nl in Vlagtwedde altijd de beste
merken tegen de scherpste prijzen!
Ook vindt u voor een jubileum het juiste blijvende cadeau.
Wij verkopen horloges van bekende A-merken als : Citizen,
Danish Design, S’Oliver, Esprit, Ancre, Orient, Casio,Prisma,
Sekonda, Skagen, Oozoo, en Lorus en Festina. Een greep uit
onze sieraden merken inzi
art isser, Diamonﬁre, Danish Design Titanium, Tedora, Zinzi, Esprit, Timeles Classics,
M’Amour moeder en kind sieraden en S’Oliver jewels.

verdeling of uitkering kan geschieden. Heeft u veel sieraden
in goud of bijzondere horloges of een munten collectie, dan
is vaak een taxatie rapport gewenst voor uw verzekeraar. Ook
handig na bijvoorbeeld een inbraak omdat sieraden vaak maar
tot een klein bedrag vergoed worden bij diefstal of inbraak.

Al ruim 45 jaar (sinds 1969!) staat Juwelier Kluiter op de
markt in Stadskanaal. Elke zaterdag staan wij in het centrum
Oud goud, lever het in bij Juwelier Kluiter te Vlagtwedde van Stadskanaal naast de Hema. Ook hier kunt u terecht voor
voor contant geld!
uw horlogebatterijen, horlogebanden, gouden sieraden, zilveWat is oud goud en waarom kunt u oude, kapotte gouden
ren sieraden, dames- en herenhorloges, reparatie en nog veel
sieraden beter bewaren in plaats van weggooien? Dat leggen
meer. Hier vindt u ook veel aanbiedingen uit onze winkel. Wij
we u natuurlijk graag even uit! Oud goud, dat wil zeggen ‘rest’ verkopen bekende merken als: Citizen, Esprit, Prisma, Danish
goud, of kapotte gouden sieraden, horloges of andere dinDesign, Skagen en Orient op de markt. Door de brede kennis
gen, is nog steeds geld waard. Misschien niet voor u, omdat
en ervaring die wij in
Juwelier Kluiter is alweer ruim 24 jaar gevestigd in Vlagtu het product niet meer kunt gebruiken of dragen, maar wel
de loop van de jaren
wedde, een mooi dorp dat ook wel het hart van Westervoor juweliers.Omdat wij dit goud weer kunnen gebruiken bij hebben opgedaan in dit
wolde wordt genoemd. Juwelier Kluiter is de specialist
het maken van nieuwe sieraden.Kom lang in onze winkel met vak, zijn wij in staat uw
op het gebied van horloges en sieraden. Of het nu gaat
uw oude goud en wij wegen het waarna wij u contant geld
horloge en sieraden vakom een nieuwe aankoop, de reparatie van horloges en
voor uw goud betalen.
kundig te repareren.
sieraden of om vakmanschap en service. Juist het aanbod van een optimale combinatie van al deze elementen
Dus geen tegoed bonnen of verplichting om iets nieuws te
Uw kleine reparaties
bij elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. En ook na
kopen...maar boter bij de vis! Ook zaterdags op de markt in
worden vaak ter plaatse uitgevoerd, zoals het wisselen van de
uw aankoop staan wij uiteraard voor u klaar! Wij hebben
Stadskanaal kunt u uw goud inbrengen, wij staan voor de
batterij in uw horloge en het vervangen van de horloge band.
een goede naam door ons ruime assortiment in onder
Marskramer. Wij maken onder andere gedegen taxatierappor- Wij hebben een zeer groot assortiment lederen en stalen
andere topmerken als Zinzi en Diamonﬁre sieraden.
ten voor verzekering en erfenis doeleinden, dit kan van belang horlogebanden, direct aangezet, klaar terwijl u wacht! Let op:
zijn voor het verkrijgen van een objectief beeld van de waarde Wij staan niet in Winschoten of Musselkanaal op de markt.
Kom gerust eens langs in onze winkel voor een indruk van
van sieraden en horloges zodat er op een eerlijke manier een
Wij accepteren de VVV Cadeaubon .
onze fraaie collecties van sieraden in zilver en goud en horloges tegen betaalbare prijzen.
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 18:00
Onze goudsmid kan al uw wensen op zijn vakgebied voor u
Op maandag en zaterdag is de winkel gesloten.
vervullen. Iets nieuws laten maken, oude trouwringen vermaOp zaterdag staan wij op de weekmarkt in Stadskanaal.
ken naar een nieuw bijzonder sieraad met voor u een speciale
Gratis parkeren voor onze winkel!
betekenis, of uw oude sieraden veranderen, hij maakt er iets
moois en blijvends van. Vanzelfsprekend is de reparatie van
Contact: Wilhelminastraat 19 | 9541 AM Vlagtwedde
al uw zilveren en gouden sieraden bij ons ook in vertrouwde
Tel: 0599 313519
handen. Ook voor horloge reparaties bent u bij ons van harte
welkom, wij repareren tegen betaalbare prijzen alle horloges.
Kijkt u ook eens op onze webpagina op:
Wij hebben in ons assortiment een grote keuze in geboorwww.juwelierkluiter.nl
tegeschenken, Parker pennen en vele andere leuke cadeaus.
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Bouwbedrijf Smit in Gieterveen biedt
ouderwetse degelijkheid voor een
schappelijke prijs
"Dat zal altijd zo blijven en biedt mij de mogelijkheden om de werkzaamheden zo uit te voeren zoals ik denk dat het goed is." En goed is voor JaapJan Smit zoals hij het thuis ook zou willen hebben. Dus, geen prutswerk
maar degelijk vakwerk met goede materialen en producten die zichzelf al
hebben bewezen in de praktijk of voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Kwaliteit die al jaren wordt geboden
Als u plannen heeft voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud of renovatie en
eigenlijk nog niet goed weet hoe u dat moet realiseren, dan denkt Jaap-Jan
Smit graag met u mee. "Daar trek ik rustig een paar begeleidende en adviserende gesprekken voor uit. In deze gesprekken wordt wel duidelijk wat de
klant wil en kunnen we ook bespreken welke materialen toegepast worden.
Ik probeer zo scherp mogelijk te calculeren, maar zal daarbij nooit door
een ondergrens zakken. Ik wil die kwaliteit blijven bieden die ik al jarenlang
bied. Een goede naam bouw je in jaren op, een slechte naam heb je binnen
een dag. Uiteraard neem ik ook het tekenwerk voor mijn rekening. En als
we uiteindelijk tot overeenstemming zijn gekomen zet ik alles overzichtelijk
op papier zodat er geen onduidelijkheden zijn."
Allround vakman
Jaap-Jan Smit is een allround vakman. Hij is een bekwaam timmerman,
prima metselaar en heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een specialist in
badkamers. Door zijn jarenlange ervaring kan hij een bouwproject uitstekend inschatten. "Dat maakt dat ik scherp kan calculeren. Bovendien heb
ik als eenmansbedrijf weinig overheadkosten. Bij hele grote projecten zoek
ik vakmensen die dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als ik. Maar hoe klein
of groot het project ook is, ik blijf altijd het enige aanspreekpunt. Er is
maar 1 man verantwoordelijk, en dat ben ik en niemand anders. En mocht er onverhoopt een
probleem optreden, dan lossen we dat in goed overleg op."

door Jaap Ruiter
Bouwbedrijf Smit in Gieterveen timmert al meer dan 10 jaar succesvol aan de weg. De
onderneming van Jaap-Jan Smit is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, onderhoud
en reno atie. o
edri mit is een e i el en allro nd o
edri dat ol ens
www.bouwbedrijf-smit.nl
traditionele werkmethodes werkt en uitgaat van kwaliteit en service.
ou edrij mit is u etrou are, e i ele en allround ou partner voor alle ou erkzaamheden in en rond het huis en is gevestigd aan Bonnerveen 60 in Gieterveen. Mocht u
Degelijk vakwerk met goede materialen en producten
geïnteresseerd zijn dan kunt u geheel vrijblijven contact opnemen via het telefoonnummer 06
Bouwbedrijf Smit staat voor ouderwetse degelijkheid voor een schappelijke prijs. "In 2006
4621 2634. U kunt ook een kijkje nemen op www.bouwbedrijf-smit.nl voor meer informatie
heb ik bewust gekozen voor een eenmansbedrijf", legt de ervaren Jaap-Jan Smit uit.
en waar u kunt zien wat Bouwbedrijf Smit onder kwaliteit verstaat!
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Vabo maakt bestratingsafspraken hard
En dan is er nog het voor de leek onzichtbare werk. Eigenaar Bert-Jan Boekholt van het bestratingsbedrijf: ,,Voor
je een verharding kunt aanleggen moet alles in de grond in
orde zijn. Dan met je denken aan de riolering en straatkolken. Dat is werk dat goed is te combineren met bestratingswerk.’’
Het bedrijf doet veel werk in de onderaanneming: een
bedrijf neemt een bepaalde klus aan en Vabo doet een
gespecialiseerd deel van het werk. Voetbalvelden vormen
een goed voorbeeld. Boekholt: ,,In een sportpark moet een
voetbalveld opnieuw worden ingericht. Wij worden er bij
geroepen om het bestratingswerk om het veld te verzorgen.
Als wij klaar zijn, dan komt het bedrijf dat het kunstgrasveld aanlegt.’’ Boekholt werkt veel samen met Broekema
Wegenbouw uit Groningen en Antea Group, een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in onder meer
Schoonebeek, Heerenveen en Deventer. Vabo is voornamelijk actief in Groningen, Drenthe en Friesland.
Wil je een bestratingsbedrijf voeren, dan moet je vooral
investeren, zo hebben de ervaringen van de afgelopen
jaren geleerd. In het verleden ging straten leggen voor de
stratenmaker steen voor steen. ARBO-wetgeving heeft daar
een stok voor gestoken. ,,Wat met de hand moet worden
gelegd, wordt nog met de hand gelegd. Maar wat machinaal
kan worden gelegd, moet machinaal worden gelegd.’’ Om
ruggen en ledematen van stratenmakers te sparen, hebben
bestratingsbedrijven veel moeten investeren de afgelopen jaren. Een bestratingsmachine, die vierkante meters
klinkers per keer goed neerlegt, vergt een investering van
zo’n 50.000 euro. Dat moet je maar kunnen ophoesten als
door Jan Venema
Iedereen maakt er dagelijks gebruik van en bijna niemand valt het op of merkt het op. edrij v o kan dat ositieve keerzijde van de medaille is dat de productiviteit ink door
deze machines ink is verhoogd oekholt ,, n het verleden legde je met een ploegje van drie
Plaveisel. Bestrating. De stoep, het plein, het terras of de klinkerweg. De verharde en
man ongeveer 150 vierkante meter bestrating per dag. Nu er veel machinaal wordt gelegd, is
vlakke ondergrond is de normaalste zaak van de wereld. Zelfs aan kunstige sierbehet gelegde oppervlak nu 700 tot 800 vierkante meter per dag.’’
strating gaan de meeste mensen gedachteloos voorbij. Niet beseffend dat ze kundig
vakwerk letterlijk met voeten treden.
Maar handwerk blijft nodig. Een klinker is nooit perfect op de maat van het plein. Er zullen
Dit geldt niet voor de mensen van Vabo Bestrating uit Stadskanaal. Die zitten de hele dag met altijd klinkers geknipt moeten worden om de bestrating sluitend op de omringende betonbanhun hoofd (en natuurlijk hun handen) bij bestrating. In het hele noorden van het land hebben den te krijgen. De ene keer kan er recht worden gesneden, de andere keer moet het schoon.
En dat moet natuurlijk zo strak mogelijk. En daar komt altijd het oog van de vakman bij
ze hun sporen nagelaten. In de meest uiteenlopende vormen. Wie op de website van Vabo
kijken.
Bestrating kijkt ziet allerlei staaltjes wat je met ‘straten’ kan bereiken. Variërend van een strak
plein tot een functioneel voetpad tot uitbundig of stijlvol versierde terrassen. Een ding valt op
aan al die gefotografeerde voorbeelden: waar goede stratenmakers aan het werk zijn geweest, Vabo Bestrating | Wagenmaker 6 9502 ES Stadskanaal | 0599 785 197 | 06 412 986 67
www.vabo-bestrating.nl
ziet het er strak en netjes uit.
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‘Kapers Advies’ voor Administratie en Belasting heeft een nieuw
kantoor geopend aan de Unikenkade 40 in Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Persoonlijk en betrouwbaar
zijn de twee pijlers waarop
‘Kaspers Advies’ al sinds
2009 is gebouwd. De in administratie en belasting gespecialiseerde onderneming
van Harm-Jan Kaspers is
onlangs verhuisd naar de
Unikenkade 40 in Stadskanaal, maar is nog steeds het
persoonlijke, betrouwbare
en deskundige adres voor
particulieren, ZZP’ers en
kleine ondernemers in het
MKB.
Uitgebreid met een administratieve medewerker
Het nieuwe energie neutrale kantoor biedt ruime ontvangstmogelijkheden en door de
personele uitbreiding is er nu meer tijd en ruimte voor een gedegen advies. De
werkzaamheden van Kaspers Advies bestaan uit het begeleiden van startende ondernemers, schrijven van ondernemingsplannen, opstellen van jaarrekeningen, ﬁnanci le
automatisering, invullen van belastingaangiftes voor particulieren en ondernemers en
het compleet verzorgen van ﬁnanci le administraties erder en ik geregistreerd
belastingconsulent (waarmee de belastingdienst aangeeft dat ze veel vertrouwen in mij
hebben)”.
Begeleiding van (startende) ondernemers
Nadat Harm-Jan Kaspers als doctorandus in Bedrijfskunde zijn studie aan de universiteit a rondde egon hij vrij el direct met een eigen ﬁnancieel- en ﬁscaal administratiekantoor. "Ik heb altijd al iets met cijfers gehad. En omdat ‘business development’ een
onderdeel is van Bedrijfskunde kan ik (startende) ondernemers niet alleen uitstekend
van dienst zijn als het gaat om administratie en belasting, maar kan ik hun bijvoorbeeld
ook helpen bij het ontwikkelen van diensten en nieuwe producten of om een uit het
buitenland geïmporteerde product in de markt te zetten. Desgewenst schrijf ik daar
ook een goed ondernemingsplan voor, waardoor het aanvragen van een lening bij de
bank meestal iets eenvoudiger gaat."
Gehoord en gezien
Klanten van Kaspers Advies roemen vooral de deskundigheid en de persoonlijke betrokkenheid van Harm-Jan Kaspers. Ze voelen zich gezien en gehoord. Bovendien weten ze dat de privacy gewaarborgd is en hun persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens in
betrouwbare handen zijn. "Ik wil er gewoon zijn voor mijn klanten. Ik wil meedenken

RegioMagazine
Succes door Reclame!
ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

en brainstormen als ze daar behoefte aan hebben. Daar wil ik ruim de tijd voor nemen omdat
ik de mens achter de ondernemer wil leren kennen, waardoor ik nog beter kan adviseren en
meehelpen de juiste richting en koers van het bedrijf te bepalen. Daarom heb ik geen 9-tot5-mentaliteit, want juist dan werken de meeste ondernemers! Wat betreft persoonlijk contact
ben ik er ook voor hun na het werk en niet alleen tijdens het werk."
Ook voor particulieren
ok voor particulieren is het ﬁscaal en ﬁnancieel aantrekkelijk om de elastingaangi te door
aspers dvies te laten doen eel mensen vinden het nog steeds een eetje eng om met
een paar muisklikken de vooraf al ingevulde belastingaangifte door te geven aan de belastingdienst", weet Harm-Jan Kaspers uit ervaring. "Bovendien blijken veel mensen nog steeds een
aantal aftrekposten niet in te vullen of vergeten toeslagen aan te vragen. Want dat moet je nog
steeds zelf doen. Dat vult de belastingdienst niet voor je in. Daardoor laten mensen soms nog
veel geld liggen! En dat is jammer, want waarom zou je teveel belasting betalen?"
www.kaspersadvies.nl
‘Kaspers Advies’ heeft een nieuw adres en is gevestigd aan de Unikenkade 40 in Stadskanaal.
ele oon
o mo iel
oor meer in ormatie kunt u ook een
kijkje nemen op www.kaspersadvies.nl of een vrijblijvende afspraak maken.
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“9 juni bestaan we 5 jaar!”

'P€ngels Outdoor & Vrije Tijd' in Stadskanaal is
al vijf jaar een unieke zaak
soires voor allerlei aspecten van het buitengebeuren. Daarbij maakt het niet
uit o je gaat andelen, ﬁetsen, vissen, jagen o kamperen
nlangs is het
assortiment van de enige outdoor-onderneming uit de regio uitgebreid met
het schoenenmerk 'Dolomite', dat een prima aanvulling is op bestaande merken als Columbia en GriSport. "Dolomite biedt een keur aan meer elegantere
wandelschoenen. Het is Italiaans design en de leren schoenen zijn hand
gemaakt.
Pinewood, Catter en Gumbies
Verder is P€ngels Outdoor & Vrije Tijd exclusief dealer van het merk
Pinewood, dat een toonaangevend merk is als het gaat om kleding en accessoires voor actieve outdoor-mensen. Pinewood levert jacht-, visserij- en
hondensport en outdoorkleding voor zowel volwassenen als kinderen. Maar
dat is nog niet alles wat betreft uitbreiding van het assortiment: "We hebben
sinds kort de duurzame en milieuvriendelijke producten van 'Catter' opgenomen in ons assortiment waardoor onze camping-gerelateerde artikelen fors
zijn uitgebreid met ondermeer eetgerij, kachels en kooktoestellen”, vertelt
Christa. “Alles van 'Catter' wordt in Europa gefabriceerd. Verder zijn wij de
enige in de provincie die de populaire 'Gumbies' verkopen. Dat zijn slippers
die gemaakt zijn van canvas en gerecyclede autobanden."

door Jaap Ruiter
P€ngels Outdoor & Vrije Tijd aan de Hoofdstraat 28 in Stadskanaal is niet alleen
uniek in zijn soort maar breidt ook gestaag uit. De onderneming van Stieneke en
Christa Gersonius bestaat in juni vijf jaar en is gespecialiseerd in outdoor- en vrije
tijdskleding en buitenleven.
Elegantere wandelschoen
"Activiteiten in de buitenlucht worden steeds populairder", weet Stieneke uit ervaring. "Wij
bieden met P€ngels Outdoor & Vrije Tijd kleding, schoeisel, bescherming en diverse acces-

'Zeer goed!'
Behalve het unieke assortiment en het stoere interieur van veel hout onderscheidt P€ngels Outdoor & Vrije Tijd zich ook door de klanten altijd even
gastvrij en vriendelijk te ontvangen. "Daarnaast denken wij graag mee als dat
op prijs wordt gesteld en geven goed en deskundig advies en informatie als
dat nodig is", voegt Stieneke er aan toe. "Onlangs zijn wij bezocht door een
Mystery Guest, die een aantal winkels in Stadskanaal onderzocht op klantvriendelijkheid en beleving. Wij scoorden op deze twee belangrijke onderdelen heel goed. Ja,
daar zijn we erg trots op. Het is voor ons een teken dat we het goed doen.”
Facebook
P€ngels Outdoor & Vrije Tijd is tevens aangesloten bij de 'Stichting Westerwolde' en is gevestigd aan de Hoofdstraat 28 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-613 185. Voor meer informatie of
om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen kunt u een kijkje nemen op de
Facebookpagina www.facebook.com/PengelsOutdoorVrijeTijd.
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Geen grondverzet-klus te groot of te klein voor
‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadskanaal’, tevens
gespecialiseerd in machinaal zaaien en doorzaaien van gazons
hoveniersbedrijven en grote aannemers als Hak en Bam.
Maar daarnaast heeft Timo Schuringa ook veel opdrachten
vanuit de particuliere sector. “Laatst hadden we een klus in
een klein tuintje ergens in de binnenstad van Groningen,
maar we konden op geen enkele manier achterlangs. Het is
daar erg dicht bebouwd. Toen hebben we het kleinste minikraantje ingezet en zijn via de voordeur door de gang en
door de keuken, zo naar de achterkant van het huis gereden!
Geen enkel probleem voor ons. Net zo min als het een probleem is om enkele hectares aan grondverzet uit te voeren.”
Zaai- en verticuteermachines, versnipperaar en stobbenfrees
‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadskanaal’ is het
adres voor alle voorkomende ondergrondse infra en andere
grondverzet-werkzaamheden, inclusief aanleggen van riolering, complete bestrating, graven van sloten en greppels,
egaliseren, doorspitten van tuinen en uitgraven van bouwputten en vijvers. Daarnaast is het Stadskanaalster grondverzetbedrijf gespecialiseerd in het machinaal graszaaien
en het zogenaamde doorzaaien met speciale verticuteer- en
graszaaimachines. Ook stobben frezen, bomen rooien en
takken versnipperen hoort bij het uitgebreide dienstenpakket
van ‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadskanaal’.
Stapje voor stapje
De huidige locatie aan de Scheepswerfkade 49 is een speciale
plek voor Timo Schuringa, die op zijn 22e zijn eerste minikraantje kocht en inmiddels een van de grotere bedrijven is
op zijn vakgebied in de regio. “Eerder was hier Natuursteen
Werkzaamheden bij VV SPW in Stadskanaal Potze gevestigd, waar ik vanaf mijn veertiende op zaterdadoor Jaap Ruiter
Pas bij kennismaking wordt duidelijk dat ‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadsgen en tijdens de vakanties heb gewerkt. Toen het te koop kwam heb ik het direct gekocht.
kanaal’ een veel grotere onderneming is dan je in eerste instantie denkt. Zo op het
Stapje voor stapje zijn we nu in eigen beheer aan het bestraten, renoveren en verbouwen. Ja,
eerste oog valt de locatie aan de Scheepswerfkade 49 in Stadskanaal niet op. Maar na
het is een enorm complex en biedt ruimschoots onderdak aan het uitgebreide machinepark.
een rondleiding wordt duidelijk dat ‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadskanaal’
Voor het personeel is er een aparte en zeer ruime kantine. Dat zie je allemaal niet als je aan de
stapje voor stapje een geweldig en groot bedrijf is geworden, gevestigd in een bijna
overkant van het kanaal langsrijdt.”
volledig en grondig verbouwd complex, van waaruit alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van grondverzet wordt aangeboden.
www.timoschuringa.nl
‘Minikraanverhuur Timo Schuringa Stadskanaal’ is gevestigd aan de Scheepswerfkade 49.
7 kranen, van 1 tot 7 ton
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 559 52 171. Voor meer informatie kunt u ook een
Eigenaar Timo Schuringa heeft maar liefst 7 kranen in bedrijf. Van een kleine 1-tonner tot een kijkje nemen op www.timoschuringa.nl.
redelijk indrukwekkende machine van 7 ton. Met de 7 kraanmachinisten werkt hij voor diverse
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Behalve warme snacks nu ook verse broodjes bij
‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ in Ter Apelkanaal:
Het adres voor auto’s, busjes, caravans, campers en vrachtwagens
straat waardoor het geschikt
is voor auto’s, busjes, caravans, campers en vrachtwagens. Voor personenauto’s
hebben we aantrekkelijke
tarieven vanaf 7,50 euro
tot 11 euro voor de meest
uitgebreide behandeling."
Als extra service ondergaan
de vierwielers eerst een
grondige voorbehandeling
voordat ze de wasstraat in
gaan: "Daarbij hanteren wij
het ‘wassen zonder krassen
principe’ met een speciale
beschermende wax tegen
uiteenlopende weersomstandigheden die bovendien
zorgt voor een snelle krasvrije reiniging."
Zes dagen per week open
en tankstation 24/7
door Jaap Ruiter
‘Truck en Carwash Center
Sinds kort zijn er in de shop van ‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ aan de
Zuid Groningen’ is zes
Ambachtsweg 2 in Ter Apelkanaal ook verse, zelfgemaakte broodjes te verkrijgen. Het dagen per week open. "Maar
ondernemerspaar Jacqueline en Jan Westendorp komt daarmee tegemoet aan de wens het tankstation dat onlangs
van veel klanten. "De verse broodjes zijn een mooie aanvulling op de warme snacks
vernieuwd en omgebouwd
die wij altijd al serveren", vertelt Jacqueline Westendorp.
is naar een ‘Avia Express’ is
24/7 open", vult Jacqueline
Vanaf 2003
aan. "Ons bedrijf is redelijk
‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ in Ter Apelkanaal ging van start in 2003. "We
uniek in de regio, want
hebben de onderneming vanuit het niets stapje voor stapje opgebouwd en uitgebreid met
er zijn weinig locaties waar je vrachtwagens en bussen kunt laten reinigen met een speciale
extra diensten", vertelt Jacqueline. "Momenteel hebben we de beschikking over een moderne wasstraat. Bovendien zijn wij ruim gehuisvest waardoor trucks en bussen voldoende ruimte
truck- en autowasstraat, twee overdekte wasboxen, een mattenwasser, 24/7 tankstation en een hebben om te manoeuvreren."
shop met een divers assortiment dat toegespitst is op truckers en automobilisten en serveren
we warme snacks en sinds kort dus ook verse broodjes."
www.tcczuidgroningen.nl
‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ is gevestigd aan de Ambachtsweg 2 in Ter ApelOok personenauto’s!
kanaal. Sinds kort kunt u er ook verse broodjes krijgen en als u het nog niet wist: u kunt er
Jan Westendorp vult aan dat er nog steeds automobilisten zijn die niet weten dat de dubbele
ook uw personenauto laten wassen! Telefoon: 0599-470 711 of mobiel: 06 5239 4019. Voor
wasstraat ook geschikt is voor personenauto’s. "We hebben zowel een truck- als een autowas- meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op www.tcczuidgroningen.nl.

16 19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | Tuingroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | Tuingroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

17

18 19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | Tuingroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | Tuingroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

19

‘Rogo Handelsonderneming’ in Onstwedde is een combinatie van
een doe-het-zelfzaak, uitgebreid assortiment tuin- en parkmachines
en moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie
door Jaap Ruiter
‘Rogo Handelsonderneming’ aan de Ter
Wuppingerweg 5 in Onstwedde bestaat deze
maand precies 1 jaar. Langzamerhand weten
steeds meer klanten de weg naar ‘Rogo’ te
vinden als het gaat om verhuur, in- en verkoop
en onderhoud en reparatie aan tuin- en parkmachines, doe-het-zelf-zaak en een aansluitend assortiment aan producten, artikelen en
accessoires. ‘Rogo’ heeft de forse uitbreiding
van de doe-het-zelfzaak zojuist afgerond en
legt de laatste hand aan een nieuwe showroom
met alleen maar loop- en zitmaaiers.
Werkplaats met een ervaren monteur
"En speciaal voor de werkplaats, inclusief laswerkzaamheden, hebben we een nieuwe en zeer
deskundige monteur met meer dan dan 20 jaar
ervaring in dienst genomen", vertelt algemeen
medewerker Jan Hilverts. "Dat is hard nodig want
door uitbreiding van onze klantenkring is er steeds
meer vraag naar onderhoud en reparatie. Voor
onze klantenkring is het daarom prettig om te
weten dat grasmaaiers en andere tuin- en parkmachines voor een professionele, maar betaalbare
onderhoudsbeurt nu in goede handen zijn. De
grasmaaiers worden gehaald en gebracht met onze
eigen servicewagen. Omdat wij de beschikking
hebben over een zeer ruime werkplaats met grote ingang, repareren wij voorts alle landbouwmachines."
Diverse merken
Verder levert ‘Rogo’ diverse ijzerwaren en biedt veel keus met gerenommeerde merken als
‘Deutz Fahr’, ‘Stihl’ (o.m. kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen en aanverwante artikelen),
‘Viking’ en ‘Castelgarden’ (voor alle types loop- en zitmaaiers en andere gemotoriseerde tuinmachines) en ’Eurol’ (een ruim assortiment aan oliën en vetten van hoge kwaliteit). "Bekende
merken met een goede naam waardoor je als consument weet dat je een prima product in
handen hebt", legt Jan Hilverts uit.
Moderne doe-het-zelf-zaak
Een rondleiding door de onlangs fors uitgebreide doe-het-zelfzaak maakt duidelijk dat zowel

particulieren als ondernemers hier uitstekend terecht kunnen: Gereedschappen en handmachines (voor tuin, klussen en bouwen), artikelen en accessoires voor de tuin, (werk)kleding en
schoeisel, accu’s, verf en beits, lijmen en kitten, ijzerwaren, trappen, onderdelen voor aanhangers, afrastering voor weiland, zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, etc etc. "Kortom,
alles wat je in een moderne en uitgebreide doe-het-zelfzaak denkt aan te treffen", vat Jan
Hilverts het ruime assortiment samen.
www.rogohandelsonderneming.nl
‘Rogo Handelsonderneming’ is gevestigd aan de Ter Wuppingerweg 5 in Onstwedde. De
onderneming met doe-het-zelfzaak, showroom en werkplaats is ruim gehuisvest zodat parkeren met auto, aanhanger, bestelbus, tractor of zelfs vrachtwagen geen enkel probleem is.
Telefoon: 06 31 900 242 (Winkel) of 06 11 414 665 (Werkplaats). Voor meer informatie kunt
u ook een kijkje nemen op www.rogohandelsonderneming.nl. Via de webshop heeft u toegang
tot duizenden artikelen.
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Het Naoberhuis breidt uit met
twee locaties
Het Naoberhuis breidt uit met twee locaties met dagopvang voor
ouderen! Op dit moment is er in 1e Exloërmond een woonvorm
en dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking. Op
dinsdag 4 april zijn in Mondkersheem in 2e Exloërmond en op 5
april in de Vrijheidshof in Valthermond ook daar de deuren open
gegaan voor dagbesteding.
In de afgelopen periode is er in goed overleg met veel betrokkenen besloten om in deze twee
locaties dagbesteding aan te bieden voor ouderen, ook dementerend, en aan mensen met een
handicap. Verbinden. Door dagbesteding aan te bieden in drie locaties is het ook mogelijk
voor deelnemers om eens te kijken in een ander dorp binnen onze gemeente. Een aanvulling op de “normale” dagbesteding. We willen gericht op de individu een programma kunnen
aanbieden. Activeren. Wij werken vanuit kwaliteitsvisie. We kijken wat mensen nog kunnen en
willen. In de dagbesteding wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden. Voor mensen die niet
meer zo mobiel zijn, verzorgen wij vervoer van en naar de dagbesteding.
Wat voor soort dagbesteding kunt u verwachten:
ezellig samen zijn ko ﬁe drinken en dag maaltijd voor ereiding aak eenzaamheid
bespreekbaar: zorgen en verantwoordelijk zijn voor elkaar
• Kooksessie: bij een van onze partners
• Schildersessie: onder professionele begeleiding
• Cultuur bezoeken
• Zomermarkt bezoeken
• Vismiddagen: voor wie onder begeleiding nog graag wil vissen
• 1 op 1 verzoeken: tijdens de dagdeel besteding geven wij de mogelijkheid voor een 1 op 1
verzoek. Onder begeleiding op stap met een van onze medewerkers
• Ideeënbus: in iedere locatie kunnen aangeven wat ze verwachten van de dagbesteding
Gekoppeld aan de dagbesteding zal ook ondersteuning aan de jeugdzorg. Uit ervaring weten
ze in het Naoberhuis dat dit een hele mooie combinatie is. Het “gewone ”leven. Kansen benutten ij ieden de mogelijkheid om jeugd positie mee te participeren in het project et
onze gezamenlijke partners kijken naar de mogelijkheden.
ondkersheem in e E lo rmond De dag esteding is ekelijks op dinsdag van
uur. De Vrijheidshof in Valthermond. De dagbesteding is wekelijks op woensdag en donderdag van
uur
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website: www.hetnoaberhuis.nl.
Vragen kunt u stellen via: info@hetnaoberhuis.nl
Wilt u persoonlijke informatie, dan kunt u contact opnemen
met alita aalman op tele oonnummer
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Kwekerij Popken in Exloërveen houdt de jaarlijkse Open Dagen
op zaterdag 22 april en zondag 23 april a.s.
door Jaap Ruiter
De jaarlijkse Open Dagen van Kwekerij Popken in Exloërveen lijken elk jaar meer
bezoekers te trekken. "Ja wat dat betreft zou je er inderdaad van uit kunnen gaan dat
onze klanten steeds slimmer worden. Ha ha." Daarmee refereert Egbert Popken aan
zijn inmiddels bekende uitspraak dat Kwekerij Popken er alleen voor slimme mensen
is omdat Exloërveen een beetje is weggestopt in het fraaie Drentse landschap en het
daarom soms even zoeken is naar Exloërveen 8. "Of men maakt gebruik van steeds
betere navigatie-apparatuur!"
Bewonder, ontdek en geniet…
Een tikje afgelegen of niet, feit is dat de ambachtelijke en gemoedelijke kwekerij van Egbert
en Sietska Popken zeer de moeite waard is om te bewonderen, te ontdekken en te genieten.
Kwekerij Popken, een familiebedrijf dat al meer dan 55 jaar bestaat, is met 5500 vierkante meter zeer ruim bemeten en biedt daarnaast ruime parkeergelegenheid. In de overdekte ruimte,
aar het aangenaam verpozen is, is tevens een gezellige ko ﬁehoek gesitueerd zodat u in alle
rust een tussenstop kunt maken.
Niets van onze passie verloren…
"Wij hebben een groot en gevarieerd assortiment aan 1-jarige zomerbloeiers, voorjaars- en
najaarsviolen, vaste planten (o.m. lavendel en diverse soorten hortensia’s), heesters, boompjes,
potgrond en meststoffen met daarnaast leuke cadeau- en decoratieartikelen", vat Egbert Popken het assortiment samen. "Verder bieden wij een enorme keus aan grassen en kruiden (o.m.
peterselie, bieslook, rozemarijn, etc) en kan de moestuin-liefhebber hier terecht voor diverse
groenteplanten. Wij kweken en stekken vrijwel alles zelf. En dat is redelijk uniek in deze branche. Wat dat betreft hebben we in al die jaren nog niets van onze passie verloren!"
‘Wereldberoemd’ in de regio…
Omdat Kwekerij Popken onderdeel is van ‘Huyskweker, een samenwerkingsverband van een
20-tal kwekers verspreid over het land, is het mogelijk om gezamenlijk ideeën uit te wisselen
en allerlei leuke producten op de markt te brengen. "Zo zijn we in de regio inmiddels ‘wereldberoemd’ met onze hangpotten met ingebouwd waterreservoir die uitgroeien tot enorme
bloeiende bloementrossen", vertelt Egbert Popken. "Deze hangpotten met ingebouwd waterreservoir zijn onderdeel van een uniek omruilsysteem. Als ze schoon aangeleverd worden
vullen wij ze elk jaar weer opnieuw en ontvangt de klant 4 euro korting op aanschaf van een
nieuwe gevulde hangpot."
Een hele zomer lang genieten…
Kwekerij Popken verkoopt tevens balkon en terrasbakken, die eveneens zijn voorzien van een
waterreservoir, waardoor bloemen heel gedoseerd water opnemen. Ook deze bakken worden
door Kwekerij Popken op verzoek gevuld met fraaie en kleurrijke mengsels, zodat u zelf niet
aan de slag hoeft met het zaaien of poten van kleine plantjes en u maar weer moet afwachten
wat er van komt. "Onze klanten halen de bakken in mei op als de planten volop in bloei en de

bakken weelderig gevuld zijn", voegt Egbert Popken er aan toe. "Wij zorgen er voor dat daar
een hele zomer lang van kan worden genoten."
Zowel gangbaar als verrassend
Kwekerij Popken heeft alles in huis wat u van een kwekerij verwacht, maar weet de klanten
ook telkens te verrassen met hele aparte en onverwachtse producten, die u niet snel elders
zult aantreffen. Uiteraard kunt u altijd advies vragen als u er zelf niet uit komt. Wat dat betreft
is het zeker de moeite waard om eens een keer een kijkje te komen nemen in de kassen van
de sfeervolle en gemoedelijke kwekerij of eens lekker in de buitenlucht door de uitgestrekte
containervelden van de kwekerij te wandelen. "Mits men ons kan blijven vinden, natuurlijk!",
besluit Egbert Popken met een kwinkslag het interview.
www.kwekerijpopken.nl
Kwekerij Popken is gevestigd te Exloërveen 8A. Voor meer informatie kunt u bellen via 0599671 661 of een kijkje nemen op de website www.kwekerijpopken.nl. U kunt uiteraard ook
gewoon eens langskomen om te bewonderen, te genieten en te ontdekken. En zeker tijdens de
Open Dagen op zaterdag 22 april en zondag 23 april. Uiteraard is er een uitgebreide catering
aanwezig.
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'Willie Oosting Caravans' te Stadskanaal, al tien jaar specialist op
het gebied van caravans, campers en aanhangers!

door Jaap Ruiter
'Willie Oosting Caravans' in Stadskanaal viert dit jaar het tienjarig jubileum. Dat gaat
gepaard met leuke acties in de vorm van aantrekkelijke kortingen op diverse accessoires. Terugkijkend weet Willie Oosting niet waar die tien jaar zijn gebleven. "Het
is snel gegaan en wij zijn in die tijd uitgegroeid tot een specialist op het gebied van
caravans, campers en aanhangers, wat betreft in- en verkoop, bemiddeling, verhuur,
reparatie, onderhoud, keuring (APK) en schade-afwikkeling, allemaal Bovag-gecertiﬁ eerd.
'Ga even naar Willie Oosting'
Maar waar Willie Oosting nog het meest trots op is, is dat zijn uitgebreide klantenkring zeer
tevreden is over zijn bedrijf. Je hoort steeds vaker: 'ga even naar Willie Oosting' als het over
caravans, campers of aanhangers gaat. Daarom is ‘Willie Oosting Caravans' inmiddels een
begrip in de regio. De uitbreiding van de klantenkring komt voornamelijk tot stand via mond
tot mond-reclame. Klanten voelen zich erg goed begrepen en weten dat Willie Oosting altijd
redelijke prijzen hanteert en altijd voor rede vatbaar is. Klantvriendelijkheid, service en ervaring staan hoog in het vaandel.
Bovag-keuring voor aanhangers
Wat veel mensen nog steeds niet weten is dat 'Willie Oosting Caravans' ook in aanhangers
gespecialiseerd is, inclusie ovag-keuringen met o ﬁcieel rapport aak ordt de jaarlijkse
keuring van de aanhanger vergeten , vult illie osting aan Dat is niet verstandig, ant als
er een gele sticker te zien is, ten teken dat de aanhanger goedgekeurd is, word je minder vaak
aangehouden En ij een ongeval sta je juridisch natuurlijk veel sterker

Mobiele service
erder iedt illie osting met een eigen mo iele service onderhoud en reparatie op locatie
aan stacaravans en chalets eel klanten vinden dat erg prettig , eet illie osting uit
ervaring
el heerlijk ontspannen in je t eede huisje, maar geen vervelende onderhoudswerkzaamheden of lastige klussen meer. Wij nemen zelfs complete renovaties en badkamers
voor onze rekening. Laatst hebben we nog een fraaie serre aan de stacaravan van een klant
ge ou d
Bemiddeling verhuur van campers
'Willie Oosting Caravans' heeft caravans, campers en aanhangwagens in alle prijsklasse te
koop ok kunt u er vana
euro per dag terecht voor een huurcamper
aar campereigenaren zijn soms ook bereid om hun camper te verhuren in het hoogseizoen om op deze
manier de kosten voor aanscha en onderhoud te drukken , voegt illie osting er aan
toe
aar ze zien er tegenop om dat allemaal goed te regelen ls emiddelaar neem ik die
administratieve rompslomp voor mijn rekening. Ik zorg dan voor de contracten, planning en
controle
www.willieoostingcaravans
illie osting aravans is
-gecertiﬁceerd en gevestigd aan de teenhou er D in
tadskanaal ele oon
oor meer in ormatie kunt ook een kijkje nemen op
www.willieoostingcaravans.nl, de specialist uit de regio op het gebied van caravans, campers en
aanhangers, wat betreft in- en verkoop, bemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud, keuring
en schade-a ikkeling
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De nieuwe voorjaarscollectie is binnen bij
Selekt Wonen Ter Veen in Borger
Deze tijd van het jaar is een uitstekende gelegenheid om eens binnen te lopen bij
Selekt Wonen Ter Veen in Borger. De ruim opgezette woningzaak met een breed
assortiment voor Wonen, Zitten en Slapen heeft onlangs de nieuwe collectie binnen
gekregen. En die is beslist de moeite van het bekijken waard!
Inspiratie
De stylistes zijn zojuist de deur uit op het moment dat de redactie van deze uitgave zich meldt
bij Selekt Wonen Ter Veen. “De collectie wijzigt twee keer per jaar”, vertelt Anthony ter
Veen. “En dan ondergaat ook de showroom een sfeerverandering.” Het is zo dat veel mensen
tijdens in het voorjaar hun interieur gaan veranderen “Met het bekijken van onze nieuwe collectie worden mensen heel vaak geïnspireerd en krijgen daardoor allerlei leuke ideeën om het
interieur te veranderen.”
Sfeervol
Al meer dan 35 jaar is Selekt Wonen Ter Veen gevestigd aan de Bloemdijk 1a in Borger. Het
prachtige pand met een breedte van 100 meter heeft de uitstraling van een woonpromenade,
wat nog eens wordt versterkt door de 18 bogen, die over de volle breedte van het pand aan
de luifel zijn verbonden. Binnen vindt u een totale collectie aan meubelen, woningtextiel en

slaapkamers waardoor Selekt Wonen Ter Veen garant staat voor sfeervol wonen, zitten en
slapen. “Wij hanteren drie stijlen”, legt Anthony ter Veen uit. “Dat zijn Romantisch, Lifestyle
en Rustiek. Daarmee richten wij ons op een brede doelgroep. Ons assortiment hoort thuis in
het middensegment en is voor jong en oud heel toegankelijk.”
Pasen
Om de nieuwe collectie een feestelijk tintje te geven houdt selekt wonen ter veen op tweede
paasdag een PAASSHOW en zijn de deuren geopend van 11-17uur. Gewoon gezellig ideeën
opdoen o toch gelijk proﬁteren van n van de leuke paasacties, u ezoek is zeker de moeite
waard.
Actueel
Selekt Wonen Ter Veen is aangesloten bij twee landelijk opererende groepen, voor textiel de
bekende Colors@home groep en de grootste inkoopclub in Nederland op het gebied van de
meubelen, met als voordeel dat er gezamenlijk kan worden ingekocht. Dat biedt Selekt Wonen
Ter Veen de mogelijkheid om uitstekend te kunnen concurreren. Bovendien bent u als klant
altijd verzekerd van actuele collecties en de nieuwste ontwikkelingen. “Beide groepen bieden
zoveel variatie en mogelijkheden wat betreft kleur, vorm, model en bekleding dat wij vrijwel
geen ‘nee’ hoeven verkopen”, vult Anthony ter Veen aan. “Ik durf te stellen dat onze prijskwaliteitverhouding meer dan goed is. Voor hetzelfde product is men bij ons nooit duurder
uit, eerder goedkoper. Wij zeggen wel eens dat we zeer ALERT zijn. Oftewel: Actueel, Lokaal
goed bekend, Echte aandacht voor de klant, Royaal en diep assortiment en Topkwaliteit tegen
een betaalbare prijs.”
Serivce
Iedereen bied service… , maar bij Selekt Wonen Ter Veen is de service: het overtreffen
van uw verwachtingen!
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd in Borger aan de Bloemdijk 1a (aan de weg Borger –
Stadskanaal.) Telefoon: 0599-234489. U kunt ook eens kijken op het internet via ter-veen.nl.
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Vakwerk op eenzame hoogte: Rietdekbedrijf Hadderingh
uit Drouwenerveen
Het bedrijf groeide. Hadderingh kreeg veel personeel. Dat werd hem veel te druk en hij besloot op kleinere schaal verder te gaan. Met zijn twee man personeel zit hij tegenwoordig lekker in zijn vel. ,,En bij grotere projecten kunnen we zo opschalen. Ik heb een groot netwerk,
werk veel samen met zzp-ers. Als het nodig is, hebben we zo een groep van tien of twintig
vakmensen bij elkaar.’’
Het werk is niet beperkt tot het aanbrengen of vervangen van rieten kappen. Hadderingh
en zijn medewerkers bouwen ook dakkapellen, brengen dakramen aan en werken daken af
met andere materialen dan riet, zoals keramische of koperen vorsten. Verder monteren de
rietdekkers schoorsteenkappen en hebben ze alle kennis en materialen in huis om een gedegen
waterafvoer samen te stellen. Nieuw zijn daken van kunstriet. ,,Je kunt wel zien dat het anders
is dan echt riet, maar het ziet er erg mooi uit. En gaat een normaal rieten dak zo’n 40 jaar
mee, een dak van kunstriet gaat eigenlijk niet meer af.’’

door Jan Venema
Klaas Hadderingh heeft nooit spijt gehad van het vakantiebaantje dat hij in zijn jeugd
bij een rietdekker kreeg. Hij is zich steeds meer gaan bekwamen in het ambachtelijke
vak. Anno 2017 runt hij het rietdekbedrijf dat zijn naam draagt. Vanuit Drouwenerveen en na de verhuizing van het bedrijf naar Gasselternijveen in mei bedient hij tal
van klanten in de drie noordelijke provincies. Met succes. Hadderingh heeft een goed
gevulde orderportefeuille.
Hij en zijn twee medewerkers verdienen er niet alleen een goede boterham mee, ze halen ook
veel voldoening uit hun werk. Hadderingh: ,,Het is heel dankbaar werk. Als je een klus bij een
klant hebt geklaard, ben je trots op wat je gemaakt hebt. De mensen zijn blij met hun mooie
nieuwe rieten dak en dat maakt mij weer blij. Ik krijg er een kick van.’’
Het vakantiebaantje mondde uit in een volledige baan bij een rietdekbedrijf in Glimmen.
Daar heeft Hadderingh veel geleerd. ,,Ik werkte veel op villa’s in Haren en Groningen. Dat
waren vaak heel moeilijke projecten. Ik werkte vaak op zes meter hoogte, vaak op hele steile
daken. En ik trof daar vaak niet de makkelijkste mensen aan. Daardoor leerde ik veel over de
omgang met klanten. Op een gegeven moment kwam ik in een sleur terecht. Daar wilde ik
aan ontsnappen. Toen ben ik voor mezelf begonnen.’’

Hoogtevrees? Nee, Klaas danst over het dak, maar hij moet bekennen dat hij wat voorzichtiger is geworden sinds hij een gezin heeft. ,,En we hebben als rietdekkers natuurlijk een
verplichte beveiliging. Er zit altijd een hek achter ons. We kunnen nooit meer dan twee meter
vallen.’’ Eigenlijk is Klaas bang voor maar een ding: dikke renspinnen. Klaas: ‘’Je kunt er om
lachen, maar ik krijg er enorme rillingen van. Soms zie ik er eentje door een kamer rennen
en dan rust ik niet voor ik hem te pakken heb.’’ Hoe moet dat als rietdekker? Als je een oud
rieten dak verwijdert, dan zul je echt wel eens een dikke spin tegenkomen. Klaas lachend:
,,Ja, misschien wel. Maar dan zie ik ze niet. Ik denk dat ik dan het te druk heb om ze op te
merken.’’
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Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid kan
de wereld redden...
door Jaap Ruiter
Duurzaam, verdieping, bewustwording, sociaal, verbinden en betrokken. Zo staat
Reina Boels in het leven, en zo geeft ze uitvoering aan haar werkzaamheden via haar
eigen in Alteveer gevestigd bedrijf: Reinadvies.
Win-win situatie
Duurzaam, om elkaar geven en begaan zijn met Moeder Aarde is hard nodig als we willen
overleven, is de mening van Reina Boels. Ook het bedrijfsleven raakt daar van overtuigd.
"Steeds meer bedrijven committeren zich aan duurzaam, menselijkheid en maatschappelijk
ondernemen. Veel ondernemers zijn er inmiddels achter dat je als 'groen' en sociaal maatschappelijk betrokken bedrijf ook winst kunt maken door kosten te besparen die het milieu
ten goede komen en de omzet te verhogen door nieuwe klanten te bereiken die ook begaan
zijn met het milieu en hoe we met elkaar om gaan. Dat wordt ook wel betekenisvol ondernemen genoemd en is een win-win situatie."
Alleen oprechte bedrijven
“Om als bedrijf rendabel te kunnen zijn hoef je het milieu en de sociale cohesie niet te vernielen”, vervolgt Reina Boels. “Alleen bedrijven die daar blind voor zijn of alleen maar streven
naar winst-maximalisatie willen daar niet naar toe. Maar die komen zichzelf nog wel
tegen, want steeds meer mensen pikken dat genadeloze niet langer en willen terug naar de
menselijke maat”. Ik adviseer en begeleid organisaties die oprecht zijn in hun keuze voor
duurzaamheid en sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Ik help ze om dit praktisch vorm te
geven.
Kijk bijvoorbeeld naar de NAM en de Shell, hoeveel tegengas die krijgen met het plegen van
roofbouw en veroorzaken van materiële en psychische schade door het winnen van fossiele
grondstoffen. Deze bedrijven willen zich toch ook een ‘groen’ imago aanmeten omdat ze
daarmee kunnen scoren bij het grote publiek. En ze willen ook graag maatschappelijk betrokken zijn. Bedrijven als NAM en Shell worstelen daar ook enorm mee. Ik zie het als een uitdaging om ook met deze bedrijven mee te denken in hun transitie naar de circulaire economie.
Daarom overweeg ik ook om aandeelhouder te worden van Shell. Want als aandeelhouder
kan ik invloed uitoefenen op hun bedrijfsvoering. Shell en NAM moeten meedenken in hoe
we onze economie snel fossielvrij zouden kunnen maken en hoe we ‘groene” bedrijven kunnen versterken. Ook juist NAM en Shell moeten daar naar toe, en ook zij moeten het goede
voorbeeld gaan geven voor de lange termijn. Fossiele brandstoffen zijn eindig immers. Voor
de transitie naar een circulaire economie zijn we elkaar hard nodig.”
Koploper
Zo is het ‘Koploper-project duurzaam ondernemen’ Reina Boels op het lijf geschreven. “Dat
gaat over toekomstbestendig ondernemen”. Het koploperproject is in 2010 in Friesland
gestart. In Friesland hebben al meer dan 300 bedrijven en organisaties meegedaan. In 2015 is
het koploperproject in Oost Groningen gestart. Het koploperproject helpt bedrijven door in
kleine groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met duurzaam
en dus toekomst estendig ondernemen Dat is goed voor people, planet en proﬁt an een
koploperproject doen tussen 5 en 15 bedrijven uit een gemeente mee (soms uit een aantal
gemeenten). Na een startbijeenkomst en kennismaking worden de bedrijven, en eventueel de
gemeenten zelf, grondig doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan die is gebaseerd

op de Internationale richtlijn ISO 26000. Het resultaat is een compleet en handig Duurzaamheidsproﬁel, aarin overzichtelijk per thema de stand van het edrij is opgenomen Daarnaast wordt de milieubarometer gebruikt om de milieuprestaties (energiegebruik, emissies,
afval, vervoer) inzichtelijk te maken. De uitkomsten worden met elkaar gedeeld, waar veel
van wordt geleerd. Vervolgens gaat iedereen aan de slag met een praktisch actieplan en een
communicatie-opdracht: hoe breng ik nu mijn duurzame boodschap over?
Het koploperproject duurt al met al ongeveer een jaar en wordt afgesloten met een koplopersymposium. Daar presenteren de Koplopers hun resultaten en inpireren ze andere bedrijven
om ook duurzaam te gaan ondernemen. Het project krijgt media-aandacht. Ja, duurzaamheid,
betrokkenheid en bewustwording maken wij met het Koploperproject meetbaar en inzichtelijk. Alle deelnemers zijn allemaal erg enthousiast.” Meer informatie over het koploperproject
duurzaam ondernemen is te vinden op www.koploperproject-groningen.nl.
VPRO en het zaaien van geluk
Reina Boels is voorts verbonden aan het VPRO-programma 'Tegenlicht' waar regelmatig
bedrijven en ondernemingen, die alleen maar gaan voor winstbejag, geld graaien en het eigen
belang voorop stellen, de maat worden genomen. "Na elke uitzending worden er landelijk
'Meet-ups' met achtergrondinformatie gehouden", legt Reina Boels uit. "Naar aanleiding van
de uitzending 'Het rendement van geluk' wordt er op donderdag 20 april van19.00 tot 22.00
uur een 'meet-up' gehouden in de 'Harbour Jazz Club' aan de Havenkade West 3 in Winschoten. Het gaat over organisaties en bedrijven van de toekomst, waar de betekenis voor de samenleving centraal staat en hoeveel geluk daarmee wordt gezaaid. En hoe stel je niet de winst
van een onderneming centraal maar juist de betekenis voor de samenleving, de medewerkers
en de lokale omgeving. Betekenisvol ondernemen dus. Iedereen die geïnteresseerd is in het
onderwerp is van harte welkom en de toegang is gratis."
www.rein-advies.nl en Facebook
Reinadvies is gevestigd in Alteveer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reina
Boels via het telefoonnummer 06 1038 5146 of een kijkje nemen op www.rein-advies.nl of
Facebook.
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Diertotaal Stadskanaal nieuwe naam voor dierenzaak van Hein Koch

Hein Koch was met Faunaland Stadskanaal drie en een half jaar in die plaats gevestigd. De dierenzaak is bij veel mensen bekend en velen weten de weg naar het bedrijf
dan ook eenvoudig te vinden. Per 1 april jl. blijft de dierenzaak weliswaar bestaan,
maar is de naam wél veranderd: Faunaland Stadskanaal werd Diertotaal Stadskanaal.

Noord-Nederland die over een dergelijke wasstraat beschikt”, legt Koch uit. Voor € 8,50 kan
een hond tijdens het zestien minuten durend wasprogramma worden gewassen. Echt alles is
mogelijk als een blik op de mooie wasstraat wordt geworpen: zelfs het drogen van de hond is
een mogelijkheid. In de maand april geldt een aanbod van € 5,00.

,,Ik wil graag voor mezelf verder”, vertelt Koch in zijn winkel in het centrum van Stadskanaal. Faunaland is franchise en als je echt voor jezelf werkt is dat veel mooier. Dat is eigenlijk
de reden van het veranderen van de naam. En het biedt nog wel meer voordelen volgens de
ondernemer die samen met dochter Ineke en personeelslid Ronald dag in dag uit klaarstaat
voor de klant.

Naast de hondenwasstraat biedt het bedrijf meer voordelen: zo zijn er natuurlijke voedingsproducten die aan de GMP+-kwaliteitseisen voldoen, hondenvoer zonder granen en onder
meer vleesbrokjes voor konijnen zonder overbodige voedingsstoffen. En dan is er ook nog
een zogenaamde ‘huisapotheek’. Daarnaast biedt Diertotaal Stadskanaal een uitgebreide hoek
met vissen en is er een grote vogelafdeling. De zaak kan worden gezien als belevingswinkel.
,,Mensen mogen ook zo even komen kijken, hoor. Vooral kinderen vinden dat natuurlijk
prachtig, maar iedereen is welkom een kijkje te komen nemen.”

Diertotaal Stadskanaal geeft eigenlijk vrij duidelijk aan waar het bedrijf voor staat: alles op het
gebied van dieren. Zo worden bij het bedrijf veel soorten dieren verkocht: reptielen, vogels,
vissen en knaagdieren, maar ook zijn er veel dierbenodigdheden voor deze dieren, maar ook
voor honden en katten. Tevens is er een hengelsportafdeling en een heuse hondenwasstraat.
Van heinde en ver komen de mensen om er hun hond te laten wassen. ,,We zijn de enige in

Diertotaal Stadskanaal is gevestigd aan Beneluxlaan 5, 9501 CT Stadskanaal en is te bereiken
op telefoonnummer 0599-851489. (Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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ACSL Stadskanaal

De nieuwe Nissan dealer voor Zuid-Oost
Groningen

RegioMagazine
Succes door Reclame!
ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

AutoCenters van Staalduinen Louwes (ACSL) is al jaren een begrip in Zuid-Oost Groningen en Zuid-Oost Drenthe met vestigingen in Emmen, Stadskanaal en Scheemda en is dealer van de merken Kia, Mitsubishi, Citröen en
Honda. Vanaf heden zijn de activiteiten uitgebreid met het merk Nissan.
Vanaf 8 april wordt dit gevierd met een feestelijke openingsshow in de gloednieuwe Nissan-showroom aan de Koperslager 1
in tadskanaal ier ontdekt u het uitge reide gamma issan modellen, aaronder de nieu e
roﬁteer t m april
(2e Paasdag) van veel voordeel op nieuwe Nissans, een gratis veiligheidscheck en een gratis Nissan+ Card!

ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?

Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09 of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

De Grote Ladies Day & Night in Stadskanaal: op en top gezelligheid

Mevrouw Overberg uit Nieuw-Buinen
winnares Ladies Day & Night Stadskanaal

Vrijdag 3 maart jl. organiseerden Week in Week uit/Regiomagazine De Grote Ladies Day & Night in het Pagecentrum in Stadskanaal. Deze beurs was druk bezocht door maar liefst 5200 vrouwen uit de regio, maar ook uit bijvoorbeeld Veendam, Borger, Assen en Zuidlaren!
Dit as de eerste adies Da
roningen Er aren ruim
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Tegelhuys Gieten bestaat 20 jaar
Specialist in vloertegels, natuursteen
en vloerverwarming
Je loopt de showroom naar
binnen en de meest sfeervolle tegels inspireren je
voor een schitterende vloer
in je woning. Overal waar
je kijkt, krijg je ideeën
voor een warm en welkom
thuis, met recht noemt het
Tegelhuys zich een vloerenspeciaalzaak. Tegels die op
laminaatvloeren of robuuste
houtenvloeren lijken, maar
ook de meest grandioze
natuurstenen. Dit is de plek
waar je je mooiste vloer
vindt, dat lijkt geen twijfel.
Door: Gijs Klompmaker
Volle tevredenheid
En al twintig jaar richt het Tegelhuys zich met veel verschillende tegels, om de mooiste
droomvloeren voor in uw huis. Saskia
Langebeeke vertelt er met veel enthousiasme
over. Samen met inmiddels drie dames zorgt
ze voor een sfeervolle winkel met gemeende
gastvrijheid. “Wij nemen geen genoegen met
halve antwoorden, een vloer gaat soms wel
een leven lang mee en dan moet je er echt
vrolijk van worden. Jij kijkt er tenslotte elke
dag tegenaan. ‘Doe dan die maar’, is voor ons
een sein om verder te zoeken. Wij gaan alleen
voor de volle tevredenheid.”
In 1997 begon het tegelsprookje van Saskia
en haar man Jacco. Aan de Eexterweg had
het stel een woon-werkwinkel, dat was vanaf
1999, en hier groeide het gestaag uit haar
jasje. Het huidige pand aan de Vlaskamp
toont de enorme verscheidenheid aan vloermogelijkheden die het Tegelhuys biedt.
Vloerenspeciaalzaak
“Wij proberen onszelf constant zichtbaar te
maken. Wij zijn gespecialiseerd in het slopen
van bestaande tegelvloeren, het dichtmaken
van convertorputten, het verwijderen van
radiatoren en het aanleggen van vloerverwar-

ming. We hebben eigen tegelzetters in dienst
en kunnen een compleet pakket aanbieden”,
aldus Saskia. Tegenwoordig kan een tegel veel
groter en harder gemaakt worden dan vroeger, ook in de uitstraling en de print zie je een
enorme ontwikkeling. Het grootste voordeel
van tegels ten opzichte van andere vloeren
is dat ze gemakkelijk in het onderhoud zijn.
Tegels geven een goed redement in combinatie met vloerverwarming.
Jubileumacties
Wanneer je twintig jaar bestaat, dan kun je dat
niet zomaar voorbij laten gaan, daar is Saskia
het mee eens: “We hebben nu vijf vloeren in
de aanbieding en we zullen het hele jaar door
met leuke acties komen. Volg ons maar op de
sociale media en onze website.” Het Tegelhuys in Gieten helpt u graag aan een mooie
vloer waarmee en waarop u een thuis creëert.
“Kom gerust bij ons langs wanneer je je aan
het oriënteren bent, we helpen u graag om tot
de beste vloer, de mooiste vloer te komen.”
U vindt het Tegelhuys Gieten aan de Vlaskamp 7 te Gieten. Telefoonnummer: 0592264091 of bekijk de website www.tegelhuys.nl
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Zorg voor uw welzijn
Al ruim 25 jaar is Ria Ferment werkzaam als psychomotorisch ontspanningstherapeut. De cursussen en therapieën die ze verzorgt zijn met name gebaseerd op
rek-, strek-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Dit gebeurt onder andere
door middel van previ-yoga: een vorm van yoga die is ontwikkeld vanuit de gezondheidszorg en uitgaat van natuurlijke beweging.
Lichaamseigen bewegingen
Door wekelijks te oefenen in datgene wat gaat en
niet wat moet, bent u op een aangename wijze
bezig met het soepel houden van uw lichaam. Bij
previ-yoga wordt, in tegensteling tot reguliere
yoga, niet met lichaamsvreemde maar juist met
lichaamseigen bewegingen gewerkt. Een goede,
rustige ademhaling draagt bij aan een ontspannen gevoel in het lichaam, ademhalingstherapie
is dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. De oefeningen hebben hierdoor niet alleen
een gunstige invloed op het lichaam maar ook op
de geest.
Niets forceren
Om deel te nemen aan een cursus hoeft uw
lichaam niet in topconditie te zijn. Ook wanneer u
kampt met stijve of stramme spieren, al lange tijd
niet aan beweging heeft gedaan of een heup- of knieprothese heeft, kunt u deelnemen
aan de cursus. U hoeft geen bewegingen te forceren, want het is geen wedstrijd. Voor
zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden is de cursus geschikt. Vanuit haar bedrijf
‘Zorg Voor Uw Welzijn’, geeft Ria deze cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork, Grolloo, Hoogeveen en Emmen.
Ook individuele begeleiding is mogelijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bedrijfscursussen. Ria organiseert zogenaamde 'Relax Events' voor bedrijven: een compleet
concept bestaande uit lessessies, een buffet en live muziek. Vraag gerust eens naar de
vele mogelijkheden door te bellen voor een vrijblijvend advies.
Zorg Voor Uw Welzijn
T. 0593-331318 / 06-53582168
E. ria.ferment@planet.nl
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Froukje Sloot van Jumbo Froukje
’t Meubelhuus in Musselkanaal
floreert al vijftien jaar in meubels, Sloot Stadskanaal: Beste Supermarktondernemer van Groningen
brocante en woonaccessoires
Elke twee jaar wordt door het Vakcentrum de verkiezing ‘Beste Supermarktondernemer’ gehouden: voor
elke provincie en later een landelijke
verkiezing waar de winnaars van de
provincies aan meedoen. Een van die
winnaars is Froukje Sloot die Jumbo
Froukje Sloot Stadskanaal runt. Op
10 mei wordt de landelijke winnaar
bekendgemaakt.

door Jan Venema
Het is al jaren een drukte van belang voor ‘t Meubelhuus aan de Schoolstraat in Musselkanaal. Grote vrachtwagens lossen om de winkel te bevoorraden. Kleinere vrachtauto’s rijden van winkel naar klant. Doorlopend wordt huisraad uitgeladen, uitgepakt,
versjouwd en ingeladen. Intussen stoppen tal van personenauto’s, soms met een
aanhanger erachter. Klanten die meubels of ander woonspul komen halen. Bij ‘t Meubelhuus is altijd wat te doen.
Hoe anders was het ruim vijftien jaar geleden (‘t Meubelhuus heeft kortgeleden het derde
lustrum gevierd). Het voormalige pand van elektronicazaak Prummel stond al enkele jaren
leeg. Bij omwonenden bestond de vrees dat de leegstand tot verpaupering zou leiden. Een
overbuurman: ,,Zodra de ramen worden beplakt met kranten, kun je het vergeten, dan komt
er geen nieuwe zaak meer in. En als er een keer een ruit wordt ingegooid, ben je nog verder
van huis. Zo’n pand is na twee jaar klaar voor de sloop.’’
Zo niet bij het pand aan de Schoolstraat. John Filips begon er vijftien jaar geleden een meubelzaak. De winkel laat sindsdien bloeiperiode na bloeiperiode zien. Dat is mede te danken
aan de omvang van de collectie meubelen en huisraad. ,,En doordat we alles direct kunnen
leveren’’, zegt Filips. Op de 2500 vierkante meter winkeloppervlak is inderdaad heel veel te
vinden op het gebied van landelijk wonen, brocante en industriële items. Filips: ,,We hebben
bijvoorbeeld 60 verschillende eetkamerstoelen. Vast, met wieltjes, met en zonder armleuningen. Allerlei relaxstoelen in stof en leer. We voeren 26 verschillende meubelprogramma’s. We
zijn dealer van Jouw Meubel en UrbanSofa. We hebben een verzameling van zo’n 30 kroonluchters.’’
Twee jaar geleden werd de winkel aangevuld met ‘t Snuusterhuussie van John’s levensgezel
Gina, waar een grote collectie woonaccessoires wordt geboden, een collectie die zeer regelmatig actueel wordt gehouden. Een succes. John: ,,Dat begint nu echt goed te lopen. ‘t Snuusterhuussie is begonnen op een oppervlak van 30 vierkante meter. Dat is uitgegroeid tot een
winkelvloer van 200 vierkante meter. Je vindt er schedels, echte of in kunststof. Vachten van
Schapen en koeien, vazen en tal van andere zaken.’’ Mede door de goed verzorgde webshop
vinden de artikelen afzet door heel Nederland.
John, zoon Marco en Gina houden van een gemakkelijke omgang met hun klanten. ,,Alles in
de winkel heeft natuurlijk zijn prijs, maar ach, daar is vaak wel over te praten’’, zegt John. ,,Wat
we ook doen is oudere klanten die zelf geen vervoer hebben ophalen als ze meubels willen
komen bekijken. Zonder enige verplichting. Dat heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Je moet
denken aan een straal van zo’n 25 kilometer rond de winkel.’’
Sinds kort legt ‘t Meubelhuus zich toe op antiek, een oude passie van John. ,,Ik heb 25 jaar
een antiekzaak gehad. Kasten, klokken, enzovoort. Ik exporteerde veel naar Amerika, maar
daar is op een gegeven moment de klad in gekomen. Nu trekt die handel weer aan.’’
‘t Meubelhuus is een familiebedrijf geworden. ,,Mijn zoon Marco werkt dus in de zaak en
mijn kleinzoon Glenn is er laatst ook bij gekomen.’’ De voortzetting van de zaak lijkt daarmee
tot in lengte van jaren verzekerd.
’t Meubelhuus
Schoolstraat 147 | 9581 GH Musselkanaal | Tel. 0599-470255 | www.tmeubelhuus.nl

,,Ik ben uiteraard ontzettend blij”, zegt
Froukje Sloot vol enthousiasme. ,,Het
is een enorme opsteker: niet alleen voor
mij, maar voor ons hele team. Het is
bovendien een unieke gelegenheid de
meerwaarde van zelfstandig ondernemerschap te promoten én Stadskanaal op
de kaart te zetten.” De blijdschap is te
verklaren, want het is een buitengewoon
goede prestatie een dergelijke prijs in de
wacht te slepen.
Froukje doet nu mee aan de landelijke
verkiezing om Beste Supermarktondernemer te worden. De beoordeling en jurering wordt gedaan door onderzoeksbureau Panteia.
,,Ik zit nu volop in de tweede ronde. Daartoe heb ik afgelopen woensdag, net als de andere
provinciewinnaars, een pitch-video opgenomen die straks de ether ingaat en binnenkort kan
ik een diepte-interview verwachten.” De beste drie gaan door voor de landelijke titel. Ze
worden allen nog eens bezocht door een topjury.
De ondernemers werden en worden getest op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. Ook
waren er onderzoeken: een klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek en
was er een interview door onderzoeksbureau Panteia, een ambitiegesprek door een adviseur
van Grant Thornton en een locatiescan door Locatus op het winkelgebied met een doorkijk
naar 2025. ,,Dit alles is op mij als ondernemer gericht”, legt Froukje uit. ,,Verder weegt ook
mee wat je buiten het werk in de winkel voor je medewerkers, collega-ondernemers en de
gemeenschap doet.”
Op de vraag wat Froukje er straks tijdens de landelijke verkiezingen van verwacht, antwoordt
ze: ,,Ik ga er vol in!” (Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Klant is nog echt koning bij Hoving Kunststofbouw in Gieten

OPEN DAG 2e Paasdag (17 april) van 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom!
klopt plus dat hij/zij de enige klant is waar het om draait en
ons dus ook volledig het vertrouwen kan geven”, leggen ze uit.
,,Wij zijn pas tevreden als de klant ons een bericht via de email
stuurt of even telefonisch contact opneemt of wanneer onze
monteurs het werk hebben afgerond en men tegen ons zegt
‘dit ziet er geweldig uit’, waarop wij dan zeggen ‘daar doen we
het voor en zegt het voort!’, want van mond-tot-mondreclame
is de beste reclame.”

Al ruim 21 jaar is Hoving Kunststofbouw een vertrouwd
adres in Gieten en omgeving. Men kan er voor allerlei zaken terecht en de klanten komen dan ook graag terug bij
het bedrijf van de familie Hoving. Het begon allemaal in
Stadskanaal. Per 22 december 1997 is Gieten de vestigingsplaats van het bedrijf.
Het team van Hoving Kunststofbouw runt de zaak nog steeds
met heel veel passie en weet dat de klant ontzettend belangrijk
is. ,,Onze klant moet het gevoel hebben dat alles van A tot Z

Wat doet HKB precies? Alles op het gebied van het leveren
en plaatsen van kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, gevelbekleding, dakgoten en windveren waar tien jaar
garantie op zit. Het werk vindt er heel secuur plaats: immers,
alles voor de klant en om de klant nóg beter te bedienen is er
meer: HKB levert ook screens en rolluiken met vijf jaar garantie en inzet- en plissé-horren en raamdecoratie met twee jaar
garantie. Als een kijkje wordt genomen aan de Hoevenkamp
4 dan ziet men een prachtig bedrijfspand met keurige entree.
Tevens is er een magazijn/werkruimte, een showroom en een
kantoorruimte.
Elke dag gaan de monteurs op pad en verrichten werkzaamheden bij klanten in de omgeving. Gerrit Jan gaat vaak op
klantenbezoek en werkt veel op kantoor. Hij bestelt, ontvangt,

verwerkt en zorgt ervoor dat hetgeen besteld is gecontroleerd
wordt op juistheid hiervan en klaar staat voor transport, zodat de monteurs s morgens na een ak ko ﬁe en espreking
van de werkzaamheden gelijk kunnen vertrekken naar de klant.
Gerrit- Jan heeft met iedereen contact en werkt met iedereen
binnen het bedrijf nauw samen om zo de lijnen kort te houden.
Hoving Kunststofbouw is gevestigd aan Hoevenkamp 4 op het
bedrijventerrein De Bloemakkkers, 9461 HE Gieten. Het telefoonnummer is 0592-266010.
Het e-mailadres is info@hkb-gieten.nl
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Woonvorm 'De Drentsche Schaapskooi' in Exloo biedt jonge mensen met een verstandelijke
en/of geestelijke beperking de mogelijkheid om op termijn zelfstandig te kunnen functioneren

“Op weg naar Zelfstandigheid”

24/7 begeleiding
In woonvorm 'De Drentsche Schaapskooi' krijgen de jongeren een intensief programma
aangeboden en worden daarnaast bij alle voorkomende huishoudelijke activiteiten betrokken.
"Op deze manier leren ze stapsgewijs de regie en de verantwoordelijkheid te nemen over hun
eigen leven", legt Jakob Kerkhoff uit. "De begeleiding is in handen van goed opgeleid personeel dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en aanwezig is. Alles wordt keurig
en uitgebreid gedocumenteerd in zorgdossiers. Er is veel persoonlijke aandacht voor deze
jongeren en iedereen heeft een individueel behandelplan, maar het uiteindelijke doel is voor
iedereen hetzelfde: zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij."
Tweede fase in Emmen
Als jongeren de eerste stappen hebben gezet op weg naar zo zelfstandig mogelijk te functioneren, wordt hun de tweede fase in dit proces geboden in Emmen. "Daar hebben we vier appartementen en een gezamenlijke ruimte waar jongeren meer zelfstandigheid wordt geboden
en ze de vaardigheden die ze in Exloo hebben geleerd in de praktijk kunnen brengen om zich
nog verder te kunnen ontwikkelen", zegt Jakob Kerkhoff. "Omdat de problemen zich uiten
op diverse levensgebieden willen we zo goed mogelijk samenwerken met andere hulpverlening-instanties. Daarom hebben we contacten met PsyQ (GGZ Groningen oftewel Lentis),
GGZ Drenthe, MEE en diverse huisartsen. Die kunnen overigens ook jongeren aanmelden
en verwijzen als ze in onze doelgroep passen."
door Jaap Ruiter
Ook al lees en hoor je regelmatig dat de zorg steeds verder afkalft, toch zijn er zo
nu en dan initiatieven waar je weer een beetje blij van wordt. Neem bijvoorbeeld de
woonvorm 'De Drentsche Schaapskooi' in Exloo, waar jonge mensen (18-35) met een
verstandelijke en/of geestelijke beperking een woonprogramma krijgen aangeboden
die hen de mogelijkheid biedt om op termijn zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te functioneren.
Veelheid aan problematiek
"Het gaat vaak om jongeren die door de omgeving zijn verstoten", vertelt Jakob Kerkhoff,
directeur van De Schakel Groep die een compleet pakket van zorgoplossingen in de regio
Drenthe biedt en waar woonvorm 'De Drentsche Schaapskooi' ook onderdeel van uit maakt.
"Deze groep jongeren met een veelheid aan problematiek wordt steeds groter. Daarbij kun
je denken aan ontwikkelingsstoornissen als PDD NOS en andere vormen van autisme en/
of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met verslaving. Deze jonge mensen
zijn vaak gepest en daarnaast heel beïnvloedbaar waardoor er ook vaak misbruik van hun is
gemaakt. Ze hebben vaak op jonge leeftijd al veel beschadigingen opgelopen."

Rust en veel ruimte
Jakob Kerkhoff benadrukt dat jongeren, die de doelstelling van zelfstandig wonen hebben behaald en te maken krijgen met een terugval, altijd weer terug kunnen keren naar de woonvorm
waar ze weg kwamen. "Dat is een soort van garantie die wij bieden, dat ze altijd weer terug
kunnen. Voor veel jongeren is dat een geruststellende gedachte." Aansluitend maakt Jakob
Kerkhoff bekend dat naast 'De Drentsche Schaapskooi' en de appartementen in Emmen, per
1 mei een nieuwe woonboerderij in Tweede Valthermond wordt geopend. "Die biedt plaats
aan 5 bewoners, vanaf ongeveer 40 jaar, die door omstandigheden niet meer mee kunnen in
de maatschappij en vooral behoefte hebben aan rust en veel ruimte maar niet zonder begeleiding kunnen."
www.drentscheschaapskooi.nl
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand artikel meer willen weten wat 'De Drentsche
Schaapskooi' in Exloo, de woonvorm in Emmen en de binnenkort te open woonboerderij in
Tweede Valthermond hebben te bieden, dan kunt u altijd contact opnemen via het telefoonnummer 0599- 661 414 of het mobiele nummer 06 250 56 555.
U kunt ook een kijkje nemen op www.drentscheschaapskooi.nl.
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Complete autotechniek is bij Autotechniek Niemeijer in Onstwedde
nu ook echt compleet door officiële certificering als 'Qualified Airco
Specialist' en 'Turbo Partner'
door Jaap Ruiter
Autotechniek Niemeijer aan de Luringstraat
40 in Onstwedde bewijst dat je geen groot
garagebedrijf hoeft te zijn om complete
autotechniek te kunnen bieden: garantie,
schade-afhandeling, glasservice, banden/
velgen, uitlijnen, APK, diagnose, reparatie en
onderhoud van alle merken auto's. Eind vorig
jaar kwam daar weer een tweetal specialisaties
i in de orm an
aliﬁed ir o pe ialist
en 'Turbo Partner'.
aliﬁed ir o pe ialist en
r o artner
k mag mij nu o ﬁcieel airco-specialist noemen
omdat ik voldoe aan alle eisen van de huidige regelgeving op het ge ied van airco , vertelt eigenaar
illem iemeijer En aangezien de meeste auto s
tegen oordig zijn voorzien van een tur o vind ik
het ook logisch dat ik nu erkend ur o artner
en Dat is een Europese organisatie met helpdesk

die alle kennis op het ge ied van tur o s undelt
a, daar ging el een aantal pittige e amens aan
voora voordat ik mijzel gecertiﬁceerd ur o
artner mocht noemen
Aangesloten bij Bosch Autocrew
Daarnaast is utotechniek iemeijer aangesloten
ij osch utocre
aardoor het altijd eschikt
over de nieu ste gegevens van alle merken auto s
en daar ij ge ruik maakt van pro essionele en
geavanceerde test- en diagnose-apparatuur Daarnaast gaan mijn collega en ik zo n tot keer op
cursus, ant de techniek staat niet stil , voegt illem iemeijer er aan toe ovendien komen e
met de noordelijke autocre -groep regelmatig ij
elkaar om het over autotechniek en ij ehorende
zaken te he en at dat etre t is het voor mij
als relatie klein
auto edrij ideaal
om osch achter
mij te he en
Daardoor is er in
principe geen proleem dat ij niet
kunnen oplossen,
ant als osch er
niet meer uitkomt,
komt niemand
er uit et enige
verschil met de
dealer is dat ik
goedkoper en
omdat ik veel
minder edrij skosten he
Gratis leenauto
utotechniek iemeijer is een zogenaamde vrije
garage, aardoor het zeer e i el is
iemand
schrij t mij de et voor , verklaart illem iemeijer k kan mijn grote passie autotechniek zo
uitoe enen, zoals ik denk dat het goed is ls ualiﬁed irco pecialist , ur o artner en samenerking met osch utocre zijn ij het adres
voor alle merken auto s edere auto ezitter kan
hier terecht met zijn nieu e, ge ruikte o oude
vier ieler oor mijn klanten staat er altijd een
gratis en keurige leenauto klaar erder kan men
hier terecht voor in- en verkoop van auto s ok
een nieu e auto kan door ons orden geleverd,
voor e act dezel de prijs als ij de dealer, inclusie
garantie en onderhoud
Klantenkring groeit gestaag
De klantenkring van utotechniek iemeijer
groeit gestaag et is ge leken dat klanten de
persoonlijke etrokkenheid, aanspreekpunt en de
kleinschaligheid van het auto edrij , gecom ineerd
met de hoge mate van deskundigheid, pro essionele en moderne gereedschappen, test- en diagnoseapparatuur en de meer dan complete en aantrekkelijk geprijsde autotechniek voor alle merken auto s
zeer aarderen erder kunnen mijn klanten lid
orden van de pro essionele pechhulp van osch,
die ook nog eens goedkoper is dan de
en
minstens zo goed is , esluit illem iemeijer
het intervie
ot slot il ik iedere auto ezitter er
aan herinneren om de zomer anden- issel niet te
vergeten
www.autotechniekniemeijer.nl
utotechniek iemeijer is ook service- en montagepunt van
trekhaken nl, de e site aar
u snel, goedkoop en eenvoudig u trekhaak kunt
estellen, en is gevestigd aan de uringstraat
achter de enzinepomp in nst edde ele oon
oor meer in ormatie kunt u ook een kijkje nemen
op
autotechniekniemeijer nl
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Jubileum Makelaardij Schut & Lambers
Door Jan Venema
Makelaardij Schut & Lambers in Stadskanaal bestaat 12,5 jaar. Dat viert het
makelaarsechtpaar Bert en Andrea Schut met een bijzonder actie voor nieuwe
huizenverkopers. ,,We vragen ter gelegenheid van het jubileum een courtage van
1,25 procent inclusief BTW’’, zegt Andrea. Haar echtgenoot: ,,We willen klanten die dit voorjaar via ons hun huis te koop gaan zetten het jubileum mee laten
vieren door een lager tarief te vragen voor onze diensten.’’
De makelaardij aan de Bakboord 56 biedt het gebruikelijke pakket aan diensten:
begeleiding bij verkoop, aankoop en taxaties van onroerend goed. Een specialisatie in
een speciaal segment van de markt hebben ze niet. Andrea: ,,Onze specialisatie betreft
woonboerderijen, twee-onder-één-kapwoningen, tussenwoningen, appartementen en
vrijstaande woningen. Maar Schut & Lambers is ook actief in bedrijfsmatig onroerend
goed, ert is in tadskanaal de enige gecertiﬁceerde edrij smakelaar ns erkge ied
is groot we zijn actief van Termunten, Appingedam, Assen en Emmen, maar het zwaartepunt van onze activiteiten ligt natuurlijk in Stadskanaal en omgeving.’’
Het echtpaar Schut zegt relatief
goedkoop de makelaarsdiensten
aan te kunnen bieden. Andrea:
,,We hebben kantoor aan huis.’’
Bert: ,,Onze klanten hoeven geen
duur kantoorpand in het centrum
voor ons te betalen.’’ Dat werken
aan huis heeft volgens Andrea
nog meer voordelen. ,,We kunnen
heel gemakkelijk in de avonduren
nog klanten ontvangen. We kunnen zo van de etenstafel aanschuiven aan de tafel in het kantoor.’’
Andere vlakken waar Schut &
Lambers sterk in is? Andrea: ,,Van
klanten horen we dat ze vinden
dat we een laagdrempelig bedrijf
zijn.’’ Bert: ,,En we zijn goed
bereikbaar. Als een klant ons belt
en we zijn buiten kantoor, krijgen
ze een telefoniste aan de telefoon.
Wij bellen dan dezelfde dag nog
terug.’’
Bemiddelen in de huizenverkoop
is voor het echtpaar geen kille
business. ,,Het is niet alleen maar
een bord in de tuin zetten en een
advertentie op internet zetten’’,
zegt Bert Schut. Zijn vrouw: ,,Een
huis is geen berg stenen, zeker
niet voor de verkopende partij.
Het is vaak een hele emotionele,
soms zelfs beladen gebeurtenis.’’
Soms doen mensen een woning
van de hand waar ze tientallen
jaren hebben gewoond en waar
ze hun kinderen groot hebben
gebracht. In veel gevallen doen
mensen die een huis te koop zetten afstand van hun thuis waar ze
vele tastbare en dierbare herinneringen aan hebben.
,,Daarom is het belangrijk dat we
tijd nemen voor de klant’’, zegt
Andrea. ,,We plannen de contacten met onze klanten ruim in.
Als je een half uurtje voor een
bezichtiging uittrekt en de klant
heeft drie kwartier of een uur nodig, dan doe je die klant te kort.
Dat kan niet.’’ Beiden dreigden
tijd te kort te komen en hebben
daarom besloten een jongere
collega in dienst te nemen: Koen
Hoven. Naast de uiteenlopende
makelaarswerkzaamheden heeft
hij het onderhoud van de Facebookpagina van het bedrijf op
zich genomen. ,,Erg belangrijk,
een actuele Facebookpagina. Het
zorgt voor 30 tot 40 procent meer
bezoekers op de website van de
makelaardij’’, zegt hij. ,,Het komt
steeds vaker voor dat de mensen
de woning die ze op het oog
hebben, hebben gevonden op
Facebook.’’

Makelaardij
Schut & Lambers
Bakboord 56
9501 KG Stadskanaal
0599 616 967
www.schutenlambers.nl
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In je eentje zaaien in de crisis, iedereen plukt de vruchten
Good-Jobs Uitzendbureau Nieuw-Buinen
door Jan Venema
Ze doen werk dat niemand ziet. Anders dan een hoveniersbedrijf of een
bouwonderneming, bedrijven die voor de buitenwacht direct zichtbaar resultaat opleveren. Pas als je er mee te maken krijgt, zie je het nut van uitzendbureaus in de maatschappij. Bedrijven die werkgevers en werknemers bij elkaar
brengen. Als een welkome aanvulling als een Rijksinstantie als het UWV.
Good-Jobs, gevestigd aan het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen is zo’n bedrijf dat
bijdraagt aan de welvaart. Werkgevers krijgen vakmensen. Vakmensen krijgen
werk.
Good-Jobs, opgericht door ondernemer Michel Vloo, begon in de meest ongunstige
tijd, het jaar 2013, diep in de economische crisis. Vloo, zelf afkomstig uit de wegenbouw, richtte zich voornamelijk op werkcontacten uit die branche. Het land begint
uit het crisisdal te kruipen. Good-Jobs heeft zaadjes geoogst in de crisis. Nu die
voorbij lijkt te gaan, plukt het uitzendbureau de vruchten. En de werkgevers en werknemers die er bij aangesloten zijn eveneens. Tijd voor Good-Jobs om uit te breiden.
Michel Vloo: ,,We hebben ons ruim vier
jaar gericht op de wegenbouw. Met succes,
mag ik wel zeggen. Maar er is meer. Daarom
hebben we Erik Bos aangetrokken. Een
ervaren ondernemer. Met zijn commerciële
ervaring is Erik de aangewezen persoon
om de uitbreiding naar andere branches in
goede banen te leiden.’’
Wat houdt dat in? Dat uitbreiden naar
andere branches? Welke branches bijvoorbeeld? Erik Bos: ,,We zorgen natuurlijk
nog steeds dat mensen in de wegenbouw
werk krijgen. Maar door ons bedrijf hebben
ook hoveniers of beveiligers een werkplek
gekregen. Ook mensen in de schoonmaak
krijgen werk. Sommige banen zijn moeilijker in te vullen. We hebben al enige tijd
vier vacatures voor vrachtwagenchauffeurs.
Dat is moeilijk. Ik heb volgende week een
gesprek met een chauffeur en ik zal blij zijn
als hij een van de vacatures aanneemt. Er is
werk. Er is echt veel werk. Ook hier in de
Groningse en Drentse Veenkoloniën.’’
Dat blijkt. Vrachtwagenchauffeurs hebben
de banen dus voor het uitzoeken. Maar voor
andere vakmensen blijkt er direct werk te
zijn. Stratenmakers? Die hebben meteen
werk. Timmerlieden? Die hoeven niet lang
werkloos te zijn. Er zijn veel werklozen.
Maar er zijn ook veel banen, waar nauwelijks mensen voor zijn te vinden. Het
aanbod in arbeid sluit domweg niet aan op
de vakkennis waar werkgevers behoefte aan
hebben.
Wat bij Good-Jobs opvalt is de positieve
houding van Erik en Michel. Erik: ,,We zien
dat de economie weer aantrekt en de vraag
naar mensen die de handen uit de mouwen
willen steken sterk stijgt.’’ Erik Bos verstaat
bovendien de taal van de ondernemers. Zelf
is hij jarenlang ondernemer geweest. ,,Ik
versta de taal van de mensen die werk zoeken. Maar ik versta ook de taal van ondernemers die werk zoeken. Ik heb aan beide
kanten van de lijn gestaan.’’
Michel Vloo vult aan: ,,De mensen die via
ons werken worden uitbetaald volgens de
normen van de CAO. We blijven, ook nadat
de mensen zijn geplaatst, de medewerkers
en de ondernemers begeleiden. We willen
een zo lang mogelijke samenwerking tussen
beiden als resultaat.’’
Good-Jobs Uitzendbureau
Dwarsdiep 22 9521 CH Nieuw-Buinen
0599 637 816 | www.good-jobs.nl
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Nano Clean Carwas (voorheen Wedeka) werkt met Nanocoating
STADSKANAAL - De wasstraat
van Wedeka in Stadskanaal gaat
zelfstandig verder met twee nieuwe
eigenaren en een nieuwe naam:
Nano Clean Carwash. Het pand
en alle medewerkers -inclusief
bedrijfsleider Freddy van der Veenzijn overgenomen door ondernemers Dick Dijk en Wietze Hulshof.
Zij hebben zelfs nog wat mensen
aan het personeelsbestand toegevoegd, want naast de bestaande
service van de wasstraat komt er
iets nieuws bij: Nanocoating.
Nanocoating
Nanocoating is een nieuwe extra
mogelijkheid om uw auto, camper of
bedrijfsvoertuig jarenlang onzichtbaar
te beschermen tegen vocht en vuil.
U bent altijd van harte welkom om
voertuigen die met Nanocoating zijn
behandeld te bewonderen. Bedrijfsleider Freddy van der Veen en zijn 11
medewerkers geven graag uitleg over
dit nieuwe fenomeen. De wasstraat is
te vinden aan de Tinnegieter 50a in
Stadskanaal, bij de Tinq-pomp.
Onzichtbaar
Nanocoating is een extra handeling
na het wassen, drogen en poetsen.
Met deze nieuwe techniek wordt een
niet voor het menselijk oog zichtbare
beschermlaag op moleculair niveau
aangebracht (een nanometer is één miljardste deel van een meter). Het ultradunne coatingnet
verbindt zich met het oppervlak en vormt een ondoordringbare barrière.
Roestwerend
Uw voertuig wordt met Nanocoating minder snel vuil, is gemakkelijk te reinigen, blijft er
kleurecht en als nieuw uitzien, en heeft een langere levensduur, dankzij de roestwerende
beschermlaag. De werkzame duur van de laag is 10 tot wel 15 jaar. Dick Dijk werkt met zijn
andere bedrijf SVDB Nano Coatings al enkele jaren met deze nieuwe techniek, en past het
landelijk toe op onder meer brandweerauto’s, kunstwerken en gebouwen.

Handmatig
Voor de klanten van Nano Clean Carwash is de Nanocoating een extra optie. Het is natuurlijk niet verplicht, maar het zegt wel iets over de kwalitatief hoogwaardige werkwijze die het
Stadskanaalster bedrijf voorstaat. Dat was en blijft ook zo met de normale cleaning-programma’s van de voormalige Wedeka-wasstraat. Het gemotiveerde en vakkundige personeel reinigt
bijvoorbeeld zoveel mogelijk handmatig, om het beste resultaat te krijgen.
Nano Clean Carwash
Tinnegieter 50A | 9502 EX Stadskanaal | Tel: 0599-620539
info@nanocleancarwash.nl | www.nanocleancarwash.nl
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GJ Mensen Tuning in Stadskanaal optimaliseert uw
auto: meer power, minder brandstof
door Jan Venema
e e t een ﬁ ne a to eko t en ri dt er naar alle te reden eid in. en aar later ordt
er een ara an aan es a t. n dan li kt de a to net dat eet e po er te missen om
de ara an om orta el door et erkeer te trekken. en nie e a to kopen Dat
oe t niet.
Gert Jan Mensen van GJ Mensen Tuning in Stadskanaal weet daar alles van. Sinds 2001 is
hij de specialist op het gebied van software optimalisatie. Hij en zijn mensen zijn in staat de
software van de automotor zodanig aan te passen dat deze meer paardenkrachten levert. Je
hebt het gevoel dat je een nieuwe motor onder de kap hebt. Voor de fractie van de prijs van
een nieuwe motor.
Zo zijn er nog enkele voorbeelden. Voldoet de auto niet aan verbruik zoals door de fabrikant
is weergegeven? Door software kan de auto beter worden afgesteld, meer trekkracht bij een
lager toertal en zodoende tot wel 10% zuiniger. Ook voor softwarematig verhelpen storingen
EGR en Diesel Partikel Filters ben je bij GJ Mensen Tuning aan het juiste adres. Hiermee
kan al snel honderden euro’s worden bespaard.
ert an ,, e ver eteren de auto e verﬁjnen de erking van de motor Dat doen e door
de software in de motorcomputer aan te passen. Die is door de fabrikant op een standaard
manier geprogrammeerd. Wij kunnen die programmering optimaliseren.’’
Waarom komt de auto niet geoptimaliseerd, maximaal presterend uit de fabriek? Gert Jan:
,,Autofabrikanten leveren auto’s af met een standaardinstelling die overal ter wereld aan de
eisen voldoet. Wagens die in Nederland geleverd worden zijn net zo afgesteld als auto’s die
in Afrika of Rusland worden geleverd. Dat terwijl de omstandigheden daar heel anders zijn.
Omstandigheden die te maken hebben met het klimaat, maar ook met wettelijke eisen waaraan motoren moeten voldoen. Wij kunnen de instellingen van de motor zo veranderen, dat
deze wordt geoptimaliseerd aan de Europese omstandigheden of de gebruikswensen van de
berijder. Daarbij voldoet de motor van de auto nog steeds aan de Europese normen.’’
,,Daar komt nog iets bij’’, vervolgt de ondernemer. ,,Vroeger was het zo dat een bepaald type
auto door de fabrikant met bijvoorbeeld drie verschillende motoren werd geleverd. Dat zie je
steeds minder. Als je bijvoorbeeld een Volkswagen Transporter aanschaft, kun je die krijgen
met motoren van bijvoorbeeld 85, 102 of 140 paardenkrachten. Maar er zit precies dezelfde
motor in. Alleen is bij de ene auto het vermogen meer afgeknepen dan bij de andere. Fabrikanten investeren niet meer in verschillende motoren, die allemaal aan de normen moeten
voldoen en duur moeten worden getest. Ze stellen de motoren gewoon verschillend af. Door
wijzigingen in de software aan te brengen, kunnen we zelfs de Volkswagen Transporter met
85pk naar 175 paardenkrachten tunen.’’

Het voordeel voor de klant is duidelijk. Die kan een goedkopere versie van de auto aanschaffen en kan het motorvermogen door GJ Mensen laten opschroeven tot die van de duurdere
variant uto ezitters esparen zo op aanscha kosten, leaserijders esparen op de ﬁscale
bijtelling.
Maar meer vermogen kost toch ook meer brandstof ? Nee, hij wordt bij zelfde rijstijl zelfs
rond 10% zuiniger. ,,Het klinkt tegenstrijdig’’, zegt Gert Jan, ,,maar dat is niet zo. Doordat
de motor meer koppel (lees kracht) heeft, kun je vroeger opschakelen naar hogere versnelling. Stel dat je 200 toeren vroeger schakelt betekent dat je dus 200 inspuitingen per minuut
uitspaart. Dat is in de praktijk al gauw tussen 5 en 10%.
Behalve op software tuning legt GJ Mensen zich ook toe op elektronische systemen voor
auto’s. Gert Jan: ,,Denk aan navigatiesystemen, cruisecontrol en alarmsystemen. De beveiligingssystemen variëren van een simpele startblokkering tot de meest uitgebreide voertuigvolgs stemen Deze s stemen zijn
gecertiﬁceerd en voldoen aan de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen.
GJ Mensen Tuning | Stelmaker 24 | 9502 KA Stadskanaal | 0599 652 391
www.gjmensen.nl

