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

‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’
Dé reclamekrant van ondernemers
voor
de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

in Ter Apel is het gehele jaar actief. “Ons bedrijf is niet alleen geApril 2018 | 18e jaargang, nr. 152 | Adverteren?
John ten Hoff: 06 30 72 46 09
specialiseerd 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.

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
geleden ook al begrepen. Toen werden houten rolluiken gemonteerd.
Momenteel zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk,
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze
relatief goedkoop.”

Louw Roukema: 0599 61 11 99
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Kwaliteit
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ gaat voor kwaliteit. Daarom wordt
er alleen gebruik gemaakt van diverse gerenommeerde merken, met
door Jaap Ruiter
‘Heroal’
als de bekendste. “Daarnaast lever ik meestal motoren van het
In het‘Somfy’,
Bedrijvencentrum
aanmerk
de Hoofdweg
187 zijnveronder
merk
dat is al jarenBlijham
het beste
in deze branche”,
1 dak Roy
diverse
bedrijfjes
er een
klaart
Kamst,
die vangevestigd,
jongsafaan waardoor
is opgegroeid
in deveelzijdig,
wereld van
onderscheidend
en bijzonder
voor mee,
in enen
omlater
hetheb
huis
zonwering
en rolluiken.
“Ik hielpassortiment
mijn vader altijd
wordt
aangeboden.
Omdat Nog
op dezelfde
locatie
snackbardiversiteit,
‘Eetcounik
het bedrijf
overgenomen.
steeds zijn
vakmanschap,
persoonlijk
en service
de pijlers
onder het bedrijf,
al meer
ter B & J’ encontact
‘Tankstation
Halma’
zijn gevestigd
kan eendat
bezoek
dan
40
jaar
bestaat.
Zo
heeft
mijn
vader
het
altijd
gedaan,
zo
doe
ik het
aan Bedrijvencentrum Blijham gecombineerd worden met goednog
steeds
en
zo
zal
het
ook
blijven.”
koop tanken en lekker eten en drinken!
Ervaring
en goede
producten
Uniek en scherp
geprijsd
bedrijfjes gehuisvest en er wordt
‘Nee’
wordt
er
niet
verkocht
‘Jokazon
Zonwering
en Rolluiken’.
Bedrijvencentrum Blijham isbij
een
tevens
samengewerkt
met
Waar
bedrijven
dat wel eens doen,
komt
‘nee’ niet
voor in
uniekandere
concept.
Er zijn diverse
kleine,
regionale
ondernemers
het woordenboek van Roy Kamst. “We hebben
alle omstandigdie voor
verkoopruimte
huren
heden een oplossing. We krijgen overal wat voor.
Laatst hebben
en ingericht
hebbenwe
met
Afvallen en op gewicht blijven…?
Het kan!
Met ‘Cambridge Westerwolde’
in Jipsinghuizen
Zie onze advertentie op pagina 5!

opruiming bij
HArtmAn bedden!
Zie onze advertentie
op pagina 19!!

bAsko bouw
gasselternijveen
Voor al uw
bouwwerkzaamheden.
Zie onze advertentie
op pagina 5!

eigen artikelen. "Daardoor hoeven ondernemers niet zelf in hun
winkel aanwezig te zijn
en besparen daarmee
fors op personeel- en
huisvestingskosten", zegt
Flip Dekker, beheerder
van Bedrijvencentrum
Blijham. "Deze kostenbesparende samenwerking
resulteert weer in heel
scherpe prijzen! Wat dat

Laat uw schoorsteen
Quilt-shop AnneLiefs overvleugelt Kledingatelier Annelie
uit Stadskanaal!
Zie onzedoor
advertentie op pagina 13.
vakkundig
vegen
klus & schoorsteenveegbedrijf jd!!
Zie onze advertentie op pagina 3!!

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.”
betreft
is samenwerking de sleu- bakken. Van kwaliteitssokken tot
tel voor toekomstig succes voor
www.jokazon.nl
ondernemers!"

zelfgemaakte cadeauartikelen.
Van een ‘Grunnegs Houkje’ tot
Behalve ervaring en leveren van diverse
uitstekende
merken,Van
ondermetalen
tuinobjecten.
open
Gemoedelijk
en laagdrempelig
haardhout
en vogelvoer
tot
scheidt ‘Jokazon
Zonwering en Rolluiken’
zich met
een totaalpakket:
Bedrijvencentrum
Blijham en
is een
potgrond
en woondecoraties.
opmeten, offerte, levering
montage.
“We hebben
alles in eigen hand
gemoedelijke
enuit
laagdrempeKortom,
van we
alles
en te
veel om
en hoeven niets
te besteden, daarom
kunnen
altijd
efficiënt
lige
onderneming
zonder
extra
op
te
noemen!
"Daarom
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 is
enhet
13 okopsmuk
waar
iedereen
welkom
ook
beter
om
gewoon
eens
langs
tober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal,
in
ishet
enPagecentrum.
iedereen op zijn
gemak
te
komen",
voegt
Flip
Dekker
er
Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis
even
kan rondkijken
‘rond
aan toe.van
"Mede
omdat
we ook en
te maken
met de zeeroffunctionele
rolluiken
‘Jokazon
Zonwering
scharrelen’.
De
inrichting
en
veel
seizoensgebonden
artikelen
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon:
uitstalling
van
het
assortiment
verkopen."
0599-582286. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op
iswww.jokazon.nl.
basic en eenvoudig en wisselt
Zie ook onze advertentie op pagina 26!
bedrijvencentrumblijham.nl
nog al eens van samenstelling
Bedrijvencentrum Blijham heeft
waardoor het verstandig is om
regelmatig even langs te komen niet alleen een ongekend divers
assortiment en voor ieder wat
als u op zoek bent naar iets van
wils, maar biedt ook diensten
uw gading.
aan als verhuur van aanhangers
Veelzijdig, onderscheidend en
en woningontruimingen en
bijzonder
verhuizingen. Uiteraard ook voor
Het assortiment van Bedrijveneen prijs die past bij het Bedrijcentrum Blijham is zo veelzijdig, vencentrum Blijham, gevestigd
onderscheidend en bijzonder,
aan de Hoofdweg 187 in Blijham.
dat het moeilijk is samen te
Voor meer informatie kunt u belvatten: Van een uitstekend
len naar 06 53 9820 83 of een
gebruikte fiets tot witgoed van
kijkje nemen op
het merk Beko. Van brocante,
bedrijvencentrumblijham.nl
antiek en curiosa tot winterZie ook onze advertentie
harde palmbomen en bloemop pagina 4.

2

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

‘Margreet Dik Compressie & Mammacare Specialist’ uit Zuidlaren:

‘Als je basis goed is… Kun je alles aan!’
Zelfvertrouwen
‘Als je basis goed is… Kun je alles aan!’ Het is een uitspraak
in de ruimste zin van het woord die Margreet Dik vaak
gebruikt in haar werk. "Want met een goed advies, goed
passende bh en prothese krijgen vrouwen het zelfvertrouwen weer terug. En als de kleding daardoor mooi zit geeft
dat vervolgens ook een goed gevoel. Vrouwen durven zich
dan weer te laten zien, zonder schaamte." Margreet Dik
weet uit ervaring dat juist na een borstsparende operatie
en radiotherapie het vaak wenselijk is om een goed passende bh zonder beugel, al dan niet met een deelprothese,
te dragen. "Ik heb een grote collectie mooie lingerie en
badkleding. Door mijn ervaring als consulente en specialist
ben ik in staat om een goed passende voorziening aan te
meten. Dat kan zowel in een veilige omgeving thuis als op
een aanmeet-locatie."

door Jaap Ruiter
‘Margreet Dik Compressie & Mammacare Specialist’ uit
Zuidlaren is gespecialiseerd in het aanmeten van borstprotheses en de daarvoor bestemde lingerie en compressie hulpmiddelen bij en na kanker.

Totaalpakket
‘Margreet Dik Compressie & Mammacare Specialist’ biedt u
een totaalpakket en kan u daarom voorzien van zowel een
borstprothese, bh’s en zwemkleding als van Therapeutische elastische (arm)kousen en/of Jovipak voorziening. "Ik
vind persoonlijke aandacht en betrokkenheid hierbij heel
belangrijk. De gevolgen van een borstoperatie en behandeling na kanker is heel ingrijpend. Vrouwen voelen zich vaak
erg kwetsbaar en blijven met veel vragen zitten.

Daarom kom ik graag bij klanten thuis, in hun eigen veilige
en vertrouwde omgeving. Daar neem ik ruim de tijd voor
en bespreek uitgebreid de gevolgen van een borstoperatie. Verder geef ik een goed advies en breng ook allerlei
voorzieningen en voorbeelden mee om dat ook rustig te
bekijken en te bespreken."
Vergoeding
Margreet Dik heeft een samenwerking met de meeste
huid- en oedeemtherapeuten in de regio. "Omdat ik via
eMJe en de SEMH erkend ben en een overeenkomst heb
met alle ziektekostenverzekeraars komen Borstprothesen
en Therapeutisch elastische kousen voor vergoeding in
aanmerking."
06 239 30 228 of info@margreetdik.nl
Op woensdag 26 mei van 18.30 tot 21.00 uur is Margreet
Dik aanwezig op de Pink Ladies Night In Sigrids Garden
Emmen. Ze is daar met een ruim assortiment op het gebied
van persoonlijke verzorging bij/na kanker. U bent van harte
welkom! Tevens houdt Margreet Dik een modeshow op 2
juni a.s. voor de Samenloop voor Hoop in De Blauwe Stad.
Er is nog plek voor de eregasten!
Als u vragen heeft kunt u bellen naar 06-23930228
of mailen naar info@margreetdik.nl

Een wereld te winnen
"Er is nog een wereld te winnen", dacht Margreet Dik vaak
toen ze als consulent jarenlang in loondienst werkte en
daarom op een gegeven moment voor zichzelf begon met
‘Margreet Dik Compressie & Mammacare Specialist’. "Een
eigen onderneming biedt mij de kans om vrouwen na een
borstoperatie of radiotherapie te helpen en te begeleiden
op een manier waarvan ik denk dat dat het beste is."

Exclusief bij Van den Berg Hoortoestellen:

KLINKENDE INRUILACTIE met de nieuwste Starkey
iQ hoortoestellen

slechthorenden, gratis, te voorzien van de juiste hoorzorg en
goede hoortoestellen. Inmiddels
is de Starkey Hearing Foundation
in meer dan 100 landen actief
in o.a. Afrika, Europa, Amerika en
Centraal Azië.

Heeft u hoortoestellen aangeschaft, maar draagt u ze niet? Of kent u
iemand die zijn of haar hoortoestellen niet draagt? Voor diegene die
het hoortoestel in de kast heeft liggen, omdat het toestel simpelweg
niet voldoet aan de verwachtingen, heeft Van den Berg Hoortoestellen een klinkende inruilactie.
Tot 1000 euro voordeel
En het mooie is, het maakt niet
uit waar de hoortoestellen zijn
gekocht: u levert uw oude toestel
in bij Van den Berg Hoortoestellen
en ontvangt een klinkende korting
op de aanschaf van nieuw toestel
uit de iQ-serie (uw voordeel kan
oplopen tot maar liefst 1000
euro!). Tevens doneert Van den
Berg Hoortoestellen uw oude
hoortoestel aan de Starkey Hearing Foundation!
Belastingvoordeel
Zowel de Muse iQ, als de Halo iQ
én de SoundLens iQ zijn high-end
hoortoestellen uit het topsegment.
In het kader van “privé-aankoop”

is de aanschaf van deze toestellen
aantrekkelijk fiscaal aftrekbaar, uw
belastingvoordeel kan oplopen
tot maar liefst 50% van de totale
aanschafwaarde. Informeer bij de
audiciens van Van den Berg Hoortoestellen naar een persoonlijke
berekening van uw belastingvoordeel.
Hearing Foundation
Wereldwijd zijn ruim 360 miljoen
mensen slechthorend, slechts drie
procent van deze slechthorenden
is in staat om aanspraak te maken
op goede audiologische zorg. De
Starkey Hearing Foundation heeft
als doel om deze grote groep

Maatschappelijk betrokken
Van den Berg Hoortoestellen is
maatschappelijk betrokken en
is dan ook trotse partner van
de Starkey Hearing Foundation.
Sinds de oprichting in 1984 heeft
deze stichting wereldwijd meer
dan tweemiljoen hoortoestellen
geschonken aan hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks
doneert de stichting maar liefst
100.000 hoortoestellen. In 2017
doneerde Van den Berg Hoortoestellen meer dan 100 hoortoestellen aan de Hearing Foundation,
úw bijdrage maakt het verschil en
helpt mee om de wereld beter te
laten verstaan.
Europese introductie
Deze tijdelijke inruilactie maakt
onderdeel uit van de Europese
Starkey iQ introductie en is geldig
t/m 31 mei 2018. Gun ook uw
oude hoortoestellen een tweede
ronde. Want uw bijdrage laat
de wereld beter verstaan en ú
ontvangt een klinkende korting. U
hoort het goed, uw oude hoortoestellen zijn, bij Van den Berg
Hoortoestellen, veel geld waard!

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

3

Sportstudio Caroline Fit & Fun in Stadskanaal
maakt buffelen, trainen en yoga leuk en gezellig
Door Jan Venema
Maandagochtend, 10 uur. Uit de zaal met spinningfietsen in Sportstudio Caroline Fit &
Fun klinkt een gezellig gekeuvel. Zo’n vijftien mensen in sporttenue hebben plaatsgenomen op een toestel en trappen langzaam hun benen warm. Dan vraagt de instructeur
de aandacht. De spinners gaan er goed voor zitten, de benen versnellen. Het volume
van een stevig stuk dance-muziek zwelt aan. De groepsles is begonnen. Er worden vele
calorieën weggetrapt. De sfeer is gemoedelijk, vrolijk.
,,Dit is geen reguliere sportschool, waar de bezoekers individueel op uiteenlopende toestellen hun oefeningen doen’’, zegt Caroline Ottevanger van de sportstudio aan de Oosterstraat in Stadskanaal. ,,Wij zijn gespecialiseerd in groepslessen. We creëren het gevoel
dat je met een aantal andere mensen gezamenlijk een doel bereikt. Dat komt de sfeer ten
goede. En het is goed voor de motivatie en dus de prestaties. Samen sta je sterk en ben je
beter in staat de trainingen vol te houden. Onze kracht is kleinschaligheid. In de groepen
kennen de mensen elkaar en de instructeurs kennen alle bezoekers.’’
Caroline en haar collega-instructeurs hebben vakkennis hoog in het vaandel staan. ,,We
zijn vaak in opleiding’’, zegt de onderneemster. ,,Alleen al het laatste half jaar hebben we
ons extra bekwaamd in het geven van groepslessen pilates, yin yoga en hatha yoga.’’ Met
name de yoga-disciplines kennen een groeiende populariteit. Bij Sportstudio Caroline
worden aan Westerse maatstaven aangepaste lessen in club yoga, hatha yoga en yin yoga
gegeven. ,,Yoga is afkomstig uit het oosten. In oosterse culturen zitten mensen vaak op
hun hurken, West-Europeanen doen dat nauwelijks.

De Child's Pose. Deze houding komt bij alle vormen van yoga voor.
Bij ons hebben mensen vaak ook een langere lichaamsbouw. Daar zijn de oefeningen iets op aangepast.’’ De
‘verwesterde’ yoga oogt vlot en sportief.
Wat is het verschil tussen de drie yoga-disciplines? Caroline: ,,Yin Yoga is vooral gericht op het rekken van het bindweefsel en dat brengt rust en ruimte in het lichaam. Het is
meditatief, er worden passieve maar intensieve houdingen
gedaan. Door langere tijd in een houding te blijven krijg je
ook rust en ruimte in je hoofd. Het is mindfulness, bewustwording. Je wordt er kalm en rustig van. Hatha Yoga is iets
meer inspannend, maar daardoor ook weer ontspannend.
Een vast onderdeel is de zonnegroet en er zijn veel afwisselende yoga-oefeningen waarbij de nadruk ligt op houding,
kracht, balans, actief stretchen en ademhaling. De ademhalingsoefeningen zijn heel belangrijk. Die zijn bedoeld om
de oefeningen te ondersteunen.’’
En dan is er nog de club yoga. ,,Dat is een mix van tai chi,
yoga en pilates. Een behoorlijk intensieve vorm, waarbij het
zweet je na een poosje wel uitbreekt. Mensen hebben in
het dagelijkse leven vaak te kampen met een hoog stressniveau. De verschillende vormen van yoga kunnen deze
mensen goed helpen om rust en balans te vinden.’’
Naast de yoga-vormen zijn spinning en pilates al genoemd.
Maar de sportstudio biedt een veel groter scala aan bewegings- en training disciplines. Eentje die er in ieder voorjaar
uitspringt is de outdoor bootcamp. Met de invoering van de
zomertijd wordt de bootcamp (die het hele jaar door word
gehouden) naar buiten verplaatst. Hardlopen afgewisseld
met een reeks krachtoefeningen. Weer of geen weer, de
bootcampers treden iedere vrijdagavond aan op de parkeerplaats van het Pagecentrum voor een stevige workout
in een groene omgeving. Hoogtepunt van de outdoor bootcamp is de gezamenlijke deelname van de bootcamp groep
aan de jaarlijkse Cavemen Challenge in Exloo.
Verder kun je bij Sportstudio Caroline terecht voor trainingsprogramma’s als Club Cycle, Club Step, Club Dance,
Club Power, JumpFun en Body Fit. Caroline: ,,Onder goede
begeleiding. De instructeurs zijn ervaren en -zoals gezegdvernieuwen hun kennis voortdurend. De ‘volwassen’ leeftijd
van de instructeurs is een heel bewuste keuze. We willen
dat de groepen worden begeleid door mensen die al een
behoorlijke levenservaring hebben.’’ Dat wordt gewaardeerd door de deelnemers in de verschillende groepen.
Jong en oud voelen zich er thuis. ,,Ik ben er trots op te kunnen vertellen dat we een groep hebben waarvan de jongste
deelnemer 63 jaar is en de oudste 84’’, zegt de houdster
van de sportstudio. De waardering blijkt ook uit het grote
verzorgingsgebied dat de studio bedient. Dat fit worden
fun kan zijn weten klanten uit Stadskanaal en Musselkanaal
maar ook uit bijvoorbeeld Nieuw-Buinen, Borger, Alteveer
en Sellingen.
Sportstudio Caroline Fit & Fun
Oosterstraat 11, Stadskanaal
tel: 06 24 24 02 15 | info@sportstudiocaroline.nl
www.sportstudiocaroline.nl
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Afvallen en op gewicht blijven…? Het kan!
Met ‘Cambridge Westerwolde’ in Jipsinghuizen
door Jaap Ruiter
Als iemand weet welke worstelingen je doormaakt als je van je overgewicht af wil, dan is het Irene Prins uit Jipsinghuizen wel. Ooit had
ze last van flink overgewicht, maar met behulp van een consulent, de
producten en het Stappenplan van het Cambridge Weight Plan lukte
het Irene om haar BMI (een index voor het gewicht in verhouding tot
je lichaamslengte) weer op het gewenste niveau terug te krijgen.
"Toen wist ik als ervaringsdeskundige dat ik ook consulent van Cambridge wilde worden. Ik geloof heilig in de methode van Cambridge."
Geen honger
Er zijn veel producten en programma’s om af te vallen. Irene
Prins weet er alles van en volgde

Totdat ze in contact kwam met
een consulent van Cambridge en
haar leven drastisch veranderde.
Irene volgde het C500 programma
(tegenwoordig Stap 1 uit het Stappenplan): 3 Cambridge producten
per dag, met de begeleiding van
een ervaren Cambridge Weight
Plan consulent. "Deze begeleiding
is onmisbaar, want achter overgewicht gaan vaak psychische
klachten schuil. Ook daar moet je
ze bijna allemaal. Ze bleef echter
jojo-en met haar gewicht. "Weet je, aandacht aan schenken om terugafvallen gaat nog wel, maar op ge- val te voorkomen."
wicht blijven, dat is het probleem!"
Kwaliteit
Een van de toelatingseisen van
Cambridge om consulent te
worden is een BMI van 28 of lager.
"Daar voldeed ik dus al aan toen
ik mij aanmeldde", vertelt Irene.
"Daarnaast kreeg ik een gedegen
opleiding en training. Cambridge
Weight Plan werkt in diverse
fasen van het Stappenplan met
maaltijdvervangers. Deze worden
door de EFSA (Europese Autoriteit
voor Voedselveiligheid) gezien
als effectief voor gewichtsverlies
en gewichtsbehoud (VO (EU) Nr.
432/2012)."

werk dus. Tijdens het afvallen
wordt u begeleid door Irene Prins,
die verder kijkt dan alleen het afvallen en ook aandacht heeft voor
eventuele achterliggende oorzaken van het overgewicht. "Nare
ervaringen uit het verleden of
stress zijn bijvoorbeeld mogelijke
veroorzakers van overgewicht",
weet Irene uit ervaring.

Op maat
Voordat u aan afvallen gaat beginnen krijgt u eerst een uitgebreide
intake. Het Stappenplan is flexibel
en helpt u op een manier die het
beste past bij uw leefstijl. Maat-

Gewichtsbeheersing
Irene Prins heeft zelf nog een
eigen ‘Stap’ toegevoegd na Stap 7.
"Ik heb dat ‘een stapje verder met
Irene’ genoemd. Deze stap houdt
in dat ik mensen blijf uitnodigen

om eens per 6 tot 8 weken langs
te komen om het gewicht te blijven checken. Deze extra stap bied
ik als extra service geheel gratis
aan omdat ik graag wil dat iemand
op zijn streefgewicht blijft."
www.ireneprins.nl
Irene Prins is met haar
‘Cambridge Westerwolde’ gevestigd aan de
Wollinghuizerweg 21
in Jipsinghuizen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 2503 5555 of een
kijkje nemen op www.ireneprins.nl
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Voor reparatie, onderhoud en restauratie van alles wat
wielen heeft gaat u naar Voertuigen Service Hardenberg
in Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Gezien de veelzijdigheid en de
deskundigheid in combinatie met
de professionele werkplaats, zou
je denken dat Voertuigen Service
Hardenberg (VSH) bestaat uit een
compleet team met vakmensen
die ieder hun eigen specialisme
hebben.
Allround in zijn vakgebied
Maar niets is minder waar, want
achter VSH gaat het eenmansbedrijf van Henri Hardenberg
schuil. Hij is allround en een echte
liefhebber en geïnteresseerd in alles wat rijdt, zowel motorisch, elektronisch, pneumatisch als constructiewerk en restauratie. Daarnaast
heeft Henri Hardenberg de beschikking over een
ruime en zeer professioneel uitgerust en ruim
onderkomen met een extra zware en lange brug
van 5,5 ton, metaalbewerkingsafdeling, aparte
(hoge) werkplaats voor vrachtwagens en campers,
testkast, moderne en extra uitgebreide diagnoseapparatuur (het neusje van de zalm), nieuwe
banden-apparatuur voor grotere velgen en uitstekende gereedschappen. Verder heeft hij ook nog
een mobiele werkplaats inclusief auto-ambulance
voor pechgevallen en reparatie op locatie.
Aangepaste openingstijden voor ondernemers
Vanwege de veelzijdigheid en de deskundigheid
is VSH het adres voor alle voertuigen van alle
merken, voor zowel de particuliere als de zakelijke
markt. Van auto’s tot vrachtwagens. Van trailers
tot bestelbusjes. Van aanhangers tot campers en
van oldtimers tot caravans. Bovendien heeft VSH
uitgebreide werktijden, zodat ondernemers hun
busjes en vrachtwagens geen dag hoeven missen
als onderhoud of reparatie nodig is. "Ik pas mij bij
mijn klanten aan", is het nuchtere commentaar
van Henri Hardenberg. "Ik begrijp heel goed dat
iemand met een eigen bedrijf overdag zijn bus,
vrachtwagen of aanhanger niet kan missen. Speciaal daarvoor ben ik ook open tijdens de bouwvakvakantie, zodat de ondernemer onbezorgd op
vakantie kan en als hij weer begint het rijdend
materieel weer piekfijn in orde is."
Pietje Precies
En ook al heeft hij het soms erg druk, Henri Hardenberg peinst er niet over om personeel aan te
nemen. "Ik ken mezelf, ik geef moeilijk dingen uit
handen omdat ik een ongelooflijke Pietje Precies
ben. Ik ben daarom een beetje moeilijk om mee
samen te werken omdat ik geen genoegen neem
met voldoende. Alles moet top zijn, zeker omdat
ik niet zit te wachten op nawerk. Bovendien word
ik een beetje obsessief als zich een probleem
voordoet dat in eerste instantie niet op te lossen
lijkt. Ik ga dan het liefst de hele nacht door om
het euvel te vinden en te verhelpen. Gelukkig heb
ik goede contacten met andere techneuten. Er is
daarom nog nooit een probleem niet opgelost."
www.voertuigenservice.nl
En wat betreft de prijs komt u bij VSH nooit voor
een verrassing te staan. "Voor aanvang van de
werkzaamheden maak ik altijd een nauwkeurige
prijsopgave", legt Henri Hardenberg uit. "En mocht
ik iets onverwachts tegenkomen, al is het nog zo
klein, dan neem ik direct contact op met de eigenaar. Daarnaast kan ik vrij scherp met de prijs voor
de dag komen, omdat ik geen personeel of een
showroom heb, met als bijkomend voordeel dat
de klant daarom altijd zaken doet met de eigenaar
zelf. Dat vindt de klant meestal erg prettig. En ik
ook."
Voertuigen Service Hardenberg is gevestigd aan
de Gasselterstraat 9 in Stadskanaal. Telefoon:
0599-611 385 of 06 2184 2092. U kunt ook eens
kijken op www.voertuigenservice.nl
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Massage Therapie Vlagtwedde
Een degelijke behandeling voor een breed scala aan klachten
door Jaap Ruiter
Massage Therapie Vlagtwedde bestaat dit jaar 12 jaar. In die tijd heeft eigenaar Erik
Wilts zich ontwikkeld tot een veelzijdig en ervaren therapeut met diverse specialisaties: Sportmassage, Blessurepreventie, Medical tape, Warmtepakking en Massage, Shiatsu, Dorn-methode en Bindweefselmassage. Massage Therapie Vlagtwedde corrigeert
scheefstand en verhelpt pijn aan het bewegingsapparaat, stress en psychosomatische
klachten als lusteloosheid en vermoeidheid. Verder biedt Massage Therapie Vlagtwedde verlichting bij reumatische aandoeningen, Fybromyalgie, Parkinsons, etc.
Resultaat gericht
De term massage in de bedrijfsnaam Massage Therapie Vlagtwedde is in dit verband
een beetje misleidend, want wat Erik Wilts
vooral niet doet is een beetje lekker masseren. "Nee, als mensen dat wel willen kunnen

ze beter naar een massagesalon gaan. Ik
pak mijn klanten over het algemeen redelijk
stevig aan omdat dat vaak ook niet anders
kan als je resultaat wilt boeken. Masseren
doe ik alleen als dat in de behandeling past.
Ik begin altijd met een gedegen onderzoek,

omdat ik precies wil weten waar de klachten
vandaan komen en waardoor ze veroorzaakt
worden. Als dat bekend is, ga ik direct aan
het werk, want ook bij een eerste afspraak
wil ik resultaat zien."
Succes
Het succes van Massage Therapie Vlagtwedde begon toen Erik Wilts sportmasseur
werd en sporters van diverse sportclubs uit
de regio onder zijn hoede had. "Vervolgens
bekwaamde ik mij in Blessurepreventie,
omdat voorkomen nog altijd beter is dan
genezen. Omdat het menselijk lichaam mij
steeds meer begon te fascineren volgde
ik meer opleidingen, waaronder Shiatsu. Ik
wilde dat eerst niet omdat ik dacht dat ik
daar veel te nuchter voor zou zijn. Maar ik
moet eerlijk zeggen dat ik aangenaam verrast was toen ik kennis maakte met Shiatsu.
Het is een hele bijzondere therapievorm die
de natuurlijke zelfhelende kracht van het
lichaam stimuleert door druk toe te passen op specifieke punten op het lichaam.
In 2016 heb ik de hbo-opleiding Medische
Basiskennis afgerond. Dat was niet alleen
een hele interessante opleiding, maar ook
noodzakelijk om als geregistreerd therapeut
in het Zorgregister te worden opgenomen."
Behandeling van breed scala aan klachten
Massage Therapie Vlagtwedde heeft in al
die jaren een uitstekende naam opgebouwd
en werkt samen met diverse fysiotherapeuten. "We verwijzen naar elkaar", zegt Erik
Wilts. "Tot voor kort werkte ik als freelancer
ook bij het Fontana Resort Bad Nieuweschans, maar dat viel niet meer te combineren met mijn eigen praktijk. Sinds maart

concentreer ik mij volledig op Massage
Therapie Vlagtwedde. Mijn brede opleiding
stelt mij in staat om een breed scala aan
klachten te behandelen."
www.erikwilts.nl
Behalve uitstekend opgeleid en veel ervaring, wordt Erik Wilts streng gecontroleerd
door branche-organisaties. "Dat is voor
mijn klanten een waarborg voor kwaliteit.
Bovendien ga ik regelmatig op bijscholing.
Omdat mijn praktijk op de begane grond
is gesitueerd is het heel toegankelijk voor
mensen die slecht ter been zijn. Maar mijn
praktijk is sowieso erg toegankelijk omdat
er geen verwijzing van de huisarts nodig
is. Mijn behandelingen worden bovendien,
mits aanvullend verzekerd, door de meeste
zorgverzekeraars vergoed (alternatieve
geneeswijzen)."
Massage Therapie Vlagtwedde is gevestigd
aan de Boerhoorn 7 in Vlagtwedde. Telefoon: 0599-287033 of 06 2120 4729. U
kunt ook kijken op www.erikwilts.nl
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Quilt-shop AnneLiefs overvleugelt
Kledingatelier Annelie!
door Jaap Ruiter
Soms loopt het anders dan je had gedacht
als ondernemer. Dat overkomt Annelie
Dikland momenteel ook. Vanwege het succes van haar goedlopende ‘Kledingatelier
Annelie’, voor kledingherstel en verstelwerkzaamheden, betrok ze onlangs een
nieuw onderkomen bij huis. Daarnaast is
Annelie Dikland bekend met ‘AnneLiefs’,
een quilt-shop met voornamelijk vrolijke
en kleurrijke patchworkstoffen, materialen en patronen om de mooiste quilts te
maken. Omdat Annelie enige tijd geleden
is begonnen om een oude quilt-techniek
nieuw leven in te blazen met zelfgemaakte
patronen is quilt-shop ‘AnneLiefs’ momenteel zo populair onder quilt-liefhebbers
dat het ‘Kledingatelier Annelie’ heeft
overvleugeld!
‘Winterse Hexjes’
Annelie Dikland is nog steeds een beetje
beduusd van het succes van ‘AnneLiefs’,
haar in korte tijd erg populair geworden
quilt-shop. "Dat is begonnen met ‘Winterse
Hexjes’, een combinatie van zelf ontworpen
patronen met hexagonnen van 1 inch en
een oude quilt-techniek, die paperpiercing
wordt genoemd. Deelnemers krijgen elke
zaterdag een mailtje met een weekopdracht
van mij wat uiteindelijk moet resulteren in
een prachtige Hexagon Quilt van 1,5 bij 2
meter. Deze ‘Winterse Hexjes’ zijn momenteel zo populair dat de daarvoor benodigde
hexagonnen niet aan te slepen zijn en ik

van de groothandel vaak krijg te horen dat
ze uitverkocht zijn. Ja, het is onvoorstelbaar.
Ik ben inmiddels zo druk met mijn quiltshop dat ik bijna geen tijd meer heb voor
mijn kledingatelier, dat ik er ook graag naast
wil blijven houden."

te doen maar tegelijkertijd ook verslavend,
zodat het wel eens moeite kost om er mee
op te houden. Maar ja, het is ook zo leuk om
met je handen bezig te zijn en van restjes
stof iets moois te maken. Voor op de bank,
het bed, op tafel of aan de muur."

Ontspannend en verslavend
Annelie is zelf een groot liefhebber van
naald en draad en dan met name quilten,
een eeuwenoude handwerktechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van drie lagen:
patchwork, tussenvulling en achterkant.
"Quilten is ontspannend en rustgevend om

Schot in de roos
Annelie staat met AnneLiefs ook regelmatig op handwerkbeurzen, en ervaart dan
aan den lijve hoe populair het quilten nog
steeds is. "En ook hoe populair ‘Winterse
Hexjes’ is", vult ze aan. "Bezoekers komen
dan naar mij toe met hexjes en vertellen

allemaal even enthousiast hoe leuk ze het
vinden om met ‘Winterse Hexjes’ bezig te
zijn. Ja, wat dat betreft is dat eigen ontwerp
een schot in de roos gebleken!"
www.anneliefs.nl
Annelie Dikland is met haar kledingatelier
en quilt-shop te vinden aan de H.J. Kniggekade 13 in Stadskanaal en met een
webshop op het internet: www.anneliefs.nl.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar
0599-613 032 of 06 521 32 430 of een
kijkje nemen op Facebook.
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‘Sarina’s Hair & Beauty’ in Musselkanaal bestaat
deze maand 10 jaar
door Jaap Ruiter
‘Sarina’s Hair & Beauty’ bestaat op 29 april precies 10 jaar. De zowel van buiten als binnen fraai ogende salon van Sarina Stevens is
een combinatie van een moderne, professionele en trendy kapsalon met daarnaast schoonheidsbehandelingen. Dat maakt ‘Hair &
Beauty’ uniek omdat er maar 1 afspraak hoeft te worden gemaakt
voor zowel een kappers- als een schoonheidsbehandeling!
Passie voor het werk
Sarina Stevens is trots op het tienjarig
jubileum en haar grote klantenkring die
nog steeds groeit, maar voegt er direct
aan toe dat het succes van ‘Hair & Beauty’
voor een groot deel te danken is aan haar
fantastische medewerksters. "Kijk, ik kan
nog zoveel willen en nog zoveel plannen
maken, maar zonder goed en gemotiveerd
personeel gaat dat echt niet lukken. Wat dat
betreft heb ik het geweldig getroffen. We
vormen met ons vieren een superleuk en
hecht team en hebben allemaal dezelfde
passie voor ons werk. Dat zie je terug in de
salon. Van onze klanten horen we vaak dat
de sfeer prettig, plezierig en ontspannen is.
Ze voelen zich welkom door de aandacht en
het persoonlijke contact. Omdat onze klanten hier graag komen dragen zij ook bij aan
het succes van ‘Hair & Beauty’, mede door
een positieve mond-tot-mond-reclame."
Ervaring, deskundigheid en creativiteit
Maar een moderne kap- en schoonheidssalon vraagt uiteraard meer dan alleen
een hartelijk welkom en een goede sfeer.
‘Sarina’s Hair & Beauty’ beschikt tevens
over veel ervaring, deskundigheid en creativiteit. "We bieden net iets meer omdat we
eigenlijk van onze hobby ons werk hebben
gemaakt", legt Sarina uit. "We gaan niet

verplicht op cursus
of bijscholing, maar
we gaan met plezier
op cursus en bijscholing. Omdat we zo
gepassioneerd zijn
houden we sowieso
alle trends op ons
vakgebied goed in de
gaten. Dat gaat automatisch, ongeacht
of we de krant lezen,
televisie kijken of ergens anders zijn. Door
die combinatie van
plezier in ons werk
en onze gedrevenheid gaan we net iets
verder. Ons streven is
om het beste voor de
klant er uit te halen,
zodat hij of zij weer
tevreden, vol zelfvertrouwen en met een
goed gevoel de salon verlaat."
Eigentijdse en frisse uitstraling
Wat trouwens niet moet worden vergeten,
is dat ‘Sarina’s Hair & Beauty’ door een
ringetje is te halen, zowel de binnen- als de
buitenkant. De salon is bij huis gevestigd
maar staat er wel los van, met eigen ruime

parkeermogelijkheden en eigentijdse en
frisse uitstraling. Binnen voelt het huiselijk,
maar is het ook netjes, hygiënisch, modern
en tot in de puntjes afgewerkt. Daarmee
lijkt de hand van Sarina zichtbaar. "Ik ben
inderdaad niet snel tevreden", lacht ze.
"Goed is niet goed genoeg voor mij, daarom
streef ik naar perfectie, zowel in behandeling, benadering als omgeving, maar weet
ook dat dat niet altijd haalbaar is."

www.sarinahairandbeauty.nl
‘Sarina’s Hair & Beauty’ is gevestigd aan de
Horsten 34A in Musselkanaal. Vanwege het
tienjarige bestaan wordt er in de maand
mei de nodige aandacht aan dit heugelijke
feit gegeven. Voor meer informatie kunt
u bellen naar 0599-637 258 of een kijkje
nemen op www.sarinahairandbeauty.nl, of
de Facebookpagina bezoeken.
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BelgaWitgoedService uit Stadskanaal is snel,
deskundig, ervaren, flexibel en allround
door Jaap Ruiter
Soms komt er iets op je pad wat je niet
kunt weigeren. Dat was ook het geval
met René Belga uit Stadskanaal en was
de reden om met BelgaWitgoedService
voor zichzelf te beginnen. "Toen ik in
2014 de overstap maakte naar een eigen
bedrijf had ik heel snel mijn oude klanten
ook weer terug, die wilden graag met
mij mee", vult René Belga aan. "Met mijn
BelgaWitgoedService ben ik het adres voor
alle reparaties van alle merken witgoed."
Binnen 10 minuten is het probleem opgespoord
Door zijn jarenlange ervaring en jaarlijkse
bijscholing kent witgoed geen enkel geheim
voor René Belga. "Wat dat betreft ben ik van
alle markten en merken thuis. De meeste
apparatuur ken ik door en door omdat ik
al heel lang in het witgoed werkzaam ben.
Meestal weet ik binnen 10 minuten wat het
probleem is en wat er moet gebeuren. Ik
heb als voordeel dat ik veel goedkoper ben
dan de reguliere merkgebonden witgoedmonteurs omdat ik in principe nergens aan
gebonden ben."
Snel, deskundig, ervaren, flexibel en
allround
Omdat BelgaWitgoedService snel, deskundig, ervaren, flexibel en allround is, wordt
René Belga door fabrikanten van diverse
merken regelmatig ingezet voor regionale
storingen. "Dan is het niet handig als er een
monteur uit het westen van het land moet
komen. Fabrikanten weten dat ik ervaring en
kennis heb van alle merken. Bovendien krijg

ik van diverse fabrikanten uitnodigingen
voor bijscholing als er een nieuw apparaat
op de markt is."
Ook aantrekkelijk voor de zakelijke markt
"Ik vind een eigen bedrijf geweldig", vervolgt René Belga. "Het geeft mij een gevoel
van vrijheid dat ik mijn eigen tijden kan
bepalen, ook al is het hard werken en altijd
klaar staan. Maar dat vind ik weer niet erg. Ik
werk hoofdzakelijk voor particulieren, maar

ook de zakelijke markt kan mij inschakelen na de garantieperiode. Als de garantie
afgelopen is kan het voor ondernemers heel
aantrekkelijk zijn om mij in de arm te nemen
in plaats van de merkgebonden witgoedmonteurs."

kookplaten, fornuizen, ovens, magnetrons,
afzuigkappen en koffieautomaten. Tevens
is BelgaWitgoedService servicepartner voor
ondermeer Whirlpool, Indesit, Bauknecht,
KitchenAid, BEKO, Leisure, Bertazzoni en La
Germania.

www.belgawitgoedservice.nl
U kunt bij BelgaWitgoedService terecht voor
alle reparaties betreffende groothuishoudelijke apparaten zoals wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, koelkasten, vriezers,

René Belga is met zijn BelgaWitgoedService
gevestigd aan de Postkade 26 in Stadskanaal. Telefoon: 06 373 42 333. Voor meer
informatie kunt u ook kijken op
www.belgawitgoedservice.nl
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Nieuw bij ‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ in
Ter Apelkanaal: De binnenkant reinigen van uw personenauto
2017 is het jaar waarin er veel veranderd is bij ‘Truck en
Carwash Center Zuid Groningen’ aan de Ambachtsweg 2 in
Ter Apelkanaal. “In mei zijn we begonnen met de verkoop
van verse broodjes en in juni hebben we een nieuwe machine aangeschaft voor de carwash. Tevens kunt u sinds
kort bij ons terecht voor het reinigen van de binnenkant
van uw personenauto”, vertelt Jacqueline Westendorp.
Vanaf 2003
‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ in Ter Apelkanaal
ging van start in 2003. “We hebben de onderneming vanuit
het niets stapje voor stapje opgebouwd en uitgebreid met
extra diensten”, vertelt Jacqueline.
“Momenteel hebben we de beschikking over een moderne
truck- en autowasstraat, twee overdekte wasboxen, een
mattenwasser, 24/7 tankstation en een shop met een divers assortiment dat toegespitst is op truckers en automobilisten en serveren we warme snacks en verse broodjes.”
In juni 2017 hebben we een nieuwe machine gekregen
voor de carwash. Deze machine heeft SOFTEX borstels,
dit borstelmateriaal komt als beste uit de ADAC test. Ook
zijn er extra mogelijkheden bij gekomen in de programma
keuzes. Er is nl een bodemwasser bijgekomen en er zit een
extra polishprogramma op. Uw auto wordt dan tijdens de
wasbeurt gelijk gepoetst. Voor personenauto’s hebben we
aantrekkelijke tarieven: vanaf € 8,00 tot € 15,-- voor de
meest uitgebreide behandeling.
Extra service voor personenauto’s
Sinds september 2017 hebben we als extra service dat we
de binnenkant van uw personenauto ook kunnen reinigen.
Dit doen we in combinatie met het wassen van de buitenkant. Uw auto word na gedroogd en de deursponningen
worden gedroogd. Verder word de binnenkant uitgezogen
en als het nodig is gaan de matten door de mattenwasser.
Het dashboard en de ramen worden ook schoongemaakt.
Deze service bieden we voorlopig alleen op afspraak op

dinsdag en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur. Belt u voor
een afspraak met 0599-470711 of kom langs in de shop.
Jan Westendorp vult aan dat er nog steeds automobilisten
zijn die niet weten dat de dubbele wasstraat ook geschikt is
voor personenauto’s. “We hebben zowel een truck- als een
autowasstraat waardoor het geschikt is voor auto’s, busjes,
caravans, campers en vrachtwagens.
” 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.”

'Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ is zes dagen per
week open. “Maar het tankstation dat onlangs vernieuwd
en omgebouwd is naar een ‘Avia Express’ is 24/7 open”,
vult Jacqueline aan. “Ons bedrijf is redelijk uniek in de
regio, want er zijn weinig locaties waar je vrachtwagens en
bussen kunt laten reinigen met een speciale wasstraat.
Bovendien zijn wij ruim gehuisvest waardoor trucks en bussen voldoende ruimte hebben om te manoeuvreren.”
www.tcczuidgroningen.nl
‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ is gevestigd aan
de Ambachtsweg 2 in Ter Apelkanaal. Telefoon: 0599-470
711 of mobiel: 06 5239 4019. Voor meer informatie kunt u
ook een kijkje nemen op www.tcczuidgroningen.nl
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Folkers Rijopleidingen in Onstwedde bestaat 10 jaar!

door Jaap Ruiter
Toen Mennie Folkers 10 jaar geleden begon met Folkers Rijopleidingen kon hij niet
bevroeden hoe succesvol dat zou worden. "Ik ben alleen begonnen, en had het plan om
hooguit nog een instructeur aan te nemen, maar ik kreeg zoveel aanmeldingen dat ik
wel moest uitbreiden!"
B, EB, A, AM en T plus theorie en app
Momenteel rijdt Folkers Rijopleidingen met
10 instructeurs, 8 lesauto's, 3 motoren, 3
scooters, bus met aanhanger en een tractor.
"Men kan hier terecht voor de rijbewijzen
B (auto), E achter B (aanhanger), A (motor),
AM (bromfiets/brommobiel) en T (trekker)",
voegt Mennie Folkers er aan toe. "Daarnaast
geven we theorie in ons eigen theorielokaal
en bieden we leerlingen een app waarin de

afspraken en vorderingen staan. Dat wordt
door ons bijgehouden."
Echte rijles
Het succes van Folkers Rijopleidingen is
vooral te danken aan de manier van lesgeven: met aandacht en deskundigheid. "En
afspraak is afspraak bij ons", vult Mennie
Folkers aan. "Bovendien is een rijles ook
een echte rijles. We rijden geen rondjes

om lekker bezig te zijn. Na afloop hebben
leerlingen ook echt het gevoel dat ze iets
geleerd hebben! Dat zie je terug in het
bovengemiddelde slagingspercentage van
onze rijschool. Verder halen we geen leerlingen met leerlingen op en heeft iedere
leerling altijd dezelfde instructeur. Ook
bieden wij proeflessen voor elke categorie
tegen gereduceerd tarief. Maar eerlijk is
eerlijk, onze prachtige Audi's (5 x A3 en 3
x Q3) hebben ook de nodige aantrekkingskracht op toekomstige leerlingen."
Altijd goede match
Mennie Folkers is trots op zijn team. "We
zijn allemaal even gepassioneerd en staan
altijd voor elkaar klaar. En juist omdat we

een grote rijschool zijn kunnen we ook beter matchen. Zo heeft de ene leerling liever
een mannelijke instructeur, maar heeft
de andere leerling een voorkeur voor een
vrouwelijke instructeur. Bovendien zijn we
ook heel flexibel, bijvoorbeeld bij ziekte of
uitval. En heeft iedere instructeur weer zijn
eigen aanpak en specialiteit."
www.folkersrijopleidingen.nl
Folkers Rijopleidingen is gevestigd aan
de Ter Wuppingerweg 3 in Onstwedde en
heeft tevens een opstaplocatie aan de H.M.
Brouwerstraat 2A in Winschoten. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0599-332560
of een kijkje nemen op www.folkersrijopleidingen.nl, Facebook of Instagram.

