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S-MARKT SCHOLTE
IN MUSSEL WEER
GEOPEND NA BRAND
Zie onze advertentie
op pagina 3 en de
speciale bijlage
in deze editie.

Beikes Schilderswacht
geeft vastgoedonderhoud
nieuw gezicht
Beikes Schilderswacht uit
Winschoten is een bedrijf dat
alle onderhoudswerkzaamheden en het beheer van
vastgoed voor zijn rekening
neemt. Het bedrijf in Winschoten is er al 27 jaar, maar
sinds 1 januari 2018 hebben
Erik Beikes uit Onstwedde en
Jaap Smallenburg uit Emmen
de zaak overgenomen en zijn
daarmee volledig zelfstandig
geworden.
Beikes Schilderswacht werkt
met een team van 20 professionals, denk hierbij aan
allround schilders, glaszetters
en timmerlieden. Doordat de
interne lijnen kort zijn, zelf
hanteren ze graag de kreet
“kort op de bal”, kunnen ze
heel snel leveren. Vaak zijnze
ergens binnen een paar dagen
al aan het werk. Dat ‘ergens’,
dat kan het hele noorden van
het land zijn, want Beikes
Schilderswacht werkt in Winschoten, Groningen, Assen en Emmen
en alles wat daar omheen en tussen ligt.
Alles in een hand
Beikes Schilderswacht heeft vele eigenaren en beheerders van
vastgoed en bedrijfspanden, woningcorporaties, gemeentelijke instellingen, ziekenhuizen, scholen, projectontwikkelaars, aannemers

Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit
uit Onstwedde heeft veel kennis in huis!
Zie onze advertentie op pagina 5!

KOOP NU EEN RECREATIEWONING!
HOVENIERSBEDRIJF MARK DE BOER
UIT MUSSELKANAAL

Sluiter Makelaardij Vlagtwedde.

Zie onze advertentie op pagina 28.

is een full-service bedrijf.

Zie onze advertentie op pagina 11!

GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN IN
ONSTWEDDE?
Ga voor GRATIS E-TICKETS naar

www.naaronstwedde.nl

Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt
in Stadskanaal bestaat 15 jaar!
Zie onze advertentie op pagina 7.

10 Jaar Adminta Administratie en Advies
in Stadskanaal!
Zie onze advertentie op pagina 13.

en veel particulieren als klant. “Dat komt omdat onze klanten het
prettig vinden dat een partij verantwoordelijk is voor alle technische aspecten van het vastgoed,” vertelt Jaap Smallenburg. “Van
complete flatgebouwen tot het schilderen van een voordeur bij een
particulier. Alles in een hand is veel efficiënter en dus kostenbesparend.”
Lees meer op pagina 41!
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VRIJDAG 10 MEI: DEMONSTRATIE DAG

Starkey LivioAI bij Van den Berg Hoortoestellen
Starkey LivioAI: Perfect 27 talen verstaan met ‘s werelds eerste
hoortoestel dat uw mentale - en fysieke gezondheid volgt
EUROPESE INTRODUCTIE
Op vrijdag 22 maart jl. was Feike van den Berg, eigenaar van
Van den Berg Hoortoestellen Borger, aanwezig bij de Europese
introductie van de Starkey Livio. Deze historische gebeurtenis,
waarvoor zelfs de oprichter van Starkey Hearing Technologies uit
Amerika werd ingevlogen, vond plaats in de Duitse stad Bonn. De
Starkey Livio is ’s werelds eerste Healthable; een minuscuul toestel
om in iedere situatie perfect te verstaan wat helpt om mentaal – en
fysiek fit te worden en te blijven.
AMERIKAANSE MARKTLEIDER
Tijdens de presentaties en workshops konden de
genodigden, als eerste in Europa, kennis maken met
de unieke Livio features. Na afloop van de Livio introductie bood Starkey, de Amerikaanse marktleider
in de audiologische industrie, de bezoekers de mogelijkheid om een unieke demonstratie
dag te organiseren. Daarom organiseert Van den Berg Hoortoestellen op vrijdag 10 mei
a.s., als enige in Noordoost Nederland, een Starkey Livio demonstratie dag.
VERSTAAN EN GEZONDHEID
Met de Starkey Livio kunt u, vanzelfsprekend, natuurlijk horen en optimaal verstaan, zelfs
in rumoer. Sterker nog: van alle geavanceerde A-merken presteert Livio, volgens een
recent onafhankelijk Deens onderzoek, het beste qua spraakverstaanbaarheid in gezelschap. Maar het unieke van deze nieuwste generatie hoortoestellen zit ´m in het feit dat
ook uw fysieke en mentale activiteiten worden gevolgd. Starkey Livio is namelijk het eerste hoortoestel ter wereld dat is uitgerust met unieke biosensoren en kunstmatige intelligentie. Hierdoor beschikt Livio o.a. over functies als valdetectie, stappenteller, hartslagmeter en een ‘live vertaal’ functie. Starkey noemt het “Healthable™ Hearing Technology”.
Naast perfect verstaan in iedere situatie draagt Livio bij aan uw welzijn en gezondheid.
27 TALEN VERSTAAN
Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat voldoende beweging het risico op een
groot aantal welvaartsziekten verlaagt. Daarom plaatst Starkey biosensoren in het toestel
die o.a. uw fysieke én mentale activiteit meten. En deze sensoren doen meer: mocht u

onverhoopt een keer ten val komen, dan slaat uw hoortoestel alarm bij een familielid of
vriend. De Amerikaanse fabrikant verwacht een revolutie te ontketenen op het gebied van
hoortoestellen. Want Livio is een echte alleskunner: naast een proactieve ondersteuning
om gezonder en comfortabeler te leven, doet het hoortoestel waar Starkey om bekend
staat: een natuurgetrouwe weergave van muziek én optimale verstaanbaarheid in iedere
situatie... zelfs in 27 verschillende talen!
OP AFSTAND INSTELBAAR
Bovendien kunt u de intelligente Livio draadloos met uw smartphone of andere Bluetooth-apparaten verbinden. Zo speelt het gemakkelijk telefoongesprekken, muziek, films
en televisieprogramma’s direct af in uw oren. Ook ideaal: Van den Berg Hoortoestellen kan
uw Livio toestel op afstand, via het internet, volledig instellen en programmeren. Handig
wanneer u niet in de buurt van de winkel bent.
VRIJDAG 10 MEI DEMONSTRATIE DAG
Nieuwsgierig geworden naar de onbegrensde mogelijkheden van Starkey Livio? Wij nodigen u van harte uit om, op vrijdag 10 mei, de Starkey Livio zelf te komen ervaren en - beluisteren. Tijdens deze dag worden er, door de productspecialist van Starkey Benelux, een
viertal presentaties en demonstraties gegeven, zowel ’s ochtends, ’s middags áls ’s avonds.
Meld u nú aan voor deze gratis demonstraties. Dit kan per e-mail, telefonisch en in de
winkel. Maar wacht niet te lang; het aantal plaatsen is beperkt en, vol is vol!
VAN DEN BERG HOORTOESTELLEN BORGER
U vindt dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug,
Van den Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 12C in
Borger. Naast het feit dat de winkel uitstekend bereikbaar
is met het openbaar vervoer en de auto, beschikt de winkel
ook over een ruime gratis parkeergelegenheid. Bel 0599 –
235 444, en maak vandaag nog een afspraak voor de ‘Starkey Livio Demonstratie Dag’ op vrijdag 10 mei! Tot horens
bij Van den Berg Hoortoestellen in Borger.
Van den Berg Hoortoestellen | Torenlaan 12C | BORGER | T. 0599 – 235 444
www.vandenberg-hoortoestellen.nl | info@vandenberg-hoortoestellen.nl
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S-Markt Scholte in Mussel is helemaal vernieuwd
S-Markt Scholte aan de Musselweg 44 in Mussel is na de
brand in het pand weer helemaal opgekrabbeld. Het compleet vernieuwde, frisse pand is op 3 april weer opengegaan.
Door Eline Lohman

DE
OOK LAGE
S
E
LE
BIJ
ALE T VAN
I
C
E
SP
AR
E!
ET H
IN H ZE EDITI
DE

MUSSEL – In oktober voltrok zich een ramp voor eigenaar
Sebastiaan Scholte, zijn vrouw Christella en de medewerkers. Er woedde een brand in zijn supermarkt en de winkel
brandde half af. Er brak een moeilijke tijd aan voor Sebastiaan, vertelt hij. “Het was een heftige periode, waarin
we veel werk verzet hebben. ‘We’, dat is een hele rits aan
mensen die ons geholpen hebben. Toen we de winkel
leeghaalden, hebben dorpsbewoners een opslag aan ons
beschikbaar gesteld. We willen deze mensen hartelijk danken hiervoor. Verder hebben veel mensen uit de buurt de
handen mee uit de mouwen gestoken om de winkel weer
op te bouwen. Ook deze vrijwilligers willen we bedanken
voor hun inzet.”
Het pand kreeg onder meer een compleet nieuw, goed
geïsoleerd dak en daarmee is de winkel helemaal klaar voor
de toekomst. Sebastiaan: “Voor de herbouw hebben we
gewerkt met lokale ondernemers. Zij hebben geweldig werk
geleverd. De winkel is nu compleet anders dan voorheen.
De aanleiding was natuurlijk niet leuk, maar we hebben
de kans gegrepen om het roer helemaal om te gooien.
Het pand oogt vanbinnen nu veel groter, doordat we muurtjes weggehaald hebben. We
hebben een veel logischere indeling. Ook is de supermarkt voorzien van een nieuwe bakkerij. Dit is een compleet vers-plein, dat heel overzichtelijk is. Nieuw in deze hoek zijn de
belegde broodjes die we nu aanbieden. Dat was altijd al een wens van ons. Nu was daar
de mogelijkheid voor.”
S-Markt Scholte heeft ook een nieuwe website, s-marktscholte.nl, waar onder meer de
nieuwe verse broodjes te bestellen zijn. Een ander nieuw aspect bij de zaak is de Party
Pan. Mensen kunnen een arrangement bestellen, zoals een kip-, balletjes- of snackpan.
Zij krijgen de producten in een warmhoudpan, inclusief salades en kunnen zo lekker en
gemakkelijk eten tijdens feesten en partijen.
Wie meer van de barbecues is, kan nog altijd barbecuepakketten bestellen bij S-Markt
Scholte. Onder de naam Dikdakken-BBQ.nl worden barbecuepakketten verkocht, inclusief

vlees, salades, stokbrood, kruidenboter, diverse sausjes en een barbecue die in bruikleen
is. Sebastiaan zorgt ervoor dat de pakketten gratis bezorgd en weer opgehaald worden.
Uniek van Dikdakken-BBQ.nl is het pakket ‘Nait Soezen’. Dit is het totale BBQ-pakket inclusief drinken. “Hiermee ontzorgen we onze klanten. Met een telefoontje of mailtje kunnen
ze alles in een keer regelen.” De barbecuepakketten lopen goed. “Het is een enorm succes! Doordat we aantrekkelijke prijzen hebben, maar zeker ook vanwege de kwaliteit van
het vlees en de salades. Nieuw is dat we de service uitgebreid hebben met de verhuur van
statafels en een koelaanhanger. Die laatste is een heel grote koelkast, die voor nog meer
feestvreugde zorgt. Mensen kunnen onze barbecuepakketten en de aanhanger krijgen
voor elk feest – van 15 tot meer dan 100 man.”
Vanwege de heropening van S-Markt Scholte – die als slogan ‘S-markt Scholte, meer dan
super’ heeft - is er een spetterende openingscampagne. Zie daarvoor de advertentie
hieronder, of kom gewoon eens langs in de supermarkt!
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Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit uit Onstwedde
heeft veel kennis in huis
Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit aan de Luringstraat 4
in Onstwedde is gestart in september 2016. Het bedrijf is
gespecialiseerd in kunststofdakbedekking.
Door Eline Lohman
ONSTWEDDE – “We verwerken hoofdzakelijk de pvc-dakbedekking en tpo dakbedekking,” vertellen Gert en Cherjan
de Wit over hun bedrijf. “We werken hoofdzakelijk voor
de grotere dakdekkersbedrijven en doen verder kleine
klussen voor onszelf.” De twee zijn blij dat zij voor zichzelf
begonnen zijn, hoewel de aanvankelijke reden minder
leuk was. “We zijn gestart in september 2016 mede door
faillissement van de werkgever die we hadden. De eerste
tijd hebben we in de kost gewerkt, dit door een bevriende
dakdekker die mij overhaalde om net als hij een bedrijf te
starten. Dat hebben we gedaan. Nu werken we hoofdzakelijk bij de grotere bedrijven hier in de buurt en dat bevalt
zeker, want nu ben je ‘s avonds gewoon thuis en dat is
prettig.”
De kleinschaligheid van het bedrijf is een van de sterke
punten van Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit, vinden
de twee. “Doordat we een klein bedrijf zijn, zijn er geen
lange lijnen en kunnen we direct beslissen als er wat moet
gebeuren. Als er iets is, dan kunnen we daar direct op inspringen. Als het moet zelfs midden in de nacht. Daar komt
nog bij dat we veel kennis van de kunststof dakbedekking
hebben en we hebben beiden veel plezier aan het werken op het dak. Dat we nu eigen baas zijn, betekent een
variatie aan opdrachtgevers en dat spreekt ons aan. We
werken zoals we altijd gewend zijn: alleen kwaliteit leveren
en anders niet. We streven naar meer eigen projecten
en we willen de particuliere klanten helpen om hun dak
waterdicht te maken.”

te vangen en tevens koelt het het dak in de zomer. Ook
heeft het bedrijf mooie systemen om zonnepanelen aan
de kunststofdakbedekking te maken. Er is in deze branche
voor elk wat wils. Kunststof biedt allerlei voordelen. Kunststof is makkelijker te verwerken licht in gewicht en door
de kleur (meestal lichtgrijs) blijft het gebouw in de zomer
koeler dan de traditionele zwarte dakbedekking. Het product is in diverse kleuren te verkrijgen, zoals kopergroen,
terracotta, antraciet, blauw, rood en nog meer kleuren. “

De twee zien trends in de dakbedekking. Zoals vegetatiedaken, dit zijn mos sedum daken, ofwel daken die vooral
in de grote steden gelegd worden om het regenwater op

Het gaat Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit voor de wind.
“We mogen niet klagen - we hebben elke week werk voor
40 uur, of het weer moet zo slecht zijn dat we niet kunnen

werken, dan heb je vanzelfsprekend wat minder werk. We
hebben wat kleine klanten waar we hoofdzakelijk kleine
klussen voor doen, maar het grotere werk komt vanzelf, je
moet er even tussen komen! We hebben er geen spijt van
dat we deze stap hebben genomen om een eigen bedrijf
te beginnen. We hopen in de nabije toekomst nog meer
klanten te bereiken.”
Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit
Luringstraat 4 | Onstwedde
06-57846445 of 06-10780405
kunststofdakdekkersdewit.com
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Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt bestaat 15 jaar
Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt viert dit jaar een
jubileum: het bedrijf bestaat 15 jaar. Al sinds 2004 runt
Roely met hart en ziel haar praktijk aan huis in Stadskanaal.
Door Eline Lohman
STADSKANAAL – Roely besloot 15 jaar geleden de opleiding voor pedicure te volgen met het vooruitzicht om
zelfstandig ondernemer te zijn. Al tijdens de opleiding
startte zij een praktijk aan huis, waaruit zij nog steeds veel
voldoening haalt. Roely verzorgt letterlijk en figuurlijk voeten. Zij knipt nagels, verwijdert eelt en kloven, behandelt
voetproblemen en geeft advies over de beste verzorging
van de voeten en de huid.
Een goede verzorging van de voeten is belangrijk, vertelt
Roely. “Een pedicurebezoek heeft een positieve invloed
op de algehele gezondheid. Dat geldt voor mannen en
vrouwen,
in iedere leeftijdscategorie. Ik merk dat de meesten
niet zoveel aandacht besteden aan hun voeten. Mensen
schamen zich vaak voor hun voeten wanneer zij hiermee
problemen hebben, maar dat is helemaal niet nodig. Met
wat deskundig advies en hulp gaan mensen weer met
mooie voeten de deur uit. Ze zeggen vaak dat ze al veel
eerder langs hadden moeten komen bij mijn pedicurepraktijk. Mensen weer blij de deur uit zien gaan: daar doe
ik het voor en dat is wat mij al 15 jaar drijft. Ik vind het zo
mooi dat ik mensen van hun problemen af kan helpen. Het
verschil tussen voor en na de behandeling is vaak zo goed
zichtbaar. Dat is belangrijk, want vergeet niet dat je voeten
de hele dag je lichaamsgewicht dragen. Bij hardlopen
wordt dat zelfs verdrievoudigd. Daarom is het van belang
dat de voeten goed worden verzorgd.”
In 2016 werd Roely Medisch Pedicure, nadat zij de opleiding Medisch Pedicure met succes afrondde. Dat betekent
dat zij door de herhaling van basiskennis, het leren over
specialistische technieken en de kennis over de risicovoet
nog meer kennis dan voorheen in huis heeft over specia-

listische behandelingen aan voeten, zoals bij ingegroeide
nagels. Roely onderhoudt contacten met onder meer
podotherapeuten en huisartsen, zodat ze bijvoorbeeld
mensen met diabetes kan helpen om de beste behandeling
te ondergaan en waar nodig door te verwijzen naar andere
specialisten die met voetzorg te maken hebben. Want
heb je diabetes, dan heb je een speciale voetbehandeling
nodig. “Ik ben altijd al heel breed geïnteresseerd geweest
in alles dat met voeten te maken heeft. Ik leer graag bij en
blijf me ontwikkelen, zodat ik steeds up to date blijf qua
kennis op het gebied van pedicure. Zo ben ik ook gediplomeerd voetreflexzonetherapeut.”
Hiermee kan op een heel ander vlak aan problemen,
klachten en ongemakken worden gewerkt. Bij voetreflexzonetherapie worden door middel van een massage de
drukpunten in de voeten gestimuleerd. Deze massage kan

helpen bij verschillende lichamelijke klachten, maar is ook
erg ontspannend voor mensen zonder klachten.
Wie benieuwd is of een voetbehandeling – waarbij zoveel
mogelijk met producten met natuurlijke ingrediënten
gewerkt wordt - iets voor hem of haar is of wie een voetencheck wil bij Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt, kan
contact met haar opnemen. Ook is het mogelijk om een
cadeaubon te kopen voor een voetbehandeling, bijvoorbeeld leuk voor moederdag. Cliënten die langskomen bij
de praktijk in Stadskanaal, krijgen na de behandeling een
cadeautje vanwege het 15-jarig jubileum, als dank voor het
in Roely gestelde vertrouwen.
Pedicurepraktijk Roely Voor in ’t Holt
Boerhaavestraat 20 Stadskanaal
0599-650685
www.laatuwvoetenmijnzorgzijn.nl
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Hoveniersbedrijf Mark de Boer uit Musselkanaal is
full-service bedrijf
Hoveniersbedrijf Mark de Boer biedt particulieren, bedrijven en de non-profit sector een volledig pakket diensten op het gebied van tuinarchitectuur, advies, aanleg,
renovatie en onderhoud voor bedrijf en particulier.
Door Eline Lohman
MUSSELKANAAL - Mark de Boer is de drijvende kracht
achter hoveniersbedrijf Mark de Boer. Na zijn opleiding
tot timmerman heeft hij van zijn hobby zijn beroep weten
te maken. Hij werkt dagelijks in een hecht team aan de
meest diverse opdrachten voor particulieren en bedrijven, vertelt hij. “Vijfenhalf jaar geleden ben ik mijn eigen
bedrijf begonnen. Hoe ik daartoe gekomen ben? Mijn oom
is ondernemer en met hem sprak ik geregeld over het
beginnen van een eigen bedrijf. Ik ben eerst een jaar bij
hem in de bouw gaan werken, om een beetje uit te testen
of ik genoeg opdrachten zou hebben om mijn eigen bedrijf
te starten.”
Dat bleek zo te zijn. Nu runt Mark met succes zijn eigen
hoveniersbedrijf, Hoveniersbedrijf Mark de Boer. “Ik vind
het fantastisch om ondernemer te zijn! Ik heb er nog geen
dag spijt van gehad. Dat komt doordat ik lekker vrij ben en
mijn eigen opdrachten in kan plannen. Ik ben wel altijd aan
het werk – ik draai 80 uur per week, maar omdat ik zoveel
plezier heb in mijn werk, maakt me dat niet zoveel uit.”
Hoveniersbedrijf Mark de Boer is een full-service hoveniersbedrijf voor bedrijf en particulier, actief in heel
Noord-Nederland maar met name in Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel, de Monden en omstreken. Mensen kunnen
bij Hoveniersbedrijf Mark de Boer onder meer terecht voor
het ontwerp van de tuin, aanleg van de tuin, het onderhoud
van de bestaande tuin, terreinonderhoud voor bedrijven,
grondwerkzaamheden, het plaatsen van schuttingen,
bestrating, het rooien van bomen en voor snoeiwerkzaamheden. Mark: “We doen alles dat met hovenieren te
maken heeft, van A tot Z. Daarvoor werk ik samen met nog

twee anderen. Ik kan nog wel wat hulp gebruiken, dus als
iemand interesse heeft in het ondersteunen van mij en de
medewerkers, dan kan diegene contact met mij opnemen
hierover.”
Wie nadenkt over een compleet nieuwe tuin, is aan het
juiste adres bij Hoveniersbedrijf Mark de Boer. “We trekken
complete tuinen leeg, om vervolgens een nieuw ontwerp
te maken. Dat doen we altijd in samenspraak met de klant.
We vinden het heel belangrijk om naar de wensen van
mensen te luisteren. De een vindt het mooi om een over-

kapping in de tuin te hebben, de ander gaat voor een andere schutting of een paar nieuwe bomen. Weer een ander
wil een nieuw gazon. Dat is ook mogelijk – dat leggen we
in slechts één dag. Wij hebben overal de juiste materialen
voor. Wat iemand wil in de tuin, is heel persoonlijk. Om
welke wensen het ook gaat, ons motto is: ‘Een mooie tuin,
zonder zorgen!’.”
Hoveniersbedrijf Mark de Boer
Schoolkade 173 | Musselkanaal | 06-31968980
www.hoveniermark.nl
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Adminta administratie en advies

10 jaar gedegen administratie uit Stadskanaal
Bewezen expertise
Dat Bert-Jan als Register Belastingconsulent zijn kunde
bewijst, dat moge duidelijk zijn. Sinds afgelopen najaar is
Adminta ook nog eens aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.
Een extra bewijs dat het wel goed zit met de expertise van
Adminta. Een NOAB-kantoor laat zien dat de kwaliteit van
de dienstverlening en advies hoog is, dat er altijd een upto-date kennis van zaken in huis is, dat men een laagdrempelig kantoor heeft en op een heldere manier advies kan
geven, plus dat men de zekerheid biedt dat u op de juiste
manier geholpen zult worden.
Wubbo: “De knowhow is zeker wel aanwezig. Maar doordat
ons administratiekantoor een certificering heeft van NOAB
en RB, kan iedereen zien dat we niet zomaar een kantoor
zijn. Doordat we met ons tweeën zijn, kan ik wel stellen dat
onze benadering vrij persoonlijk en zeer laagdrempelig is.
Wie er belt, krijgt één van ons aan de lijn. We weten om
wie het gaat, wat er speelt en dat werkt alleen maar prettiger voor beide partijen. Ons kantoor is vijf dagen per week
geopend, de deur staat (bijna) altijd open. Iedereen mag
naar binnen lopen en we helpen dan graag.

Wubbo Aalders was al jaren actief binnen de accountancy, maar toen de kans zich voordeed zelf een administratiekantoor te openen, toen greep Wubbo die met beide
handen aan. Begin april was dat alweer 10 jaar geleden. Inmiddels is zoon Bert-Jan ook actief bij Adminta
en samen helpen ze vele (startende) ondernemers en
particulieren uit Stadskanaal en wijde omgeving met de
administratie. Tot in de puntjes.
Adminta is een administratiekantoor dat door de vele
kennis ieders administratie op uitstekende wijze kan
uitvoeren. Het opstellen van de jaarrekening voor de

ondernemer (van klein tot groot) en het invullen van de
jaarlijkse belastingaangifte bijvoorbeeld. Adminta weet van
alle regelgeving, rechten en plichten en kan, behalve dat
men de aangifte voor u doet, ook het juiste advies geven.
Bert-Jan is dan ook lid van het Register Belastingadviseurs
(RB): “Niet alle kantoren hebben dat in huis,” vertelt BertJan. “Ik kan u, doordat ik mezelf hierin verder heb ontwikkeld, beter adviseren bij de toepassing van fiscale wet- en
regelgeving. Zo ben ik veel bezig met het verzorgen van
de belastingaangiften, maar ook met geschillen die soms
ontstaan met de belastingdienst. Uiteindelijk leer je het
meest door de ervaring, maar in onze branche is de theorie
zo niet nog belangrijker.”

Uitbreiding
“Begin dit jaar is Adminta gaan samenwerken met Harry
Mulder (Moderne Administraties Mulder), een aantal relaties hebben hem al gezien bij ons op kantoor”, vertelt BertJan. Harry komt niet alleen Wubbo en Bert-Jan versterken
op kantoor maar gaat ook naar de klant op locatie om de
boekhouding te verwerken.
Vanwege het tienjarig-jubileum wordt er halfweg mei een
open huis gehouden. Gedurende die middag is iedereen
welkom om samen met Wubbo, Bert-Jan en Harry het jubileum te vieren en men kan een kijkje nemen in het kantoor.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. U
bent van harte welkom aan de Hunsingolaan 1a te Stadskanaal. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
0599- 237775 of mailen naar info@adminta.nl
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Platen Duurzame Technieken in Ter Apel focust
op zonnepanelen
Platen Duurzame Technieken aan de Industrieweg 6 in
Ter Apel is specialist in zonnepanelen, warmtepompen
en zonneboiler systemen. Het bedrijf is de zonnepanelen
specialist van het noorden van Nederland. Ook is Platen
Duurzame Technieken thuis in andere duurzame energieoplossingen.
Door Eline Lohman
TER APEL - Platen Duurzame Technieken levert, installeert
en onderhoudt zonnepaneel systemen voor zowel de particuliere als zakelijke klanten. Het bedrijf bestaat tien jaar en
vierde dit in maart met een uitje voor het hele team. Platen
Duurzame Technieken is opgezet door Bertran Platen. In
zijn eentje begon hij het bedrijf gericht op duurzaamheid, in
een tijd waarin zonnepanelen opkomende producten waren
en er in de maatschappij steeds meer aandacht kwam voor
duurzaamheid en bijhorende producten. De markt groeide
en zo ook Platen Duurzame Technieken. Van zijn huis
verhuisde Bertran naar een kantoorpand aan de Industrieweg in Ter Apel en inmiddels werkt hij met een hele groep, waaronder een team van vaste
monteurs.
Bert Doedens vertelt over het bedrijf van zijn werkgever Bertran. “In het begin monteerde
Bertran alles zelf, maar we werken al acht jaar met eigen monteurs, 14 in totaal. We doen
zeven installaties per dag. We zijn sterk in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Zonnepanelen verkopen we het meest, maar ook zonneboilers worden steeds meer
verkocht. Waarom mensen voor dit product kiezen? Het is een mooie investering, die je al
na vijf jaar terugverdient. Kies je voor een zonnepaneel, dan merk je dit gelijk aan je energierekening. Het is bovendien goed voor het milieu om zonnepanelen te gebruiken. Daar
komt nog bij dat de rente bij de bank heel laag is, dus dan kun je beter in zonnepanelen
investeren. Dan heb je meer waar voor je geld en zeker op de langere termijn. Je kunt er
veel rendement mee krijgen. Zeker met onze zonnepanelen met een vermogen tot wel
400 Wp. Dit zijn wat grotere zonnepanelen. We zijn uniek in de verkoop van dit product.”

Platen Duurzame Technieken – dat ook zorgt voor onderhoud aan zonnepanelen en zonneboilers, ook al hebben die niet heel veel onderhoud nodig - heeft diverse sterkte punten, volgens Bert Doedens. “In ieder geval is onze kracht dat wij lokaal zijn – we werken
lekker in de buurt, in Groningen en Drenthe. Ook is het voor onze klanten en voor onszelf
fijn dat we met eigen monteurs werken. Dat vinden we heel belangrijk. Doordat we veel
doen, kunnen we scherpe prijzen bieden aan onze klanten.”
In de nabije toekomst wil Platen Duurzame Technieken zich nog meer gaan richten op
warmtepompen. “Daar hebben we in het verleden niet heel veel mee gedaan, dus daar
willen we ons meer in gaan verdiepen, om mensen nog meer duurzame energieoplossingen te kunnen bieden. Je hoort veel mensen erover dat ze ‘van het gas af’ willen en dan is
een warmtepomp een optie. Ook met dit product kun je veel besparen. Een warmtepomp
is naar onze mening de toekomst.”
Platen Duurzame Technieken
Industrieweg 6 | Ter Apel | 0599 – 580355 | www.platendt.nl
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Van de Kuilen Installatietechniek in Alteveer
zoekt kundig personeel
Deze titel zou ook zomaar boven een vacature kunnen staan, feit is dat het met het installatiebedrijf
van Theo van de Kuilen uit Alteveer voor de wind
gaat. Door de vele nieuwbouw van huizen is Theo
veel in touw bij al het voorkomende installatiewerk
bij deze projecten. Badkamers, het installeren van
ketels, het aanleggen van elektra: Van de Kuilen Installatietechniek is hét adres voor kwaliteitslevering.
Theo vertelt: “Mijn bedrijf bestaat nu 6 jaar. Toen de
crisisjaren nog niet voorbij waren, ben ik dus begonnen, maar eigenlijk heb ik niet veel meer van een
recessie gemerkt. In 2013 kwam ik op een punt in
mijn leven dat ik bepaalde keuzes moest maken. Ik
koos ervoor om mijn ervaring die ik als installateur al
had, als zelfstandige in te gaan zetten. Ik heb een bus
gekocht, gereedschap en ben maar gewoon begonnen.
In het begin heb ik mijn diensten uitgeleend aan andere bedrijven, maar dat is er tegenwoordig niet meer
bij. Ik ben veel aan het werk bij nieuwbouwprojecten,
meestal in het luxere segment, maar renovatie doe ik
uiteraard ook.
Ik heb nog geen dag spijt gehad. Het is wel echt buffelen hoor. Je moet flexibel zijn, omdat je ook met
andere vakkrachten te maken hebt, die hun eigen planning hebben. Soms gaat het ten koste van je vrije tijd,
dus dat probeer ik wel zoveel mogelijk in te plannen. Ik
voetbal nog graag, daar maak ik wel tijd voor, ook al is
het maar eens per week.”
Bij Theo is veel van wat u wenst mogelijk, maar hij adviseert altijd de beste opties. Zowel de voor- als nadelen van
bepaalde keuzes worden benoemd, zodat u achteraf niet
voor vervelende verrassingen komt te staan. Ook is Theo
eerlijk in de prijzen. Niemand houdt van hoge facturen
achteraf, dus bij van de Kuilen Installatietechniek is vooraf
duidelijk waar u vanuit mag gaan.

“Ik zoek dus nog wel extra personeel, inderdaad. Het werk
is er volop, daar hoef je in deze tijd niet bang voor te zijn.
Ik zoek vooral iemand die zichzelf goed kan redden, zelfstandig zijn is belangrijk.
Leeftijd maakt mij niet uit. Iemand van twintig kan soms
beter uit de voeten dan iemand van vijftig, of andersom. Ik

zoek iemand die kwaliteit kan leveren, zoals mijn klanten
mogen verwachten van van de Kuilen Installatietechniek.”
Van de Kuilen Installatietechniek
Beumeesweg 62 | 9661 AJ Alteveer
0599-331646 of 06-46715743
info@vandekuileninstallatietechniek.nl
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FBB Design, Borduren, Bedrukken en Printen voor
Bedrijf en Particulier
FBB DESIGN te Stadskanaal is gespecialiseerd in
het computergestuurd borduren en het machinaal bedrukken van uw reclame logo op kleding
zoals bedrijfskleding, horecakleding, sportkleding, promotiekleding, vrijetijdskleding en
werkkleding geborduurd of bedrukt met logo.
Tevens bedrukken wij een keur aan relatiegeschenken en cadeau artikelen.
FBB DESIGN heeft ruim 10 jaar ervaring in computergestuurd borduren en machinaal bedrukken.
U kunt bij ons terecht voor borduren en bedrukken van o.a t-shirt , caps, polo’s, (fleece) jassen,
hoodies, tassen, knuffels, kraampakketten, badtextiel, geboortetegels tot mokken.
Wij voorzien kleding en textiel van uw bedrijfsnaam of het logo van uw bedrijf. Denkt u bijvoorbeeld ook eens aan een leuk relatiegeschenk,
handdoeken met bedrijfslogo zijn erg populair!
FBB DESIGN heeft een eigen borduurstudio in
Stadskanaal en verwerkt alle orders in eigen
beheer!
Wij werken vanuit onze eigen borduurstudio en
kunnen u daarom snel voorzien van een geborduurd product tegen een schappelijke prijs. Bij
FBB DESIGN kunt u terecht voor 1 shirt maar ook
voor 500 of 1000! Daarnaast digitaliseren wij alle
logo's zelf, dit doen wij met speciale software die
uw logo of afbeelding borduurbaar maakt.
Logo op textiel laten borduren of kleding, relatiegeschenken en cadeau artikelen laten bedrukken?
Vraag vrijblijvend een offerte aan! Wilt u uw
bedrijfslogo, clublogo, verenigingslogo laten borduren of bedrukken bij FBB DESIGN? Wilt u niet

direct op kleding of ander textiel laten borduren,
maar wilt u liever losse badges, ook dan bent u bij
FBB DESIGN aan het juiste adres.
Kent u ook onze geboorte cadeau service al?
Ideaal voor bedrijven die met regelmaat geboortekaartjes ontvangen van werknemers en/of werkrelaties. Naast het borduren en bedrukken van
textiel en relatiegeschenken kunt u sinds begin
dit jaar ook bij ons terrecht voor printopdrachten,
het inbinden van documenten het leveren van
visitekaartjes, folders, flyers etc.
Eigen borduurstudio
Wanneer u nieuwsgierig geworden bent naar wat
Carla het gezicht achter FBB DESIGN voor u kan
betekenen neem dan geheel vrijblijvend contact met haar op. De showroom gelegen aan de
Steenhouwer 19a in Stadskanaal is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 en
’s middags op afspraak. Telefonisch kunt u ons
dagelijks bereiken van 9:00 uur tot 19:00 uur op
0599-639199 voor al uw vragen of bestellingen!
En om het u nog makkelijker te maken kunt u
ons ook via whatsapp een bericht sturen via 0651609929
Carla heeft als eigenaar van FBB DESIGN service
en contact met de klant heel hoog in het vaandel
staan en staat alle momenten van de dag klaar om
u te adviseren!
FBB DESIGN
STEENHOUWER 19A
9502 EV STADSKANAAL
EMAIL: INFO@FBBDESIGN.NL
TEL: 0599 - 63 91 99
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BEVO Isolaties: “Goed isoleren is een hot item.”
Nog maar twee jaar geleden zetten
Mark Vos en Rudi Berndt de stap
om met BEVO Isolaties NoordNederland te voorzien van goed
uitgevoerde isolatie aan elke woning. Een stap in de juiste richting,
zo is gebleken, want het bedrijf uit
Musselkanaal groeit als kool.
“We zijn wel zo gegroeid dat we
ook al een verhuizing achter de rug
hebben,” glundert Mark als hij trots
verteld over de ontwikkeling die
BEVO heeft doorgemaakt in zo’n
korte periode. “Behalve dat zijn we
inmiddels ook één van de slechts
acht Icynene-dealers in Nederland.
Icynene is een Canadees bedrijf
dat vandaag wereldleider is in deze
branche. Het bedrijf produceert
jarenlang isolatiesystemen op basis

van hoog presterend expansieschuim zonder schadelijke
gassen voor de ozonlaag. De isolatie van Icynene is vrijwel
de enige die op een doeltreffende en duurzame manier
voldoet aan de nieuwste isolatienormen en regelgevingen. In Canada zijn de weersomstandigheden nog wel wat
extremer dan hier, dus zij weten als geen ander hoe je een
woning op de juiste manier kunt isoleren.”
Het isoleren van een woning is nog altijd één van de beste
manieren om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Warmtepompen, zonnepanelen, het helpt allemaal,
maar wanneer de warmte heel makkelijk weer het huis
verlaat, dan is het rendement veel te laag. Dat besef is de
laatste jaren gegroeid, merken ze ook bij BEVO Isolaties.
Mark beaamt dit: “Absoluut. Het isoleren van een woning is
een hot item. We zijn de laatste jaren in Nederland enorm
bezig gegaan met het verduurzamen en alles valt en staat
bij het juist isoleren van een woning. Ik zeg met nadruk
juist isoleren, want ook dat kun je verkeerd aanpakken.
Al onze medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd.
Het leveren van kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats.
Daarnaast willen wij ons constant bezighouden met het
verbeteren van de processen in ons vakgebied. Met een
certificering van Insula, een onafhankelijk kennisinstituut,
is er een partner bijgekomen die zelf ook bezig is met verduurzamen. Insula zal steekproefsgewijs controles bij ons
uitvoeren zodat wij altijd scherp zijn en blijven.”
Bij BEVO Isolaties krijgt u dus gegarandeerd waar voor uw
geld. Er wordt extra gelet op de uitvoering en nacontrole
van de werkzaamheden. Ook adviseert men u over de juist
te nemen stappen. Elke woning is anders, heeft een andere
bouw of is in een andere staat. Daarom valt er niet zomaar één pakket maatregelen te nemen. De vakbekwame
mensen van BEVO nemen de tijd om uw situatie in kaart
te brengen en samen met u aan de slag te gaan. Het is uw
woning, dus niets gebeurt zonder uw medeweten.
BEVO Isolaties & Duurzaamheid is gevestigd aan de Telefoonweg 1B in Musselkanaal. Voor meer informatie of voor
het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen via
0599-820389. Of kijk alvast op www.bevoisolaties.nl
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Goede prijs-kwaliteit verhouding bij EU Kozijnen
uit Ter Apel
Wie een betrouwbaar bedrijf zoekt dat volledig kan ontzorgen met een renovatieproject of bij
een nieuwbouwwoning als het gaat om kunststof kozijnen en deuren, doet er goed aan om bij EU
Kozijnen aan te kloppen. Het bedrijf aan de Nomdenweg 2D in Ter Apel heeft kwalitatief goede
producten voor een mooie prijs.
Door Eline Lohman
TER APEL – Als mensen kunststof kozijnen willen bij een
nieuwbouw- of renovatieproject, dan zijn ze aan het juiste
adres bij EU Kozijnen. “Wij proberen mensen een zo goed
mogelijk advies te geven,” vertelt Richard van der Laan.
“Een advies dat bij de klant past en ook bij de stijl van de
woning. We gaan voor het beste resultaat. Qua product,
maar ook als het gaat om de prijs. Wij hebben aantrekkelijke prijzen voor ons A-merk kozijn Gealan. Dat is ons
hoofdmerk, maar als klanten dat willen, dan kunnen we ook
kunststof kozijnen van andere merken leveren.”
Een kunststof kozijn biedt allerlei voordelen, legt Richard uit. “Dit product is onderhoudsarm, je kunt het
goed schoonmaken en het isoleert prima. Of steeds meer
mensen kiezen voor een kunststof kozijn? Dat verschilt.
Sommige mensen willen nog steeds alleen hout, terwijl
anderen toch echt voor kunststof kiezen.”

Dat laatste is een innovatief product.
“Modern wonen wordt gekenmerkt door
luxe, lifestyle en de beste techniek.
Wanneer het kozijn- en deursystemen
betreft, bieden wij nieuwe, moderne en
innovatieve kozijnen met een 3-dichting-systeem. Ons systeem is speciaal
ontworpen voor de behoeften en eisen
van de Nederlandse markt en het voldoet aan alle visuele criteria. Door het
3-dichting-systeem - en in het bijzonder
door de innovatieve flexibele middendichting - behalen wij de beste prestaties en waarden op het gebied van thermische isolatie en
wind- en waterdichtheid.”
EU Kozijnen heeft haar werkgebied met name in de drie
noordelijke provincies liggen. Van A tot Z – het bedrijf
kan alles verzorgen. Maar is een klant handig en wil deze
graag zelf letterlijk een handje meehelpen, dan is dat ook
een mogelijkheid. Dit kan
schelen in de totaalkosten.
Richard: “Als mensen dat
wensen, dan begeleiden
we het volledige traject.
We hebben meer dan 20
jaar ervaring in de branche
en zijn flexibel met onze
werktijden, om het mensen
zo gemakkelijk mogelijk
te maken.” De binnenafwerking van kozijnen met
Milin producten, hang- en
sluitwerk van het merk

Roto, beslag van Winkhaus Activpilot, plafond- en geveldelen vervangen en plaatsen: EU Kozijnen doet het allemaal.
Met of zonder montage. De producten van EU Kozijnen zijn
voorzien van het KOMO- en politiekeurmerk. Wie een wat
exclusievere voordeur wil, kan kiezen voor Obuk voordeurpanelen. Het is ook mogelijk om een eigen voordeur mede
te ontwerpen.
Begin april is de eigen locatie van EU Kozijnen in Ter Apel
geopend. Daar kunnen Richard en zijn collega’s nu klanten
ontvangen. Wie langskomt bij het bedrijf, zal merken dat
er een mooie actie loopt: nu tijdelijk driedubbel glas voor
de prijs van dubbel glas! Op de website www.eukozijnen.
nl is vast een voorproefje te vinden van de mogelijkheden die het bedrijf uit Ter Apel allemaal kan bieden. Het
is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een gratis
adviesgesprek.
EU Kozijnen
Nomdenweg 2D | Ter Apel | 06-44104440
www.eukozijnen.nl | Openingstijden op afspraak
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Houweling Chaletbouw uit Stadskanaal viert jubileum
Ook al bestaat Houweling Chalet Bouw pas anderhalf jaar,
eigenaar Thorben Houweling viert toch een jubileum.
Zijn installatiebedrijf, waar Houweling Chalet Bouw uit
voortgevloeid is, bestaat in juli van dit jaar tien jaar. Een
mooie mijlpaal.
Door Eline Lohman
STADSKANAAL – Toen Thorben bij een klant van hem
zag dat diegene een chaletbouwbedrijf runde, dacht hij:
‘dat kan ik ook’. En dan nog beter. Zo gezegd, zo gedaan.
Anderhalf jaar geleden begon Thorben zijn Houweling
Chalet Bouw. “Door het succes van het installatiebedrijf,
heb ik het kunnen waarmaken om Houweling Chalet Bouw
te beginnen. Toch wel een mooie mijlpaal! We gaan voor
goede service en kwaliteit. Dat geldt voor beide bedrijven.
De kracht van Houweling Chalet Bouw zit in de kwaliteit.
In combinatie met een betaalbare prijs. We proberen ons
te onderscheiden in de afwerking, constructie en in de
installaties van de bouw. Met installaties hebben we veel
ervaring, vanwege het installatiebedrijf.”
Alles is mogelijk op het gebied van chaletbouw. Van een
enkel, eenvoudig chalet tot en met een luxe, exclusief
exemplaar. “Alles wat je maar kunt verzinnen: van klein
naar groot en van een plat dak tot en met een puntdak.
We merken dat steeds meer mensen kiezen voor een
chalet. Dat zien we aan het toenemende aantal aanvragen,
ook van particulieren. Die laatste doelgroep kiest steeds
vaker voor woon- en zorgunits op maat. Dat zijn een soort
aanleunwoningen voor bijvoorbeeld een vader of moeder.
De chalets kunnen aan de bestaande woning gerealiseerd
worden of vrijstaand in de tuin. Zorgunits kunnen worden
geleverd in elke afmeting. Mensen zijn bij ons dus niet
gebonden aan de gangbare maatvoering van 3 bij 6 meter
of een veelvoud daarvan, maar zijn volledig vrij om te bepalen wat het beste past bij hun huis, tuin en budget. Onze
zorgunits zijn volledig toe te snijden op iemands wensen. Dat betreft niet alleen de maatvoering, maar ook de
afwerking, zowel binnen als buiten). En natuurlijk hebben
mensen ook alle vrijheid qua inrichting en faciliteiten. Met

een uitbreiding aan de woning of een zelfstandige woning
in de tuin blijft een huis een thuis! En soms kan er zelfs
subsidie verkregen worden voor een zorgchalet.”
Uitsluitend de beste materialen worden toegepast in het
productieproces om te zorgen dat zowel zomer als winter
het comfort bovenaan staat bij Houweling Chalet Bouw.
“Tijdens de bouw van een droomhuis zijn klanten altijd
van harte welkom om de vooruitgang te bewonderen. Ook
aanpassingen maken is dan nog mogelijk. Hierdoor weten
mensen exact wat voor droomhuis zij krijgen en zijn er
geen verrassingen achteraf.”

Thorben kijkt naar de toekomst met Houweling Chalet
Bouw. “We willen onze producten blijven door ontwikkelen. We willen namelijk niet stilstaan. Zo zijn we bezig met
nieuwe materialen, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie. Innovatie vinden we heel belangrijk. Net als oog voor
jongeren. Zij zijn de toekomst. We bieden jonge mensen
stageplaatsen aan, zodat ze de kans krijgen om hier rond
te snuffelen. Wie weet kunnen ze zelfs aan de slag binnen
ons bedrijf.”
Houweling Chalet Bouw
Oosterkade 30 | Stadskanaal | 06-14499104
www.houwelingchaletbouw.nl

30

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

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

31

P. Reints dienstverlening te Stadskanaal is u
graag van dienst
Peter Reints is een nieuwe onderneming die mensen ontzorgd in alle doelgroepen, en daarmee bedoelen we dus voor iedereen met een eigen woning die op zoek is naar een ervaren schilder / afwerker, denk aan senioren, gezinnen etc, etc. Naast het schilderwerk verzorgen we ook uw verhuizing.
Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van vervoeren van niet verpakte meubelen zijn uw kostbare
spullen in goede handen.
Schilderen
Het is belangrijk om het onderhoud van uw woning goed
bij te houden. Het schilderen van de houten delen is hier-

bij een belangrijk aandachtspunt. Door
het schilderwerk regelmatig te laten
beoordelen en eventueel opnieuw van een verflaag te
voorzien blijft uw schilderwerk er verzorgd uitzien. Tevens
zorgt het ervoor dat het hout in goede conditie blijft en dat
uw huis er verzorgt uitziet.
Het is zeker niet overbodig om eens in de 5 jaar uw
schilderwerk te onderhouden. Met name de delen die op
het zuiden en westen staan. Deze delen hebben namelijk
meer te verduren van de regen en de zon dan de delen op
het noorden en oosten. Wacht u te lang met het opnieuw
schilderen van uw kozijnen, deuren, gevelbekleding, enz.
dan kan het hout beschadigen waardoor het herstel wel
eens erg kostbaar kan worden.
Ook het binnen-schilderwerk is aan slijtage onderhevig en
zou eens in de zeven jaar moeten worden onderhouden.
Met name onderdelen die veel gebruikt worden en die
dus sneller slijtage vertonen, zoals een trap. Ook als uw
wanden zijn gesausd zal deze met name op hoeken slijtage
plekken kunnen vertonen.
Verhuizingen
U kunt fors besparen op uw verhuiskosten door uw verhuizing via P Reints Dienstverlening samen met onze vaste
transporteurs te regelen. Wij kunnen u tegen zeer scherpe
tarieven een complete verhuizing aanbieden. Hoe doen wij
dit? Nou gewoon simpel doordat P Reints Dienstverlening
een eenmanszaak is. Dus geen hoge kostenposten voor
grote bedrijfspanden, dure managers, enz. Uiteraard is
uw meubilair in goede handen aangezien wij ruim 30 jaar
ervaring hebben met het vervoeren van kostbare niet ver-

pakte meubelen. Tevens zijn uw kostbare spullen volledig
verzekerd tijdens de verhuizing.
Wat kunnen wij doen:
- Wij verzorgen particuliere verhuizingen en zakelijke
verhuizingen.
- Wij verhuizen nationaal en internationaal
- Wij kunnen uw inboedel opslaan
Door onze brede ervaring in interieur inrichting kunnen
wij voor u:
- Meubilair demonteren en monteren
- schilderijen, gordijnen, lampen enz. de- en monteren
- Witgoed loskoppelen en aansluiten
Bij het bepalen van de verhuiskosten spelen de volgende
zaken een rol:
- Het volume dat verhuisd moet worden
- Eventueel Inpakken en uitpakken van de dozen
- De afstand naar uw nieuwe woning
- Bijzonderheden bij het laad- of losadres
Wij doen geen prijsopgave via internet maar komen graag
bij u langs om een goed beeld te krijgen van uw situatie.
Geen woning of huishouden is hetzelfde en wij brengen
graag uw wensen in kaart. U kunt een deel zelf doen zoals
inpakken van de dozen maar u kunt ook alles aan ons
uitbesteden. Neem contact met ons op om uw verhuizing
vrijblijvend te bespreken en u een passende aanbieding te
doen: Tel. 06 - 37 56 64 57.
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ARJAN BORGERS 2WIELERS onderscheidend in
service, kwaliteit en advies
Van jongs af aan wist hij het al, ooit begin ik een keer voor me zelf, met een eigen
fietsenwinkel dan wel te verstaan, want daar ligt zijn passie.
Na zo'n 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de fietsenbranche van leerling fietstechnicus tot werkplaatchef en
verkoper, was 10 jaar geleden het moment dan daar dat
zich er een "kans" voor deed, er was een fietsenwinkel in
Vlagtwedde ter overname. Slapeloze nachten is misschien
iets wat overdreven, maar een definitief besluit was toch
zo maar niet gemaakt, want ja dan wordt het opeens wel
echt even serieus en moet het toch maar allemaal even
gebeuren... Uiteindelijk werd de knoop dan toch doorgehakt en werd ARJAN BORGERS 2WIELERS opeens een feit.
Na een kleine verbouwing en de winkel hier en daar iets te
hebben gemoderniseerd was op 27-01-2009 dan uiteindelijk de echte start en het moment van " kop dr veur en
schoalders dr onder" was aan gebroken.
Het werd zoals gehoopt als maar drukker en drukker en
na enige tijd was wat hulp dan ook zeer welkom en werd
er een leerling fietstechnicus in dienst genomen, Reider
kwam 4 dagen in de week werken om het vak te leren en
1 dag in de week naar school voor de theorie. Na een jaar
of 4 aan de Dr. P. Rinsemastraat te zijn gevestigd, ging
een lastig feit toch enige vorm aan te nemen, namelijk
ruimte te kort, tsjah dat we het zo druk kregen in toch een
vrij korte tijd hadden we natuurlijk geen rekenschap mee
gehouden, de E-Bike's waren in opmars en er moest ruimte
komen om een groter assortiment te kunnen bieden aan
onze klanten. Er werd medio 2013 een pand gekocht aan
de Wilhelminastraat te Vlagtwedde waar we meer ruimte
kregen om ons assortiment E-Bike's, stadsfietsen, kinderfietsen en ATB's te kunnen uitbreiden en onze klanten nog
beter van dienst te kunnen zijn, ook ging de fietsverhuur
een steeds grotere rol spelen binnen het bedrijf.
Buiten het feit dat er vele '' hand en spandiensten'' door
pap en mam werden gedaan konden we toch nog wel
enige kracht er bij gebruiken. Benjamin, welke al 10 jaar

ervaring binnen de
fietsbranche had, kwam
ons team versterken
en maakt al weer enige
jaren deel uit van Arjan
Borgers 2Wielers.
2019, het jaar waar wij
ons 10 jarig bestaan mogen vieren en waar wij
onze klanten natuurlijk
enorm dankbaar zijn,
want mede door hun zijn
wij reeds een begrip in
de regio Vlagtwedde en
omsterken.
Zoals ieder jaar hebben
wij ook dit jaar op Goede
vrijdag en de zaterdag
(het weekend voor
Pasen) een Paasshow met een hapje, een drankje en leuke
aanbiedingen.
Omdat we toch stiekem wel een beetje trots zijn op ons
10 jarig bestaan, pakken we dit jaar met ons E-BIKE TEST
EVENT iets groter uit dan de jaren voorheen. Wij vinden
het belangrijk dat de klant de juiste informatie krijgt bij
het maken van de keuze voor een E-Bike, want soms ziet
men door de bomen het bos niet meer en zeg nou zelf,
een E-Bike koop je toch niet vanuit een boekje?? Daarom
hebben wij besloten een E-BIKE TEST EVENT te organiseren
waarbij op diverse merken E-Bike's zoals Gazelle, Batavus,
Sparta, RIH en Victoria kan worden proefgereden. Deze
merken zijn de meest gerenommeerde merken welke al
vele jaren behoren tot de meest verkochte E-Bike's in Ne-

derland, want als je als fietsfabrikant in sommige gevallen
al meer dan 100 jaar bestaat, heb je je toch al wel bewezen
lijkt ons en omdat wij alleen de merken willen verkopen
waar wij ook alle service, onderhoud en garantie kunnen
verlenen, willen wij graag de ervaring met deze merken
met u delen en u voorzien van de juiste informatie en natuurlijk u te laten proefrijden op de verschillende modellen
van deze merken.
Graag zien wij u op vrijdag 19 en zaterdag 20 april op ons
E-BIKE TEST EVENT voor een hapje, een drankje en gezelligheid en waarbij wij u de nieuwste modellen E-Bike's
presenteren.
Tot dan namens het team van ARJAN BORGERS 2WIELERS.
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Vervolg van de voorpagina:

Beikes Schilderswacht geeft vastgoedonderhoud
nieuw gezicht
Vastgoed onderhoud en beheer
Behalve schilderwerk nemen neemt Beikes Schilderswacht ook andere werkzaamheden voor haar
rekening. Daarbij kun je naast schilderwerk denken
aan behangwerk, beglazingen, houtrotreparatie, geveltimmerwerk, beton-, gevel- en isolatiewerken en
heeft het bedrijf een eigen glasschade hersteldienst
24/7. “We ontzorgen eigenaren en beheerders van
vastgoed.”
Resultaat Gericht Samenwerken
Erik Beikes benadrukt dat Beikes Schilderswacht echt
werk maakt van ontzorgen. “Iedereen weet dat elk
object onderhoud nodig heeft. Dat is een regelmatig terugkerende verplichting die geld en tijd kost.
Om het eigenaren en beheerders gemakkelijk te
maken hebben we ons gespecialiseerd in Resultaat
Gericht Samenwerken. Daarmee bieden wij al Beikes
Schilderswacht een kleurrijk pallet aan technische,
organisatorische en administratieve activiteiten om
het vastgoed over een langere periode functioneel,
esthetisch en technisch op het overeengekomen
niveau te houden. Op deze manier nemen we eigenaren en beheerders van vastgoed alles uit handen
op het gebied van onderhoud en wordt er ook nog
eens een enorme winst in efficiency, tijd en geld
bereikt waardoor deze eigenaren en beheerders zich
weer bezig kunnen houden met hun feitelijke ‘core
business’.”
Ontwikkeling in duurzaamheid
Beikes Schilderswacht is innovatief en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
in de bouwwereld en heeft daardoor vaak verrassende opties in petto. “We zijn voortdurend op zoek naar beter, duurzamer en goedkoper,” zegt Jaap Smallenburg. “We zoeken
naar verbeterde producten die hetzelfde goede resultaat geven. Voor onze leveranciers
zijn wij partner in dit proces en delen onze kennis en ervaring. “

Contact
Wie benieuwd is naar de mogelijkheden die Beikes Schilderswacht kan bieden, kan
contact opnemen met het telefoonnummer 0597-432180. Het bedrijf is te vinden aan
de Transportbaan 44 in Winschoten, voor wie graag een keer langs wil komen. Liever een
vraag stellen via de mail? Dat is ook mogelijk. Mail dan naar het e-mailadres
info@beikesschilderswacht.nl.
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Uitvaartvereniging
Mekander reikt prijzen uit

WINSCHOTEN- Mekander houdt haar leden met een nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de vereniging.
In de laatste editie van de nieuwsbrief van Mekander stond een prijsvraag in de vorm van
een puzzel. Veel leden hebben een goede oplossing ingestuurd. Deze week zijn de winnaars van een prijsvraag in het zonnetje gezet. De familie Wierenga en de heer Brouwer
hebben een mand met streekproducten in ontvangst genomen uit handen van Coba Nieboer en Susan Wever. De prijsuitreiking vond plaats in het Rozenpaviljoen te Winschoten.
Met de nieuwsbrief houdt Mekander haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging.

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 of toch gelijk profiteren van
één van de leuke paasacties, u bezoek 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 prijs-kwaliteitverhouding 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.”
Service
Iedereen biedt 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 www.ter-veen.nl
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Muziekvoorstellen
‘’Ik heb een tussenuur, dus ik kan zo even langskomen in de Beneluxlaan, het is dichtbij’’. De 16-jarige Kiki Egas doet vier gymnasium aan de Stationsstraat in Stadskanaal.
Het is aan de eind van de ochtend als ik met haar heb afgesproken en Kiki al op het terras zit met een glas cola voor zich.
‘’Ik ben pas een jaar geleden begonnen met
gitaar spelen’’ zegt ze vol trots als we samen
terugkijken op zaterdagavond in Nieuw Buinen.
Tijdens het open podium BuunermondBroest
mocht Kiki optreden en even later ook nog
samen jammen met jamsessie on tour. Dit alles
vond plaats in het dorpshuis. ‘’De zaal zat helemaal vol’’ vertelt Kiki vol enthousiasme. ‘’Mijn
ouders opa’s en oma’s waren er, ik vond dat zo
lief’’ vult ze nog aan.
Kiki die niet uit een muzikaal gezin komt is
wel al bekend met het zingen. ‘’De ervaring
zit vooral in het zingen in een schoolband
of tijdens de kerstviering in het dorpshuis van Buinerveen. Kiki woont in Nieuw Buinen
maar haar slaapkamerraam kijkt uit op Buinerveen. ‘’Een grensgevalletje’’zegt ze lachend.
Alhoewel Kiki nog maar een jaar gitaar speelt is ze wel al redelijk ervaren in het spelen op
de keyboard.
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Zondag 15 juni aanstaande:

Solar Noord 5x5 estafette
Op zaterdag 15 juni wordt
in Stadskanaal voor de zevende keer de Solar Noord
5x5 estafette georganiseerd. Onder de vlag van
Runners Stadskanaal zal
er 15 juni om 13.00 een
sportief evenement plaats
vinden waarbij gezelligheid
en meedoen voorop staat.
Nadat vorig jaar het evenement door externe omstandigheden geen doorgang
heeft kunnen vinden, heeft de organisatie gelukkig dit jaar het evenement weer op de
hardloopkalender kunnen krijgen!

‘’Ook kan ik een beetje drummen’’ legt Kiki verder uit. ‘’Natuurlijk ben ik wel een echte
muziekliefhebber. Queen is mijn grote voorbeeld. Zo gedurfd en anders dan andere muzieksoorten’’.

De Solar Noord 5x5 estafette is een uniek hardloopevenement waarbij teams van 5 lopers
tezamen een afstand van 25 kilometer lopen. Door de relatief korte afstand van 5 kilometer per ronde, is de Solar Noord 5x5 estafette geschikt voor vrijwel iedereen. De ervaren
loper kan zichzelf uitleven voor een snelle tijd en de minder ervaren loper kan zichzelf
verbazen door deze mooie afstand uit te lopen. Gezelligheid staat voorop, loop samen
met je collega's, familie, vrienden
of teamgenoten 25 kilometer!

Onlangs heeft Kiki zichzelf in Nieuw Buinen al iets meer op de kaart gezet. Zo mocht ze
ook samen met Aron Daze spelen tijdens Music in the Greenroom en ook tijdens Food
at the Park in september in het Julianapark in Stadskanaal zal ze het podium innemen.
‘’Verder doe ik ook nog mee aan Kunstbende. Ik doe mee voor de provincie Drenthe en
uiteindelijk zal de landelijke winnaar mogen spelen op een festival’’ vertelt Kiki lachend.
‘’Ik ben alleen vergeten welk festival het is’’.

De eerste teams hebben zich
inmiddels al aangemeld en we
hopen dat er nog vele teams bij
komen. Ook dit jaar hebben we
een extra prijs voor het leukst
verklede team!

Kiki is pas zestien maar heeft wel al goed nagedacht over haar artiestennaam. ‘’Mijn artiestennaam is Liv en op Facebook kun je mijn pagina liken onder de naam livxgrant. ‘’Ook als
cafeetjes of plekken waar ik muziek kan spelen mij willen liken. Misschien krijg ik dan wel
de kans om ook op dit soort plekken te mogen spelen’’ sluit Kiki het gesprek hoopvol af.

Graag verwelkomen wij een
ieder zaterdag 15 juni aan de
start van de Solar Noord 5x5
estafette! Voor meer informatie
en inschrijving zie onze website
www.5x5estafette.nl

Kovvieproat | Andrea
"Je mag hier ook de koffie halen, die van mij is ook erg goed’’. Dit bleek uiteindelijk
één van de motivaties om in de winkel af te spreken. "Ik sta nu alleen in de winkel, dus
daarom komt het ook beter uit’’ lacht Andrea wanneer ik haar een hand geef bij binnenkomst.
‘’Sinds een jaar ben ik medeeigenaar van Lodds’’ legt Andrea uit nadat ik haar de vraag
stelde hoelang ze de winkel
runt. ‘’Ik doe dit niet alleen,
samen met Maryska run ik de
winkel die de zaak voor onze
samenwerking al een decennia
lang had. Maar de geschiedenis
van de winkel gaat nog verder
terug’’ vertelt Andrea.
Ik zit aan een grote gezellige
tafel en moet bekennen dat de koffie me goed smaakt. De kleine details van de winkel
met een exclusieve uitstraling wat de damesmode betreft, vallen mij juist op. Op tafel
pronkt een fruitschaal maar ook het fruitwater nodigt uit om aan deze tafel plaats te
nemen. Alles lijkt er op dat Andrea en Maryska hun best doen de exclusiviteit te verbinden
met een aangename warme sfeer.
‘’Ik heb hiervoor negen jaar in een dames- en herenmodezaak gewerkt in Emmen met een
hoog segment. Daar ken ik Maryska ook van’’. Op tafel staat een scherm met foto’s van de
Fashionday van afgelopen zaterdag. Voor Andrea een aanleiding om terug te kijken op
deze dag. ‘’Naast de walking DJ hadden we die middag verder ook ingericht met muziek.
Klanten namen na de modeshow een kijkje in de winkel, het was een groot succes’’.
Verbinden en vernieuwen is het waar Andrea en Maryska naar op zoek zijn. ‘’Samen
nog leuker’’ legt Andrea uit. ‘’Maryska en ik doen alles samen. Dit betreft de inkoop, het
organiseren van vriendinnenavonden in de winkel of bij mensen thuis. Maar we geven
ook advies op maat. Dat betekent dat we bij de klant thuis komen om te adviseren in het
samenstellen van een nieuwe garderobe’’. Dat het accent ligt op exclusieve merken blijkt
wel uit de opmerking van Andrea. ‘’We hebben prachtige merken zoals Repeat, Liu Jo, Liu
Jo sport & shoes set, Women by Earn, CAMBIO, Cavallaro, Uzurii, Joseph Ribkoff, Josephine
& Co’’.
De ontwikkeling blijft belangrijk. ‘’Gisteravond hebben Maryska en ik nog een training
gehad in social media’’. Het gaat om de details blijkbaar als ik haar verhaal goed aanhoor.
Dit blijkt ook als ik vraag een foto te willen nemen aan het eind van ons gesprek. ‘’Wacht
even’’ zegt Andrea ‘’Even een geschikt jasje vinden voor de foto’’.

Kovvieproat | Leonie
De werkdag begint al voor zevenen in de ochtend voor Leonie van Werkhoven. Een iets
ander tijdstip dan de kwart voor elf die we hebben afgesproken vanochtend. Leonie is
samen met haar man eigenaar van Super groente en fruitmarkten die u wekelijks aantreft op de markt in Stadskanaal.
‘’Dat is niet de enige markt waar we staan’’
vertelt Leonie. Behalve de zaterdagmarkt
waar de kraam ongeveer een 120 vierkante
meter behelst staan ze ook met de groente en
fruit op de markt in Borger, Ter Apel en Vlagtwedde. ‘’Borger heeft een ochtendmarkt en
Ter Apel en Vlagtwedde zijn middagmarkten’’.
Dat het gezin lange dagen maakt lijkt een
statement. ‘’Mijn man begint in de ochtend
over het algemeen om kwart voor vijf en na
de zaterdagmarkt in Stadskanaal zijn we vaak
na zevenen in de avond pas klaar. Onze beide
zoons helpen mee in de zaak, de oudste
achter de schermen en de jongste staat in de
kraam voor de verkoop’’.
Super is een gevestigde naam in de omgeving als het om de groente en het fruit gaat.
‘’Mijn ouders begonnen de zaak in 1986 en sinds elf jaar zijn mijn man en ik eigenaar van
de marktkraam’’. Vol trots vertelt Leonie dat ze sinds vorig jaar een nieuwe kraam hebben
die uitklapbaar is tot twintig meter.
De rasechte Musselkanaalster kent haar klant goed. ‘’Ik heb de klantvriendelijkheid hoog
in het vaandel staan wat maakt dat het gesprek met de klant altijd gezellig is’’. De klant
weet ons goed te vinden omdat we producten bieden vanuit het hoog segment tegen
een scherpe prijs’’. Dat het goed vertoeven is bij de markt getuigt wel van het feit dat het
echtpaar vijftien mensen in dienst heeft die vol enthousiasme de groente en het fruit aan
de man willen brengen. ‘’En vers’’ geeft Leonie aan.
Tijd voor hobby’s zijn er bijna niet. ‘’Ik doe natuurlijk leuke dingen met het gezin en onderneem activiteiten met vriendinnen maar er is ook altijd veel werk achter de schermen,
zoals in ons pakhuis in Musselkanaal. Daarnaast vertegenwoordig ik de marktkramen in
de activiteitencommissie van de Centrum Winkeliers in Stadskanaal. Dus stilzitten doe
ik niet’’. Al weet ze wel tijd vrij te maken voor dit interview en zit ze niet op hete kolen.
‘’Maar op deze manier afspreken lukt echt niet op elk tijdstip hoor’’ sluit ze het gesprek af
met een knipoog.
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S-Markt Scholte in Mussel is helemaal vernieuwd
S-Markt Scholte aan de Musselweg 44 in Mussel is na de
brand in het pand weer helemaal opgekrabbeld. Het compleet vernieuwde, frisse pand is op 3 april weer opengegaan.
Door Eline Lohman
MUSSEL – In oktober voltrok zich een ramp voor eigenaar
Sebastiaan Scholte, zijn vrouw Christella en de medewerkers. Er woedde een brand in zijn supermarkt en de winkel
brandde half af. Er brak een moeilijke tijd aan voor Sebastiaan, vertelt hij. “Het was een heftige periode, waarin we veel
werk verzet hebben. ‘We’, dat is een hele rits aan mensen
die ons geholpen hebben. Toen we de winkel leeghaalden,
hebben dorpsbewoners een opslag aan ons beschikbaar
gesteld. We willen deze mensen hartelijk danken hiervoor.
Verder hebben veel mensen uit de buurt de handen mee uit
de mouwen gestoken om de winkel weer op te bouwen. Ook
deze vrijwilligers willen we bedanken voor hun inzet.”
Het pand kreeg onder meer een compleet nieuw, goed
geïsoleerd dak en daarmee is de winkel helemaal klaar voor
de toekomst. Sebastiaan: “Voor de herbouw hebben we
gewerkt met lokale ondernemers. Zij hebben geweldig werk
geleverd. De winkel is nu compleet anders dan voorheen. De
aanleiding was natuurlijk niet leuk, maar we hebben de kans
gegrepen om het roer helemaal om te gooien. Het pand oogt
vanbinnen nu veel groter, doordat we muurtjes weggehaald
hebben. We hebben een veel logischere indeling. Ook is
de supermarkt voorzien van een nieuwe bakkerij. Dit is een compleet vers-plein, dat heel
overzichtelijk is. Nieuw in deze hoek zijn de belegde broodjes die we nu aanbieden. Dat
was altijd al een wens van ons. Nu was daar de mogelijkheid voor.”
S-Markt Scholte heeft ook een nieuwe website, s-marktscholte.nl, waar onder meer de
nieuwe verse broodjes te bestellen zijn. Een ander nieuw aspect bij de zaak is de Party
Pan. Mensen kunnen een arrangement bestellen, zoals een kip-, balletjes- of snackpan.
Zij krijgen de producten in een warmhoudpan, inclusief salades en kunnen zo lekker en
gemakkelijk eten tijdens feesten en partijen.

is. Sebastiaan zorgt ervoor dat de pakketten gratis bezorgd en weer opgehaald worden.
Uniek van Dikdakken-BBQ.nl is het pakket ‘Nait Soezen’. Dit is het totale BBQ-pakket inclusief drinken. “Hiermee ontzorgen we onze klanten. Met een telefoontje of mailtje kunnen
ze alles in een keer regelen.” De barbecuepakketten lopen goed. “Het is een enorm succes! Doordat we aantrekkelijke prijzen hebben, maar zeker ook vanwege de kwaliteit van
het vlees en de salades. Nieuw is dat we de service uitgebreid hebben met de verhuur van
statafels en een koelaanhanger. Die laatste is een heel grote koelkast, die voor nog meer
feestvreugde zorgt. Mensen kunnen onze barbecuepakketten en de aanhanger krijgen
voor elk feest – van 15 tot meer dan 100 man.”

Wie meer van de barbecues is, kan nog altijd barbecuepakketten bestellen bij S-Markt
Scholte. Onder de naam Dikdakken-BBQ.nl worden barbecuepakketten verkocht, inclusief
vlees, salades, stokbrood, kruidenboter, diverse sausjes en een barbecue die in bruikleen

Vanwege de heropening van S-Markt Scholte – die als slogan ‘S-markt Scholte, meer dan
super’ heeft - is er een spetterende openingscampagne. Zie daarvoor de
advertentie in deze krant of kom gewoon eens langs in de supermarkt!
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25 jaar Handelsvereniging Ondernemend Mussel
De Handelsvereniging Ondernemend Mussel is 25 jaar geleden opgericht op initiatief van enkele Musselker ondernemers, waaronder Ko Folkers, eerste eigenaar van Folkers Zonweringen. De doelstelling van deze handelsvereniging
was om iets te betekenen voor alle ondernemers in het Groningse dorp. Die doelstelling staat nog steeds en wordt
ook nog elk jaar nageleefd. Zoals de slogan het al zegt: Het is (h)eerlijk zaken doen met de ondernemers in Mussel.

seerd. Men is er in eerste instantie voor de lokale ondernemer, maar daarbij wordt er voor het dorp zelf ook het
nodige gedaan.
Lid worden kan
De leden van de handelsvereniging komen voort uit allerlei
branches. Op dit moment zijn er 25 ondernemers lid van
de vereniging, daar kan uiteraard nog wel meer bij. Een
lidmaatschap biedt veel voordelen. Met een lage contributie wordt een lid actief betrokken bij alle genoemde
activiteiten.
Een handelsvereniging als Ondernemend Mussel is het
bewijs dat ondernemen in kleine dorpjes nog altijd goed
wil. Het aantal ondernemers in Mussel is de laatste jaren
alleen maar groeiende en veel ondernemers zelf groeien in
het personeelsbestand. De logistieke ligging van Mussel is,
mede door de nabijheid van de N366, ideaal.

Anno 2019 is het bestuur drukdoende om de krachten
verder te bundelen. Zo worden er bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten georganiseerd die voor alle ondernemers
van meerwaarde kunnen zijn. Ook worden meerdere keren
per jaar evenementen georganiseerd die de ondernemers
de mogelijkheid geven om te netwerken.
Op regelmatige basis wordt er bijvoorbeeld een bezoek
gepland bij een bedrijf in de regio. Het geeft een kijkje in
de keuken van bedrijven die al jaren bezig zijn. Inspirerend
voor iedereen.

Een lidmaatschap bij de handelsvereniging kan zorgen
voor meer werkgelegenheid. Veel ondernemers uit Mussel
zelf zullen herkennen dat vrijwel iedereen betrokken is bij
de gang van zaken. Bij een verbouwing van de zaak, om
maar eens wat te noemen, laat menigeen zijn of haar gezicht zien om de nodige interesse te tonen. De onderlinge
verbondenheid van alle Musselkers is van oudsher al uitstekend, bij de Musselker ondernemers is dat niet anders.
Om iets uit te stralen naar de inwoners is de handelsvereniging elk jaar actief om de feestverlichting in het dorp
weer neer te zetten en te onderhouden. Ook de intocht van
Sinterklaas wordt door Ondernemend Mussel georgani-

Een actief bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Met alle
neuzen dezelfde kant op wordt er op regelmatige basis
vergaderd over alle zaken die er spelen. Plus het organiseren van alle overige activiteiten natuurlijk. Het bestuur
bestaat uit:
Sebastian Scholte
Joke Hidding-Wind
Meeme Wubs
Hillie Moorlag-Brugge
Johan Schuitema
Voor meer informatie over de Handelsvereniging Ondernemend Mussel, over wat ze organiseren en wat ze wellicht
voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen per
mail: hommussel@gmail.com. Behalve lid worden kunt u
ook doneren, een lidmaatschap is dan niet per se nodig.
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