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S-Markt Scholte in Mussel,
meer dan super!
Door Miranda Wolters
Met ontzettend veel zin en energie
begonnen Sebastiaan en Christella
Scholte en hun team in april 2015
weer met de S-Markt in de Mussel. Dit
jaar dus precies 5 jaar geleden. Door
een felle brand in oktober 2018 was
de supermarkt tot april 2019 helaas
gesloten maar dankzij hulp van velen
kon de winkel gelukkig heropend
worden. Het 5-jarig bestaan van de
supermarkt werd door het coronavirus
iets minder uitbundig gevierd maar de
vele felicitaties die Sebastiaan, Christella en hun medewerkers ontvingen
bewijzen wel dat S-Markt Scholte een
meer dan super supermarkt voor de
Mussel en omgeving is.

www.kennelservice.nl
Het beste voor u en uw huisdier!

Zie onze advertentie op pagina 23.

“We zijn meer dan een gewone buurtsuper.”
zegt Sebastiaan. “Natuurlijk kun je bij ons
terecht voor je dagelijkse boodschappen
maar we onderscheiden ons van de grote
supermarktketens door verder te gaan in
onze persoonlijke service.” De naam van
de supermarkt, S-Markt, staat dan ook voor
Service-Markt. Dat betekent onder andere
dat S-Markt een gratis bezorgservice voor
boodschappen aanbiedt. Voor het doorge-

ven van je boodschappenlijst kun je hierbij
gebruik maken van de functie ‘doorgeven
boodschappenlijst’ op de website van
S-Markt maar je kunt je boodschappenlijst ook gewoon per mail of via whatsapp
doorsturen. Deze service is juist nu, tijdens
de coronacrisis, voor veel mensen een

uitkomst omdat je hiervoor niet meer naar
de supermarkt hoeft te komen. Contactloos bezorgen is op dit moment vanzelfsprekend, S-Markt Scholte stuurt je dan
voor aflevering van de boodschappen een
betaalverzoek of tikkie.
Lees verder op pagina 7.
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€ 500,- quarantaine voordeel bij Van den Berg Hoortoestellen
Hoortoestel? #BlijfThuis
500 euro quarantaine voordeel
Om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en tóch
te kunnen beschikken over een optimaal ingesteld hoortoestel
biedt Van den Berg de mogelijkheid om uw hoortoestel, middels Remote Fitting via internet, optimaal in te stellen. En, om
Remote Fitting voor een breed publiek toegankelijk te maken
levert Van den Berg Hoortoestellen, tijdens de coronacrisis, de
Starkey Livio RF 2000 met 500 euro korting per toestel.
Superieure geluidskwaliteit
Met de nagenoeg onzichtbare Starkey Livio RF 2000 geniet u
van superieure geluidskwaliteit en kunt u natuurlijk horen gemakkelijker telefoneren en perfect verstaan, zelfs in rumoer.
Daarnaast levert de Livio waar Starkey om bekend staat: een
natuurgetrouwe muziekweergave. Ook is de Livio RF 2000
oplaadbaar: u hoeft dus zelfs niet meer de deur uit
voor het aanschaffen van batterijen!
Remote Fitting Service
Dankzij onze Remote Fitting Service hoeft u, voor het
aanpassen van uw nieuwe hoortoestellen, hooguit
één keer onze winkel te bezoeken. Tijdens deze ene
afspraak meten we uw gehoor én passen we direct
uw hoortoestellen aan. De vervolgaanpassingen en
controles vinden plaats in uw eigen huis, gewoon via
het internet.
Van den Berg biedt zelfs de mogelijkheid om uw
nieuwe hoortoestellen aan te passen zónder dat u
onze winkel bezoekt, ideaal voor slechthorenden die
al een hoortoestel dragen. Wij leveren uw nieuwe
hoortoestellen, coronavrij, af bij uw voordeur. Zo
kunt u veilig thuis blijven en kunt u toch moeiteloos
uw dierbaren, de telefoon, televisie en radio goed
verstaan.
Online hoorcheck
Via de online hoorcheck op onze website wordt uw
gehoorverlies in kaart gebracht. Deze screening dient
als basis voor de instelling van uw nieuwe hoortoestellen, de verdere optimalisatie en aanpassing van

de instellingen vindt eenvoudig middels Remote Fitting (RF)
plaats via internet. Onze Livio RF 2000 is op afstand instelbaar
én oplaadbaar, u hoeft de deur niet meer uit, zelfs niet voor
de aanschaf van batterijen. De online hoorcheck geeft een
indicatie van uw gehoor en kan als basis van onze Remote Fitting Service dienen, en is een prima methode om, ondanks alle
coronamaatregelen, tóch optimaal te kunnen verstaan.
Controlemeting
Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven kunt u,
indien gewenst, een afspraak maken in onze winkel voor een
volledige aanpassing inclusief gehooronderzoek en alle bijbehorende controlemetingen. Hiervoor brengen wij geen extra
kosten in rekening, zelfs niet als u gebruik maakt van onze
Remote Fitting Service. Van den Berg levert uw Livio RF 2000
tijdelijk met 500 euro korting maar altijd inclusief 5 jaar gratis
garantie, - onderhoud én 5 jaar gratis Remote Fitting Service.

Quarantaine - én Belasting voordeel
Goed nieuws als u overweegt een vrijblijvende gewenningsperiode met Remote Fitting hoortoestellen te starten.
De belastingdienst betaalt, als onderdeel van de ‘specifieke zorgkosten’, ook dit jaar mee bij de aanschaf van uw
hoortoestel(len). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan
het fiscale voordeel op uw hoortoestellen oplopen tot maar
liefst 50% van de totale aanschafwaarde. De audiciens van
Van den Berg Hoortoestellen nemen graag de tijd voor het
maken van een persoonlijke berekening van úw belastingvoordeel. Vanzelfsprekend geheel gratis én vrijblijvend.
Altijd en overal bereikbaar
U vindt de hoorspecialist van de Drentse Hondsrug,
Van den Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 12C in Borger.
De locatie is uitstekend bereikbaar en er is volop gratis parkeergelegenheid voor de deur. Bel voor meer informatie
of een afspraak: 0599 – 235 444. Tot horens!
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De ultieme wellnessbeleving in uw badkamer
met een whirlpool van Rotman whirlpools uit
Nieuw-Buinen
Door Miranda Wolters
Arnold Rotman werkte al een aantal jaren als zelfstandige toen hem
door een goede kennis de kans geboden werd om een bestaand
bedrijf over te nemen. Met best al veel vakkennis op zak besloot hij
op deze rijdende trein te stappen en ging hij door met het bedrijf
dat gespecialiseerd is in whirlpoolsystemen. Hij vestigde zijn bedrijf
in eerste instantie op zijn woonadres in Stadskanaal maar door de
toenemende groei besloot hij toch op zoek te gaan naar een geschikt
bedrijfspand. Na de verhuizing veranderde hij de naam van het bedrijf in ‘Rotman whirlpools’.
“Op mijn woonadres ontstonden steeds
meer zakelijke activiteiten en soms kwamen er zo’n 3 vrachtwagens per dag hun
lading lossen.” legt Arnold uit. “Ik vond dat
zelf niet meer heel prettig en bovendien
was het voor de buren ook niet meer zo
heel fijn. Zij hebben er overigens nooit over
geklaagd maar ik vond dat het tijd werd om
het bedrijf te gaan verhuizen. De zoektocht
naar een geschikt pand was nog niet zo
heel erg eenvoudig maar uiteindelijk vond
ik ons huidige pand aan de Glaslaan in
Nieuw-Buinen en ik ben er erg blij mee.”
Afgelopen februari verhuisde Rotman
whirlpools naar het ruime pand met een
grote werkplaats, voldoende opslagruimte,
een kleine showroom en een mooie kantoorruimte.
Rotman whirlpools levert alleen whirlpools
aan zakelijke klanten zoals bijvoorbeeld
installateurs, badkamerspecialisten, vakantieparken en interieur design bedrijven.
“We zijn dus een groothandel en leverancier van whirlpoolsystemen en dat betekent dat we in opdracht van onze klanten
whirlpools op maat voor de consument
bouwen.” verduidelijkt Arnold. Het kan dus
heel goed voorkomen dat als u als consument een nieuwe badkamer wilt laten inrichten, uw whirlpool bij Rotman whirlpools
gebouwd wordt.

In principe is ieder
gewenst bad, ongeacht
merk, formaat of materiaal, om te bouwen tot
whirlpool. Tegenwoordig
is de badkamer dé plek
in huis waar men ontspant en tot rust komt en
met een whirlpool maakt
u van uw badkamer
een complete wellnessruimte. Een whirlpool
met jets is weldadig voor
uw spieren en gewrichten waarbij de waterjets
ook zorgen voor een heerlijke massage. De
whirlpool kan hierbij helemaal op maat en
naar uw wens gebouwd worden waarbij het
aantal ingebouwde jets bijvoorbeeld al kan
variëren van 6 tot wel 40 of 50 jets. Daarnaast is ook badverwarming een mogelijke
optie. Hierbij zorgt de verwarming ervoor
dat uw warme bad ook warm blijft en u het
bad tijdens uw badsessie niet bij hoeft te
vullen met warm water. Kleurenverlichting
zorgt voor een extra ontspannend effect,
er kan een automatische cleaning functie
ingebouwd worden en het is zelfs mogelijk
om uw bad te laten voorzien van een audiosysteem voor het afspelen van ontspannende muziek.

“Op dit moment bouwen we met 3 monteurs de whirlpoolsystemen. Opdrachten
die deze week binnenkomen worden in
principe de volgende werkweek uitgeleverd. Vooral de vrijstaande modellen zijn
erg populair en de laatste maanden zijn
ook de mat zwarte baden een trend. Voor
een klant hebben we bijvoorbeeld net een
mat zwart bad omgebouwd waarbij we gebruik gemaakt hebben van gouden jets. Een
mooie combinatie die dus ook mogelijk is.”
aldus Arnold. “We leveren onze whirlpools
op dit moment in heel Nederland, België en
in een deel van Duitsland. De whirlpools
worden direct op locatie, bij de klant, afgeleverd door onze eigen leverservice.

De badkamerspecialist of installateur zorgt
dan voor het plaatsen in de badkamer.”
Bent u voornemens om binnenkort uw
badkamer te gaan verbouwen of heeft u
nieuwbouwplannen? Maak van uw badkamer ook een complete wellnessruimte met
een whirlpoolsysteem van Rotman, vraag
ernaar bij uw badkamerspecialist of installateur.

Rotman whirlpools
Glaslaan 36 | Nieuw-Buinen
Tel: 0599 - 63 76 56
www.rotmanwhirlpools.nl
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HSS Hulpverlening Sociale Sector voor hulp,
ondersteuning en coaching op verschillende gebieden
Behalve hulp op het gebied
van de administratie biedt
HSS Hulpverlening ook
persoonlijke, individuele
ondersteuning en coaching
bij de dagelijkse gang van
zaken of juist alleen bij
dingen die voor u heel
lastig zijn. “Doel daarbij is
altijd dat men zo zelfstandig
mogelijk blijft functioneren
en de regie over het leven
weer in eigen handen krijgt
en houdt.” leggen Jannie
en Tina hierover uit. De
begeleiding of coaching kan
bestaan uit bijvoorbeeld
het doen van boodschapWiekedreef 6 | Stadskanaal (Nabij de Aldi)
pen, het leggen van sociale contacten of hulp bij
contacten met instanties als
de gemeente of zorgverzeDoor Miranda Wolters
keraar. Hele praktische hulp dus, waar men veel aan heeft
Soms lukt het allemaal even niet zo goed om bepaalde
en die bijdraagt aan persoonlijke groei en het vergroten
zaken in uw leven goed op orde te krijgen of te houden.
van het zelfvertrouwen. Coaching kan ook zijn dat u hulp
Dat kan tijdelijk of juist een steeds terugkerend iets zijn
krijgt bij het vinden van een goede balans van werk en
privé in uw leven of het onderzoeken en toepassen van uw
en dan is wat hulp op het gebied waar u behoefte aan
eigen mogelijkheden. Maar coaching en begeleiding kan
heeft erg welkom. Jannie Hofman en Tina Nijlaan bieden
ook gegeven worden op het gebied van rouwverwerking
daarom met HSS Hulpverlening Sociale Sector hulp, onen stervensbegeleiding. Verlies en rouw horen bij elkaar
dersteuning en coaching op verschillende gebieden.
en iets verliezen is heel ingrijpend. Er is tijd nodig om dat
verlies te verwerken en dat doet iedereen op zijn of haar
“Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het doen van de administraeigen manier. Bij stervensbegeleiding gaat het om hulp en
tie zijn zodat er meer overzicht ontstaat of zelfs budgetbeondersteuning in de laatste fase van het leven zowel in
heer. Bij budgetbeheer stellen we samen een budgetplan
praktische als in emotionele zin.
op, geven tips en adviezen op het gebied van inkomsten
en uitgaven en zorgen wij voor het betalen van de maanOok voor wat betreft PGB of WMO zaken kunt u bij HSS
delijkse lasten zodat er geen achterstanden in betalingen
Hulpverlening terecht. Met een PGB kunt u zelf iemand in
ontstaan.” vertellen Jannie en Tina hierover.
huren om de werkzaamheden zoals huishoudelijke hulp of

bijvoorbeeld individuele begeleiding te verrichten. Tegenwoordig kunt u bij de gemeente terecht voor maatschappelijke ondersteuning, dit kan in de vorm van een algemene
voorziening of een maatwerkvoorziening. Dit valt allebei
onder de Wmo. Een algemene voorziening houdt in dat het
vrij toegankelijk is, bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening.
Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie,
hierbij gaat de gemeente met u in gesprek om te kijken wat
u nodig heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of individuele begeleiding.
Jannie en Tina kunnen u helpen bij het aanvragen van deze
verschillende zaken en bij de uitvoering ervan. Een eerste
informatieve kennismakingsgesprek met hen is altijd vrijblijvend en gratis, HSS Hulpverlening Sociale Sector helpt
u graag om die hulp te regelen die u nodig heeft om zo
zelfstandig en goed mogelijk te blijven functioneren.

6

RegioMagazine - Succes door Reclame!

RegioMagazine - Succes door Reclame!

7

(vervolg van voorpagina)

S-Markt Scholte in de Mussel, meer dan super!

Door Miranda Wolters
In het assortiment van S-Markt Scholte vindt je kwalitatief goede en zoveel mogelijk
verse producten. De verse producten zijn allemaal ambachtelijke producten afkomstig
van bedrijven in de regio. Zo komt het vlees bijvoorbeeld van Slagerij Hemmen uit
Onstwedde en het verse brood van Bakkerij Beukeveld uit Groningen. Op de broodafdeling is een broodjescorner ingericht waar dagelijks vers belegde broodjes verkrijgbaar
zijn. Er is een ontzettend uitgebreide keuze in soorten broodjes en beleg zoals filet
americain, een broodje gezond of een broodje tonijnsalade. Deze broodjes kun je ook
bestellen via de website voor een lekkere lunch thuis maar ze zijn ook voor bedrijven
die hun bezoekers of personeel een goede lunch willen aanbieden heel erg geschikt.
Eventueel kunnen de drankjes er ook bij besteld worden en uw bestelling wordt vanaf €
15,- gratis bezorgd.
Vrijdagmiddagborrel en hapjespannen
Overigens kan S-Markt Scholte ook de
vrijdagmiddagborrel bij je thuis of op het
bedrijf verzorgen. Hiervoor zijn er verschillende opties met voor ieder wat wils, al dan
niet in combinatie met de drankjes. Zo is
het mogelijk om hapjesschalen te bestellen
en eventueel te laten bezorgen maar er zijn
ook de zogenaamde hapjespannen. Deze

hapjespannen worden gevuld met verschillende smaken gehaktballetjes, kipkluifjes,
verschillende smaken satéstokjes of een
combi ervan. Omdat dit allemaal warme
hapjes zijn worden ze geserveerd in een
elektrische pan waarvan je alleen maar
even de stekker in het stopcontact hoeft te
steken om ze op te warmen. De hapjes kunnen ook tijdens de borrel warm gehouden
worden zodat je er de hele middag of eventueel avond van kunt genieten. Ook is er
nog de bami/nasi pan. Deze pan is geschikt
voor 6 tot 8 personen en is gevuld met
bami en/of nasi met daarnaast gebakken
ei en satéstokjes, gehaktballetjes, saté balletjes en kipkluifjes. Ideaal voor een avond
lekker thuis aan tafel genieten.
BBQ-service
S-Markt Scholte kan ook je barbecue van

A tot Z voor je verzorgen. Voor de barbecue is er keuze uit verschillende pakketten
waarvan het Nait Soezen pakket veruit
het populairst is. Voor dit pakket betaal je
€ 15,99 p.p. en het bestaat uit 5 soorten
vlees per persoon, verschillende salades,
stokbrood en kruidenboter, de benodigde
sausjes en de drankjes. De barbecue wordt
er ook bij geleverd en alles wordt gebracht
en gehaald. Organiseer je een wat groter
barbecue feest in je eigen tuin? Dan is
het zelfs mogelijk om een koelaanhanger
te huren zodat je over extra koelruimte
beschikt. Alle verschillende barbecue pakketten zijn terug te vinden op de website
van de supermarkt of op de speciale barbecue website van S-Markt Scholte, www.
dikdakken-bbq.nl. Je kunt natuurlijk ook
even in de supermarkt informeren naar de
mogelijkheden.
Geschenkpakketten en Kerstpakketten
Voor een mooi cadeau of kerstpakket kun
je ook bij S-Markt Scholte terecht. Kerst lijkt
nog heel ver weg maar dit is juist de tijd om
over het te geven kerstpakket na te gaan
denken. De kerstpakketten van S-Markt
Scholte bevatten altijd gangbare en eetbare producten. Aan de hand van je wensen
kan er een offerte op maat gemaakt worden
maar even bellen of mailen voor meer info
mag natuurlijk ook. In de supermarkt staan
altijd verschillende al ingepakte geschenkpakketten klaar maar je kunt je geschenk

ook heel persoonlijk maken door het pakket zelf samen te stellen. Denk hierbij aan
een bierpakket, een theepakket of zelfs
een soeppakket. Alles is mogelijk, ieder
pakket wordt met aandacht en mooi voor je
ingepakt.
In de supermarkt zijn natuurlijk wekelijks
nieuwe aanbiedingen te vinden. Deze
aanbiedingen worden aangekondigd op de
Facebookpagina van S-Markt Scholte en op
de website. Je bent van harte welkom in de
supermarkt aan de Musselweg 44 in Mussel voor je dagelijkse boodschappen, het
afhalen van belegde broodjes, het bestellen van al je barbecue benodigdheden of
het samenstellen van een geschenkpakket
maar men komt je dus ook graag je boodschappen gratis thuisbrengen!
S- Markt Scholte
Musselweg 44 | Mussel | s-marktscholte.nl
info@smarktscholte.nl | Tel: 0599 -454 820
Mobiel: 06- 37 73 32 50
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Aanleg en onderhoud van uw groene tuin door
Hoveniersbedrijf Huttinga in Vlagtwedde
Door Miranda Wolters
Wouter Huttinga houdt zich al 9 jaar dagelijks bezig met
de aanleg en het onderhouden van tuinen. Naast zijn
baan in loondienst voor een hoveniersbedrijf in Winschoten doet hij dat sinds anderhalf jaar ook als zelfstandige
in zijn eigen hoveniersbedrijf, Hoveniersbedrijf Huttinga
in Vlagtwedde.
“Dat gaat eigenlijk hartstikke goed.” zegt Wouter. “Ik heb
inmiddels een fijne klantenkring opgebouwd en in de
combinatie van het werken in loondienst en als zelfstandige heb ik een goede balans kunnen vinden.” De jonge
ondernemer hoopt zijn werkzaamheden als zelfstandige de
komende tijd nog flink uit te kunnen breiden.
Het werkgebied van Hoveniersbedrijf Huttinga bevindt
zich vooral in en direct rondom Westerwolde. “Ik woon natuurlijk zelf in Vlagtwedde en ik vind dat de mooiste tuinen
van Nederland zich in Westerwolde bevinden. Ik hou van
landelijke tuinen omdat deze lekker veel ruimte bieden en
er over het algemeen voldoende mogelijkheden zijn om
mooie borders aan te leggen en veel groen te gebruiken.”
Wouter merkt bij zijn klanten dat de wensen voor wat
betreft de tuin de laatste tijd wat aan het veranderen zijn.
“Vroeger was een tuin gewoon de tuin maar tegenwoordig
hoort deze echt bij het huis. Wilden de mensen voorheen
vooral heel veel bestrating in hun tuin, tegenwoordig mag
er meer groen dan grijs in de tuin. Dat vind ik een mooie
ontwikkeling.”
Voor Wouter betekent dat natuurlijk dat hij meer groene
en kleurige planten in tuinen aanplant maar de groenere
tuinen hebben nog een ander groot positief effect. “Het
is ook ontzettend goed en fijn voor de insecten en bijenpopulatie. De bijen hebben het, zoals we vast allemaal
gelezen of gehoord hebben, erg zwaar. Voor hen is een
insectenhotel of een border ingezaaid met speciale
bloemenmengsels voor bijen dus ideaal.” Op het gebied
van hemelwateropvang worden er bij de nieuwbouw van

woningen in de grote
steden tegenwoordig vaak
ook zogenaamde wadi’s
aangelegd. Een wadi lijkt
op een simpele ondiepe
kuil waarin het hemelwater
opgevangen wordt. Dat hemelwater wordt vervolgens
weer langzaam afgegeven
aan de bodem en op deze
manier komt het hemelwater niet meer in de riolering
terecht. Wadi’s winnen ook
in onze regio aan populariteit, groen en duurzaam
tuinieren is echt een trend.
Over het algemeen bestaat
de meerderheid van de
klanten voor wie Wouter
het tuinonderhoud doet
uit ouderen. Doordat
Hoveniersbedrijf Huttinga
regelmatig langskomt om de tuin netjes te houden is het
voor hen mogelijk om langer thuis te kunnen blijven wonen. “Dat waarderen ze enorm, “ zegt wouter, “ik krijg als
dank na afloop vaak een kop koffie aangeboden en mensen vinden het ook fijn als er dan nog even tijd voor een
praatje is.” Bij sommige klanten komt Wouter alleen voor
een voor- en najaarsbeurt van de tuin en bij anderen heeft
hij de afspraak gemaakt om regelmatig langs te komen om
alles netjes te houden. Soms is dat alleen wat snoeiwerk
en soms wordt er iets nieuws aangelegd. Hoveniersbedrijf
Huttinga doet al het hovenierswerk zelf maar klussen als
bijvoorbeeld het aanleggen van sierbestrating worden
uitbesteed. “Ik heb inmiddels een aardig netwerk in de
regio opgebouwd en het mooie aan deze regio is dat veel
zelfstandigen elkaar ook klussen gunnen.” zegt Wouter
hierover.

Naast zijn werk als hovenier was de mini tractor van Wouter altijd al zijn hobby. Die mini tractor wordt nu ook in zijn
hoveniersbedrijf gebruikt voor het frezen van gazonnen.
Door de hete zomer van vorig jaar hebben veel gazonnen dit niet overleefd en juist deze periode is uitermate
geschikt voor het opnieuw aanleggen van een nieuwe,
strakke en mooi groene grasmat. Wouter freest dan het
gazon en zaait deze opnieuw voor u in.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor het
aanleggen of het onderhoud van uw tuin? Neem dan contact via mail of telefoon op met Hoveniersbedrijf Huttinga.
Hoveniersbedrijf Huttinga
Lammertsweg 10 | Vlagtwedde | Tel: 06 – 27326246
info@hoveniersbedrijfhuttinga.nl
www.hoveniersbedrijfhuttinga.nl
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De Kaasbank, voor K’s en meer, geopend in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Op 18 maart jongstleden opende Aaltje Leusink uit Buinen De Kaasbank aan de Hoofdkade 75 in Ter Apel. Van een feestelijke opening kwam het door het coronavirus nog
niet, deze stelt Aaltje uit naar een later moment. De Kaasbank is een kaas en delicatessenwinkel, voor K’s en meer dus. Waarbij K’s en meer staat voor kaas, koffie en cadeaus
en nog veel meer.

De Kaasbank is een aanwinst voor Ter Apel,
een delicatessenwinkel als De Kaasbank
was er immers nog niet. “We hebben verschillende panden in het dorp bekeken en
uiteindelijk deze locatie gekozen vanwege
de ruimte maar ook vanwege de ligging.”
vertelt Aaltje. “Vanaf de Hoofdstraat is de
winkel aan de Hoofdkade gemakkelijk te
bereiken via de brug die ter hoogte van
de kruising met de Marktstraat, bij de Aldi,
ligt.” Aaltje startte al in 2012 met De Kaasbank, behalve in Ter Apel zijn er ook filialen
in Borger en Coevorden en in het museumdorp Orvelte runt ze sinds eind vorig jaar
ook nog ’t Melkfebriekie. Dat Aaltje koos
voor winkels gespecialiseerd in kaas en
delicatessen was eigenlijk geen verassing,
ze groeide op in een melkveehouderij en
de interesse voor kaas en voeding was er
altijd al.
De focus bij De Kaasbank ligt vanzelfsprekend op de verkoop van verschillende
kazen. “We hebben het aantal soorten kaas
ooit eens geteld,” lacht Aaltje, “en kwamen
daarbij op een totaal van 150 soorten.”

De Kaasbank verkoopt veel verschillende
kaasspecialiteiten en kaas is veel meer
dan alleen de welbekende en veel gegeten Goudse Kaas. “Wij Nederlanders staan
natuurlijk bekend als kaasliefhebbers en
eten het niet alleen op onze boterham. Er
zijn ook ontzettend veel lekkere en goede
kazen die geschikt zijn om mee te koken
of om van te genieten tijdens de borrel.
Boerenkazen, gemaakt van rauwe melk zijn
over het algemeen lekker pittig van smaak
waarbij een oude kaas natuurlijk nog pittiger is dan een jonge. Kazen gemaakt van
gepasteuriseerde melk zoals de Goudse
kazen zijn daarentegen wat romiger maar
nog steeds heel smaakvol. Maar ook een
kruidenkaas, brie, roquefort of gorgonzola
is heerlijk.” legt Aaltje uit.
De Kaasbank sorteert alles op smaak en
smaakvol hoeft niet alleen te slaan op iets
dat eetbaar is. Dit kan ook een mooie theemok, dienblad of een met zorg samengesteld cadeaupakket zijn. Cadeaupakketten
zijn in verschillende formaten verkrijgbaar
en staan klaar in de winkel maar u kunt

ook zelf uw cadeaupakket samenstellen
om deze nog persoonlijker te maken. Deze
wordt feestelijk voor u ingepakt in een
mooie mand of zelfs in een klomp en eventueel is verzenden ook mogelijk. Smaakvol
zijn trouwens ook de prachtige vazen in de
vorm van Nederland of de provincie Groningen van Royal Goedewagen uit NieuwBuinen, ook deze zijn in de winkel te koop.
Qua delicatessen is het assortiment van
De Kaasbank enorm uitgebreid. “We
verkopen graag streekprodukten maar die
moeten wel van goede kwaliteit zijn.” zegt
Aaltje hierover. Zo worden de ingevoren
kroketten van Krokettenkunst uit Nieuw
Weerdinge verkocht en is het vlees van
Grasdierdorp uit Drouwenerveen ook hier
verkrijgbaar. Grasdierdorp levert onder
andere vlees van scharrelvarkens, varkens
die lekker naar binnen en naar buiten kunnen en heerlijk mogen wroeten in de grond
én in de modder. Bier komt van Eggens
Bier uit Groningen en Drentsche Schans
uit Holsloot en het ijs komt van Sonneclaer
uit Fluitenberg, vlakbij Hoogeveen. “De
lijst is eindeloos want dan hebben we het
nog niet eens gehad over de chocolade uit
Coevorden, de blaarkoppenworst uit Sellingen, de zuivel uit de Weerribben en alle
andere delicatessen uit onze streek.” licht
Aaltje toe.
Producten uit het buitenland zult u in de
winkel ook vinden. Zo zijn er de ‘Boerenge-

luk’ wijnen van een Nederlandse wijnboer
uit Frankrijk. Hij kocht een verwaarloosde
wijngaard, bracht deze weer tot bloei en
produceert er nu de lekkerste rode, witte
en roséwijnen. Voor degene die liever
geen alcohol drinkt is er ‘Lekker druifje’,
een mousserende wijn zonder alcohol
gemaakt van chardonnay druiven. Ook
zijn er verschillende Italiaanse producten
verkrijgbaar die door een in Nederland
wonende Italiaanse meneer vanuit zijn
geboortestreek geïmporteerd worden. De
echte Italiaanse nougat in de smaken limoncello, tiramisu en bosvruchten zijn hier
een voorbeeld van.
Kaas en andere delicatessen serveer je
natuurlijk op een mooie hapjesplank of
dienblad, deze zijn er in verschillende
formaten en bij De Kaasbank zijn ook
andere kaasbenodigdheden van onder
andere het merk Boska verkrijgbaar. Boska
is een Nederlands merk dat al meer dan
120 jaar tools voor kaas produceert zoals
kaasmessen, kaasschaven en kaaskrullers.
Het complete assortiment van de Kaasbank
is ook online, in de webshop te vinden en
te bestellen maar u bent natuurlijk ook van
harte welkom in de nieuwe winkel aan de
Hoofdkade in Ter Apel!

De Kaasbank
Hoofdkade 75 | Ter Apel
www.dekaasbank.nl
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Groenservice Krul in Blijham levert een
compleet pakket aan dienstverlening en services
voor uw tuin
Door Miranda Wolters
Toen Lars Krul nog bezig was met zijn opleiding besloot hij al te gaan starten als
zelfstandige. Hij volgde op dat moment de boomverzorgingsopleiding in Apeldoorn,
het hoveniersdiploma van AOC Terra in Groningen had hij op dat moment al op zak.
De opleiding tot boomverzorger zorgde voor een mooie aanvulling op zijn toen toch
al grote kennis op het gebied van groen, hij mag zich dan ook ETW-er, European tree
worker, noemen. Inmiddels timmert Lars alweer 3 jaar aan de weg met Groenservice
Krul.
“Groenservice Krul biedt een compleet pakket aan dienstverlening en services voor de tuin.” vertelt Lars. “Van het
schetsen van de inrichting voor een nieuwe tuin tot het
aanleggen ervan en van sierbestrating leggen tot het bouwen en plaatsen van schuttingen en schuurtjes in combinatie met een overkapping. De tuin is tegenwoordig meer
en meer verlengstuk van de woning geworden en dat moet
er dan ook mooi uitzien.” De laatste tijd zorgt Groenservice
Krul ook steeds vaker voor renovatie van tuinen. Een tuin
kan in zijn geheel of in verschillende fases gerenoveerd
worden, soms bestaat een renovatie alleen uit het vervangen van afscheidingen en het aanleggen van nieuwe
sierbestrating maar soms wordt ook de hele tuin opnieuw
ingericht. Door zijn ruime kennis en ervaring in het vak kan
Lars de klant goede adviezen en tips geven op het gebied
van zowel aanleg, renovatie als onderhoud.
Dankzij zijn diploma als ETW-er is Lars bovendien specialist op het gebied van bomen. Hij weet exact hoe een
boom rondom ingenomen kan worden door deze uit de
dunnen of op te kronen. Een zieke boom herkent hij direct
en wanneer een boom op een gevaarlijke plek staat of
gewoon verwijderd moet worden kan hij hierin adviseren.
Door middel van klimtechnieken kunnen alle bomen op de
meest moeilijke plekken gesnoeid of verwijderd worden.
Voor de inrichting van een tuin zijn de mogelijkheden eindeloos en of u nu juist veel groen in de tuin wilt of een tuin
wenst die onderhoudsvriendelijk is, voor iedere wens is er
een oplossing. Sierbestrating, groen en mooie borders gaan
prima samen. Mooie en onderhoudsvriendelijke borders
zijn bijvoorbeeld heel goed te realiseren met plantenbak-

ken die gemaakt worden
van stapelblokken. Deze
kunnen in veel verschillende vormen worden
opgebouwd en zijn, gevuld met vaste planten
of bloeiende heesters,
een mooie eyecatcher in
de tuin. Daarnaast zijn
ze ook te gebruiken als
afscheiding in bijvoorbeeld de voortuin omdat
de afscheiding hier niet
zo hoog hoeft te zijn. Als
afscheiding in een achtertuin zijn veel verschillende soorten schuttingen mogelijk. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld
een afscheiding van schermen gemaakt van betongaas en
hardhouten palen. Deze betonschermen worden dan mooi
groen met behulp van het planten van hedera. “Vaak adviseren we dan hederaplanten te laten planten van ongeveer
1,50 meter hoog. Zo zijn de schermen direct al groen en
omdat hedera redelijk snel groeit is de afscheiding na 1
of 2 jaar helemaal dichtgegroeid. Belangrijk daarbij is wel
dat er goede bemesting plaats vindt en de planten moeten
natuurlijk regelmatig water krijgen. Bewateren kan eventueel volledig automatisch met behulp van een druppelslang
in combinatie met een tijdschakelaar. ”
Goed en net werk afleveren is voor Groenservice Krul erg
belangrijk, net als mee kunnen denken met de klant. Mee-

denken over hoe een tuininrichting nog mooier en praktischer kan worden en hoe je dat het beste kunt realiseren,
dat is waar Groenservice Krul erg goed in is. Bent u op
zoek naar een hovenier om uw tuin te laten onderhouden,
heeft u plannen voor het renoveren van uw tuin of moet
uw nieuwe tuin nog aangelegd worden? Neem voor een
goed advies of offerte contact op met Groenservice Krul
via mail of telefoon. De website van Groenservice Krul is in
ontwikkeling, maar op de Facebookpagina wordt u ook op
de hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes.
Groenservice Krul
Oosterstraat 37 | Blijham | Tel: 06 – 151 653 87
Email: info@groenservicekrul.nl
Facebook: groenservicekrul
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Johnny en Jeichien Hemmen dragen
Slagerij Hemmen in Onstwedde op 1 mei
aanstaande over aan Mark Visser
Door Miranda Wolters
27 jaar geleden begonnen Johnny en Jeichien
Hemmen samen aan hun ondernemersavontuur met Slagerij Hemmen aan de dorpsstraat in
Onstwedde. Aan stoppen met werken dachten
ze nog lang niet toen Mark Visser, een van de
leden van het team in de slagerij, aangaf dat hij
graag zelfstandig als slager aan de slag wilde
gaan. Mark bekeek en overwoog verschillende
mogelijkheden en ondertussen kwamen Johnny
en Jeichien tot de conclusie dat dit misschien
wel het juiste moment was om hun slagerij over
te dragen aan Mark.
“We hebben er samen lange gesprekken over
gevoerd want eigenlijk waren we er nog niet echt
aan toe om te stoppen met de slagerij.” vertelt
Jeichien. “Maar omdat Mark de grote wens had om
als zelfstandige verder te gaan zijn we erover na
gaan denken. Hij is inmiddels al 25 jaar bij ons in
dienst geweest en dus dé ideale overnamekandidaat. Waarschijnlijk zouden we die over 10 of
15 jaar, als we dus echt zouden willen stoppen,
niet meer gaan vinden en daarom zijn we samen
gaan kijken hoe we de overname vorm zouden
kunnen geven.” Die eerste gesprekken vonden al
4 jaar geleden plaats waarbij besloten werd dat 1
mei 2020 de datum moest gaan worden waarop
Johnny en Jeichien de sleutel van de winkel aan
Mark zouden gaan overdragen.
Helaas geen afscheidsreceptie
“Eigenlijk was het de bedoeling dat we dat op 30 april tijdens onze afscheidsreceptie, op
ludieke wijze, zouden gaan doen. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten en kan dat
dus niet doorgaan. De situatie is nu eenmaal zo en we nemen dus op een andere manier
afscheid van dat wat 27 jaar deel uitmaakte van ons dagelijkse leven.” zegt Johnny.

Op de kaart die Jeichien als afscheid maakte valt
de tekst “Soms moet je gewoon accepteren dat
dingen niet meer zo worden als ze waren. Tijden
veranderen, beweeg lekker mee.” te lezen. Een
tekst die veel mensen op dit moment zal aanspreken maar die zeer zeker ook geldt voor Johnny en
Jeichien.
Jagershof
Zoals gezegd waren ze er beide nog niet aan toe
om te gaan stoppen met werken. Jeichien zegt
hierover; “Stoppen met je onderneming en doorgaan met iets anders is ook ondernemen.” Johnny
vult haar aan: “We dachten aan iets als onze eigen
foodtruck beginnen omdat we beide graag koken
en houden van lekker eten. Jan Jager van Jagershof in Musselkanaal bood ons de mogelijkheid om
zijn kar over te nemen en op dat aanbod zijn we
ingegaan. In eerste instantie gaan we verder met
de wagen zoals hij dat altijd gedaan heeft en zal
onder andere het smikkelvlees, dé specialiteit van
de kar, nog steeds verkrijgbaar zijn op de muziekfeesten, braderieën en andere evenementen.”
Daarnaast willen Johnny en Jeichien ook gaan
starten met het aanbieden van catering voor onder andere bedrijfsfeesten. Op locatie kunnen ze
dan bijvoorbeeld een 4- gangen menu bereiden
en uitserveren vanuit de kar. Johnny en Jeichien
blijven echte ondernemers en dat blijkt ook uit
het feit dat er al heel veel ideeën voor de kar zijn.
Jan Jager zal hen de komende tijd nog met raad
en daad terzijde staan in de kar.
Na 1 mei zullen Johnny en Jeichien dan ook niet meer achter de toonbank in de slagerij in
Onstwedde te vinden zijn maar hoogstens nog ervoor, als klant. “We wensen Mark en zijn
vrouw Kirsten ontzettend veel succes en werkplezier in de slagerij, we laten de zaak na 27
jaar met een gerust hart achter.” besluiten ze.
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Roelof Koster van Bouw Koster Tweewielers
Stadskanaal is al 30 jaar dé fietsspecialist
Door Miranda Wolters
56 jaar geleden, in 1964 openden de ouders van Roelof
Koster hun fietsenwinkel in Stadskanaal. In 1990 nam
Roelof de zaak van zijn ouders over en dat betekent dus
dat hij dit jaar al 30 jaar dé fietsspecialist in Stadskanaal
is.
“Eigenlijk hadden we dat natuurlijk graag willen vieren
maar door het hele gebeuren rondom het coronavirus is
dat er nog niet van gekomen.” zegt Roelof. Met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen is de winkel aan
de Poststraat in Stadskanaal gewoon open gebleven en zijn
klanten die op zoek zijn naar een nieuwe fiets of scooter
nog steeds van harte welkom.
In de afgelopen 30 jaar is er veel veranderd op het gebied
van fietsen. Zo is natuurlijk de E-Bike tegenwoordig niet
meer weg te denken uit het straatbeeld. Werd de E-bike
in eerste instantie vooral door een grote groep ouderen
gebruikt, tegenwoordig doet leeftijd er niet meer toe en
fietst bijna iedereen op een E-bike. “Van alle fietsen die
wij verkopen is ongeveer 80% een E-bike.” aldus
Roelof. Wogen de eerste E-bikes die op de markt
verschenen nog ruim 30 kilo, tegenwoordig zijn ze
er al vanaf ongeveer 20 kilo . Ook de accu’s hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt en zijn
in de afgelopen jaren flink verbeterd. Het aantal
kilometers dat je met een volle accu kunt afleggen
is afhankelijk van de dikte van de accu en loopt op
van zo’n 50 kilometer bij een lichte accu tot meer
dan 150 kilometer en meer bij de dikste accu’s.
Mocht je accu leeg zijn dan fietst dat vanzelfsprekend iets zwaarder maar ook dan valt de fiets nog
prima te gebruiken.
Bij de aanschaf van een nieuwe fiets zijn uw
persoonlijke voorkeuren zoals bijvoorbeeld de
houding die u het liefst aanneemt op de fiets bepalend voor uw keuze. Iedere fiets heeft zijn eigen
geometrie en eigenschappen en op de ene zult
u iets meer rechtop of voorover zitten dan op de
andere. “Nederlanders houden over het algemeen
vooral van lekker comfortabel fietsen waarbij ze
redelijk rechtop op de fiets zitten.” legt Roelof
hierover uit. Of u nu een sportieve of vooral recreatieve fietser bent, er is voor ieder type fietser en
voor iedere persoonlijke wens een geschikt model
verkrijgbaar. Bij Bouw Koster Tweewielers kunt
u kiezen uit fietsen van bekende A-merken zoals
bijvoorbeeld Gazelle, Koga, Sparta, Batavus, Trennergy, Giant, Bulls en Pegasus. Vanzelfsprekend
is er ook een ruime keuze in accessoires voor de
fiets om uw fietsbeleving compleet te maken.
Behalve voor de aanschaf van uw nieuwe fiets
kunt u bij Bouw Koster Tweewielers ook terecht
voor de reparatie van uw fiets. Daarnaast adviseert
Roelof u om uw fiets minimaal 1 keer per jaar
een goede onderhoudsbeurt te laten ondergaan.
Tijdens deze onderhoudsbeurt worden alle onderdelen gecontroleerd en worden ze, indien nodig,
vervangen. Daarnaast wordt er onder andere
gekeken naar de spakenspanning, de banden, de
ketting en tandwielen, de versnellingen en natuurlijk ook de verlichting. Dit alles wordt gedaan door
de deskundig opgeleide vakmensen van Bouw
Koster Tweewielers zodat de fiets daarna weer in
topconditie verkeerd en u weer veel veilige en
comfortabele kilometers kunt fietsen. Bent u op
zoek naar een gebruikte fiets of E-bike? Ook daarvoor bent u van harte welkom. Voor degene voor
wie de fiets nog niet snel genoeg gaat heeft Bouw
Koster Tweewielers ook verschillende merken en
modellen scooters in het assortiment.
U bent voor een goed advies en informatie van
harte welkom in de 900m2 grote winkel aan de
Poststraat 7 in Stadskanaal!
Bouw Koster Tweewielers
Poststraat 7
Stadskanaal
Tel: 0599 – 613 482
www.bouwkoster.nl
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Boerderij Migchels in Onstwedde breidt
Boerderijwinkel fors uit
ONSTWEDDE - Velen weten het al lang: voor heerlijke, 100% dagverse eieren moet je
bij Boerderij Migchels aan de Veenhuizerweg 6 bij Onstwedde zijn. Vanwege sterke
groei van de omzet is de boerderijwinkel van Migchels onlangs fors uitgebreid. Naast
kakelverse eieren van eigen hennen liggen er nu ook Groninger kleiaardappelen en
regionale uien in de schappen.

Eigen boerderijwinkel
“We kregen altijd veel vraag naar verse eieren en daarom begonnen we enkele jaren
geleden een verkooppunt”, vertelt Susanne. “Dat nam in korte tijd zo’n vlucht, dat we onze
boerderijwinkel met zelfbediening nu fors hebben uitgebreid. Naast meer eierautomaten
vinden onze klanten er nu ook automaten met speciaal geselecteerde eetaardappelen van
de Groninger klei en uien die eveneens zijn geteeld in onze eigen regio.” Ook de parkeergelegenheid direct voor de deur is vergroot. Van april tot en met oktober is de Boerderijwinkel van Migchels bovendien Rustpunt, waar fietsers en wandelaars terechtkunnen om
even te pauzeren onder het genot van een kopje koffie of thee.
Harry Migchels: “Duurzaamheid en dierenwelzijn staan bij ons voorop. Dat kan iedereen
die bij onze boerderijwinkel komt met eigen ogen zien. Onze eieren zijn gecertificeerd en
gegarandeerd veilig. En ons duurzame bedrijf werkt energieneutraal. Wij leveren heerlijke,
gezonde eieren met oog voor de wereld om ons heen.”
De Boerderijwinkel van Migchels aan de Veenhuizerweg 6 in Onstwedde is zeven dagen
per week geopend van 7.00 tot 22.00 uur. Het is volledig zelfbediening. Betalen kan er
met cash of contactloze pin.

De eieren van Boerderij Migchels zijn bekend in een grote regio. Dankzij de korte lijnen
van kip tot consument zijn de scharreleieren en biologische eieren met Beter-Levenkeurmerk niet alleen overheerlijk, maar ook gegarandeerd kakelvers en antibioticavrij. “Welzijn
van de dieren en lekkere, gezonde eieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze
scharrelkippen lopen los in de stal en hebben beschikking over een overdekte uitloop,
een zogeheten 'wintergarten'. Onze biologische kippen lopen bovendien los buiten. Alle
dieren krijgen het beste voer”, vertelt kippenhouder Harry Migchels, die het bedrijf runt
met zijn vrouw Susanne. “Wij leveren zowel aan groothandels als direct aan consumenten
en zakelijke gebruikers zoals horeca en winkels. Altijd 100% dagvers, daarop kunnen
onze klanten vertrouwen.”
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Budget Green Repair in Stadskanaal repareert
en spuit uw (bedrijfs)auto, caravan of camper
budget- en milieuvriendelijk
Door Miranda Wolters
Schade aan uw auto is altijd vervelend en komt nooit gelegen. Gelukkig overkomt het de meeste automobilisten
‘slechts’ eens per 3 á 4 jaar. Bent u op zo’n moment niet
verzekerd voor de ontstane schade of gaat uw no claim
korting zover omlaag dat u de schade liever niet aan uw
verzekering wilt doorgeven? Budget Green Repair kan de
schade dan tegen lage kosten op milieuvriendelijke wijze
voor u repareren.
Restylen en spotrepair
Het bedrijf vestigde zich al in 2015 aan de Industriestraat
28 in Stadskanaal en beschikt over een ruime werkplaats
en spuiterij. Dat Budget Green Repair goedkoop en milieuvriendelijk werkt gaat overigens beslist niet ten koste
van de kwaliteit van het geleverde werk. Het personeel is
vakbekwaam en levert altijd kwaliteit, samen met u zullen
ze kijken naar hoe de schade zo goed en onopvallend mogelijk verholpen kan worden. Of het nu gaat om een kleine
of een wat grotere schade, om alleen een deuk of lakschade, in overleg met u wordt de beste oplossing gezocht.
Een kleine deuk in uw auto van 2 à 3 centimeter zonder
lakschade kan bijvoorbeeld gerepareerd worden door
restylen. Dit is een speciale kostenbesparende techniek
om een deuk te herstellen waarbij de originele lakkleur
behouden blijft. Om te laten beoordelen of de deuk in uw
auto hiervoor in aanmerking komt kunt u altijd even langskomen bij Budget Green Repair. Kleine beschadigingen in
de lak kunnen worden gerepareerd door spotrepair. Omdat
ook kleine lakbeschadigingen erg storend of waarde verminderend kunnen zijn wilt u die waarschijnlijk ook laten
verhelpen, met spotrepair kan men met een plaatselijke
behandeling de lakschade voordelig herstellen.
Matching quality onderdelen
Wanneer de schade alleen verholpen kan worden door een
bumper, deur of ander onderdeel te vervangen en/of te
laten spuiten kunt u ook bij Budget Green Repair terecht.
Budget Green Repair werkt samen met een erkend auto
demontage bedrijf en voor vervanging van onderdelen
kunnen originele gebruikte kwaliteitsonderdelen gezocht
en gebruikt worden. Daarnaast kan er ook altijd gezocht
worden naar zogenaamde ‘matching quality’ onderdelen,
dit zijn onderdelen die qua kwaliteit en pasvorm vergelijkbaar zijn met het origineel. Ook hiervoor geldt dat de

kosten zo budgetvriendelijk mogelijk gehouden zullen
worden. Bent u zelf handig en wilt u zelf een bumper
demonteren, opnieuw laten spuiten en zelf weer monteren? Ook voor alleen spuitwerk kunt u gebruik maken van
de diensten van Budget Green Repair. In samenwerking
met caravan- en camperbedrijven herstelt Budget Green
Repair ook schades aan campers en caravans en ook is het
mogelijk om schade ontstaan aan een bedrijfswagen of
vrachtwagen te laten verhelpen.
Maatwerk
Budget Green Repair levert overigens ook maatwerk op het
gebied van spuitwerk. Zowel voor de industrie als voor de
consument. Wilt u bijvoorbeeld uw keuken, radiatoren of
deuren van een andere kleur laten voorzien? Ook dan kan
Budget Green Repair deze klus voor u op een budgetvrien-

delijke en milieuvriendelijke manier uitvoeren. Zo kan er
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van luchtdrogende
lak zodat de spuitcabine minder vaak verwarmd hoeft te
worden. Budget Green Repair levert kwaliteit en daarom
krijgt u 2 jaar garantie op het geleverde werk.
Men kijkt en denkt graag met u mee, u bent van harte
welkom aan de Industriestraat 28 in Stadskanaal voor meer
informatie en een prijsopgave!

Budget Green Repair
Industriestraat 28 | Stadskanaal
Tel: 0599 – 659269
www.budgetgreenrepair.nl
E-mail: info@budgetgreenrepair.nl
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