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Kornelius Badkamers & Keukens in
Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Een nieuwe badkamer of nieuwe keuken
is vaak een heel gedoe en zorgt meestal
voor veel overlast, ongemak en onrust.
Voor iedereen die hier echt niet op zit te
wachten of als een berg tegenop ziet, is
het goed om te weten dat ‘Kornelius Badkamers & Keukens’ aan de Koperslager 4 in
Stadskanaal de door u gewenste badkamer
of keuken compleet van A tot Z kan komen
plaatsen en installeren, inclusief eventuele aanpassingen, verbouwingen, metselwerk, stukadoren en schilderwerk.
Geplaatst, gemonteerd en tot in de puntjes
afgewerkt
"Omdat wij het complete traject voor onze
rekening kunnen nemen is de term ontzorgen beslist geen loze kreet bij Kornelius
Badkamers & Keukens", opent Gerwin
Geertsema het interview. "Er zijn zelfs klan-

Dienstverlening Akkermans
in Vriescheloo heeft
meer te bieden dan
grondverzet en agrarische
dienstverlening alleen…
Zie onze advertentie
op pagina 5!

Tri Fysio in Ter Apel viert
12,5-jarig jubileum!
Lees er alles over op
pagina 31!

Voor waterontharders ga
je naar Van Meerendonk
in Stadskanaal!
Zie onze advertentie
op pagina 3.

ten die ons de sleutel van het huis geven
en zelf een weekje op vakantie gaan. Als
ze weer terug zijn en wij de sleutel terug
geven is de badkamer of keuken geplaatst,
gemonteerd en tot in de puntjes afgewerkt.
Dat is onze grote kracht: advies, ontwerp,

levering, plaatsing, montage en afwerking
onder 1 dak en altijd maar 1 aanspreekpunt.
Voor keukens ben ik dat en voor badkamers
is dat mijn collega Luc Kornelius."
(Lees verder op pagina 23)
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John Johannes van De Onstwedder Tweewielerspecialist:
‘Over 5 jaar zijn alle fietsen elektrisch’
door Jaap Ruiter
De Onstwedder Tweewielerspecialist aan de Dorpsstraat 10 in Onstwedde is vanaf
2018 al op de elektrische toer en speelde toen al in op de niet meer te stuiten trend dat
er steeds minder vraag is naar gewone fietsen. "Over 5 jaar zijn alle fietsen elektrisch",
aldus John Johannes, eigenaar van De Onstwedder Tweewielerspecialist.
Blijven fietsen
De elektrische fiets, oftewel de e-bike, is
aan een onstuitbare opmars bezig. Neem
als voorbeeld de toegenomen gezondheidsproblemen; een e-bike is dan vaak
nog de enige optie om überhaupt nog te
kunnen fietsen. Een e-bike kan dan net
het verschil maken tussen afscheid nemen
van de fiets of te blijven fietsen. "Met als
bijkomend voordeel dat je met een e-bike
ook nog eens veel verder fietst dan op een
gewone fiets", voegt John Johannes er aan
toe. "Een rondje van 40 kilometer met enig
lichamelijke ongemak is geen probleem
met een e-bike."

E-bike en jeugd
En zelfs de jeugd maakt massaal de overstap naar de e-bike. "Dat is vaak de enige
manier om ze uit de bus naar school te krijgen", weet John Johannes uit ervaring. "Een
gewone fiets wordt al snel als te inspannend ervaren. Ja, daar kun je van alles van
vinden, maar tijden veranderen. En laten
we eerlijk zijn, wij zouden vroeger toen we
jong waren toch ook direct voor een e-bike
hebben gekozen? Wij wisten niet hoe snel
we voor de brommer moesten kiezen als
we 16 werden. Momenteel zie je dat veel
jeugd ook na hun zestiende blijven e-biken.
En dat is toch veel gezonder?"

Klein tandje bij schakelen
Ook de elektrische mountainbike is populair. "Vooral als je een heel zwaar parcours
fietst en het net even te zwaar dreigt te
worden, is het wel lekker om dan elektrisch
een klein tandje bij te kunnen schakelen",
vertelt John Johannes. "Op die manier houd
je je hartslag mooi in toom en kom je niet
‘in het rood’. Trouwens, niet alleen de elektrische mountainbike is erg in trek, maar
ook de elektrische racefiets. Dat is een
geweldige uitkomst voor de iets oudere
wielerfanaat, die de wielergroep waar hij al
heel lang lid van is eigenlijk niet meer bij
kan houden. Maar een e-bike stelt hem wel
in staat om gezamenlijk te blijven koersen."

‘Van Dijck’
Ook De Onstwedder Tweewielerspecialist
ondervindt het ongemak van Corona en
heeft last van uitgestelde of langer durende leveringen. Maar John Johannes prijst
zich echter gelukkig dat hij exclusief dealer
is van het gerenommeerde merk ‘Van Dijck’,
waardoor hij nog steeds voldoende e-bikes
te koop heeft. "Dat heeft te maken met het
feit dat ‘Van Dijck’ veel meer in eigen beheer produceert en ze gebruik maken van
aanvoer per trein omdat product-locaties
niet overzee zijn gevestigd en dus per land
zijn te bereiken. ‘Van Dijck’ produceert
geweldige e-bikes, met misschien wel de
beste prijs-kwaliteitverhouding. Ik zou
daarom willen zeggen: laat je niet verleiden

door al die zogenaamde prachtige aanbiedingen, want een ‘Van Dijck’ heeft voor een
lagere prijs veel meer te bieden. Bovendien
zijn wij bij eventuele problemen ook veel
sneller en beter bereikbaar en bieden ook
nog eens veel meer service."
Fietszeker-pakket vanaf 4,95 euro
Wat betreft onderdelen is er ook nog voldoende voorraad, want door creatief opereren en via netwerken en legio connecties
weet John Johannes nog steeds de hand
te leggen op onderdelen. De Onstwedder Tweewielerspecialist biedt voorts de

mogelijkheid om al vanaf 4,95 per maand
een fietszeker-pakket af te sluiten waardoor u verzekerd bent van 5 jaar garantie
op accu en motor en jaarlijks onderhoud en
servicebeurten, waarbij de fiets gehaald en
gebracht wordt en u gebruik kunt maken
van een leenfiets.
U vindt De Onstwedder Tweewielerspecialist aan de Dorpsstraat 10 in Onstwedde.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599 - 63 88 12. U kunt ook kijken op
www.deonstweddertweewielerspecialist.nl
of op Facebook.
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Dienstverlening Akkermans in Vriescheloo heeft
meer te bieden dan grondverzet en agrarische
dienstverlening alleen…
door Jaap Ruiter
Met de overname van Grondverzetbedrijf
Reit beschikt Dienstverlening Akkermans
aan de Wedderweg 34 in Vriescheloo over
een indrukwekkend machinepark waarmee alle klein- en grootschalige werkzaamheden op het gebied van grondverzet en agrarische dienstverlening kunnen
worden uitgevoerd voor zowel de particuliere als de zakelijke klant. Daarnaast
verkoopt Dienstverlening Akkermans
een groot assortiment aan PVC-buizen,
drainage-materiaal, zand, grond en gebroken puin.
Druk bezig
Veel mensen in de omgeving weten nog
steeds niet wat Dienstverlening Akkermans
precies voor een bedrijf is, ondanks het
feit dat de onderneming al jarenlang is
gevestigd op de locatie aan de Wedderweg
34 in Vriescheloo. "Ik denk dat dat komt
omdat wij nog steeds heel druk bezig zijn
om het terrein achter de boerderij in te
richten als ophaalpunt voor zand, grond,
gebroken puin, drainage-benodigdheden
en PVC-materialen", legt Mark Akkermans
uit, die samen met zijn echtgenote Nicole
verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. "Het is nu nog een beetje rommelig
en onoverzichtelijk, terwijl er wel tal van
kranen, graafmachines en tractoren af en
aan rijden."
Veelzijdig
Op het gebied van grondverzet is Dienstverlening Akkermans zeer veelzijdig. "Aanleggen van rioleringen en drainages, uitgraven van bouwkavels, wegwerkzaamheden,
leegtrekken en omploegen van tuinen,
rooien van bomen en struiken, uitgraven
van vijvers en sloten, af- en aanvoeren van
zand en andere materialen, etc etc", somt
Mark Akkermans op. "Kortom, alle denkbare
werkzaamheden die je met kranen, kleine
en grote graafmachines, tractoren, gronddumpers en rupsdumpers kunt uitvoeren.
Daarnaast beschikken we over een wals
en trilplaten omdat we ook (her)bestratingswerkzaamheden voor onze rekening
nemen. Ja, inclusief sierbestrating."
Korte lijnen en efficiënt werken
Mark en Nicole Akkermans willen het
liefst niet afhankelijk van anderen zijn en
hebben mede daarom vorig jaar Grondverzet Reit overgenomen om over een zo

compleet mogelijk machinepark te kunnen
beschikken. "Wij willen het liefst alles in
eigen beheer kunnen uitvoeren. Ik ben over
het algemeen het aanspreekpunt en neem
altijd zelf een kleine of grote klus aan en
bepaal vervolgens in overleg met de klant
hoe we het gaan doen. Bij extreem grote
opdrachten huren we zelf personeel in
waar wij vertrouwen in hebben en fungeren
dan als een soort hoofdaannemer waardoor
de klant nog steeds 1 aanspreekpunt heeft.
Goed bereikbaar zijn, korte lijnen en efficiënt werken is wat Nicole en ik met Dienstverlening Akkermans nastreven. Dat geldt
voor zowel een kleinschalige particuliere
als een grootschalige zakelijke opdracht."
Ruime agrarische dienstverlening
Wat betreft agrarische dienstverlening
dekt de term bij lange na niet de lading.
"Agrarische dienstverlening moet je ruim
zien", verklaart Mark Akkermans. "Omdat
wij met Dienstverlening Akkermans in een
regio wonen waar veel mensen landerijtjes

en weilandjes bezitten, die te groot zijn
voor een tuingrasmaaier, heggenschaar of
hobby-bosmaaier, hebben we veel particulier werk. Daarbij moet je denken aan grasmaaien, bosmaaien, slootkanten maaien,
schudden, slepen, bemesten, inzaaien en
hooien. Daarvoor hebben wij professionele
bosmaaiers en tractoren met klepelmaaiers, maaikorven, zaai- en freesmachines en
meststrooiers tot onze beschikking. Tevens
zijn wij gespecialiseerd in groenonderhoud
als knippen van grote hagen en groenstroken met een heggenschaar aan de kraan."
Inladen, afrekenen en wegrijden
Zoals gezegd wordt er momenteel hard
gewerkt aan de herinrichting van het terrein achter het bedrijf zodat particulieren
en bedrijven met auto’s, busjes en aanhangers heel eenvoudig pvc-materialen,
drainage-artikelen, zand, grond, gebroken
puin, grint en metselzand in kunnen laden,
af te rekenen en zo weer weg kunnen
rijden zonder te draaien of te keren. "Maar

ja, dat moet wel allemaal tussen de andere
werkzaamheden door gebeuren", besluit
Mark Akkermans het interview. "Ik ga er
vanuit dat we het dit jaar helemaal voor
elkaar hebben."
www.dienstverlening-akkermans.nl
Bovenstaande maakt duidelijk dat Dienstverlening Akkermans zelden tot nooit ‘nee’
verkoopt. "Het is juist andersom", besluit
Mark Akkermans. "Bel ons en wij lossen
het op, dat is een betere definitie van onze
veelzijdige werkzaamheden. Het is dienstverlening in de ruimste zin van het woord."
Dienstverlening Akkermans, met een veelheid aan certificaten waardoor kwaliteit is
gewaarborgd, is gevestigd aan de Wedderweg 34 in Vriescheloo. Voor meer informatie kunt u bellen met Mark Akkermans:
06 52 89 23 59. U kunt ook een kijkje nemen op www.dienstverlening-akkermans.nl
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Massage Therapie Vlagtwedde

‘Gain eelsk gedou, gewoon duudlek weez’n’
door Jaap Ruiter
De term ‘massage’ in de bedrijfsnaam Massage Therapie Vlagtwedde is een beetje misleidend, want wat eigenaar Erik Wilts vooral niet doet is een beetje lekker masseren.
"Nee, zeker niet. Als mensen wel lekker gemasseerd willen worden kunnen ze beter
naar een massagesalon gaan. Mijn doel is om mensen van hun klachten aan hun bewegingsapparaat af te helpen, of op zijn minst te verlichten. Massage wordt wel ingezet
als onderdeel van de therapie."
Veelzijdig en ervaren
Erik Wilts heeft zich ontwikkeld tot een
veelzijdige en ervaren therapeut met
diverse specialisaties: Sportmassage, Blessurepreventie, Medical Tape, Warmtepakking & Massage, Cupping, Shiatsu, Dornmethode en Bindweefselmassage. "Dat zijn
behandeltechnieken die ik kan inzetten bij
correcties van scheefstand en

verhelpen van pijn, kwetsuren en ander ongemak aan het bewegingsapparaat, stress
en psychosomatische klachten als bijvoorbeeld lusteloosheid en vermoeidheid", vult
Erik Wilts aan. "Verder bied ik met Massage Therapie Vlagtwedde verlichting bij
reumatische aandoeningen, Fibromyalgie,
Parkinson, etc."

Concreet en duidelijk
Het eerste contact met
Massage Therapie Vlagtwedde bestaat uit een
uitgebreide en gedegen
intake, waarbij niet alleen het (achtergrond)
verhaal centraal staat,
maar ook het lichamelijk
onderzoek. "Daar neem ik altijd ruimschoots de tijd voor, want ik wil eerst goed
weten waar de klachten vandaan komen en
waardoor ze veroorzaakt worden", legt Erik
Wilts uit. "Daarbij ben ik zo concreet en zo
duidelijk mogelijk. Ik hou niet van interessant doen en mijn cliënten te imponeren
met allerlei onbegrijpelijke medische
termen. Bij mij gain eelsk gedou, gewoon
duudlek weez’n. En dat wordt erg gewaardeerd."
Geregistreerd therapeut
Ook aan een zelfstandig gevestigde therapeut als Erik Wilts worden hoge eisen
gesteld. Zo heeft hij vier jaar geleden de
HBO-opleiding Medische Basiskennis afgerond. Dat was in 2016 een voorwaarde om
als geregistreerd therapeut in het Zorgregister te worden opgenomen. Erik Wilts is
in al die jaren nog steeds gefascineerd door
het menselijk lichaam, en met name de
zelfhelende kracht daarvan. "Daar maakte
ik kennis mee toen ik begon met de opleiding Shiatsu, dat is een bijzondere therapievorm die de natuurlijke zelfhelende
kracht van het lichaam stimuleert door druk
toe te passen op specifieke punten op het
lichaam. Ik wilde daar eerst niet aan omdat
ik dacht dat ik daar veel te nuchter voor
zou zijn. Maar inmiddels ben ik helemaal

om omdat ik alleen maar goede ervaringen
met Shiatsu-behandelingen heb. Soms kun
je ook te nuchter zijn waardoor je niet open
staat voor andere aanvullende therapievormen."
www.erikwilts.nl
Massage Therapie Vlagtwedde heeft een
uitstekende naam in de regio en werkt
samen met diverse fysiotherapeuten.
"Omdat ze weten dat ik met mijn brede
opleiding in staat ben om een groot scala
aan klachten te behandelen. Bovendien
word ik jaarlijks streng gecontroleerd door
branche-organisaties en ga regelmatig op
bijscholing." Massage Therapie Vlagtwedde
is gesitueerd op de begane grond waardoor
de praktijk erg toegankelijk is voor mensen
die slecht ter been zijn. "Maar mijn praktijk
is sowieso erg toegankelijk omdat er geen
verwijzing van de huisarts nodig is en mijn
behandelingen, mits aanvullend verzekerd,
ook nog eens grotendeels worden vergoed
door de meeste zorgverzekeraars", besluit
Erik Wilts.
Massage Therapie Vlagtwedde is gevestigd
aan de Boerhoorn 7 in Vlagtwedde. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
06 21 20 47 29 of een kijkje nemen op
www.erikwilts.nl.
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Iedereen is welkom bij Country Golf Ees
Golf een dure elitesport? Niet bij Country Golf Ees. Daar
willen ze hun passie voor deze sport graag met zoveel
mogelijk mensen delen. Bijvoorbeeld door het aanbieden
van een beginnerscursus voor 100 euro. Voor dat geld
weet je na acht weken alles over putten, chippen, bunkers en swing. Je krijgt les van een gediplomeerd docent,
die het niet gaat om prestatie maar om de liefde voor de
sport.
Openbare baan
Voordeel voor de starter is dat je in Ees het spel meteen
op de 18-holes golfbaan van Country Golf Ees leert. Het
principe is hetzelfde maar de afstanden zijn aanmerkelijk
korter dan op andere golfbanen. Een cursus volgen of lid
worden is bij Country Golf Ees trouwens geen vereiste. De
baan is openbaar, dus iedereen is welkom en mag ook nog
eens gratis gebruik maken van de beschikbare materialen.
Nieuw seizoen
Docent en mede-eigenaar Ferdie Ottens: ‘De eerste dinsdag van mei starten we met de eerste les van het nieuwe
seizoen. Vanzelfsprekend gebeurt dat coronaveilig. We
lessen in kleine groepjes. De grootte is afhankelijk van
de dan geldende maatregelen. Op de baan is er ruimte
genoeg, zodat je elkaar niet voor de voeten loopt. Je leert
niet alleen de spelregels maar ook de etiquette, zeg maar
de beleefdheidsregels op de baan. ‘
Eenmaal de basis van het golf onder de knie, kan er
voor iets meer dan een euro per dag een jaar lang
gespeeld worden. ‘Dat is echt veel goedkoper dan bij
andere golfbanen. Daar betaal je snel 1000 euro voor een
jaarabonnement. Wij houden de prijs heel bewust laag
zodat in principe iedereen bij ons terecht kan.’
Gediplomeerd docent
De lessen worden gegeven door Ottens, die sinds dit jaar
met de opleiding bezig is en daardoor zowel de beginners
als ervaren golfers nog beter les kan geven. ‘Bij golf blijf
je leren. De ervaren spelers willen bijvoorbeeld graag hun
techniek verbeteren. Na het volgen van de cursus tot Certi-

fied Golf Teaching Professional kan ik ze daar nog beter bij
helpen dan in het verleden.
Gezellig
Als docent neemt de mede-eigenaar de sport vanzelfsprekend serieus maar hij vergeet niet te relativeren. ‘Wij zijn
een professionele gezelligheidsclub zeg ik altijd maar. Je
loopt nog een rondje, maakt tussendoor een praatje en na
afloop is het tijd voor een kop koffie met iets lekkers erbij.’
Arrangementen
De sport is erg moeilijk om te leren, je moet er zeker een

jaar in investeren om het onder de knie te krijgen. Iedereen
kan het leren, maar het kost wel tijd. Iedereen vanaf acht
jaar is welkom op de baan in Ees. Gewoon lekker een dagje
golfen met vrienden of collega’s kan natuurlijk ook. Eerst
een frisse neus halen op de baan, waarna het aprèsgolfen
begint het nuttige met het aangename combineren dus.
‘Zodra onze horeca weer open mag, verzorgen wij graag
een onvergetelijke dag voor de golfers. Op onze website
zijn alle arrangementen te vinden.’
www.countrygolfees.nl
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DKU-Dakwerken in Nieuw-Buinen bestaat 10 jaar
door Jaap Ruiter
Vorige maand vierde DKU-Dakwerken
in Nieuw-Buinen een jubileum vanwege
het tienjarige bestaan. "Waar blijft de
tijd?" verzucht eigenaar Dennis Kuipers
als hij terugkijkt en zich nog als de dag
van gisteren kan herinneren hoe hij op
10 maart 2011 voor zichzelf begon met
DKU-Dakwerken, dat gespecialiseerd is in
het repareren, vernieuwen, onderhouden,
branden en isoleren van platte bitumineuze daken.
Puur toeval
Niet alles in het leven is plan- en maakbaar.
Dat weet Dennis Kuipers van DKU-Dakwerken als geen ander, want dat hij dakdekker
is geworden berust puur op toeval. "Dat
had niets met planning of strategie te maken. Ik ben er eigenlijk zomaar ingerold en
vond het direct vanaf het begin niet alleen
heel leuk werk, maar bleek er ook nog eens
veel aanleg voor te hebben, waardoor ik de
techniek en de vaardigheid snel onder de
knie had."

Verantwoordelijkheid willen dragen
De eigenaar van het jubilerende DKU-Dakwerken begon zijn carrière als dakdekker
eerst in loondienst. "Daar had ik het overigens prima naar de zin, maar op een gegeven moment kreeg ik toch de wens om voor
mijzelf te willen beginnen", vertelt Dennis
Kuipers. "Dat heeft denk ik te maken met
het feit dat ik graag verantwoordelijkheid
draag en werkzaamheden zelf wil plannen
en op die manier wil uitvoeren waarvan ik
denk dat dat het beste is. Ik ga voor kwaliteit want ik wil geen nawerk. Daar zit de
klant niet op te wachten en ik al evenmin.
Het moet in een keer goed."
Uitstekende naam
Dat DKU-Dakwerken in de afgelopen tien
jaar een uitstekende naam heeft opgebouwd blijkt wel uit de gestage uitbreiding
van het bedrijf. "Met DKU-Dakwerken
beschikken we momenteel over twee werkbussen. En dat is absoluut geen overbodige
luxe", legt Dennis Kuipers uit. "In principe
zijn we een landelijk bedrijf, maar in de
praktijk werken we hoofdzakelijk in het
noorden en oosten van Nederland."

Zakelijk en particulier
DKU-Dakwerken werkt voor bedrijven,
instellingen en particulieren en hanteert
daarbij de volgende uitgangspunten:
kwaliteit, transparantie, garantie/service
en duidelijk afspraken. "Maar alles begint uiteraard met
een vrijblijvende
maar deskundige
inspectie en een al
even vrijblijvend
advies, waarbij
de wens van de
klant altijd leidend
is", voegt Dennis
Kuipers er aan toe.
"Als de klant besluit
om met ons in zee
te gaan, worden
alle afspraken wat
betreft werkwijze,

materialen en prijzen uitgewerkt in een
heldere en duidelijke offerte zodat er geen
enkel misverstand bestaat."
www.dku-dakwerken.nl
Dennis Kuipers gaat er vanuit dat hij over
tien jaar wederom een jubileum viert. "Het
20-jarig bestaan gaat zeker lukken als ik
gezond blijf, want ik ga nog steeds met het
grootste plezier aan het werk. Er bestaat
voor mij geen groter genoegen dan buiten
op een plat dak bezig te zijn en mijn klanten het naar de zin te maken. Ze zijn altijd
blij als ze mij zien want aan het eind van de
dag is het dak weer waterdicht!"
DKU-Dakwerken is gevestigd aan de
Meidoornlaan 6 in Nieuw-Buinen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 13 15 25 76 of een kijkje nemen op
www.dku-dakwerken.nl
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Maak kennis met Danny Kunst van DEEKAA Ontwerp

Van visitekaartje tot website, van bedrijfslogo
tot complete huisstijl
door Jaap Ruiter
Danny Kunst (what’s in a name…) was al jaren bezig met grafisch ontwerpen en bouwen van websites en webshops tot hij twee jaar geleden
besloot om zijn grafische talenten onder te brengen in een bedrijfje aan
huis: DEEKAA Ontwerp, gevestigd aan de Holte 37 in Onstwedde.
Hoog scoren in Google
"En met de start van DEEKAA Ontwerp
kwam alles direct in een stroomversnelling", zegt Danny Kunst die ochtend als
RegioMagazine op bezoek is. "Toen pas
heb ik gemerkt hoeveel vraag er is naar een
betaalbare grafisch ontwerper, die creatief
meedenkt, flexibiliteit toont, laagdrempelig
bereikbaar is, alles in overleg met de klant
doet en ook nog eens weet hoe websites
hoog scoren in Google." De eigenaar van
DEEKAA Ontwerp weet uit ervaring hoe snel
Google zijn algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie telkens aanpast. "Als je
dat zoals ik heel nauwkeurig bijhoudt zie
je het steeds voortdurend veranderende
patroon. Dat is een sterk punt van mij. Daar
speel ik op in, zodat websites hoog blijven
scoren in zoekopdrachten via Google. En
dat is en blijft toch heel belangrijk als je
bedrijf op het internet staat."
Maatwerk en uniek
Maar het zijn niet alleen websites en
webshops, DEEKAA Ontwerp ontwerpt
in de breedste zin van het woord en is
daardoor in staat om een totaalconcept
voor ondernemers te leveren. Zo is DEEKAA
Ontwerp het adres voor ondermeer logo’s,
visitekaartjes, afsprakenkaartjes, complete
huisstijlen, brochures, folders, banners,

reclameborden, posters,
verpakkingsmaterialen, bedrijfskleding, bedrijfswagens,
gevelreclame, relatiegeschenken, etc etc. "Ik lever altijd maatwerk", voegt Danny
Kunst er aan toe. "Ik bedenk
en teken vrijwel alles zelf
waardoor ik altijd unieke ontwerpen creëer, terwijl ik toch
al een redelijk functionele
en unieke website voor 350
a 500 euro exclusief btw kan
leveren. Daarmee kom ik heel
veel startende ondernemers
tegemoet, die niet direct heel
veel geld willen betalen voor
een website."
Stap voor stap
In het begin moest Danny
Kunst het met DEEKAA Ontwerp vooral van
mond-tot-mond-reclame hebben. "Dat is
overigens een prima manier van reclame,
mits er positief over je wordt gesproken,
natuurlijk. Gelukkig is dat altijd wel het
geval." Danny Kunst is geen man van grote
woorden of ondoordachte beslissingen
en kiest liever de weg der geleidelijkheid.
"Daarom breid ik ook stap voor stap uit.
Dat past het beste bij mij. Ik wil mijzelf niet

voorbij lopen omdat ik ruimte wil blijven
houden voor creativiteit. Het moet geen
lopende band werk worden, want dat is
nooit mijn bedoeling geweest en zal het
ook nooit worden. Het creëren van unieke
en aansprekende ontwerpen, gebaseerd op
persoonlijke voorkeuren van mijn klanten,
was, is en blijft mijn drijfveer. Daar zal ik
nooit concessies aan doen."

www.deekaa.nl
DEEKAA Ontwerp is gevestigd aan de
Holte 37 in Onstwedde. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via
06 46 83 37 12 of u kunt een kijkje nemen
op www.deekaa.nl, waar u tevens kunt zien
wat Danny Kunst bedoelt met creatief,
uniek en maatwerk!
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Voor sieraden of horloges hoeft u niet naar Milaan, Monaco
of Madrid maar kunt u ook naar Juwelier Mulder in Mussel
door Jaap Ruiter
Voor een breed assortiment sieraden en horloges, voortdurend
aangevuld met de laatste trends, en een fraaie collectie klokken bent
u bij Juwelier Mulder uit Mussel altijd op het goede adres. "Daarnaast
ontwerpen en repareren wij vrijwel alles zelf in onze werkplaats",
zegt Henk Mulder, die alweer de derde generatie in de Juwelier
Mulder-dynastie vertegenwoordigt. "En kopen wij tevens goud en
zilver in tegen een goede prijs."
Creatieve goud- en zilversmid en
ervaren uurwerkhersteller
De grote kracht van Juwelier
Mulder is niet alleen het schitterende assortiment aan sieraden,
horloges en klokken, maar ook het
in eigen beheer uitvoeren van alle
andere bijkomende werkzaamheden als ontwerpen, aanpassen en
repareren waarbij oude ambachten en nieuwe technieken elkaar
ontmoeten. "En dat is inderdaad

redelijk uniek voor een juwelier",
vertelt Henk Mulder, die behalve
eigenaar ook een creatieve gouden zilversmid en ervaren uurwerkhersteller is. "Met dit alles-onder1-dak-principe onderscheiden wij
ons als juwelier."
Ontwerp, aanpassing en herstel
Maar ook de service is bij Juwelier
Mulder van een hoog niveau. Zo
bestaat de mogelijkheid dat een

defecte klok wordt gehaald en gebracht, zodat eenmaal weer terug
aan de wand de klok op de juiste
wijze kan worden afgesteld. "Dat
steekt vooral bij mechanische
klokken vaak heel nauw", weet
Henk Mulder uit ervaring. "Soms
repareren wij zelfs op locatie als
dat mogelijk is." Maar de service gaat verder. Veel verder. Zo
worden exclusieve sieraden naar
persoonlijke voorkeuren ontworpen, aangepast of hersteld. "Maar
vervangen wij ook een simpel
batterijtje", voegt Henk Mulder er
aan toe. "Dat hoort ook bij onze
service."
Rolex en Breitling
Juwelier Mulder houdt zich
voorts bezig met inkoop. Niet
alleen goud en zilver tegen een

uitstekende prijs, maar ook van
exclusieve sieraden en horloges.
"Ik ben altijd op zoek naar heel
bijzondere dingen", legt Henk
Mulder uit. "Zo heb ik onlangs een
fraaie Rolex en Breitling ingekocht. Die worden nagekeken,
schoongemaakt en waar nodig
hersteld, zodat ze amper van
nieuw zijn te onderscheiden." Wat
betreft nieuwe horloges voert
Juwelier Mulder de betere merken
als Seiko, Pulsar, Prisma, Danishdesign en Zinzi. "Alle andere
merken zijn op aanvraag."
Tweede trouwring gratis!
Omdat Henk Mulder altijd op zoek
is naar heel bijzondere sieraden
en horloges, kunnen klanten ook
een zoekopdracht bij hem plaatsen. "Dat is ook onderdeel van

onze service." Tot slot pakt Juwelier Mulder nog even uit met een
leuke aanbieding met trouwringen
van het merk ‘Alliance’, waarbij
de tweede ring helemaal gratis
is. "Een setje ringen voor de prijs
van 1", aldus Henk Mulder, die
tot slot aangeeft heel blij te zijn
dat de juwelierszaak weer open
is. "Weliswaar alleen op afspraak,
maar we zijn heel blij dat we weer
aan de slag kunnen!"
Voor sieraden en horloges hoeft
u niet naar Milaan, Monaco of
Madrid, maar kunt u gewoon naar
Juwelier Mulder aan de Musselweg 67a in Mussel. Voor meer
informatie kunt u bellen naar
0599 - 45 42 33 of een kijkje nemen op www.juweliermulder.nl
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Gemak, Geniet en Beleef!
Kornelius Badkamers & Keukens in Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Het complete ontzorgen middels professioneel advies,
creatief ontwerp, stipte levering, deskundige plaatsing,
vakkundige montage en perfecte afwerking van badkamers en keukens, met altijd maar 1 aanspreekpunt is ook
wat klanten heel erg waarderen van Kornelius Badkamers
& Keukens aan de Koperslager 4 in Stadskanaal.
Geen kopzorgen
"Na afronding van de werkzaamheden geven klanten
vrijwel altijd aan dat ze de samenwerking met ons als heel
prettig hebben ervaren en blij zijn dat ze geen kopzorgen
hebben gehad over hun nieuwe badkamer of keuken omdat ze de volledige uitvoering van de werkzaamheden aan
ons hebben overgelaten", zegt Gerwin Geertsema, die bij
Kornelius Badkamers & Keukens het aanspreekpunt is voor
keukens, terwijl collega Luc Kornelius het aanspreekpunt
is voor badkamers. "Dat is fijn om te horen want dat is ook
de kracht van Kornelius Badkamers & Keukens: als de keus
voor een badkamer of keuken eenmaal is gemaakt en de
offerte getekend nemen wij alles over. Zelfs de kopzorgen!
En er is altijd maar een persoon verantwoordelijk. Dat is
Luc of dat ben ik."
De nieuwe badkamer of keuken in 3D met VR Box
Maar de keus voor een badkamer of keuken begint uiteraard altijd met informatie, advies en een eerste schets.
"Ontwerpen doe ik digitaal en als dat af is, kan ik op het
grote beeldscherm een 3D-versie laten zien zodat klanten
vanuit alle hoeken hun nieuwe badkamer of keuken kunnen bekijken", voegt Gerwin Geertsema er aan toe. "Met
een paar klikken van de muis kunnen we samen daarna
allerlei aanpassingen en veranderingen invoeren, die
direct op het scherm zichtbaar zijn. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om met een VR Box digitaal door de nieuwe
badkamer of keuken te bewegen. Dat gaat via een linkje

die ik naar de mobiele telefoon van
de klant stuur, die deze vervolgens
activeert en de mobiel in de VR Box
plaatst en op zet. Als klanten het ontwerp thuis willen laten zien, krijgen
ze een VR Box van ons te leen."
Siemens, Pelgrim, Smeg en NEFF
Een nieuwtje is dat Kornelius Badkamers & Keukens nu ook masterdealer is van NEFF, dat misschien nog
niet erg bekend is in Nederland, maar
in Duitsland en Engeland op hetzelfde niveau staat als Siemens en Bosch.
"NEFF verkoopt alle inbouwapparatuur voor keukens", legt Gerwin
Geertsema uit. "Het merk bestaat al
100 jaar, dus weten ze wel waarover ze praten. NEFF staat
voor kwaliteit en biedt de beste service die je je maar kunt
wensen. Ik denk dat wij met onze hoofdmerken Siemens,
Pelgrim, Smeg, en nu dus ook met NEFF, onze klanten
optimaal kunnen bedienen. Het zijn alle vier betrouwbare
merken die alles heel goed geregeld hebben en klanten
nooit in de steek zullen laten. Dat past precies bij ons als
je het over kwaliteit hebt." Daarnaast is Gerwin Geertsema
heel tevreden dat Kornelius Badkamers & Keukens aangesloten is bij de inkooporganisaties Keukenspecialisten.
nl en Baden+. "Dat zijn inkooporganisaties die wat betreft
prijskwaliteit-verhouding heel hoog scoren. Op keuken- en
badkamer-gebied zijn ze absolute top."
Uitdaging
Op twee jaar na zit Gerwin Geertsema al 25 jaar in het vak,
maar de professionele adviseur en creatieve ontwerper
heeft in al die tijd nog niets van zijn enthousiasme en passie verloren. "Het blijft leuk werk. Geen keuken is hetzelfde

en ook geen klant is hetzelfde. Ik vind het altijd weer een
uitdaging om samen met de klant een mooi en aansprekend ontwerp te maken waar hij of zij helemaal achter
staat. Nee, en ik vind het ook helemaal niet erg als klanten
onze offerte met een offerte van een ander bedrijf vergelijken. Want dan wordt het pas echt duidelijk wat wij met de
beste prijskwaliteit-verhouding bedoelen. Wij staan voor
de volle honderd procent achter onze producten, materialen en diensten."
www.badkamersenkeukens.nl
Kornelius Badkamers & Keukens is gevestigd aan de Koperslager 4 in Stadskanaal. In verband met de Corona-maatregelen is de showroom alleen op afspraak te bezoeken. Ook
is het mogelijk dat Gerwin Geertsema of Luc Kornelius bij u
thuis komen om u in uw eigen omgeving te informeren en
te adviseren voor een nieuwe keuken of badkamer. Voor
meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 61 60 16 of u
kunt een kijkje nemen op www.badkamersenkeukens.nl
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Patrick de Vries is een Pietje Precies
door Jaap Ruiter
‘Klussenbedrijf De Vries’ in Musselkanaal timmert al
ruim vier jaar aan de weg met vooral kleinschalig en
particulier straatwerk als bijvoorbeeld aanleg en/of
renovatie van opritten, tuinpaadjes, terrassen en andere
sierbestrating. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot
het plaatsen van schuttingen, aanleggen van gazons en
kleinschalige timmer- en renovatiewerkzaamheden binnen- en buitenshuis.
Perfect en superstrak
Omdat Patrick de Vries een handige, creatieve en veelzijdige alleskunner is, heeft hij voor zichzelf een grens
getrokken. "In principe kan ik veel meer dan dat ik momenteel aanneem, maar ook voor mij geldt dat er maar 24 uur
in een etmaal zitten, waarvan je ook nog eens een derde
moet slapen, om aan je rust toe te komen." Daarnaast
maakt Patrick de Vries zich het ook niet gemakkelijk omdat
hij een hoog streefniveau heeft. "Dat zit nou eenmaal in
mijn karakter, dat ik op die manier te werk ga zoals ik het
zelf bij mij thuis ook zou willen: perfect en superstrak. Met
minder neem ik geen genoegen, want anders heb ik geen
voldoening van mijn werk. Ik maak mij er nooit met een
Jantje van Leiden van af. Ja, de term ‘Pietje Precies’ past
beter bij mij. Dat is precies hoe ik werk en wie ik ben."
‘Mijn pappa kan alles maken’
De wens om zelfstandig te zijn zat er al heel lang in bij Patrick de Vries. Maar omdat de eigenaar van ‘Klussenbedrijf
De Vries’ een bedachtzaam man is en niet graag onverantwoorde risico’s neemt, duurde het tot 2017 voordat hij die
stap wel durfde te maken. "Dat kwam mede omdat mijn
vriendin een goede baan heeft waardoor ik de zekerheid
had dat wij niet in de moeilijkheden zouden komen als
mijn ZZP’er-schap onverhoopt zou mislukken. Ja, ik heb
nou eenmaal een hoog verantwoordelijkheidsgevoel jegens mijn gezin (vriendin en dochtertje). Maar achteraf ben
ik te voorzichtig geweest, want vanaf het begin liep het als
een trein." En om het vakmanschap en de veelzijdigheid
van Patrick de Vries ondubbelzinnig te bevestigen wendt
Ziva, het 4-jarige dochtertje, zich plotseling tot de verslaggever: ‘mijn pappa kan alles maken’, deelt ze hem onverbloemd mee. Haar overtuigende intonatie en vastberaden
blik maken duidelijk dat ze geen tegenspraak duldt.
Een eigen bedrijf
Patrick de Vries begon na afronding van het Drenthe-collega in de grond-, weg- en waterbouw als opperman maar
eindigde 9 jaar later als assistent-uitvoerder. "Vervolgens
heb ik voor een aantal uitzendbureau’s gewerkt en vond ik

mij op een gegeven moment zelfs terug als sportinstructeur bij een sportschool", blikt Patrick de Vries terug in de
tijd. "Ik besefte al heel snel dat dat niet was wat ik wilde.
Ik ben iemand die iets met zijn handen wil maken, iets wil
creëren. Toen heb ik de stap genomen om voor mijzelf te
beginnen en eindelijk te kiezen wat ik altijd al had willen
doen: een eigen bedrijf en de werkzaamheden zo uitvoeren waarvan ik denk dat dat het beste is. En zelf verantwoordelijk zijn. Ik kan je alleen maar zeggen dat ik er in al
die jaren nog geen minuut spijt van heb gehad. Sterker,
achteraf gezien had ik er eerder mee moeten beginnen.
Voor mij is er niets leukers om samen met de klant een
mooi en aansprekend ontwerp te bedenken en dat vervolgens uit te voeren."
Meer aanbiedingen
Met ‘Klussenbedrijf De Vries’ verwierf Patrick de Vries al
snel de nodige faam en kreeg hij steeds meer aanbiedin-

gen. En niet alleen straatwerk en sierbestrating, want zijn
klanten zagen al heel snel dat de nauwkeurig werkende en
precieze alleskunner veel meer in zijn mars had. "Daarna
volgden de schuttingen, de gazons, timmerwerk, windveren
vervangen, aanleggen van riolering, drainage, plaatsen van
regenafvoeren en ga zo maar door", vult Patrick de Vries
aan. "Nou ja, en mijn bedrijfsnaam maakt ook al duidelijk
dat ik meer doe dan alleen (sier)bestratingen."
Beter een Pietje Precies dan een Jantje van Leiden
‘Klussenbedrijf De Vries’ is gevestigd aan de Sluisstraat
74A in Musselkanaal. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 52 00 96 37. U kunt ook een kijkje nemen op
Facebook waar u aansprekende foto’s aantreft die duidelijk
maken dat de alleskunner in al zijn veelzijdigheid perfectie
nastreeft. Wat dat betreft is het beter om als een ‘Pietje
Precies’ bekend te staan dan als een ‘Jantje van Leiden’.
Ziva zal het er absoluut mee eens zijn…
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‘Bed & Breakfast Alteveer Buiten’ is een
paradijsje op aarde
door Jaap Ruiter
‘Bed & Breakfast Alteveer Buiten’ is een pareltje in de
wereld van Bed & Breakfast. De accommodatie aan de
Tangerveldweg 9 in Alteveer, gelegen in het fraaie
natuurlandschap van Westerwolde, heeft 2 ruime, zeer
luxe maar heel karakteristieke gastenkamers, die van alle
comfort zijn voorzien en los staan van de prachtige en
authentieke woning van het ondernemersechtpaar Henk
en Reina Boels.
Weldadige rust en oorverdovende stilte
‘Bed & Breakfast Alteveer Buiten’ is een paradijsje op aarde
van ruim 2,5 hectare met tuinen, ongecultiveerd grasland,
bos en indrukwekkende oprijlaan met aan weerszijde
platanen, rododendrons en jonge fruitbomen. Het erf met

diverse zitbankjes ligt midden in de natuur en is omringd door weldadige rust en
oorverdovende stilte. Er zijn reeën, hazen
en fazanten te zien, diverse vogelsoorten
voelen zich er thuis, kerkuilen in een eigen
nest in de nok van de landbouwschuur behoren tot de vaste bewoners en de nachten
zijn er nog gewoon donker als de avond is
gevallen. En wat u er tevens gratis bij krijgt
is de weidsheid van het aangrenzende
Veenkoloniale landschap dat tot (her)bezinning leidt, de geest tot rust brengt en de
hectiek van alledag als sneeuw voor de zon
laat verdwijnen.
Luxe, landelijk en authentiek
Nadat Henk en Reina Boels de bouw van hun duurzame en
authentieke woning hadden afgerond, kon een ander project in vervulling gaan: een Bed & Breakfast in hun voormalige onderkomen in een verbouwde landbouwschuur.
Omdat niet op een paar vierkante meter meer of minder
hoefde te worden gekeken en Henk Boels gezegend is met
twee rechterhanden, ontstonden er twee smaakvolle, zeer
ruime (70 en 85 m2!) en van alle comfort voorziene gastenkamers met televisie, WiFi, kookgelegenheid, grote badkamer, kwalitatief goede bedden (180 x 210) en optimale
privacy met eigen ingang, terras, tuin en parkeerplaats. De
twee gastenkamers met landelijke uitstraling en voorzien
van zoveel mogelijk authentieke materialen en kleuren zijn
al even duurzaam en milieuvriendelijk als de rest van het
erf waar zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming,
hergebruik en streek- en huisgemaakte producten hand in
hand gaan. Ons Bed & Breakfast staat in de top 10 van de
ASN bank met de meest duurzame Bed & Breakfasts van
Nederland.
Chef’s table
Behalve ‘Bed & Breakfast Alteveer Buiten’ bieden Henk en
Reina Boels met ‘Chef’s table’ een soort van huiskamer-

restaurant aan de eigen grote eettafel. "Dat staat los van
de Bed & Breakfast", vertelt Reina Boels. "Iedereen die
prijs stelt op een intiem en sfeervol samenzijn met een
eenvoudige maaltijd of een 3-gangen diner kan reserveren.
Henk kookt namelijk graag en doet als hobbykok niets liever dan uitgebreid koken. In overleg met de gasten bepaalt
hij van tevoren het menu en wordt er uiteraard rekening
gehouden met diëten. Daarnaast is het mogelijk om in de
houtgestookte oven zelf pizza’s en brood te bakken. Reserveringen zijn mogelijk vanaf 6 personen met een maximum
van 12, want groter is onze eettafel niet."
www.alteveer-buiten.nl
Als u nieuwsgierig bent geworden naar de mogelijkheden
van ‘Bed & Breakfast Alteveer Buiten’ en huiskamer-restaurant ‘Chef’s table’, voor zowel particuliere als zakelijke
klanten, dan moet u beslist een kijkje nemen op de fraaie
en uitgebreide website www.alteveer-buiten.nl waar alle
informatie en wetenswaardigheden overzichtelijk worden
getoond.
‘Bed’ en Breakfast Alteveer Buiten’ en ‘Chef’s table’ zijn
gevestigd aan de Tangerveldweg 9 in Alteveer (Provincie
Groningen). Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 12 63 83 29.
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Zorginstelling het Naoberhuis:
in een huiselijke kring omzien naar elkaar

Bij zorginstelling Naoberhuis, actief in Groningen en Drenthe, zijn ze blij dat
de lockdown bij de dagbesteding in Musselkanaal voorbij is. De gedwongen
sluiting was moeilijk uit te leggen aan ouderen met Alzheimer die regelmatig
van de voorziening bezoekt. De doelgroep kan hier zich twee dagen per week
vermaken. ‘Knutselen, schilderen, samen koken en eten, of op een andere manier actief zijn. We doen er alles aan om mensen zich hier thuis te laten voelen.
Iedereen doet wat bij hem of haar past. Ieder mens mag hier zichzelf zijn. Voor
hen zijn bezoekjes aan ons echt een uitje,’ legt Talita Baalman uit. De financiering van de dagopvang is geregeld via de WMO.
Opgelucht
Ze is opgelucht dat de dagbesteding
weer open is. De sluiting gooide het
ritme van de bezoekers behoorlijk
in de war. Voor hen is structuur erg
belangrijk en juist die viel tijdelijk weg.
Ze konden hun verhaal niet meer kwijt
en misten de sfeer en gezelligheid Dat
dit er plotseling niet meer was, snapten
ze niet. Ook voor de familie was het
een zware tijd. De zorg voor iemand
met geheugenverlies is zwaar. Het is
daarom fijn als je soms ook even tijd
voor jezelf hebt. Gelukkig zijn we nu
weer lekker open.’
Kleinschaligheid
De zorginstelling is sinds 2014 actief
in Noord-Nederland en de gebruikers
komen uit alle Drentse en Groningse
gemeenten. ‘Wij zijn overtuigd dat
zorg een onderdeel is van het welzijn van onze bewoners. We hebben
ons uiteraard aangepast aan de co-

ronaregels en kunnen daardoor een
veilige omgeving bieden. ‘Wel is de
dagbesteding tegenwoordig geen drie,
maar twee dagen per week open en
kunnen we maximaal zes gasten per
dag ontvangen. Dat laatste is niet zo
erg, want kleinschaligheid is voor ons
erg belangrijk. Hoe minder mensen
hoe meer tijd en aandacht we kunnen
bieden aan onze gasten. Dat geldt niet
alleen voor onze dagbesteding, maar
ook voor de andere activiteiten van het
Naoberhuis.’
Wonen en opvang
Het Naoberhuis biedt diverse vormen
van wonen en opvang aan voor jong en
oud. Er zijn vier vestigingen: In Eerste
Exloërmond staat een woonvoorziening voor ouderen met dementie.
Iedere oudere heeft hier zijn eigen
appartement, maar koken eten gebeurt gezamenlijk. In Musselkanaal is
er jeugdzorg met mogelijkheden voor

beschermd wonen en crisisopvang. In
hetzelfde dorp opende onlangs ook de
dagbesteding voor ouderen de deuren.
In Gasselternijveen wonen kinderen
in een gewoon gezin met een ‘zorgechtpaar’ als ouders. Begin dit jaar is
in Onstwedde een tweede gezinshuis
geopend. ‘We hebben veel locaties en
ze zijn allemaal kleinschalig en gezellig. Op deze manier kunnen we de zorg
zo persoonlijk mogelijk maken. Dat is
voor ons belangrijk.
Als familie werken we nog steeds mee
in de zorg. Aardappels schillen en of
afwassen naast een vergadering of
regelwerk is voor haar de normaalste
zaak van de wereld. ‘Handen uit de
mouwen waar het nodig is en normaal
doen. Dat is de mentaliteit hier in de
regio. Dat geldt voor onze 35 medewerkers, maar ook voor de bewoners
en of bezoekers van onze voorzieningen.

Motto:
Voor ons is het belangrijk dat
mensen zich thuis voelen. Kleinschaligheid, stimulans, gezelligheid en veiligheid in een vertrouwde omgeving is daarom een
belangrijke voorwaarde. Er is een
respectvolle omgang met elkaar
en aandacht voor iedereen. Het
gevoel hebben dat je erbij hoort,
met of zonder handicap of problemen en los van leeftijd.

Kwaliteit
het Naoberhuis is sinds 2017 al in het
bezit van een ISO 9001-2015 certificering.
Voor meer informatie:
Website: www.hetnaoberhuis.nl;
Mail: info@hetnaoberhuis.nl
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Tri Fysio in Ter Apel viert 12,5-jarig jubileum!
Door Miranda Wolters
Afgelopen 1 april was het precies 12,5 jaar geleden dat Tri Fysio van start ging met
vestigingen in Ter-Apel, Sellingen en Nieuw-Weerdinge. Natuurlijk werd er stil gestaan
bij dit jubileum, vanwege het coronavirus kon dat niet op de gebruikelijke manier maar
daar bedacht het team een ontzettend creatieve oplossing voor.
Er werd namelijk een virtuele run, walk
en bike challenge georganiseerd waaraan
zowel patiënten als niet-patiënten konden
deelnemen. “Met de challenge hebben we
mensen uitgedaagd om in beweging te
komen en met het inschrijfgeld steunden
ze ook nog eens het goede doel.” vertelt
Monique Boets-Hamstra. “Het totaalbedrag
wordt binnenkort geschonken aan Mary
Sassen. Zij is patiënt in onze praktijk en
doet mee aan de marathon in Petra in Jordanië waarmee ze geld inzamelt voor Kika.
Het bedrag dat de ruim 80 deelnemers aan
onze challenge dus bij elkaar bewogen
hebben komt daar dan dus bij.” vult Ellen
Smit aan. Iedere deelnemer bepaalde zelf
het aantal kilometers dat hij of zij hardlopend, wandelend of fietsend af wilde gaan
leggen en wanneer men dat wilde gaan
doen. Als beloning ontvangen alle deelnemers hiervoor binnenkort een medaille in

de brievenbus en worden er ook nog eens
leuke prijzen onder hen verloot.
Nog de hele maand april krijgen alle patiënten die de praktijk bezoeken een cadeautje
mee van Tri Fysio en ook alle verwijzers
in de regio hebben inmiddels een attentie
mogen ontvangen als dank voor de fijne
samenwerking van de afgelopen jaren.
Monique: “In de praktijk werden we flink in
de bloemen gezet en van onze lieve collega’s kregen we een prachtige groene vlag
waar we enorm blij mee zijn.” Het jubileum
moet samen met het hele team natuurlijk
ook nog gevierd worden. “Dit zullen we
doen zodra dat in verband met corona weer
helemaal verantwoord en veilig kan.” aldus
Ellen.
Het team van Tri Fysio bestond 12,5 jaar
geleden uit 5 therapeuten die fysiotherapie

en manuele therapie behandelingen gaven.
Inmiddels werken er in de verschillende
vestigingen 10 therapeuten, 2 secretaresses en 2 schoonmaaksters en is het team
gespecialiseerd op veel verschillende
gebieden. “Zo kunnen patiënten ook bij ons
terecht voor oedeemtherapie, longtherapie,
kinderfysio en nog veel meer.” legt Monique uit. “Het team is jong, leuk en gezellig
en dat komt de sfeer in de praktijk absoluut
ten goede. Op dit moment zijn we overigens ook nog op zoek naar een bekkenbodemtherapeut die ons team wil komen
versterken dus mocht iemand op zoek zijn
naar een baan als bekkenbodemtherapeut
in het leukste fysioteam van Nederland dan
horen we dat graag!”

Tri Fysio
Tel: 0599 – 58 22 35
www.trifysio.nl
Email: info@trifysio.nl
Hoofdlocatie Ter Apel:
Hoofdstraat 79 | Ter Apel
Locatie Nieuw-Weerdinge:
Zetveld 111 | Nieuw-Weerdinge
Locatie Sellingen:
Veltkeweg 2 | Sellingen
Locatie Sportplaza:
Viaductstraat 59a | Ter Apel
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Drie vestigingen in de regio

Ketelaar Klip, Schuitema en Kroon bundelen
hun krachten
Alfred Kroon en Jolanda Schulte van de Finfis groep
hebben de kantoren van Ketelaar Klip Accountants &
Belastingadviseurs en Administratiekantoor Schuitema
overgenomen en gaan samen verder als Ketelaar Kroon
Accountants & Belastingadviseurs. De aansluiting
zorgt ervoor dat Ketelaar Kroon Accountants &
Belastingadviseurs haar marktposities versterkt in de
provincie Groningen. Vanuit drie vestigingen Groningen,
Stadskanaal en Veendam kunnen de 20 medewerkers hun
klanten nog beter bedienen.
Onder het motto “betrokken, betrouwbaar en compleet”
biedt Ketelaar Kroon Accountants & Belastingadviseurs
een brede dienstverlening aan. Een goed team van ervaren
medewerkers kunnen de ondernemer bijstaan bij alle
operationele en strategische beslissingen. Tot de kerntaken
behoren de accountancydiensten, het verzorgen van
alle soorten belastingaangiften, salarisadministraties en
advisering.
De heren Ketelaar en Schuitema hebben hun
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor hen is de tijd
gekomen om de kantoren over te dragen. “In de vele
gesprekken die wij met elkaar gevoerd hebben is het
mij duidelijk geworden dat Alfred en Jolanda dezelfde
klantbenadering hanteren en het kleinschalige blijven
nastreven” zegt Hilco Ketelaar. “Ik heb er het volste
vertrouwen in dat met deze overdracht de dienstverlening
aan de klant gewaarborgd is. Daarnaast blijf ik zelf ook
nog enkele jaren actief aan het kantoor verbonden om
de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.” De
heer Schuitema vult hem aan: “Voor mij geldt dat ik al
wat eerder mijn pensioen heb bereikt. Toen ik op min of
meer toevallige wijze Alfred vorig jaar tegen kwam ging
het balletje snel rollen. Alfred en ik zijn in het verleden
bij Deloitte collega’s geweest. We kenden elkaar dus al

langer. Zijn aanpak en professionaliteit heeft mij altijd
aangesproken. Het feit dat onze Patricia de relatie met de
klanten blijft onderhouden maakt het dat ik mij sneller kan
terugtrekken dan de
heer Ketelaar.”
Alfred en Jolanda zijn verheugd met de overnames. In
een gesprek vatten zij de meest in het oog springende
voordelen voor de klant als volgt samen: ”meer expertise

in huis, een groter kennisnetwerk, een stap vooruit in
digitaliseren en ICT-ontwikkeling, krachtenbundeling:
samen brengen we de klant en diens onderneming echt
verder. Dat wij bij beide kantoren kunnen steunen op de
zeer ervaren en deskundige medewerkers die een sterke
relatie hebben met de klanten geeft ons een heel goed
gevoel. We hebben er heel veel zin in!” De website is te
bereiken via www.ketelaar-kroon.nl
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Diedel-Wessels: een uitvaartonderneming
met hart voor de regio
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er moet in korte tijd
veel worden geregeld terwijl je het moeilijk hebt. In dat geval is het belangrijk en
fijn dat je kunt terugvallen op deskundige hulp van buitenaf, zoals de mensen van
Diedel- Wessels Uitvaartverzorging uit Winschoten. Deze vakmensen nemen in tijden van rouw, al het regelwerk uit handen. ‘We doen dit met raad en daad en hart en
ziel,’ licht directeur Akke Vrijmoeth toe.
Tradities
Diedel-Wessels is een regionale uitvaartonderneming en is daar trots op.
Vrijmoeth: ‘Wij werken nauw samen met
uitvaartverenigingen in de dorpen en kernen van Groningen en Drenthe. Ofwel van
Delfzijl tot Meppel en van Appingedam
tot Emmen. Daardoor kennen we de uitvaarttradities in Noordoost-Nederland en
koesteren die. Zoals de wortels van elke
uitvaartvereniging liggen in traditioneel
noaberschap, zo staan wij 24 uur per dag
klaar voor iedereen die een uitvaart wil of
moet regelen.’
Vaste uitvaartleider
Iedere uitvaart heeft een vaste uitvaartleider. Hij of zij staat klaar vanaf het moment
van overlijden tot en met de uitvaart.
Indien wenselijk staat de persoonlijk
uitvaartleider ook na afloop klaar voor
vragen, nazorg, het regelen van een graf,
het monument, of de as bestemming. ‘Eén
aanspreekpunt. In de praktijk blijkt dat
mensen dat erg op prijs stellen,’ weet de
directeur.
Nauw overleg
De binding met de regio blijkt ondermeer
uit het respect voor oude gewoonten,
zoals het luiden van de kerkklokken, of
het met de kist een ronde om de begraafplaats maken. ‘Als het wettelijk is toegestaan, gaan wij het, vanzelfsprekend
in nauw overleg met de nabestaanden,
regelen. Uitzonderlijke of rare wensen
bestaan voor ons dan ook niet.’ Vrijmoeth
benadrukt dat zijn bedrijf er voor iedereen
is, ongeacht geloof, afkomst, verzekerd of
niet. Als de nood aan de man is, helpen de
mensen van Diedel- Wessels. Pas als de
hulp geboden is wordt naar het zakelijke
gekeken.’
Persoonlijke verzorging
Niet alleen het regelwerk is belangrijk.
Ook de persoonlijke verzorging van de
overledene krijgt bij Diedel-Wessels alle
aandacht die zij verdient. De familie wordt
hier nauw bij betrokken. Vrijmoeth: ‘Wilt u
meehelpen bij de laatste verzorging? Dat
is voor ons geen enkel probleem. Wij vinden het belangrijk dat u zeker weet dat uw
dierbare overledene eerbiedig en liefdevol wordt verzorgd. Een familielid weet als
geen ander wat bij de overledene past en

dus vinden wij het vanzelfsprekend om de
laatste zorg samen te doen.’
Kinderuitvaart
Een uitvaart is moeilijk en emotioneel. Afscheid moeten nemen van een (stilgeboren) kind is dat helemaal. Diedel-Wessels
beschikt over speciaal opgeleide ervaren
uitvaartleiders. Door vooral heel goed

naar de ouders te luisteren creëren we
samen een herinnering waarin liefde en
verdriet samenkomen.
Landelijk keurmerk
Diedel-Wessels uitvaartverzorging is
uiteraard in het bezit van het landelijk
Keurmerk Uitvaartzorg. De consument is
hiermee zeker van een uitvaart die met de
grootste zorg en volgens strenge kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Er is regelmatig
controle of wij nog aan de voorwaarden
voor dit keurmerk voldoen. Wij zijn daar
blij mee want een scherpe blik van buiten
zorgt dat je kritisch naar jezelf blijft kijken,’ besluit Vrijmoeth.

