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

April 2022 | 22e jaargang, nr. 188

Adverteren?

John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09

Louw Roukema: 0599 65 08 93

De beste Nissan-dealer van
Nederland en Stadskanaal passen
heel goed bij elkaar!
door Jaap Ruiter
ABD Nissan aan de Koperslager 1 in Stadskanaal is nu ruim een jaar actief in de
Kanaalstreek en kijkt tevreden terug op de
afgelopen periode. "Het is ons nu wel duidelijk dat ABD Nissan en Stadskanaal heel
goed bij elkaar passen", zegt bedrijfsleider
Wessel Wedzinga. "Wij zijn met ABD van
origine een Fries familiebedrijf met een
aantal vestigingen. Stadskanaal is voor ons
de eerste niet-Friese vestiging."
Volledig geïntegreerd in de Kanaalstreek
Inmiddels is ABD Nissan volledig geïntegreerd en geaccepteerd in de Kanaalstreek.
Niet alleen vanwege de verkoop van het
populaire Japanse merk maar ook op sociaal
maatschappelijk gebied. "Zo sponsoren wij
bijvoorbeeld diverse sportclubs", vertelt
Wessel Wedzinga. "Wij laten ons zien en
van ons horen, maar niet op een schreeuwerige manier, want dat past hier helemaal
niet. Wij laten zien dat we er zijn en proberen ook uit te leggen waarom we van ons
laten horen."
De laagste kosten per kilometer!
Wat veel Nissan-rijders wel al weten, maar
bestuurders van andere merken nog niet, is
dat ABD Nissan de laagste kosten per kilometer garandeert! "Daarbij moet je uit gaan
van het complete pakket dat wij aanbieden",
legt Wessel Wedzinga uit. "Dus niet alleen
onze scherpe tarieven maar ook de gratis

Voor tuinmachines
nieuw en gebruikt
ga je naar
Brink Tuin- en
Parkmachines in
Musselkanaal!
Zie pagina 17!

pech-hulp waardoor onze klanten hun eigen
pech-service kunnen opzeggen en de gratis
ophaalservice waarbij we de auto van huis

of werk ophalen en ’s avonds gewassen en
al weer netjes terug brengen!"
Lees verder op pagina 25.
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Bij ‘Grooten Többen Interieur’ in Stadskanaal heet
ouderwets degelijke service nu ook ontzorgen…
door Jaap Ruiter
Er zijn weinig woninginrichtingzaken als ‘Grooten Többen Interieur’ in Stadskanaal
die al meer dan 125 jaar bestaan en nog steeds toonaangevend zijn met een compleet
aanbod en ‘ouderwetse’ servicegerichtheid. "Kwaliteit, service, professioneel advies,
betrouwbaar, vakmanschap en alles in eigen hand zijn nog steeds de beste ingrediënten voor een eeuwenlang bestaansrecht omdat je daar vertrouwen mee opbouwt en
klanten je trouw blijven", zegt eigenaar Edwin Többen van ‘Grooten Többen Interieur’.
"Onze vaste klanten weten dat het gewoon goed komt als ze naar ons toe komen."
‘Niet beloven wat we niet waar kunnen
maken’
‘Grooten Többen Interieur’ aan de Hoofdstraat 62 in Stadskanaal is gespecialiseerd
in de complete aankleding van uw interieur
op het gebied van woningtextiel, vloeren,
vloerkleden, raamdecoratie en binnenzonwering. "Op dat gebied voeren wij een
uitgebreid en diep assortiment", voegt
Edwin Többen er aan toe. "Men kan kiezen
uit diverse stijlen als modern, landelijk,
klassiek, industrieel, no-nonsense, surrealisme en barok. Verder hebben we alles
in eigen hand met ons eigen verkoopteam
en meet- montage- en stoffeerdienst. Wij
zullen dan ook nooit iets beloven wat we
niet waar kunnen maken omdat we zelf
opmeten, adviseren, inkopen, oude vloeren
verwijderen, weghalen van oude gordijnen
en rails en daarna weer alles zelf monteren,
ophangen en leggen. Van A tot Z. Als er
onverhoopt iets mis gaat kunnen wij niet
naar iemand anders wijzen."
Geen stuntprijzen, maar wel scherp geprijsde kwaliteit
Edwin Többen legt uit dat ‘Grooten Többen
Interieur’ niet aan stuntprijzen doet. "Dat
kan gewoon niet als je kwaliteit hoog in je
vaandel hebt staan en gratis komt voor-

rijden en opmeten. Bovendien verkopen
wij alleen producten waar we zelf achter
staan omdat we ook de garanties voor
onze rekening nemen en zelf monteren
en plaatsen. Soms wordt mij wel eens
gevraagd of we een vloer willen komen
leggen met een door de klant zelf gekochte
vloer. Maar daar ga ik niet op in, want als
er iets mee gebeurt worden wij gebeld en
niet de fabrikant die het heeft geleverd. Wij
kunnen en willen niet instaan voor producten die wij zelf niet hebben ingekocht. Dus,
zijn wij geen prijsstunters maar wel altijd
scherp geprijsd als je uitgaat van kwaliteit
en service."
Van klaar staan voor je klant naar service
en ontzorgen
Service… Het woord is gevallen. "Dat heet
tegenwoordig ontzorgen als ik het goed
heb", verbetert Edwin Többen zich lachend.
"Vroeger was het heel normaal als je voor
je klant klaar stond. Daarna werd dat service of ‘ouderwetse service’ genoemd en
leek het alsof je iets heel speciaals deed
voor je klant, terwijl wij met ‘Grooten Többen Interieur’ het altijd vanzelfsprekend
hebben gevonden dat je er bent voor je
klant. Maar nu heet dat ontzorgen. Ik vind

jecttapijt weer helemaal terug. Bovendien
is het een misverstand om te denken dat
tapijt snel smerig wordt. Hier in de zaak ligt
al meer dan tien jaar hetzelfde tapijt en zie
jij vlekken?"

dat allemaal prima, hoor. Het maakt mij niet
zoveel uit hoe je oprechte betrokkenheid
naar de klant noemt. Wij doen al meer dan
100 jaar precies hetzelfde. En dat wordt
ook al meer dan 100 jaar heel erg gewaardeerd door onze klanten."
Tapijt
Als je zoals ‘Grooten Többen Interieur’
al lang mee loopt zie je op een gegeven
moment ook weer trends uit het verleden
terugkeren. "Zo is kurk aan een comeback
bezig en zijn linoleum en tapijt weer helemaal terug van weggeweest", weet Edwin
Többen. "Tapijt wordt weer gewaardeerd
door zijn geluiddempende werking en
omdat het warmer is. Bovendien heb je met
tapijt veel minder stof. Met gladde vloeren
heb je altijd opwaaiend stof en ronddwarrelende haren als je een deur open of dicht
doet. Zeker op kantoren waar door bezuinigingen soms niet zo heel erg goed meer
wordt schoongemaakt. Daardoor is pro-

Linoleum
"Linoleum-vloeren zijn populair omdat ze
stijlvol zijn en op de populaire gietvloeren
lijken", vervolgt Edwin Többen. "Bovendien
is linoleum in diverse patronen en kleuren
te krijgen waardoor je je eigen persoonlijke smaak kunt samenstellen. Daarnaast
is linoleum zeer milieu-vriendelijk omdat
het gemaakt is van uitsluitend natuurlijke
materialen en ook nog eens zeer gemakkelijk is in onderhoud. Er is 1 nadeel… Het
leggen van linoleum is zeer arbeidsintensief en vraagt veel vakmanschap waardoor
het merendeel van de stoffeerders dat niet
meer doet. ‘Grooten Többen Interieur’ doet
dat echter nog steeds wel."
www.grooten-tobbeninterieur.nl
Als specialist in stofferingen biedt ‘Grooten
Többen Interieur’ zelfs de mogelijkheid om
meubels te stofferen. "Ja, dat hoort ook bij
ouderwetse en degelijke service", grinnikt
Edwin Többen, die er tot slot aan toevoegt
dat Grooten Többen Interieur nog een
stoffeerder zoekt. "Ervaring hoeft niet, wij
leiden ook zelf op omdat we een erkend
leerbedrijf zijn."
‘Grooten Többen Interieur’ is gevestigd
aan de Hoofdstraat 62 in Stadskanaal. Voor
meer informatie kunt u bellen naar 059961 48 85 of u kunt een kijkje nemen op
www.grooten-tobbeninterieur.nl
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Aankomende activiteiten Gasterij Natuurlijk
Smeerling in Onstwedde
16 April + 30 april | Wandelarrangement
'Roege Baarg' met koffie vooraf en
streeklunch toe
Roege Wilt is de hoofdpersoon in een verhaal van de in 1860 in Onstwedde geboren
onderwijzer Ammo Hendrikus Smith. De
mythe wil dat Roege Wilt vocht, stal en
dieren mishandelde. Roege Wilt woonde in
een hol in de grond op de Roege Baarg, een
zandheuvel bij Ter Wupping.In Ter Wupping kwam hij op mysterieuze wijze om het
leven. De wandeling komt langs de Roege
Baarg, daar waar Roege Wilt ooit heeft
gewoond.
Het wandelarrangement bestaat uit een
streeklunch bereid met (h)eerlijke streekproducten en koffie met huisgemaakt
gebak. Je kunt beginnen met koffie en dan
aan de wandel, maar andersom kan ook,
eerst lunchen en na de wandeling koffie
toe. De route is 10 of 15 Kilometer. Kosten
van dit arrangement is € 17,50 inclusief
routebeschrijving, koffie met wat lekkers en
een lunch met streekgebonden producten.
Reserveren op info@gasterij-natuurlijksmeerling.nl of bel 0599-31 26 11.
Kosten van dit arrangement is €17,50 per
persoon
17 en 18 April- 1ste en 2e paasdag
Help de Paashaas!
Tijdens de paasdagen ben je meer dan welkom bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. De
Paashaas is al zijn eieren kwijtgeraakt, help
jij hem zoeken? Nadat alle eieren zijn gevonden wacht een heerlijke verassing voor
alle kinderen die hebben geholpen met
zoeken. Voor de ouders staat er een kop

koffie klaar. Reserveren op info@gasterijnatuurlijk-smeerling.nl of bel 0599-31 26
11. Tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur. Kosten
zijn €3,- per persoon.
17 April en 18 April 1ste en 2e paasdag
Paastocht met heerlijke lunch met zoete
en hartige lekkernijen
Kom samen met je familie de paastocht
wandelen. De route is 3.8 km. De paastocht
heeft ook verschillende opdrachten die uitgevoerd moeten worden. O, en misschien
kom je tijdens je wandeling de paashaas
ook echt tegen. Spannend! Na afloop van
de wandeltocht kunt u nog genieten bij
Gasterij Natuurlijk Smeerling voor een
heerlijke paaslunch aan tafel geserveerd.
De paaslunch is te reserveren tussen 12.00
en 15.00 uur. Reserveren op info@gasterijnatuurlijk-smeerling.nl of bel 0599-31 26
11. Kosten € 24,95 per persoon. kinderen
3 tot 10 jaar € 12,50.
17 April en 18 April 1ste en 2e paasdag
Culinaire paaswandeling met smikkel box
Kom samen met je familie de paastocht
wandelen. De route is 3.8 km. De paastocht
heeft ook verschillende opdrachten die uitgevoerd moeten worden. O, en misschien
kom je tijdens je wandeling de paashaas
ook echt tegen. Spannend! Na de wandeling staat er een smikkel box met huisgemaakte zoete en hartige lekkernijen klaar.
De culinaire paaswandeling is te reserveren
tussen 12.00 en 15.00 uur. Reserveren op
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of
bel 0599-31 26 11. Kosten € 19,95 per
persoon.

23 April | Kleintje Duitse bieren
proeverij wandeling
Het is vandaag Duitse bieren dag. Daarom
hebben we in samenwerking met drankenspeciaalzaak Bij Thijs een “ kleintje Duitse
bier proeverijwandeling langs het “borrelpad” samengesteld. Je loopt 8 kilometer
door Smeerling, langs de Appelhof en
Vlagtwedde. Halverwege de route staat er
bij drankenspeciaalzaak Bij Thijs een kleine
Duitse bierproeverij voor je klaar. Na de
wandeling, lekker uitrusten bij de buller Jan
kachel of op het terras bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. We serveren je een heerlijk
kop huisgemaakte Groninger Mosterdsoep.
Starten is mogelijk tussen 10.00 en 14.00
uur. Reserveren op info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of bel 0599-31 26 11.
Kosten zijn € 12,50 per persoon.
24 April | Natte neuzen wandeling
gezond voor hond en baas
Zondag 24 April zijn alle baasjes van honden van harte welkom bij Gasterij natuurlijk
Smeerling. Er kan individueel gewandeld
worden, maar ook in groepjes om nieuwe
baasjes te leren kennen. Individueel starten
kan tussen 13:00 en 14:30 uur. Wilt u in
de groep meelopen?, dan is de start om
14:00 uur. De wandeling is 3,8 kilometer.
Er zijn indien gewenst ook langere routes
beschikbaar. Het natte neuzen arrangement
bestaat uit: 1 consumptie met keuze uit
het assortiment van huisgemaakte lekkernijen, een lekkernij voor de hond en de
wandeling. Reserveren op info@gasterijnatuurlijk-smeerling.nl of bel 0599-31 26
11. Kosten zijn € 7,50 per persoon.

27 April | De alles is oranje dag
Reserveer een Oranje High tea
Kom met Koningsdag gezellig langs bij
Gasterij Natuurlijk Smeerling. Alles staat in
het teken van oranje, laat je verrassen en
reserveer een Oranje high tea.
Reserveren op info@gasterij-natuurlijksmeerling.nl of bel 0599-31 26 11
Kosten zijn €19,95 per persoon.
1 Mei | Speurneuzen opgelet!
Kom tijdens de meivakantie lekker uitwaaien in Smeerling. We hebben samen
met Natuurmonumenten van allerlei leuke
activiteiten te doen. Zoals een te gekke
dingen bingo in het Metbroekbos of een
vogelbingo en een superleuke speurtocht
langs de boomweide route. Je kunt ook je
eigen Oerrr speurtocht uitzetten, er ligt een
pakket voor jullie te wachten aan de balie
van Gasterij Natuurlijk Smeerling. Tijdens
de speurtocht kun je zelfs een diploma
verdienen. Info en Reserveren op
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
of bel 0599 - 31 26 11.
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Helga Huls van Mondhygiënistenpraktijk H. Huls in Stadskanaal:

‘De mondhygiënist is geen sadist’
door Jaap Ruiter
Toen Helga Huls in 1998 afstudeerde als mondhygiëniste
was het beroep nog niet zo goed bekend. De verwarring
was helemaal compleet toen de preventie-assistent ook
nog eens zijn intrede deed. Inmiddels is een mondhygiënist niet meer weg te denken als het om tandzorg gaat,
maar is het verschil tussen een mondhygiënist en een
preventie-assistent nog niet helemaal duidelijk.
Helga en Nancy
In Mondhygiënistenpraktijk H. Huls aan het Velingspad
2 in Stadskanaal werken mondhygiëniste Helga Huls en
preventie-assistente Nancy van Schijndel nauw samen.
"De overeenkomst tussen een mondhgiënist en preventieassistent is dat ze allebei preventief werken om problemen
te voorkomen", legt Helga Huls uit. "Maar een mondhygiënist heeft meer achtergrondkennis en heeft weet van
ziekteleer, mondaandoeningen en draagt meer verantwoordelijkheden. Een preventie-assistent richt zich meer
op intake, gebitsreiniging en preventie."
Preventief
Zoals gezegd werkt Helga als mondhygiëniste voornamelijk
preventief waarbij de focus is gericht op het voorkomen
van gaatjes in tanden en kiezen en het voorkomen van
tandvleesaandoeningen. Daarbij kunt u denken aan gebitsreiniging waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden
verwijderd en zonodig de worteloppervlakken glad worden
gemaakt. Daarnaast brengt Helga beschermende middelen
als fluoride en laklaagjes aan op kiezen (het sealen van
groefjes), polijst eventueel vullingen en bleekt tanden en
kiezen.
Uitgebreide voorlichting
"Maar ook uitgebreide voorlichting hoort bij mijn werk als
mondhygiënist", vult Helga aan. "Zo geef ik uitgebreide
voorlichting over het ontstaan van gaatjes, tandvleesaandoeningen, de effecten van bepaalde voedingsgewoonten en afwijkend mondgedrag op het gebit. Ook hebben
ziektes als diabetes en reuma invloed op het gebit. Wat dat
betreft is er heel veel informatie uit de mond te halen. Verder geef ik uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
als het gebruik van tandenstokers, tandzijde, raggertjes en

een goede poetsmethode, want veel mensen poetsen nog
steeds niet goed. En dat is terug te zien!"
Jong geleerd, oud gedaan
"Om er voor te zorgen dat je een leven lang kunt genieten
van een goed gebit is het verstandig om daar zo vroeg
mogelijk mee te beginnen", vertelt Helga. "Ook al hebben jonge kinderen geen problemen dan nog is het goed
om al op jonge leeftijd naar de mondhygiënist te gaan om
zo vroeg mogelijk de basis te leggen voor een gezond en
goed onderhouden gebit. Daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen, want jong geleerd is oud gedaan. Bovendien wordt tandzorg voor kinderen tot 18 jaar volledig
vergoed."
Behalve preventie ook behandeling
Behalve preventie en voorlichting behandelt Helga ook
tandvleesproblemen. "Neem als voorbeeld bloedend
tandvlees, ontstekingen of slechte adem", voegt ze er aan
toe. "Als het nodig is doe ik bacterieel onderzoek en kan ik
middels additionele therapie of een hoog geconcentreerde
lokale chloorhexedine-behandeling bacteriën, schimmels
en protozoa verminderen. Samenvattend gaat het er om
dat je samen met de patiënt een leven lang een schone
en stralende mond met gezond tandvlees kan behouden.
Want vergeet niet dat een gezonde mond belangrijk is voor
je algeheel welbevinden. Bovendien is een mooi en goed
verzorgd gebit ook een fraai visitekaartje."
Tijd en aandacht
Naast deskundigheid en ervaring staat ook het persoonlijke contact hoog in het vaandel bij Mondhygiënistenpraktijk H. Huls. "Onze klanten zijn geen nummers. Iedere klant
doet er toe als persoon en verdient de nodige aandacht",
vervolgt Helga. "Zo nemen we uitgebreid de tijd voor een
behandeling en plannen altijd ruim waardoor wij niet op 5
minuten meer of minder hoeven kijken en er dus ook nog
gewoon tijd is om een praatje te maken naast de behandeling. Dat gemoedelijke en rustgevende maakt dat ook
angstige mensen of mensen met een beperking hier graag
komen. In een enkel geval kom ik zelfs bij mensen thuis als
dat nodig is."
Sadist?
Soms wordt de vraag gesteld of een mondhygiënist ook
een sadist is. Helga schiet in de lach als ze dat hoort. "Nou,
echt niet! Net als vrijwel iedereen die in de zorg werkt,
heeft een mondhygiënist ook een zorgend karakter, en
wil je je patiënt juist geen pijn bezorgen. In onze praktijk
bestaat altijd de mogelijkheid tot verdoven. Dat kan met
een prikje of het plaatselijk aanbrengen van een gelletje.
Pijn en tandzorg gaan bij mij niet samen!"
www.mhpraktijkhuls.nl
"Omdat ik als zelfstandig mondhygiënist lid ben van de
Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten en geregistreerd sta in het kwaliteit-register voor para-medici is
het niet noodzakelijk dat er een tandarts in de praktijk
werkzaam is", besluit Helga het interview. "Wij werken
uitstekend samen met de tandartsen uit de Kanaalstreek,
Westerwolde en omstreken."

Mondhygiënistenpraktijk H. Huls is een combinatie van
kwaliteit, professionaliteit en een persoonlijke benadering
en is gevestigd aan het Velingspad 2 in Stadskanaal. Voor
meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u
bellen naar 0599 - 62 14 50. U heeft geen verwijzing nodig
voor een afspraak. Voor aanvullende informatie kunt u ook
een kijkje nemen op www.mhpraktijkhuls.nl
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Manning Dakbedekking
in Stadskanaal vierde
twintigjarig bestaan

Manning Dakbekking in Stadskanaal vierde onlangs het twintigjarig bestaan. Tijdens
die dag was het er na sluitingstijd een gezellige bedoening met vrienden, bekenden en
familie die de eigenaren Marcel en Jacqueline Manning uit Musselkanaal met het heuglijk feit feliciteerden. Ze kregen een hapje en drankje en spraken gezellig wat.
Het was eigenlijk een identieke situatie als
in 2018 toen het bedrijf zich net aan de
Gedempte Vleddermond 25 in Stadskanaal
had gevestigd. De jaren ervoor zat het
bedrijf in Musselkanaal, de plek ook waar
het allemaal begon. In al die jaren bouwde
het bedrijf een grote klantenkring, die zich
nog altijd uitbreidt op. Kwaliteit staat er al
twee decennia hoog in het vaandel en op

dat gebied wordt dan ook niet stilgestaan.
Sinds 1 april jl. is Manning Dakbedekking
aangesloten bij de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK.
De familie Manning kijkt op een geslaagd
jubileum terug en dankt iedereen voor de
komst. “Op naar de volgende twintig jaar.”
(RegioMagazine / Gerry Grave)
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Uniek in Stadskanaal: Barista, Italiaanse delicatessen
én beauty onder 1 dak bij Bello e Altro
Afgelopen 19 maart openden Cor van der
Veen en Marcella Bakker de deuren van
hun nieuwe onderneming aan de Menistenlaan in Stadskanaal. Een unieke onderneming omdat een zaak als deze tot nu
toe nog niet bestond, bij Bello e Altro kun
je namelijk niet alleen terecht voor een
perfecte en lekkere koffie maar ook voor
een goed kapsel, mooie wenkbrauwen of
nagels ben je er aan het goede adres!
Marcella is al een flink aantal jaren actief
als onderneemster op het gebied van het
kappersvak en beauty en kwam enige tijd
geleden samen met Cor op het idee om dit
te gaan combineren met iets op het gebied
van horeca. “Omdat we beide iets met
Italië hebben en Cor er een woning heeft
kwamen we al snel op het idee van een
barista en Italiaanse delicatessen.”, aldus
Marcella. “Over de naam van de zaak hoefden we dus ook niet lang na te denken,
letterlijk vertaald betekent Bello e Altro
dan ook mooi en meer.” Wie de zaak aan
de Menistenlaan binnenstapt dompelt zich
ook direct onder in een gezellige huiselijke
maar vooral ook Italiaanse sfeer.

Caffé en thee
Voor de koffie en thee liefhebbers staan er
verschillende soorten koffie en thee op de
menukaart. Natuurlijk een goede espresso,
caffé americano of Lungo maar ook een
latte macchiato, cappuccino en een super
lekkere caffé mocha mogen niet ontbreken.
Op het gebied van thee is er onder andere
de Colorato Italiano, een rooibosthee met
sinaasappelschil, rozenblaadjes, zoete
bramenblad en bonenschillen maar ook de
Fiore di zaffiro, een kruidenthee met onder
andere perzikstukjes, kurkuma, lemongrass
en berkenblad. En heb je zin in iets lekkers
erbij dan is er de appelkanjer of heerlijke
joekel.

rucola, pijnboompitjes, tonijn, kappertjes
en natuurlijk Parmezaanse kaas en/of
mozzarella. Helemaal zoals jij je pizza het
lekkerst vindt. Ook zijn er broodjes verkrijgbaar, denk daarbij aan een bruschetta met
verse tomaten, basilicum en Parmezaanse
kaas of met tonijn, zongedroogde tomaatjes en rucola of aan een vers broodje met
carpaccio. Overigens kun je je bestelling
lekker ontspannen ter plekke nuttigen
maar meenemen, to go, kan natuurlijk ook.
Evenals de koffie.

Heb je meer zin in
iets hartigs dan
zou je voor een
vers gebakken pizzapunt
kunnen kiezen,
deze kun je laten beleggen met verschillende soorten ingrediënten zoals ham,
salami, olijven, zongedroogde tomaatjes,

Kapsalon, nagelstyling en browexpert
Zoals gezegd is Marcella al flink wat jaren,
al sinds 2005, actief als onderneemster
op het gebied van haar, nagels en wenkbrauwen en ook daarvoor kun je terecht
bij Bello e Altro. De zaak is opgesplitst in
het barista en beauty gedeelte. Daar kun je
terecht voor het knippen, kleuren en stylen
van je haar maar ook voor nagelstyling en

wenkbrauwbehandelingen. Marcella: “Op
het gebied van nagels werk ik met systemen waarmee de nagels elke gewenste
kleur of lengte kunnen krijgen. Ik ben
daarnaast ook browexpert wat betekent dat
ik wenkbrauwen in de gewenste vorm kan
epileren of verven maar het laten zetten
van een tatoeage, het zogenaamde ‘microbladen’ is ook mogelijk als je niet tevreden
bent over de vorm van je wenkbrauwen
of wanneer ze ongelijk van vorm zijn.”
Een afspraak maken in de kapsalon of het
beauty gedeelte kan telefonisch maar het
is ook mogelijk om dit via de agenda op de
website van Bello e Altro te doen.
Erkend opleidingsinstituut
Onderdeel van Bello e Altro is overigens
ook nog het opleidingsinstituut waar
Marcella al in 2010 mee begon. Onder de
naam Microbladingcenter, Opleiding Center
Beauty, biedt ze opleidingen aan op het gebied van het kappersvak, het vak highbrow
& PMU, make-up artist, het vak nagelstylist
en is er de specialisatie training Beauty.
“We hebben hiervoor de samenwerking

opgezocht met onder andere het UWV
maar je kunt je ook gewoon als particulier
aanmelden voor een opleiding. Daarnaast
zijn we ook nog eens erkend leerbedrijf
wat inhoudt dat leerlingen binnen ons
bedrijf stage kunnen komen lopen”, aldus
Marcella. Alle opleidingen worden in kleine
groepen gegeven zodat er voor iedere
deelnemer voldoende tijd en aandacht is.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk
dan eens op www.microbladingcenter.com
of neem contact op met Marcella voor meer
informatie.

Bello e Altro
Menistenlaan 2 | Stadskanaal
Tel: 06 – 27 28 31 61
www.belloealtro.nl
info@belloealtro.nl
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Met Klussenbedrijf De Vries haalt u een
Pietje Precies in huis
door Jaap Ruiter
Omdat Patrick de Vries een handige, creatieve en veelzijdige alleskunner is die werkelijk van alle markten thuis is, wordt de eigenaar van Klussenbedrijf De Vries steeds
vaker gevraagd door zowel de particuliere als de zakelijke klant. De alleskunner uit
Musselkanaal timmert al ruim 5 jaar aan de weg met hovenierswerkzaamheden, tuinonderhoud, straatwerk en sierbestrating, plaatsing van schuttingen, aanleg van gazons en
timmer- en renovatiewerkzaamheden, inclusief riolering.
Perfect en superstrak
Maar het is niet alleen de veelzijdigheid
van Patrick de Vries waardoor zijn klantenkring groeiende is, het zit hem ook in
de afwerking van de werkzaamheden. De
eigenaar van Klussenbedrijf De Vries weet
van zichzelf dat hij het zich niet gemakkelijk maakt. "Ik heb een hoog streefniveau
en stel hoge eisen aan mijzelf, dat zit nou
eenmaal in mijn karakter. Ik ga te werk
op een manier zoals ik het thuis ook doe:
perfect en superstrak. Met minder neem ik
geen genoegen, want anders heb ik geen
voldoening van mijn werk. Je mag mij een
Pietje Precies noemen, dat past precies
bij mij en is wie ik ben. Ik zal mij er nooit
met een Jantje van Leiden van afmaken."
Daarnaast is Klussenbedrijf De Vries ook
nauwgezet in het nakomen van afspraken
en wordt er gestreefd naar een prettige
verstandhouding met de klant, waaronder
goed overleg.
Meer aanbiedingen
Direct vanaf de start met ‘Klussenbedrijf
De Vries’ verwierf Patrick de Vries al snel
de nodige faam en kreeg hij steeds meer

aanbiedingen omdat zijn klanten al heel
snel zagen dat de nauwkeurig werkende en
precieze alleskunner veel meer in zijn mars
had dan alleen straatwerk en sierbestrating,
waar hij aanvankelijk mee begon. "Daarna
volgden de schuttingen, de gazons, timmer- en renovatiewerkzaamheden, 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 de
veelzijdigheid van werkzaamheden ook al
duidelijk. Bovendien zal ik niet snel ‘nee’
verkopen. Dat is mijn eer ook een beetje te
na."
‘Ik ben te voorzichtig geweest’
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 een eigen

bedrijf niet zou lukken. Ja, ik heb een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel jegens mijn
gezin. Maar achteraf ben ik te voorzichtig
geweest, want direct vanaf het begin liep
het als een trein en past het ondernemerschap mij als een goedzittende jas."
Netjes en nauwkeurig
Patrick de Vries kan met het zelfstandig
ondernemerschap de werkzaamheden zo
uitvoeren waarvan hij denkt dat dat het
beste is en hoeft daarbij behalve de klant
verder met niemand rekening te houden.
"Loondienst of in teamverband past niet zo
bij mij. Daar ben ik eigenlijk veel te netjes
en te nauwkeurig voor. Ik wil de dingen
graag op mijn manier doen. Terugkijkend
kan ik alleen maar zeggen dat ik er in al
die jaren nog geen minuut spijt van heb
gehad dat ik voor mijzelf ben begonnen.

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, want ik ga er
altijd van uit dat er voor elk probleem een
praktische oplossing voorhanden is."
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’.
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Dealerauto’s Emmen, al 15 jaar een vertrouwd
adres in Zuid-Oost Drenthe
Door Miranda Wolters
Tevreden klanten, dat is waar het team van Dealerauto’s Emmen voor gaat. Het autobedrijf aan de Kapitein
Nemostraat is al 15 jaar een vertrouwd adres voor de
aankoop van een jong gebruikte auto maar ook voor het
onderhoud van de auto en eventuele reparaties kun je op
de kennis en ervaring van de monteurs in de werkplaats
rekenen.
“We verkopen jong gebruikte auto’s die ook nog eens
scherp geprijsd zijn”, vertelt Erwin Wind, eigenaar van
Dealerauto’s Emmen. “Deze zijn vaak afkomstig van de 1e
eigenaar of zijn ex-lease auto’s en hebben over het algemeen allemaal een zeer lage kilometerstand. Voordeel van
de auto’s die we te koop aanbieden is dat ze gemiddeld 4
jaar oud zijn en ook dat ze stuk voor stuk dealeronderhouden zijn en dat er geen onduidelijkheden bestaan over de
onderhoudshistorie.” Bij Dealerauto’s Emmen zul je geen
schimmige verkooppraktijken ervaren, je koopt de auto
gewoon aan de koffietafel of aan de gezellige bar in de
showroom en er wordt door alle 10 teamleden altijd open
en eerlijk gecommuniceerd.
Ruime voorraad en elektrisch rijden
Dealerauto’s Emmen heeft altijd ruim 150 occasions op
voorraad waarbij wel gezegd moet worden dat de voorraad
snel en vaak wisselt. Als je dus online of in de showroom
een auto tegenkomt die je interesse wekt dan is het zaak
snel met een van de verkopers in gesprek te gaan. Het
brede aanbod van kwaliteitsoccasions, de mogelijkheid om
je auto te laten onderhouden en repareren en het APK-keuringsstation maken dat Dealerauto’s Emmen een allround
autobedrijf te noemen is. Dealerauto’s Emmen is overigens
ook gecertificeerd om het onderhoud en de reparaties van
elektrische en hybride auto’s uit te mogen voeren. Elektrisch rijden wordt door de overheid gestimuleerd en er
zijn dus steeds meer bestuurders die overstappen op deze
manier van autorijden. “Het onderhoud aan deze auto’s

ziet er dan ook heel anders uit, zo heeft de elektrische auto
bijvoorbeeld geen olie of filters die vervangen moeten
worden maar slijten remmen en banden wel sneller dan
bij een auto die rijdt op ‘gewone’ brandstof. Omdat er met
hoogspanning gewerkt wordt mag niet iedere automonteur
werkzaamheden aan deze auto’s uitvoeren maar moet
hij gecertificeerd zijn”, aldus Erwin. Omdat Dealerauto’s
Emmen is aangesloten bij BOVAG krijg je op de reparatie
uiteraard de bijbehorende garantie en bij aankoop van een
auto krijg je standaard 12 maanden garantie op het hart
van de motor.

in energie. Daarvoor zorgen onder andere de in totaal 132
zonnepanelen. Dealerauto’s Emmen is dus ook nog eens
een groen en duurzaam bedrijf!

Millieuvriendelijk en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd ook zelfvoorzienend

Dealerauto’s Emmen
Kapitein Nemostraat 34 | Emmen
Tel: o591 - 63 31 11 | www.dealerautosemmen.nl

Koopzondag
Iedere 1e zondag van de maand is het bij Dealerauto’s
Emmen koopzondag. Op die zondagen ben je tussen 11.00
uur en 17.00 uur van harte welkom in de showroom en
staat er een kop koffie voor je klaar. Dat geldt natuurlijk
ook voor alle andere momenten dat de showroom geopend
is, het team heet je van harte welkom!
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Volop genieten van groei en bloei in uw tuin
dankzij de zomerbloeiers en vaste planten van
Kwekerij Popken in Exloërveen
Bijna 50 jaar geleden, in 1973 om precies te zijn, begon de familie Popken met de verkoop van 1- jarige zomerbloeiers vanuit de kas in Exloërveen. Het familiebedrijf is sinds
die tijd blijven groeien en kweekt en verkoopt tegenwoordig niet meer alleen zomerbloeiers maar ook vaste planten, (fruit)bomen, heesters, grassen én kruiden.
“Volgend jaar bestaat het bedrijf dus
50 jaar en daar zullen we dan natuurlijk
uitgebreid bij stil staan”, zegt Matthijs
Popken, hij runt de kwekerij tegenwoordig samen met zijn vader Egbert Popken.
“Begin jaren ’70 bouwden mijn opa en de
oom van mijn vader samen een grote kas
om zich helemaal te gaan toeleggen op de
sierteelt. Dat was het begin van de kwekerij
maar we weten dat de familie Popken zich
hier al rond 1900 vestigde. Ze hielden zich
toen al bezig met de teelt en verkoop van
o.a. wortels en beschikten over een grote
wortelwasmachine waarmee ze ook de wortelen van andere telers in de buurt konden
wassen.”
In de kwekerij zijn de medewerkers het
hele jaar door bezig met de kweek en
verkoop van bloeiers en groeiers. “We beginnen bijvoorbeeld ieder jaar in week 40
al met de kweek van de zomerbloeiers, iets
dat veel mensen niet weten”, aldus Matthijs. “De vaste planten die in de kas staan
moeten rond eind februari naar buiten om
plaats te maken voor die zomerbloeiers
zodat ze goed kunnen groeien en zo raakt
de kas rond maart/april langzamerhand
helemaal gevuld. Het kweken kost best
veel tijd en werk en bestaat niet alleen
maar uit water geven.” Als eigentijds en

modern bedrijf wil men bij Kwekerij Popken ook met de tijd meegaan en een van
de zaken die voor hen ook erg belangrijk
zijn is het duurzaam ondernemen. Matthijs: ”Zo stoken we de kas bijvoorbeeld al
redelijk hybride door een combi van gas en
hout te gebruiken waarbij we het hout van
een lokale leverancier halen en bieden we
onze klanten een omruilactie voor plastic
hangpotten. Die houdt in dat men plastic
hangpotten om kan ruilen als men nieuwe
gevulde hangpotten komt halen en dan een
korting krijgt. Het is dus geen statiegeld
op potten maar op deze manier willen we
hergebruik stimuleren. De pot komt niet bij
het afval terecht maar wij gebruiken deze
gewoon weer voor nieuwe kweek.”
De hele kwekerij, dus de kas en het hele
buitenterrein is ongeveer 10.000 m2 groot
en het assortiment is enorm groot. “Een
bedrijf als dit is best uniek, nergens anders
in de driehoek Stadskanaal-Assen-Emmen
vindt men een tuinbouwbedrijf waar men
zoveel keuze in planten biedt vanuit de
eigen kweek”, aldus Matthijs. Op het gebied
van de sierteelt zijn de ‘ouderwetse’ geraniums en begonia’s nog altijd onverminderd
populair. Overigens zijn er de afgelopen
50 jaar best veel nieuwe soorten bijgekomen en dat maakt dat het assortiment ook

steeds groter kon worden. Trend is o.a. het
planten van verschillende grassen in de
tuin, hiermee creëert u gemakkelijk wat
beschutting in de tuin en heesters en struiken geven de tuin weer snel body. Planten
die extra beleving aan de tuin toevoegen
ziet men ook steeds meer, denk hierbij aan
lavendel, kruiden en groenteplanten.
Komt u naar de kwekerij maar heeft u nog
niet precies in uw hoofd welke planten u

het beste op welke plek kunt plaatsen? De
medewerkers van Kwekerij Popken helpen
en adviseren u graag en datzelfde geldt
voor als uw pas gekochte plant niet groeit
of bloeit, ook dan denken ze graag met u
mee om er toch zoveel mogelijk plezier aan
te kunnen beleven.
Kwekerij Popken
Exloërveen 8a | Exloërveen
0599 – 67 16 61 | info@kwekerijpopken.nl
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Vergroot uw woongenot met de kunststof
kozijnen van Unikozijn in Roswinkel
Door Miranda Wolters
Kunststof kozijnen zien er niet alleen heel
erg mooi en netjes uit, ze vergroten ook
nog eens uw woongenot en zorgen dankzij
sterk isolerende eigenschappen ook nog
eens voor een lagere energierekening.
Unikozijn is al sinds 2007 actief in de branche en is dankzij de kennis en kunde een
betrouwbare leverancier van kwalitatief
goede kozijnen.
“We begonnen destijds als bedrijf dat
zich specialiseerde op het gebied van het
leveren van kozijnen voor bedrijfspanden”,
vertelt Emmo Meijer, eigenaar van Unikozijn. “Zo mochten we de kozijnen voor
het pand van Oliehoorn in Zwaag leveren
en monteren en deden we dat ook voor
een Universiteitsgebouw op het Zernike
complex in Groningen, grote projecten dus.
Gaandeweg kregen we steeds meer naamsbekendheid en dat zorgde er voor dat er
op een bepaald moment ook vraag vanuit
de particuliere markt kwam.” Inmiddels
is de focus daarom wat verschoven naar
het leveren en plaatsen van kozijnen bij
particulieren en mond-tot- mondreclame
leverde al een grote tevreden klantenkring
op. “We hebben er bewust voor gekozen
om geen showroom of website te hebben,
juist omdat die mond-tot- mondreclame
eigenlijk de beste reclame is die je kunt
hebben en de klant ons werk alleen maar
juist kan beoordelen door dit met eigen
ogen te zien. Men ziet het bij buren, vrienden of familie en komt op die manier bij
ons terecht”, aldus Emmo.
Isolerend én duurzaam
Kunststof kozijnen vergroten dus het
woongenot dankzij de sterk isolerende
eigenschappen van zowel het glas als
de kozijnen. Voor wat betreft glas kunt u
tegenwoordig kiezen uit zowel HR++ glas
als triple glas. Triple glas is zwaarder maar
isoleert nog beter dan HR++ glas doordat het niet uit 2, maar uit 3 glasplaten
bestaat. De kozijnen zelf zijn voorzien van
verschillende kamers en de stilstaande

lucht in die verschillende kamers zorgen
voor de isolerende werking én hebben als
ander voordeel dat ze de stevigheid van
het kozijn vergroten. Naast isolerend zijn
de kozijnen ook nog eens erg duurzaam
doordat ze jaren meegaan en onderhoudsvriendelijk zijn, u hoeft immers nooit meer
te verven zoals bij houten kozijnen. Laat u
2 of meer energiebesparende maatregelen
aan uw woning uitvoeren, waaronder het
plaatsen van kozijnen inclusief glas dan is
het mogelijk om hiervoor subsidie van de
overheid te ontvangen.
Actie in april en mei: geen meerprijs voor
het nieuwste model
Unikozijn levert zowel kozijnen als schuif-

puien en deuren in verschillende modellen
en kleuren eventueel voorzien van plisségordijnen, horren of andere binnenzonwering. Nieuw is het zogenaamde Hollands
blok model, een profiel dat er precies zo
uitziet als een houten kozijn, inclusief
houtnerf. Normaal gesproken geldt voor
dit model een meerprijs maar tijdens de
speciale actie die de hele maand april en
mei duurt vervalt deze meerprijs en betaalt
u voor dit kozijn hetzelfde als voor het
standaardmodel!

en een offerte voor u op te stellen. “We
verzorgen na goedkeuring van de offerte
de hele opdracht van a tot z”, aldus Emmo.
“We demonteren de oude kozijnen netjes
en zonder onnodig schade aan te richten
en als we klaar zijn laten me alles achter
zoals het hoort. Komen we onvoorziene
dingen tegen dan lossen we dat op, zonder
verrassingen achteraf, de prijs op de offerte
is de prijs die de klant betaalt en ook zullen
we geen aanbetaling vragen.” Bel of mail
voor een afspraak!

Vrijblijvende offerte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden
voor uw woning of wilt u een offerte ontvangen? Emmo komt op afspraak, vrijblijvend bij u langs om de situatie te bekijken

UniKozijn
Roswinkelerstraat 69 | Roswinkel
Tel: 06 – 42 74 64 44
uniekmontage@gmail.com
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Haal het voorjaar in huis en tuin met de
bloeiers, groeiers en woonaccessoires van
Tuingroen Stadskanaal

Door Miranda Wolters
Nu de lente echt begonnen is en de zomertijd is ingegaan is er niets fijner dan weer
flink wat vrolijkheid en kleur in huis en tuin te halen bij Tuingroen Stadskanaal. In het
3.000 m2 grote en sfeervolle tuincentrum aan de Steenhouwer vind je alles op het
gebied van kamer- en tuinplanten maar er is ook grote keuze in de mooiste woonaccessoires.

De winkel is inmiddels al helemaal in voorjaarssferen omgetoverd, wie het tuincentrum binnenkomt wordt verwelkomd door
vrolijke vlinders en klaterende waterpartijen. “Iedere keer bedenken we voor de
entree weer een ander thema”, vertelt Thea
van der Veen, eigenaresse van Tuingroen
Stadskanaal. “We zitten nooit stil want er is

in de winkel altijd van alles te beleven en
te doen en als team hebben we ook altijd
wel nieuwe ideeën over hoe we de winkel
nog sfeervoller kunnen inrichten. Op die
manier doen klanten bij ieder bezoek weer
nieuwe inspiratie op, dat horen we in ieder
geval van hen terug en dat is uiteindelijk
waar we het voor doen.”

Voorjaar in de tuin
Het voorjaar is natuurlijk het seizoen om
weer lekker in de tuin aan de slag te gaan.
“Er zijn alweer volop perkplanten beschikbaar en ook staat de buitenafdeling alweer
vol met vaste planten en voorjaarsplanten”,
aldus Thea. Deze zijn perfect te gebruiken
om bijvoorbeeld uw bloembakken weer
mee te vullen. Kiest u voor een mooie vaste
plant op stam dan is het heel mooi om hier
een hedera onder te planten en de bak
verder te vullen met wat zomerbloeiers. Zo
heeft u het hele jaar door een bloembak
die groen blijft. Bloei in de tuin is volgens
Thea overigens het hele jaar door wel
mogelijk als u bijvoorbeeld voor skimmia,
winterheide of winterviolen kiest. Op de
buitenafdeling vindt u naast de planten
ook een grote verscheidenheid aan bomen,
hagen en heesters, allemaal voor geschikte
prijzen en vaak in combinatie met een
aanbieding met potgrond of aanpootgrond.
Wilt u uw nieuwe beplanting thuis laten bezorgen of eventueel ook laten poten door
vakmensen dan regelt Tuingroen dat voor
u in samenwerking met Lokken Groenvoorziening, het bedrijf van de echtgenoot van
Thea.
Woonaccessoires en kamerplanten
Met wat nieuwe woonaccessoires of

kamerplanten creëer je al snel en gemakkelijk een heel ander sfeertje in huis. “Qua
kleuren zien we in de potterie dat terracotta op dit moment ontzettend populair
is, al dan niet in combinatie met wit en in
strakke vormen”, vertelt Thea. “Maar ook
kiest men nog steeds veel voor blauw en
olijfgroen met zwart. Trends die er al waren
en voorlopig ook nog wel even blijven.
Net als de droogbloementrend, deze zie je
ook nog steeds heel veel in bladen voorbij
komen. Zo kleurrijk of neutraal als men zelf
wil en bovendien naast trendy ook nog
eens duurzaam.”
Heeft u tijdens Pasen een gezellige brunch
met het gezin of familie gepland en bent u
nog op zoek naar leuke paastakken of andere accessoires waarmee u de tafel mooi
aan kunt kleden? Ook dan bent u bij Tuingroen aan het goede adres. Het team van
Tuingroen Stadskanaal helpt u graag met
tips en adviezen en bovendien is Tuingroen
ook op 2e paasdag geopend van 13.00 uur
tot 17.00 uur!
Tuingroen Stadskanaal
Steenhouwer 18 | Stadskanaal
T. 0599 61 96 17
E. info@tuingroenstadskanaal.nl
www.tuingroenstadskanaal.nl

22

Gratis naar de Muziekfeesten in Onstwedde - Gratis tickets via www.naaronstwedde.nl

GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE
VRIJDAG 13 MEI 2022
AANVANG: 20.00 UUR

ZATERDAG 14 MEI 2022
AANVANG: 20.00 UUR

Het Grote Tentfeest

MOOI WARK

QMUSIC THE PARTY
Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein
aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.
MuziekArena open om 19.00 uur

LIVE IN CONCERT!

Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein
aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.
MuziekArena open om 19.00 uur

GA VOOR GRATIS E-TICKETS NAAR:

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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Vervolg van de voorpagina

ABD Nissan in Stadskanaal garandeert de laagste
kosten per kilometer!
door Jaap Ruiter
De kennismaking tussen ABD Nissan en de Kanaalstreek is het afgelopen jaar van beide
kanten uitstekend bevallen. Volgens bedrijfsleider Wessel Wedzinga is er een goede
klik tussen de Kanaalstreek en ABD Nissan. "Wij zijn een autobedrijf dat service-gericht,
actief en betrouwbaar is, en ook nog eens de laagste kosten per kilometer garandeert.
Verder zijn we ook op sociaal maatschappelijk gebied actief door bijvoorbeeld sponsoring van diverse sportclubs. Dat wordt hier in de Kanaalstreek gewaardeerd."
‘We doen wat we zeggen’
Daarnaast waarderen klanten het ook dat
afspraak ook gewoon afspraak is bij ABD
Nissan. "Wij komen altijd na wat we beloven", stelt Wessel Wedzinga. "We doen wat
we zeggen. Niets meer en niets minder. Met
onze noordelijke nuchterheid steken wij
geen lange bla-bla- en flauwe kul-verhalen
af, we zijn duidelijk en transparant, werken
hard en doen onze uiterste best voor onze
klanten. Dat zit in onze genen en dat wordt
gelukkig ook gezien en gewaardeerd.
Ondanks dat ons familiebedrijf van origine
een Fries bedrijf is, willen we met deze
Stadskanaalster vestiging ook wortel schieten in de Kanaalstreek."
De beste dealer van Nederland
Maar niet alleen klanten uit de Kanaalstreek waarderen ABD, maar ook daar
buiten. Zo is ABD uitgeroepen tot de beste
dealer van Nederland. Dat klinkt wellicht
een tikje hoogdravend maar het is volgens
Wessel Wedzinga wel de prijs die het bedrijf heeft gekregen. "En daar zijn we met
zijn allen best trots op. De toekenning van
deze onderscheiding is vooral gebaseerd
op klantentevredenheid. En die is echt heel

hoog is uit onderzoek gebleken. Dat is wel
heel fijn om te horen en geeft aan dat we
het goed doen."
Dorpsgevoel
"Met ABD bieden wij kennis, kunde en
service van een ongekend hoog niveau",
vervolgt Wessel Wedzinga. "Zo hebben we
een gratis haal- en brengservice en wordt
de auto altijd afgeleverd met een wasbeurt.
Verder bieden we gratis pech-hulp en zijn
we bijna altijd bereikbaar, ook ’s avonds,
en staat de klant bij ons vanaf het begin
op nummer 1. Klantenbinding is voor ons
een absolute prioriteit. Het persoonlijke
contact, het meedenken met de klant en
de prettige, warme sfeer die wij uitstralen
doet denken aan het vroegere dorpsgevoel
dat je had bij de dorpsgarage van weleer.
Dat is belangrijk voor ons en ondanks dat
we diverse vestigingen hebben willen we
juist dat gevoel behouden. Daarom heeft
elke vestiging zijn eigen team wat betreft
verkoop en werkplaats, maar het hoge
niveau van kennis, kunde en service is wel
overal hetzelfde. Daar zijn we heel actief
en bewust mee bezig om dat te behouden,
want het onderscheidt ons van de rest."

1975
Wessel Wedzinga is de volgende generatie
die binnen de Nissan-familie werkzaam
is. Het was zijn grootvader die in 1975
een Nissan-dealerschap met Auto Bedrijf
Drachten begon. "In de loop van de tijd zijn
we met ABD steeds verder uitgebreid en
hebben nu diverse vestigingen met dealerschappen van Renault, Dacia en Nissan",
aldus Wessel Wedzinga. "In Stadskanaal
voeren we alleen het Nissan-dealerschap."
Na de Nissan Kiiro komt de revolutionaire
Nissan Ariya
Het merk Nissan wordt steeds populairder
bij zowel jong als oud. Als voorbeeld worden de Nissan Leaf (elektrisch), de hybride
cross-over Qashqai en de nieuwe futuristische en gelimiteerde Juke Kiiro en Micra
Kiiro genoemd. En in de maand mei pakt
Nissan helemaal uit met de revolutionaire
en meest innovatieve Nissan die er tot nu
toe is geproduceerd. Dat is de Nissan Ariya:
een volledig elektrische auto die maar
liefst 500 kilometer ver kan rijden op de
innovatieve accu en voorzien is van allerlei
technische en waanzinnig uitgekiende
snufjes om van te watertanden!
www.abdnissan.nl
Omdat ABD Nissan de laagste prijs per
kilometer garandeert is het heel aantrekkelijk om in een Nissan te rijden. "Bovendien
is de Nissan vaak uitgerust met innovaties
die je over het algemeen alleen ziet bij
duurdere auto’s", voegt Wessel Wedzinga

er aan toe. "Met een Nissan krijg je meer
waar voor je geld. En de betrouwbaarheid
van het Japanse merk krijg je er gratis bij.
Je zou daarom bijna kunnen zeggen dat er
geen argumenten te bedenken zijn om niet
in een Nissan te rijden…"
ABD Nissan is gevestigd aan de Koperslager
1 in Stadskanaal. Behalve nieuwe modellen
staan er ook ruim 800 scherp geprijsde en
jonge occasions op u te wachten.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599 - 72 50 44 of een kijkje nemen op de
uitgebreide website www.abdnissan.nl.
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Met een vouwwagen
van Cabanon is plezierig
kamperen een garantie
De Cabanon vouwwagen is namelijk een zeer comfortabele wagen met een ruime
leefruimte en voldoende slaapruimte.
Toegankelijke bagageruimte
Cabanon heeft bij deze modellen hun focus
gelegd op gemak. Zo is de vouwwagen
zeer makkelijk op te zetten. Dankzij de
uitdraaisteunen staat de wagen altijd
stabiel en waterpas. Daarnaast zijn de
vernieuwde modellen uitgevoerd met een
Easy Pack System. Hierdoor hoeft u alleen
maar het tentgedeelte open te klappen
voor toegang tot de bagageruimte. Verder
is de wagen uitgevoerd met een neuswiel
en een stevig onderstel met oplooprem en
terugrij-automaat.
Slaapcomfort
De wagen is speciaal gemaakt om de
gebruiker van comfort te voorzien. Tijdens
uw kampeervakantie krijgt u voldoende
nachtrust in de verduisterde slaapruimtes.
De bedden zijn voorzien van dubbele
lattenbodems en een schuimrubber
matras waardoor deze zeer comfortabel
aanvoelen.
Altijd comfortabel kamperen
Met zonnig weer kunt u optimaal genieten
van de vouwwagen. De vaste luifel zorgt er
namelijk voor dat u buiten in de schaduw
kunt zitten. Daarnaast heeft u in de avond
geen last van muggen door het horrengaas.
Zelfs met slecht weer kunt u comfortabel
kamperen met een Cabanon vouwwagen.
De ruime voortent beschikt over een
inritsbaar bisonyl kuipgrondzeil waardoor u
droog blijft. De ventilatieramen zorgen voor

een goede luchtstroom in de tent. Kiest
u ervoor om uw vouwwagen met slecht
weer af te breken, dan hoeft u zich geen
zorgen te maken om natte bedden. Door
het symmetrische uitklapsysteem, komen
de tentdoeken niet tussen de matrassen
waardoor deze droog blijven.
Veel opbergmogelijkheden
De vouwwagen beschikt over een
ruime bagageruimte. Tevens zijn er
nog voldoende opbergplekken als
de vouwwagen is opgezet. U kunt uw
spullen opbergen in de opbergvakken in
de slaapruimte. Daarnaast kunt u meer
opbergruimte creëren met de optionele
ondertentjes.
De vouwwagen beschikt over een ruime
leefruimte die u nog groter kunt maken met
een optionele zonneluifel. Dit leefgedeelte
is uitgevoerd met drie ramen. Dit zorgt
voor een mooie lichtinval in de tent. Het
is echter ook mogelijk om de ruimte te
verduisteren met de afdekflappen die u
dicht ritst.
Verduisterde slaapruimte
De slaapruimtes zijn voorzien van
twee 2-persoons bedden met dubbele
lattenbodems en matrassen. De tentdoeken
van de slaapruimte zijn zeer donker en
zorgen voor een uitstekende slaapcomfort.
Als u meer slaapplekken nodig heeft, dan
kunt u gebruik maken van de ondertentjes.
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U komt toch ook naar de Paasshow bij
Selekt Wonen Ter Veen in Borger?
Door Miranda Wolters
Het voorjaar is voor veel mensen het
seizoen waarin men iets aan het interieur
wil veranderen en laat het nu heel toevallig zo zijn dat dit ook de periode is waarin
de nieuwe meubelcollecties weer in de
winkel staan. Het is dus absoluut de moeite
waard om een bezoek te brengen aan
Selekt Wonen Ter Veen in Borger.
“De collectie in de winkel wijzigt 2 keer per
jaar”, aldus Anthony ter Veen, eigenaar van
dé woonwinkel van Borger en omgeving.
“De hele winkel ondergaat dan een sfeerverandering en dat is best een grote klus.
Gelukkig is die klus ruim op tijd geklaard en
is de winkel helemaal klaar voor de Paasshow die we dit jaar weer op 2e paasdag
mogen organiseren. Vanwege corona kon
dat de afgelopen 2 jaar niet en we zijn dus
erg blij dat het weer door kan gaan.”
In de 2.500 vierkante meter grote showroom doet u leuke ideeën op en maakt
u onder andere kennis met de nieuwste
collectie relaxfauteuils en de allernieuwste
modellen van Urban Sofa. In de UrbanSofa
collectie vindt u kwaliteitsmeubels die
rechtstreeks vanaf de fabriek geleverd
worden en die met aandacht voor mens en
milieu geproduceerd worden. UrbanSofa is
een vooruitstrevend meubelmerk die al in
2011 brak met de traditionele meubelhandel in Nederland. Vanaf die tijd levert het
merk al rechtstreeks vanaf de fabriek en
zo worden dure schakels in het leveringsproces overgeslagen. Winstmarges voor
importeurs en groothandels verdwenen en

hoge kosten voor op- en overslag zijn niet
meer nodig. Daar plukt u als consument de
vruchten van! Sinds 2016 levert UrbanSofa
ook prachtige houten meubels vanuit de
fabriek in Azië.
Al meer dan 35 jaar specialist
Selekt Wonen Ter Veen in Borger is al
meer dan 35 jaar specialist op het gebied
van wonen, zitten en slapen in Borger en
omstreken. In de categorie wonen vindt u
bij Selekt Wonen Ter Veen alles voor de
inrichting van uw woning, van de mooiste

vloeren tot prachtig woontextiel. Op het
gebied van zitten vindt u in de winkel een
uitgebreide collectie eetkamertafels met
stoelen, banken, chaise longues en fauteuils om een gezellige zithoek te creëren.
En voor een goede en comfortabele nachtrust helpt het team u graag in de zoektocht
naar het bed dat het beste bij u past.

het overtreffen van de verwachting van de
klant. Dat is meer dan het kopje koffie en
de vriendelijke verkoper”, aldus Anthony. U
bent van harte welkom tijdens openingstijden of tijdens de Paasshow op 2e paasdag,
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Een hapje en
een drankje staan voor u klaar en er zullen
diverse aantrekkelijke acties zijn.

De interieuradviseurs en –styliste adviseren
u over de mogelijkheden voor uw interieur
en laten u de nieuwste trends zien. Service
staat daarbij altijd voorop. “Onze service is

Selekt Wonen Wonen Ter Veen
Bloemdijk 1a | Borger
Tel: 0599 - 23 44 89
Email: info@ter-veen.nl | www.ter-veen.nl
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Sporten en bewegen zoals jij wilt,
wanneer je wilt en zo vaak als je wilt bij
24/7 Fitness centrum Ron Haans in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Stadskanaal kun je sporten en bewegen zoals
jij wilt, wanneer en wilt en zo vaak als je wilt. De sportclub aan de Beneluxlaan biedt
namelijk een groot scala aan sportmogelijkheden, is 24 uur per dag geopend en met het
abonnement van jouw keuze mag je zo vaak komen sporten als je wilt.
24/7 sporten
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans is het
dus mogelijk 24 uur per dag te sporten.
Hoe dat dan in de praktijk werkt? Er wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘bemande’ en
‘onbemande’ uren. Deze zijn voor iedere
vestiging terug te vinden op de website.
Tijdens bemande uren zijn er trainers, leraren en therapeuten aanwezig voor zowel
groepslessen als individuele begeleiding.
Buiten deze uren maak je gebruik van een
zogenaamde 24/TAG die je dag en nacht
toegang tot de sportschool geeft. Dankzij
een ingenieus beveiligingssysteem kun je
er overigens zeker van zijn dat je ook veilig
kunt sporten. Er is altijd toezicht, hetzij
dichtbij of op afstand. De medewerkers
leggen je er natuurlijk alles over uit als je
besluit bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans
te gaan sporten.
“Dat veilig en prettig kunnen sporten nemen we overigens heel erg serieus”, aldus
Ron. “Iedereen groot of klein, dik of dun of
rijk of arm moet zich bij ons thuis kunnen
voelen en daarom vinden we dat er altijd
respect voor elkaar moet zijn. Ongewenst
gedrag accepteren we niet en we zullen
dan ook niet schromen om maatregelen te
nemen als dat nodig is. De regels worden

aan iedereen uitgelegd en zijn ook in de
sportschool terug te vinden en iedereen
kent ze dus als het goed is.”
Lid worden
Lid worden doe je in 3 stappen. De eerste
stap is de online aanmelding en vervolgens
volgt de 24/7 intake op de club waarin je
uitleg krijgt over de werkwijze en de regels
in de sportschool. De laatste stap is de
sportintake. “Deze sportintake is eigenlijk
de belangrijkste omdat we hierbij samen
nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we dat aan kunnen gaan
pakken”, aldus Ron, “gebruik je medicatie
of zijn er blessures waarmee we rekening
moeten houden, wil je alleen je conditie
verbeteren of gaat het juist om gewichtsverlies, hou je van gewichten of ga je liever
voor een spinningles en wil je 2 keer of 7
keer per week komen sporten? De keuze
is aan jou, jij bepaalt hoe, wat, wanneer en
voor welk bedrag je wilt komen sporten!”
Voor wat betreft de abonnement zijn er
verschillende mogelijkheden, zo ben je al
voor € 19,99 van harte welkom om onbeperkt te komen fitnessen en zijn de abonnementen per maand (4 weken) opzegbaar.

Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met
ondernemen in de fitnessbranche. Ik was
zelf erg actief op het gebied van hockey en
voetbal en heb na mijn opleidingen over
de wereld gezworven en trainingen mogen
geven voor en aan verschillende sportbonden- en ploegen. Het starten van mijn eigen
fitness bedrijf werd daardoor een droom
en daarvoor had ik al vroeg een duidelijke
visie voor ogen; ik wilde een brede doelgroep laten bewegen voor een betaalbaar
bedrag op momenten dat zij dat zelf wilden
en op een bij hen passend niveau.” Na
terugkomst in Nederland opende Ron dan
ook de eerste vestiging van zijn fitnesscen-

trum in Zuidlaren. Het werd een succes en
inmiddels zijn er in totaal 15 vestigingen in
Groningen, Drenthe en Friesland te vinden.
Kijk voor meer informatie over de sportmogelijkheden op de website of kom
tijdens de bemande uren even langs bij het
fitnesscentrum aan de Beneluxlaan, deze
tijden vind je op de website. Je bent van
harte welkom!
24/7 Fitnesscentrum Ron Haans
Beneluxlaan 2A | Stadskanaal
Tel: 0599 - 65 50 08
email: stadskanaal@ronhaans.nl
www.ronhaans.nl
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Internationaal Accordeonfestival in Stadskanaal
In theater Geert Teis in Stadskanaal vindt op zondag 15 mei 2022 de negende editie
plaats van het jaarlijks Internationaal Accordeonfestival. Dit is één van de weinige en
unieke accordeonfestivals in Nederland waar u top accordeonisten kunt bewonderen.
Op het podium klinkt een mix van onder meer easy listening, klassiek, jazz, Amsterdams repertoire, musette wals en virtuoso entertainment, gebracht door professionele
musici uit binnen- en buitenland.
De organisatoren Jac & Jeanne Puts
hebben m.m.v. de Stichting Internationaal
Accordeonfestival geweldige accordeonisten naar het festival gehaald, zoals:
- Dantong Wang (China 2001 – jazz,
entertainment en winnaar van diverse
internationale wedstrijden)
- Mathias Rugsveen (Noorwegen 2003 –
klassiek en entertainment, winnaar Coupe
Mondiale 2021 München)
En uit Nederland komen:
- Jean Louis van Dam (bekend van o.a.
de Oase bar, Amsterdams repertoire,
rumba, tango, Engelse wals en meer)
- Maaike Bosscher harpiste in een duo
met accordeonist Gertie Bruin (mix van
klassiek en bekende melodieën)
- Jan Timmer (jong Nederlands talent)
Deze line-up van top musici staat garant
voor een fantastisch en gevarieerd programma, met ritmische begeleiding door
het combo van Bert van Erk (contrabas) en
Rene van Astenrode (drums / vibrafoon).
Vóór aanvang van het festival en in de
pauze is het in de foyer gezellig om rond
te kijken bij de opgestelde muziekstands.
Onder voorbehoud is er een presentatie
van Hohner accordeons.
Het theater gaat open om 12.00 uur, in de
gezellige foyer kunt u meteen terecht voor

een hapje en drankje. De theaterzaal gaat
om 13.15 uur open. Het programma is van
13.30 uur tot 17.00 uur met één pauze van
30 minuten.
Tickets bestellen: via
www.accordeonfestival.nl of via de
mail info@accordeonfestival.nl of bel naar
06 - 83 01 43 16. Voor meer informatie
over de artiesten bezoek de website:
www.accordeonfestival.nl
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Muziekvereniging
Crescendo zoekt
nieuwe leden
Wij zijn een bloeiende vereniging en zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor onze
Twirlteam en harmonieorkest. Nieuwe aanwas van jeugd is best lastig, want een
blaasinstrument spelen wordt vaak niet als hip beschouwd. Wij willen onze muzikale
activiteiten daarom graag uitbreiden met het oprichten van een kinderpopkoor. Lijkt
het je leuk om in een popkoor te zingen? Stuur dan een mail naar
secretaris@crescendostadskanaal.nl. Bij voldoende animo gaan wij van start!
Het Twirlteam werkt
veelal met een baton, het
is een combinatie van ritmisch gymnastiek, turnen
ballet en majorette. Naast
een baton maken we ook
gebruik van attributen,
zoals pompons.
Lijkt je dit leuk, meld
je dan aan of kom eens
langs op een training.
Onze twirlers trainen
iedere woensdag in drie
groepen van 18.00 tot 21.00 uur in MFA
Noordstee, Berkenstraat 2b te Stadskanaal
(Noord).
Helaas kunnen wij geen marcherende
optredens meer met de hele vereniging
verzorgen. Daarentegen kunnen we wel
optredens verzorgen met onze streetband
“Krinkie Bloazers”. Zij spelen graag op
braderieën, sportevenementen en andere
gelegenheden zoals verjaardagen, jubilea,
etc.
De Krinkie Bloazers worden gevormd door
leden van de harmonie en er wordt popu-

laire en toegankelijke muziek gespeeld.
Speel je een blaasinstrument, bv een trompet of klarinet en lijkt het je leuk om dit in
een groep te doen, kom dan gerust eens
langs op een repetitieavond. Ook hebben
wij mogelijkheden om een instrument te
leren spelen.
Het harmonieorkest repeteert iedere
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in
de voormalige G.W. Spitzenschool aan de
Utrechtselaan 138a te Stadskanaal.
Zie voor meer informatie onze website
www.crescendostadskanaal.nl
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