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Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal gekroond
tot beste lunchroom van Groningen
Het is de kers op de taart;
Zoveel waardering krijgen
dat je wordt uitgeroepen
tot beste lunchroom/
broodjeszaak van de hele
provincie Groningen. Het
gebeurde bij Lunchcafé
Mokka’s in Stadskanaal.
“In een tijd dat de horeca
het zo ontzettend zwaar
heeft, zijn verkiezingen als
deze een extra opsteker.”
Moniek Laarman is enorm
trots op haar lunchcafé en
natuurlijk op haar personeel.
Mokka’s doet het al jaren
goed in Stadskanaal en
omgeving. Een grote groep
trouwe klanten doet de
zaak regelmatig aan voor
ruim belegde broodjes of
een high tea. Helaas is het
pand nu al geruime tijd
gesloten voor publiek, maar men is nog wel drukdoende met het
bereiden van bestellingen. “Ik had liever gezien dat we open mochten blijven, maar we moeten ons maar zo goed mogelijk aanpassen
aan de omstandigheden,” vertelt Moniek. “We
zetten ons nu volledig in op het klaarmaken
van bestellingen, die afgehaald kunnen wor-
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den. Onze klanten weten ons nog steeds te vinden, dus dat vind ik
een goed teken.”
Lees het hele artikel op pagina op pagina 9!
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Voor al uw dak- of timmerwerkzaamheden schakelt
u Klussenbedrijf Niemeijer uit Stadskanaal in
Door Miranda Wolters
Veel aspirant-ondernemers zullen de afgelopen tijd in verband met het
coronavirus misschien besloten hebben hun plannen voor een eigen bedrijf
even ‘on hold’ te zetten, dat geldt niet voor Gert-Jan Niemeijer uit Stadskanaal. Ondanks de voor iedereen onzekere tijden durfde hij het toch aan
om zijn vaste baan op te zeggen en zich vol te gaan storten op zijn onderneming, Klussenbedrijf Niemeijer.
“Ik werkte jaren in loondienst en had eigenlijk al lange tijd de wens om mijn
eigen bedrijf te starten.” vertelt Gert-Jan. “Wat me in het zelfstandig ondernemerschap vooral heel erg aantrok was het zelfstandig beslissingen kunnen
nemen, het van A tot Z kunnen begeleiden en uitvoeren van een project voor
een klant en daarbij dus ook zelf direct contact kunnen hebben met die klant
en daarbij samen kunnen nadenken over de beste oplossingen bij ingewikkelde situaties. Samen met mijn verloofde Riekie voerde ik voorafgaand aan
mijn ondernemerschap ook al hele gesprekken over mijn plannen en ideeën
en doordat zij me ook stimuleerde om mijn wens werkelijkheid te laten worden durfde ik het aan.” In juli ging Gert-Jan van start en inmiddels heeft hij al
verschillende klussen mogen uitvoeren en staan er ook voor de komende tijd
alweer een aantal in zijn agenda gepland. “En het leuke is dat deze klussen
allemaal heel erg verschillend van elkaar zijn en er voor mij dus nog geen dag
hetzelfde geweest is.” aldus Gert-Jan. “Ik begin iedere dag weer met ontzettend veel energie en enthousiasme aan mijn werk en ik ben er nu al van
overtuigd dat deze stap in mijn leven een hele goede is geweest.”

Dak- en timmerwerkzaamheden
Klussenbedrijf Niemeijer voert klussen uit voor zowel de
particulier als de zakelijke klant en de focus van de werkzaamheden die Gert-Jan verricht ligt voornamelijk op dak
inspecties, kleine dak reparaties van daken, het plaatsen
van dakisolatie of dakramen of dakkapellen, het vervangen
van een compleet dak, het verwijderen van oude schoorstenen, het plaatsen van kunststof goten, kozijnen of gevelbekleding en verder op alle voorkomende timmerwerkzaamheden. “Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan
het compleet ombouwen van een garage tot volwaardige
woning.” vertelt Gert-Jan. “Mochten er werkzaamheden zijn
waarin ik zelf niet heel veel ervaring heb of waar ik over
twijfel dan zoek ik daarvoor de samenwerking met andere
zzp-ers op. Dankzij mijn jarenlange werkervaring ken ik
inmiddels veel vakmensen op allerlei gebieden in de regio.”
Gert-Jan werkte voor zijn zelfstandig ondernemerschap al
15 jaar in de branche en heeft bijvoorbeeld heel veel ervaring opgedaan in dakwerken. Het is zijn specialiteit maar
hij focust zich met Klussenbedrijf Niemeijer nu ook op alle
andere werkzaamheden waar hij goed in is.
Meer weten?
We kunnen dus constateren dat Klussenbedrijf Niemeijer
openstaat voor het uitvoeren van allerlei verschillende
werkzaamheden en Gert-Jan geeft ook aan dat hij wel van
een uitdaging houdt. Daarbij past ook zijn professionele
houding en het afleveren van net en kwalitatief goed werk,
iets waar het bedrijf absoluut voor staat. Mocht u dus meer
willen weten over de mogelijkheden of vragen hebben dan
kunt u altijd bellen (06-278 232 23) of mailen naar info@
klussenbedrijfniemeijer.nl, dan komt Gert-Jan zo snel mogelijk bij u langs! Natuurlijk maakt hij, indien gewenst, een
vrijblijvende offerte voor u en is het ook mogelijk dat hij in
de avonduren bij u thuis langs komt.

Klussenbedrijf Niemeijer
Burg. van Sevenhovenstraat 20 | Stadskanaal
Tel: 06 – 278 232 23
Email: info@klussenbedrijfniemeijer.nl
Facebook: www.facebook.com/klussenbedrijfniemeijer
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Is uw cv-ketel toe aan onderhoud of vervanging?
Kies dan voor de kennis en het vakmanschap van
Instain in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Sinds een aantal weken rijden ze rond in
Ter Apel en ver daarbuiten, de opvallende
groene bedrijfswagens van Instain. Het
bedrijf dat al vestigingen had in Terwolde
en Tiel nam eerder dit jaar het bedrijf van
Chiel Siemers aan de Viaductstraat over.
Instain is een innovatief en flexibel familiebedrijf dat duurzaam wonen beschikbaar
maakt voor iedereen. Instain kiest daarbij
voor de persoonlijke aanpak en door de passie voor techniek is niets de medewerkers
te gek. Door continu te verbeteren blijft
men innoveren en doorontwikkelen en het
bedrijf staat voor wat men zegt, klanten
mogen altijd verwachten dat Instain doet
wat men belooft.
Instain is een compleet installatietechnisch
bedrijf en dus specialist op het gebied van
elektrotechnische- en waterinstallaties, rioolwerkzaamheden, sanitair, de cv-installatie
inclusief de radiatoren of vloerverwarming
en warmtepompen, het vervangen van of
het onderhoud aan uw cv-ketel en zonnepanelen voor uw woning of bedrijf. Voor wat
betreft de aanleg van vloerverwarming is er
een mooie samenwerking met Climafloor dat
zich in Ter Apel in hetzelfde pand als Instain
bevindt.
Vervanging cv-ketel
“Met behulp van de huidige technieken
zijn er ontzettend veel mogelijkheden om
duurzaam wonen mogelijk te maken maar
we lopen daarbij vaak aan tegen het feit dat de woning
daar ook geschikt voor moet zijn.” vertelt Michael Banus,
bedrijfsleider van Instain Ter Apel. “Nieuwbouwwoningen
worden al niet meer aangesloten op het gasnet en bij de
bouw wordt er daarom al rekening gehouden met het feit
dat er gebruik gemaakt gaat worden van een warmtepomp
en zonnepanelen. Nieuwbouwwoningen voldoen dus al
aan alle voorwaarden die nodig zijn om zo energiezuinig
en duurzaam mogelijk te kunnen stoken. Voor bestaande
bouw is dat een ander verhaal.” Bij bestaande woningen moet er vaak eerst een flinke bouwkundige upgrade
plaatsvinden. De woning moet bijvoorbeeld goed geïsoleerd worden middels dakisolatie, spouwmuurisolatie of
andere isolerende maatregelen. Is de bestaande cv-ketel
aan vervanging toe dan is het installeren van een nieuwe
cv-ketel in veel gevallen nu nog de voordeligste optie. Een
nieuwe cv-ketel gaat weer 15 jaar mee en u zult er, mits de
ketel regelmatig en goed onderhouden wordt, veel wooncomfort van ondervinden.
Aanbieding cv-ketel
Is uw cv-ketel verouderd en aan vervanging toe? Kies dan
voor een nieuwe categorie 4 of 5 cv-ketel van Intergas. Het

is de combiketel die écht alles combineert en dus zorgt
voor een hoog wooncomfort. In de moderne designtoestellen van Intergas bevindt zich de baanbrekende technologie
die ‘dubbel HR’ wordt genoemd, de technologie die zorgt
voor een hoog rendement op warm water uit de kraan in
zowel keuken als badkamer maar ook een hoog rendement op verwarming. Het ongekend hoge rendement van
de Intergas Kombi Kompakt HRE A-ketel verzekert u van
een zuinige werking, jaar na jaar. De cv-ketel is in zowel
categorie 4 als 5 ketel verkrijgbaar tegen een speciale
aanbiedingsprijs. Voor de HRE 28/24A CW4 betaalt u
nu € 1.850,- inclusief expansievat, rookgasdoorvoer en
toebehoren en de HRE 36/30A CW5 komt op een bedrag
van € 1.950,- inclusief expansievat, rookgasdoorvoer en
toebehoren. “De medewerkers van Instain kunnen u alles
vertellen over welke ketel voor uw woning en gezinssamenstelling het meest geschikte model is. De ketels
van Intergas zijn overigens heel goed te combineren met
de Intergas Comfort Touch thermostaat, deze heeft een
modern design en is eenvoudig te bedienen middels het
touchscreen.” aldus Michael.

Onderhoud
Voor een zo goed mogelijk werkende cv-ketel is regelmatig
onderhoud erg belangrijk. U kunt natuurlijk zelf ieder jaar
een afspraak maken met uw Instain installateur maar het
afsluiten van een onderhoudscontract voor uw cv-ketel is
ook mogelijk. “In het onderhoudscontract is niet alleen de
jaarlijkse onderhoudsbeurt inbegrepen maar men betaalt
bijvoorbeeld ook geen arbeidsloon en voorrijkosten als er
andere problemen met de cv-ketel zijn.” legt Michael uit.
Laat uw cv-ketel u om welke reden dan ook in de kou staan
dan kunt u gebruik maken van de 24-uurs storingsdienst,
ook in het weekend.
Wilt u meer weten over wat Instain voor u kan betekenen,
heeft u een cv-ketel die aan vervanging toe is of wilt u een
onderhoudscontract voor uw cv-ketel afsluiten? Kom dan
langs of neem dan contact op met een van de medewerkers van Instain, zij staan u graag te woord!
Instain Ter Apel
Viaductstraat 8 | Ter Apel | Tel: 0599 - 764 467
www.instain.nl | Email: terapel@instain.nl
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TCC Truck en Carwash Center in Ter Apelkanaal
heeft een volledig nieuw watersysteem
Door Miranda Wolters
Als u uw auto, bestelwagen, caravan, camper of truck laat
wassen dan zijn er ongetwijfeld 3 dingen die u daarbij
belangrijk vindt; de auto moet schoon worden, het moet
niet heel erg veel van uw tijd kosten én u wilt graag dat
het voor u gedaan wordt. Truck en Carwash Center in Ter
Apelkanaal regelt dat voor u.
Sinds kort beschikt TCC over een volledig nieuw watersysteem voor de wasstraten en wasboxen, ook wel bekend
als omgekeerde osmose. Bij dit systeem wordt het water
volledig gefilterd en ontdaan van alle bacteriën, virussen,
kalk, zout, ijzer en mangaanverbindingen en ontstaat er
uiteindelijk het zogenaamde ‘osmosewater’. In combinatie
met een goede afstelling van de chemie in de wasstraat
wordt uw auto nog glanzender schoon en droogt hij streeploos en vlekkeloos op. Groot voordeel hiervan is dat u het
napoetsen achterwege kunt laten en het dus ook weer
tijd scheelt en bovendien blijft uw auto langer schoon
omdat nieuw vuil zich niet direct kan hechten aan achtergebleven deeltjes. De carwash beschikt over verschillende
autowasprogramma’s. Naast de reguliere wasprogramma’s
kunt u ook kiezen voor een polish-programma en/of een

bodemwasser. Wilt u toch zelf uw auto wassen? Dat kan in
een van de twee overdekte wasboxen die 24/7 ter
beschikking staan. Voor één euro reinigt u meteen
uw automatten.
Terwijl uw auto gewassen wordt kunt u in de shop
verse broodjes, diverse warme snacks, koffie, frisdrank, rookwaren en ijs halen. Deze is wel gewoon
geopend maar in verband met het coronavirus is
het op dit moment alleen helaas niet mogelijk uw
koffie of broodje in de shop te nuttigen en wordt u
verzocht dit buiten te doen. Eventueel kunt u overigens ook van tevoren uw bestelling telefonisch
doorgeven zodat deze voor u klaarstaat als u komt.
Het advies is om uw bezoek aan de shop zo kort
mogelijk te houden.

En is uw auto uiteindelijk superschoon geworden, heeft u
genoten van een lekkere kop koffie dan hoeft u alleen nog
maar even te tanken bij het onbemande tankstation van
TCC Truck en Carwash Center. Tanken kan 24 uur per dag
en ook truckers kunnen terecht bij het dieseltankstation
voor vrachtwagens. De prijzen zijn natuurlijk concurrerend
met de prijzen bij de bekende landelijke ketens.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het resultaat van het
wassen met het nieuwe watersysteem? Kom dan langs
om uw auto te laten wassen, dan kunt u het resultaat zelf
beoordelen.
TCC Truck en Carwash Center
Ambachtsweg 2 | Ter Apelkanaal | Tel: 0599 - 47 07 11
www.tcczuidgroningen.nl | info@tcczuidgroningen.nl
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Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal gekroond tot beste
lunchroom van Groningen
Het is de kers op de taart; Zoveel waardering krijgen dat je wordt uitgeroepen tot beste
lunchroom/broodjeszaak van de hele provincie Groningen. Het gebeurde bij Lunchcafé
Mokka’s in Stadskanaal. “In een tijd dat de horeca het zo ontzettend zwaar heeft, zijn
verkiezingen als deze een extra opsteker.” Moniek Laarman is enorm trots op haar
lunchcafé en natuurlijk op haar personeel.
Mokka’s doet het al jaren goed in Stadskanaal en omgeving. Een grote groep trouwe klanten doet de zaak regelmatig aan voor ruim belegde broodjes of een high tea.
Helaas is het pand nu al geruime tijd gesloten voor publiek,
maar men is nog wel drukdoende met het bereiden van
bestellingen. “Ik had liever gezien dat we open mochten

blijven, maar we moeten
ons maar zo goed mogelijk
aanpassen aan de omstandigheden,” vertelt Moniek.
“We zetten ons nu volledig
in op het klaarmaken van
bestellingen, die afgehaald
kunnen worden. Onze klanten weten ons nog steeds
te vinden, dus dat vind ik een goed teken.”
Een uitverkiezing als extra motivatie
Bij de vorige uitverkiezing die georganiseerd werd door
de Nederlandse Horeca, deed Lunchcafé Mokka’s het ook
al erg goed. Vanuit de gemeente Stadskanaal werden ze al
het beste gewaardeerd en in Groningen werd een derde
plaats behaald. Dit jaar kon het bovenste trapje worden
beklommen. Figuurlijk dan, want het bijbehorende gala kon
door verscherpte coronamaatregelen niet doorgaan.
“Bij de verkiezing wordt op een aantal punten gelet,” legt
Moniek uit. “Allereerst kijkt men naar de klantvriendelijkheid, er wordt gelet op de sfeer in de zaak en niet te vergeten de prijs/kwaliteitverhouding. Uit deze punten bleek
dat er veel mensen waren die het bij ons goed kunnen
waarderen. Deze award is wel een extra steuntje voor ons
personeel. Ze werken altijd hard en in deze tijden zie ik dat
ze echt willen meedenken. Ze zijn flexibel in de werkuren,
bijvoorbeeld. Het vraagt veel van ze en omdat wij ook niet
kunnen zien hoe het over een half jaar gaat in de horeca,
is het toch wel een spannende tijd. De uitverkiezing zie ik
echt als een prijs voor ons personeel. Zij hebben het dubbel en dwars verdiend.”

Ontbijtpakketten tijdens de kerstdagen
Speciaal voor de komende kerstdagen is het weer mogelijk
om bij Mokka’s heerlijke ontbijtjes te bestellen. Deze zijn
eerste en tweede kerstdag af te halen tussen 8 en 11 uur.
Het ontbijt –of brunch, bestaat uit diverse versgebakken broodjes, met zoete en hartige belegsoorten. Daarbij
wordt er verse jus d'orange geleverd, gekookt ei, heerlijke
vruchtenyoghurt, wat fruit en een kerststolletje. Dit alles
voor maar €16,50 per persoon. Wil je graag een uitgebreidere variant? Dat kan zeker. Dit pakket heeft extra luxe
belegsoorten, extra broodjes, melk, chocolaatjes, gesneden
vers fruit, plus een leuke attentie. Deze extra grote variant
bestel je voor €23,50 per persoon. Voor kinderen hebben
wij een speciale kinderbox. Deze is alleen als extra bij te
bestellen en kost €9,50.
Bestellingen zijn eenvoudig door te geven via Whatsapp
op 06-44666074. In verband met de voorbereidingstijd is
het mogelijk om bestellingen door te geven tot 22 december.
Lunchcafé Mokka’s
Beneluxlaan 1 | 9501CT Stadskanaal | 0599-750877
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De Gouden Poot in Vlagtwedde reikt een hand
naar minima met dieren
Het gaat goed met Dierenvoedselbank De
Gouden Poot. De voedselbank voor mensen
met een minimuminkomen èn huisdieren.
Het afgelopen anderhalf jaar is de organisatie explosief gegroeid. Er werken nu
26 vrijwilligers. Begin 2018 waren dat er
nog maar zeven. In die tijd waren er 175
klanten. Nu zijn dat er zo’n 270. De voedselbank bediende huishoudens in de drie
noordelijke provincies, met uitzondering
van het Hoge Land en de stad Groningen.
Die behoren inmiddels ook tot het verzorgingsgebied. Ja, het gaat goed met de
voedselbank voor dieren.
En dat is eigenlijk droevig nieuws. Het
tekent dat de behoefte aan de voedselbank
voor huisdieren groeiende is. Initiatiefneemster Hilda Knegt uit Vlagtwedde: ,,Als het
met De Gouden Poot goed gaat, betekent
dit dat het met veel huisdierenbezitters niet
goed gaat. Dat hebben we met name de
afgelopen negen maanden gemerkt. Door de
uitbraak van het coronavirus hebben veel
mensen het moeilijk gekregen omdat ze
hun werk of opdrachten verloren. Heel veel
mensen hebben het moeilijk nu. En daarmee
hun huisdieren ook.’’
‘’Zo’n 270 klanten’’, zegt Hilda, ‘’En dan tel ik
de klanten die een of twee keer een beroep
op ons hebben gedaan nog niet eens mee.’’
En die groei gaat grotendeels gepaard met de opkomst van het coronavirus het afgelopen halfjaar. Dat De Gouden Poot groeit heeft overigens niet alleen maar te maken met
het groeiend aantal klanten. Een voedselbank kan niet groter worden zonder groeiende
steun. En die is er. In het verleden kon de voedselbank geen minima helpen in het Hoge
Land, domweg omdat er teveel (kostbare) kilometers moesten worden gemaakt om de
hulp op de plek te krijgen. Hilda: ‘’We hebben in dat gebied nu drie vrijwilligers die het
hele gebied bestrijken. In de stad Groningen -dat was in het verleden ook een witte plek
op de kaart- hebben we nu vijf vrijwilligers. En ook een depot, waar we voorraden kunnen
opslaan. Binnenkort krijgen we in de stad
een elektrische bakfiets, zodat we in de vele
smalle en vol geparkeerde straatjes in de
stad gemakkelijk voedsel kunnen inzamelen
en verspreiden. Die bakfiets komt van de
organisatie DierenLot, die organisaties als
de onze ondersteunt.’’

Acties van De Gouden Poot
DVB De Gouden Poot houdt op dit moment twee acties. Mensen met huisdieren
die aantoonbaar van een minimuminkomen leven, kunnen hun hond of kat voor 5
euro per dier laten chippen. Mensen hoeven er niet voor naar de dierenarts. Een
erkende chipper van De Gouden Poot komt thuis langs om de dieren te chippen en
registreert direct. Ook kunnen minimabaasjes hun kat laten steriliseren of castreren
voor een deel van de prijs. Zo kost de ingreep voor een sterilisatie geen 130 euro
maar 37,50 euro. Daarvoor heeft De Gouden Poot samenwerking gezocht met een
aantal dierenartsen in het werkgebied. Afspraken kunnen worden gemaakt via De
Gouden Poot. De contactgegevens zijn te vinden op de website degoudenpoot.nl

De Gouden Poot heeft ook een opslagloods
in Drouwenermond aangeboden gekregen.
Daar maakt de dierenvoedselbank dankbaar
gebruik van. De inzameling en distributie
hoeft niet meer te gebeuren vanuit Hilda’s
huis in Vlagtwedde. ‘’Gelukkig niet. Ik hoef
nu geen dozen meer aan de kant te schuiven
als ik eens wil stofzuigen. Ik ben heel blij
met de opslagruimte die ons is aangeboden.’’
Voorspoed voor De Gouden Poot maar ook tegenslag. Weer door de corona crisis. De club
hield inzamelingsacties voor supermarkten in het werkgebied. Dat werd keurig gecommuniceerd met de supermarktmanager. Hilda en andere vrijwilligers deelden foldertjes uit
aan mensen die boodschappen gingen doen. De boodschap was: neem een extra zakje of

Voorbeeld uit de praktijk
Een ondernemersechtpaar moet eind 2019 de winkel sluiten omdat de winkel niet
rendabel genoeg is. Korte tijd later blijkt de vrouw ernstig ziek te zijn: kanker. De
hoop op inkomen is gevestigd op freelance-werk van de man. Maar dat is geen
optie meer; de man is mantelzorger van zijn vrouw en voor extra klussen kan hij de
tijd en de energie niet meer opbrengen. In september sterft de vrouw onverwacht.
De rouwende man kan nog niet aan het werk, hij kan nauwelijks rondkomen van de
minimumuitkering, want de ziekte heeft meer kosten gebracht dan het ziekenfonds
vergoedt. Hij kan nauwelijks het eten voor zijn hond betalen. Maar er is een vriend
die een flinke zak hondenvoer doneert. En een vriendin die een noodzakelijk bezoek aan een dierenarts betaalt. De man is dankbaar. Hij kan de hond houden. Het
dier was de dierbaarste herinnering aan zijn vrouw. De man kan niet blijven leunen
op zijn vrienden. Hij overweegt aan te kloppen bij de dierenvoedselbank.
Dit uit de praktijk gegrepen voorbeeld is anoniem gemaakt. De personen om wie
het gaat en de situatie zijn bij de redactie bekend.

blikje honden- of kattenvreten mee, doneer dat bij ons en wij zorgen dat het op de juiste
plek terecht komt. Dat bracht veel spontane donaties op. ‘’Maar dat mag niet meer’’, zegt
Hilda. ‘’Dat soort acties zijn gewoonweg niet meer toegestaan door de corona.’’ Een flinke
streep door de rekening van de dierenvoedselbank.
Hoe lang dit nog duurt? Hilda Knegt weet het niet. De donaties in natura bij inzamelingsacties zijn opgedroogd. Financiële ondersteuning is er nog wel door bijvoorbeeld DierenLot. Maar Hilda en haar peloton vrijwilligers weten ook dat er het komende voorjaar
waarschijnlijk nog niets georganiseerd mag worden bij winkels en op markten.
Gelukkig blijft de aanvoer van voedselbankwaren voor een deel gewaarborgd door giften.
Onlangs hebben John ten Hoff en Harrie Meiringh van de bladen RegioMagazine en Week
In Week Uit nog 200 kilo hondenbrokken gedoneerd. Michel Kral van KHV Petshop in Musselkanaal schonk vier zakken kattenbrokken. Hilda: ,,We zijn erg blij met zulke donaties.
Daardoor kunnen we weer vele dieren helpen.’’

De Gouden Poot
Oostersingel 52 | 9541 BL Vlagtwedde
06 528 24 395 | hilda@degoudenpoot.nl | www.degoudenpoot.nl
facebook.com/dvb gouden poot | dierenlot.nl
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Een betaalbaar systeem met minimaal €1.700,- ISDE subsidie

HVK uit Stadskanaal en Ferroli voor een
betaalbare warmtepomp
Als u de voordelen van een warmtepomp wilt ontdekken
bent u bij HVK in Stadskanaal aan het juiste adres. HVK
heeft als enige in Nederland de Ferroli Omnia hybrid C in
hun toonzaal. Het bijzondere aan deze warmtepomp is
volgens Albert van der Wal van HVK dat deze bestaat uit
een uniek systeem van een “split” warmtepomp, geschikt
voor verwarmen waarbij het binnen deel van de warmtepomp en de cv-ketel volledig fysiek en qua aansturing
geïntegreerd zijn. Het resultaat is een binnen deel met
het formaat van een standaard cv-ketel.
De cv-ketel en de warmtepomp zorgen voor de verwarming, het sanitair warm water wordt geproduceerd door
de combi cv-ketel. De werking van een warmtepomp
is volgens Albert bijna hetzelfde als een koelkast. “Een
koelkast haalt warmte uit de producten en voert deze aan
de achterkant af als warme lucht. Een warmtepomp haalt
aanwezige warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht en
verwarmt hiermee de woning”.
Ferroli Omnia hybrid C warmtepomp in drie/vier jaar
terug verdiend
Met een warmtepomp wordt uw huis niet langer met
aardgas verwarmd zoals met een cv-ketel, maar met
elektriciteit. Hierdoor zal er minder gas en meer stroom
worden gebruikt. De besparing op de gaskosten is bij een
ideale warmtepomp veel groter dan de extra kosten voor
elektriciteit. Hierdoor wordt er iedere maand geld bespaard op uw energierekening en helpt u het milieu omdat
u veel minder of zelfs helemaal geen C02 meer uitstoot.
Voor consumenten wordt de drempel om over te stappen op een warmtepomp daardoor steeds lager, volgens
Albert. “Uit de cijfers die nu bekend zijn zien we dat bij een
verbruik van 2200 kuub gas op jaarbasis deze nu is gegaan
naar 400 kuub. Hierdoor is de warmtepomp in een periode
van drie/vier jaar terug verdiend.”.

HVK actief bezig met duurzaamheid
Als het om installatietechniek is HVK een
begrip in de regio en is het uitgegroeid tot
een gerenommeerd allround-installatiebedrijf. In 2001 is HVK opgericht door Hans
Houwen en Arend Jan Vos en staat voor
Handelsonderneming Houwen Vos Kanaalstreek op de huidige locatie aan de Elektronicaweg in Stadskanaal. Vijf jaar geleden
heeft Albert van der Wal HVK overgenomen. “Als HVK doen we alles op installatiegebied en dan moet je denken aan zonnepanelen tot rioleringen. De laatste jaren
zijn we meer richting duurzaamheid gegaan
en doen we heel veel met hybride warmtepompen. Eigenlijk alles wat bijdraagt
op het gebied van energiebesparing, daar
zijn wij als HVK actief mee bezig. De klant
krijgt bij ons een totaalpakket; je moet dan
denken aan bijvoorbeeld ledverlichting, cvinstallaties tot het overstappen naar een warmtepomp, wij
kijken samen met de klant verder. Wij kijken heel duidelijk
naar de mogelijkheden die er zijn en dan kom je soms wel
eens tot hele verrassende dingen. Een mooi voorbeeld is
dat wij onlangs een oude boerderij helemaal gasloos hebben gemaakt door een paar kleine aanpassingen aan de
bestaande installatie ”.
Bespaar wel tot 70% op uw gasverbruik
Met de Omnia Hybrid C bespaart u wel tot 70% op uw gasverbruik en draagt u op een snelle en eenvoudige manier
bij aan een duurzaam milieu. Door het gebruik van aardgas
komt het broeikasgas CO₂ in de atmosfeer, wat zorgt voor
opwarming van de aarde. Met een warmtepomp wordt het
huis (voor een groot deel) met energie uit de lucht of de
bodem verwarmd en verbruik je minder tot geen gas. En
dus vermindert de CO₂-uitstoot.

Albert van der Wal bij de
Ferroli Omnia hybrid C
warmtepomp

HVK wil u graag kennis laten maken met de Ferroli Omnia
hybrid C warmtepomp
Bij HVK weten ze namelijk waar ze het over hebben want
sinds een aantal weken draait de Ferroli Omnia hybrid C
waterpomp ook bij ze in de winkel waardoor ze veel minder gas gebruiken. Albert van der Wal: “Doordat de Ferroli
Omnia hybrid C waterpomp hier is te zien kunnen mensen
zelf zien hoe deze er uit ziet en luisteren hoe weinig geluid
deze maakt. Daarnaast kunnen wij hierdoor ook uit eigen
ervaring alles over deze warmtepomp vertellen en over
de subsidie mogelijkheden die er op de warmtepompen
zitten”.
HVK kunt u vinden aan de Electronicaweg 25 in Stadskanaal, telefoon: 0599-650226 of kijk op www.hvkstadskanaal.nl (RegioMagazine / Martin Zaagman)
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In Huis Food & Lifestyle en de Read Shop in Stadskanaal, van
tijdschrift en boek tot de mooiste cadeaus en woonaccessoires

De Read Shop aan de Oude Markt in Stadskanaal is al 30
jaar dé boekhandel voor Stadskanaal en omstreken. Jan
Addens startte in 1990 met de winkel en zijn zus Hennie
is ook al sinds die tijd zijn vaste steun en toeverlaat in de
winkel. Kortgeleden opende Jan daarnaast In Huis Food &
Lifestyle aan het Europaplein 4, nadat hij het pand 2 jaar
geleden al aangekocht had.
“Ik besloot dat ik er graag een food & lifestyle winkel wilde
beginnen waarin ik niet alleen woonaccessoires maar ook
allerlei delicatessen en lekkernijen wilde gaan verkopen.”
vertelt Jan. “Het werd In Huis Food & Lifestyle, een naam
waarover ik best lang heb moeten nadenken want ondanks
dat ik precies voor ogen had wat ik wilde met de nieuwe
winkel, bleek het bedenken van de naam nog niet zo eenvoudig.” Jan koos voor de naam In Huis Food & Lifestyle
omdat het simpel klinkt maar toch alles omvat wat er in de
winkel te verkrijgen is, namelijk alles voor in huis.
Wie de winkel aan het Europaplein binnenloopt voelt zich
onmiddellijk thuis door de warme en gezellige sfeer in de
winkel. De woonaccessoires en het servies van het Deense
merk IB Laursen zijn zorgvuldig gestyled en langs de wanden van de winkel is de grote collectie geurkaarsen van de
merken Woodwick en Yankee Candle het eerste dat opvalt.
Beide merken produceren kwaliteitskaarsen die niet alleen
lang maar ook prachtig branden en ook nog eens in tientallen verschillende geuren verkrijgbaar zijn.
Ook voor u is er een geur die perfect bij uw smaak zal
passen, liefhebbers van deze kaarsen zullen beamen dat u
absoluut fan zult worden als u eenmaal een exemplaar geprobeerd hebt. Voor een mooi en blijvend boeket bloemen
zijn er zowel zijdebloemen als droogbloemen verkrijgbaar
die als bos gekocht kunnen worden maar die ook speciaal
voor u, eventueel op uw eigen vaas, voor u tot een mooi
boeket samengesteld kunnen worden.
Daarnaast vindt u bij In Huis Food & Lifestyle een grote
keuze in verschillende wijnen, borrelplanken, Italiaanse
bonbons, mooie olijfoliën, balsamico azijnen en dippers.
Leuk om cadeau te geven maar ook heerlijk om cadeau te
krijgen. Bovendien kunt u met deze verschillende artikelen
natuurlijk ook heel goed uw eigen cadeaupakket voor iemand samenstellen, Jan adviseert u daarbij natuurlijk graag

en eventueel kan er zelfs een tijdschrift voor de ontvanger
bij uitgezocht worden.
Tijdschriften verkopen doet Jan natuurlijk nog steeds, de
Read Shop aan de Oude Markt blijft onder hoede van zijn
zus Hennie en de Read Shop is natuurlijk niet alleen het
adres voor een tijdschrift maar ook voor een goed boek,
schrijfbenodigdheden, kranten, wenskaarten en ook voor
uw bank- of postzaken. “Helaas zijn er de afgelopen jaren
veel goede boekhandels verdwenen en dat zal ongetwijfeld met de digitalisering en het online winkelen te maken
hebben. Gelukkig weten de mensen uit Stadskanaal en
omgeving ons nog steeds te vinden.” zegt Jan tot besluit.

In Huis Food & Lifestyle
Europaplein 4
Stadskanaal
Facebook: www.facebook.com/In-Huis-Food-en-Lifestyle
Email: jan.addens@versatel.nl
Read Shop Stadskanaal
Oude Markt 1C
Stadskanaal
Tel: 0599 – 621866
www.readshop.nl
Email: stadskanaal@readshop.nl
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Elektromotoren in Emmen, specialist op het
gebied van aandrijvingen
Elektromotoren Emmen is specialist op het gebied van
elektromotoren voor de grote industrie. Elektromotoren
drijven de machinerie zoals transportbanden, generatoren, pompen en ventilatoren en tandwielkasten aan.
Elektromotoren Emmen levert, onderhoudt en reviseert
deze. Ook is er een vestiging in Delfzijl, de dienstverlening daar richt zich voornamelijk op bedrijven die zich op
het chemiepark en in de Eemshaven bevinden.
Hendrikus Velzing en Rob Doornbos zijn de eigenaren van
het bedrijf, beide zijn ze op allerlei verschillende manieren
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het
bedrijf en dus zijn ze ook beide regelmatig op de werkvloer
te vinden. “Ik ga zelfs nog wel eens mee naar een klant. Als
er een storing of probleem bij een klant ontstaat dan willen
we dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen omdat stilstand
van machinerie in de industrie nu eenmaal geld kost voor
de ondernemer.” vertelt Rob. Grote klanten van Elektromotoren Emmen zijn onder andere DSM, Siemens, Gasunie,
Avebe, Friesland Campina en Teijn en Prysmian.
Om stilstand van machines zoveel mogelijk te voorkomen
is goed en regelmatig onderhoud van groot belang. Daarnaast zorgen slecht draaiende of versleten lagers in machines
en ophoping van stof in ventilatoren voor serieus brandgevaar in fabrieken. ”Eigenlijk kun je dit vergelijken met
ophoping van stof in een wasdroger of ventilator in een
woning.” legt Rob uit. “Uiteindelijk zal de motor vastlopen
en in het slechtste geval breekt er dan brand uit.” Onderhoud of revisie van elektromotoren vindt zoveel mogelijk
op locatie plaats, de monteurs van Elektromotoren Emmen zijn hiervoor dagelijks onderweg. Een gecertificeerd
trillingsanalist voert met behulp van een motion amplification camera regelmatig zogenaamde ‘conditiemetingen’
uit. Dit zijn metingen waarbij de conditie van de lagers en
tandwielen van de elektromotoren gemeten wordt. Deze
conditiemetingen zorgen ervoor dat onderdelen op tijd
vervangen worden. In Delfzijl en de Eemshaven worden

ook elektromotoren in de scheepvaart geleverd, onderhouden en gerepareerd. In de scheepvaart gaat het dan
bijvoorbeeld om de aandrijving van de schroefmotoren die
gebruikt worden om het schip van links naar rechts te laten
manoeuvreren of om de generator die voor de stroomvoorziening op het schip zorgt. U kunt zich waarschijnlijk
voorstellen dat de grootte van elektromotoren enorm kan
variëren, van klein naar onvoorstelbaar groot. “We hebben
weleens een motor gerepareerd die zo groot was als de
gemiddelde Nederlandse woonkamer.” aldus Rob.

en daarnaast kan men aan de kleur van de motor of pomp
gemakkelijk zien in welk jaar deze is gereviseerd.
Zowel Hendrikus als Rob gaan iedere dag met ontzettend
veel plezier naar hun werk en het werken in deze branche
verveelt nog steeds niet. Geen situatie is hetzelfde en het
vinden voor de beste oplossing voor een klant is en blijft
nog altijd een uitdaging. Wilt u meer weten over Elektromotoren Emmen en Delfzijl? Neem dan zeker eens een
kijkje op de website van het bedrijf, www.elektromotorenemmen.nl

Elektromotoren zien er overigens niet altijd grijs en saai uit.
Elektromotoren Emmen levert ook elektromotoren en pompen die voorzien zijn van een leuke vrolijke kleur. Kleur
brengt levendigheid en vrolijkheid in de werkomgeving

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13 | Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
www.elektromotorenemmen.nl
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Luxueus en glamoureus wonen met de prachtige
meubelen en accessoires van My Meubel in Emmen
Tijdloos en toch luxe en glamoureus wonen kan dankzij
de prachtige collectie meubelen en accessoires van
My Meubel aan de Nijbracht 74 in Emmen. Eigenaresse
Szilvia, haar dochter Liza en de rest van het enthousiaste
team houden zich dagelijks bezig met het geven van interieuradviezen en helpen uw interieur er op deze manier
nog mooier, warmer en gezelliger uit te laten zien.
De collectie van My Meubel bestaat onder andere uit eetkamertafels, stoelen, banken in allerlei opstellingen en fauteuils. Maar u vindt in de winkel ook veel keuze in wandmeubelen, dressoirs, tv-kasten en salontafels. Het is zelfs
mogelijk te kiezen voor een meubel met een ingebouwde
haard! My Meubel is dealer van een aantal verschillende
luxe woonmerken zoals Richmond, Bocx interiors, Colmore,
Saunaco en sinds kort ook van Puuur Luxury interiors.
Puuur Luxury interiors is een voorbeeld van een woonmerk dat ook meubelen op maat voor u kan maken, heeft
u dus een hele speciale wens qua afmeting of uitvoering
voor een wandmeubel dan kan men dit voor u realiseren.
De collectie in de winkel wordt steeds groter en diverser
met als grote voordeel dat er daardoor voor vrijwel iedere
smaak iets te vinden is. “Iedere liefhebber van een mooi
interieur kan
bij ons terecht,
My Meubel
richt zich niet
alleen op de
mode voor
wat betreft het
interieur maar
biedt zeker
ook tijdloos
design.” legt
Szilvia uit.
Wilt u de leefruimte in uw woning helemaal anders gaan
inrichten of wat aan gaan passen om meer sfeer te creëren
maar weet u niet zo goed hoe u dat aan moet gaan pakken? In dat geval kunt u een afspraak met Szilvia maken
voor een interieuradvies. Zij komt dan bij u thuis langs en
geeft u tips en adviezen op het gebied van meubelen, accessoires, gordijnen, behang en vloeren en kan u desgewenst ook een kleuradvies geven. Eventueel tekent ze de

geadviseerde inrichting voor u uit en voor
wat betreft de vloeren
of gordijnen kan ze u
doorverwijzen naar lokale ondernemers met
wie ze samenwerkt.
My Meubel heeft ook
een ontzettend grote
collectie sfeervolle
woonaccessoires zoals bijvoorbeeld vazen
en zijdebloemen. Op
dit moment is de hele
winkel omgetoverd in
de luxe kerstsfeer en
vindt u verspreid door
de winkel verschillende compleet opgetuigde kerstbomen. “Alles wat in de
kerstbomen hangt is ook te koop.” aldus Szilvia. “En wanneer men thuis nog een hele mooie vaas heeft staan dan
is het mogelijk om hier een prachtig kerststuk op te laten
maken, helemaal naar wens van de klant.”

Szilvia: “Persoonlijke
aandacht voor de klant
vinden wij bij My Meubel
enorm belangrijk, want
door voldoende tijd voor
de klant te nemen en
goed te luisteren naar de
wensen kun je hem of haar
een goed advies geven.”
Reden ook waarom er altijd
ruimschoots de tijd voor
u genomen wordt als u de
winkel bezoekt. De sfeer
in de winkel laat zich dan
ook omschrijven als enorm
gastvrij en laagdrempelig. Loop gerust even binnen om
inspiratie op te doen voor uw interieur, u bent van harte
welkom!
My Meubel
Nijbracht 74 | Emmen | Tel: 0591 – 201181
www.mymeubelemmen.com
Facebook: facebook.com/mymeubelemmen
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Schutrups in Exloo is al jaren een begrip in schoenenland
Schutrups schoenen bestaat al bijna 100 jaar en is niet meer weg te denken uit het
noorden van het land. Schutrups heeft als doelstelling dat het een totaalconcept wil
neerzetten. De doelstelling is om een belevenis te maken van schoenen kopen. In de
winkel staan een stuk of tien Chesterfield-banken, er is een café, er staan verschillende motoren en het kantoor is een boomhut. Dit draagt allemaal mee aan de belevenis.
Schutrups is meer dan alleen een winkel, achterin de winkel is een groot zorgcentrum voor voeten met tien spreekkamers. Schoenen kunnen worden gerepareerd
en/ of aangepast worden. Al deze verschillende serviceverleningen zorgt ervoor dat
Schutrups erg populair is in het noorden van Nederland.
Unieke winkel / de perfecte schoen voor jou
Veel mensen weten hun weg te vinden naar de winkel en
daar staat een gemotiveerd en goed team van adviseurs
klaar om deze mensen te helpen met het vinden van het
juiste paar schoenen. Om mensen te kunnen helpen met
het vinden van de juiste schoenen is uitgebreide kennis
nodig van de verschillende merken en schoenen, maar
ook van de typen voeten die er zijn. Het team van adviseurs in de winkel beschikt over deze kennis door vele
trainingen en jarenlange ervaring. Daarnaast is er altijd
een podoloog aanwezig op de winkelvloer, voor het geval
de adviseur er niet helemaal uit komt. Maar doordat de
adviseurs uitgebreide kennis hebben zijn zij beter in staat
om de klant juist te adviseren en te helpen waardoor de
tevredenheid van klanten in de winkel hoog is. Deze goede
ervaring brengt klanten in een later stadium weer terug bij
Schutrups.
Specialistische voetzorg / voor gezonde voeten
Wij hebben ruime ervaring in onder meer podologie, podotherapie, sportpodologie, orthopedie en pedicure. Ons
gekwalificeerde team kan nagenoeg alle voetproblemen
en houding gerelateerde klachten verhelpen of verlichten. Wij hebben een team die gespecialiseerd zijn in de
verschillende onderdelen van de voetzorg. Bij pijnlijke of
vermoeide voeten of beperkt worden in de bewegingsvrijheid, kan de podoloog je helpen. Bij klachten aan de voet
die komen door een verkeerde stand van de voet of een
verkeerd looppatroon kan de podotherapeut ingeschakeld
worden. Bij podopostuaal therapie wordt er gekeken naar
elke afwijking van de stand van de voeten en houding.

Bij de voetzorg worden
verschillende onderzoeken gedaan en kunnen
zolen ter plekke worden
aanpast of gemaakt.
Kleine aanpassingen aan
zolen kunnen ook direct
worden aangepast, zodat
je je zool direct weer
mee kan nemen. Terwijl
je wacht kun je genieten
van een lekker bakje koffie in het loungecafé.
Schutrups Works / pijnvrij werken
Pijnlijke voeten en voetklachten komen niet alleen thuis
voor, men heeft hier op dagelijkse basis last van. Dit betekent ook dat men pijnlijke voeten en voetklachten ervaren
tijdens en op hun werk. Om bedrijven en werknemers een
helpende hand te bieden hebben wij een nieuwe bedrijfstak opgericht; Schutrups Works. Schutrups Works staat
voor veilige werkschoenen, want het is erg belangrijk dat
werkschoenen perfect aansluiten bij de voet en werkomstandigheden, daarbij letten wij op gewicht, stabiliteit,
breedte, classificering en certificering. Ook kunnen wij speciale werkzolen leveren, volledig gecertificeerd en erkend.
Door aangemeten werkzolen met werkschoenen te dragen
kan je vervelende klachten voorkomen zoals branderige
voeten, hielklachten, voorvoetklachten, knieklachten en
houdingsklachten.

De bekende containerverkoop dit jaar online
Nu de nieuwe lockdown van toepassing is, moeten wij creatief zijn. Daarom wordt de containerverkoop dit jaar online gehouden op www.schutrups.nl. Op de webshop van
Schutrups kan je ‘ouderwets’ koopjes scoren per container.
De schoenen kunnen worden opgehaald bij een uniek en
gezellig pick-up point bij Schutrups in Exloo. Je krijgt als jij
jouw bestelling ophaalt een heerlijk bordje poffertjes. De
kinderen kunnen een gratis knuffel bij de bestelling krijgen. Niet in staat om de schoenen op te halen? Schutrups
verzendt de schoenen ook. De online container verkoop
begint op tweede kerstdag om 10:00 uur.
Wij namens Schutrups wensen je een fijne kerst en een
gelukkig nieuwjaar! WWW.SCHUTRUPS.NL
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Bespaar slim energie
met vloerisolatie
De basis van energie besparen is goede woningisolatie. Dit staat of valt met goede vloerisolatie. Goede vloerisolatie
is dus een onmisbaar element. De warmte blijft hierdoor binnen en er hoeft minder gestookt te worden. Dit zorgt
voor een lagere energierekening. Daarnaast creëert het ook een gezonder en comfortabeler huis. Lees hieronder
meer informatie.
Meerdere vliegen in één klap
Het isoleren van jouw vloer verhoogt het wooncomfort en
bespaart in de praktijk veel meer energie dan altijd is aangenomen. Goede vloerisolatie zorgt voor een verkorting
van het stookseizoen. Daarbij, wanneer de vloer warmer is,

krijg je al bij een lagere binnentemperatuur hetzelfde comfortgevoel. In het verleden is bij de besparingsberekening
hiermee geen rekening gehouden. Door goede vloerisolatie gaat de thermostaat vaak terug van 22/23 naar 19/20
graden. Bij een lagere binnentemperatuur verlies je minder

warmte door de muren en de ramen en door ventilatie. Een
ander belangrijk neveneffect van vloerisolatie is dat de
warmere vloer ook droger is. Daardoor krijgen schimmels
en huisstofmijten veel minder kans. Dit levert een gezonder binnenklimaat op.
TONZON’S klimaat impact
Hoeveel energie nodig is bij de productie, het transport en
de installatie van een materiaal weegt mee in hoe ‘klimaatefficiënt’ een materiaal daadwerkelijk is. De uitspraak
dat alle isolatiematerialen goed zijn, omdat
ze allemaal energie besparen, is daarom niet
helemaal juist. Uit onafhankelijk onderzoek van
het NIBE is wederom gebleken dat het vloerisolatiesysteem van TONZON met afstand het
meest milieuvriendelijk is. TONZON producten
zijn namelijk gebaseerd op een dunne maar
ijzersterke folie met speciale oppervlakken die
maar weinig warmte uitstralen. Hierdoor worden
woningen voorzien van uitstekende isolatie met
ontzettend weinig materiaal. Weinig materiaal
betekent lage energiekosten bij de productie,
de installatie en bij het transport. Het resultaat:
geen vrachtwagens nodig en een milieu-impact
die binnen enkele weken weer is terugverdiend,
dus zeer klimaatefficiënt. Na 40 jaar zorgt TONZON Vloerisolatie nog steeds voor de warmste
vloer en de droogste kruipruimte. Maatregelen
die je nu neemt gaan al snel effect hebben op
de energierekening en ook op het wooncomfort.
Wacht niet langer, profiteer nu direct en verlaag
de energielasten.
Leuke duurzame cadeautips voor de feestdagen
Bij veel woningen kan TONZON Vloerisolatie
eenvoudig worden gecombineerd met andere
innovaties om het gasverbruik verder terug te
dringen. Lang niet alle warmte die we uit het gas
halen, komt namelijk terecht op de plek waar we
deze willen hebben. De cv-ketel zelf geeft vaak
onnodig warmte af, tijdens het transport gaat
veel warmte verloren en ook de afgifte gebeurt
meestal niet efficiënt. Radiatoren warmen
buitenmuren op, terwijl de vloerverwarming
een groot deel van zijn warmte onbenut afgeeft
aan de kruipruimte. Ook geïsoleerde cv-buizen
stralen nog warmte uit. Dat is te zien met een
infraroodcamera. Zelfs met leidingisolatie is de
warmtestraling er nog steeds. TONZON heeft
voor dit probleem HR-Bandagefolie ontwikkeld
die eenvoudig om leidingisolatie gewikkeld
kan worden. Daarmee neem je de permanente
uitstraling weg en komt het water heter aan dan
voorheen.
Radiatoren stralen aan allebei de zijden warmte
uit. De buitenmuur absorbeert de stralingswarmte van de achterkant en geleidt deze naar
buiten. TONZON HR-Radiatorfolie wordt daarom
direct op de achterzijde van de radiator aangebracht en voorkomt de warmtestraling naar de
buitenmuur. Op deze manier doet het onzichtbaar zijn werk en kan het worden toegepast in
situaties waarin een radiatorfolie op de muur
onbespreekbaar is. Voor de cv-ketel heeft
TONZON een folie ontwikkeld die met stukjes
magneettape op de mantel kan worden geklikt.
Bij een onderhoudsbeurt kan deze eenvoudig tijdelijk worden verwijderd indien nodig.
Bespaar op deze simpele manieren slim energie.
Kijk voor meer duurzame cadeautips op www.
tonzon.nl.
Je kan daarnaast iemand ook een cadeaukaart
van TONZON geven. Geef hem of haar de kans
zelf iets leuks uit te zoeken in onze webshop.
Deze cadeaukaart is ook te besteden op de
aanschaf van TONZON Vloerisolatie.
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“Wij weten waar de producten die wij verkopen vandaan komen”

Boerderijwinkel Migchels in Onstwedde
ontvangt u nu ook persoonlijk
nu iemand aanwezig om de klanten te adviseren en te helpen. Daarnaast hebben we het aantal producten van wat
er gekocht kan worden flink uitgebreid. Zo hebben we een
complete zuivellijn die bestaat uit onder meer: karnemelk,
yoghurt, vanillevla, chocoladevla en verschillende soorten
boter. Daarnaast kan men ook bij ons terecht voor Grunneger Poffert, natuurlijk zeep van de Blije Zieder, diverse
soorten honing, vlees en sapjes zoals appelsap. In de
winkel worden volgens Harry Migchels heerlijke en eerlijke
producten uit de streek verkocht. “Als bedrijf werken wij
samen met onze medewerkers met veel passie voor een (h)
eerlijk product”.

Het was zaterdag 12 december dubbel feest in huize
Migchels aan de Veenhuizerweg 6 in Onstwedde. Niet alleen vierde Susanne Migchels haar verjaardag, ook werd
de nieuwe bemande boerderijwinkel bij hun pluimveebedrijf in gebruik genomen. Naast de verkoopautomaat,
die zeven dagen in de week is geopend, heeft Boerderij
Migchels nu ook een bemande winkel. Deze is open op
donderdag van 13.00-18.00 uur en op vrijdag en zaterdag
van 9.00-18.00 uur.

Bij Boerderijwinkel Migchels verkopen ze producten waarbij ze inhaken op een trend. “Vroeger kocht je vlees, eieren
of melk niet zo snel bij de boer. Maar bewustwording bij de
mensen is steeds belangrijker geworden. Ze willen weten
waar het eten dat ze elke avond op
tafel zetten vandaan komt. Dat is
de laatste jaren voor steeds meer
mensen belangrijk geworden en is
door corona in een stroomversnelling gekomen. Bij ons is het volstrekt
duidelijk waar de producten die wij
verkopen vandaan komen. Het bewustzijn is gegroeid onder mensen.”

Susanne en Harry zijn acht jaar geleden bij hun bedrijf
,waar ze scharrelhennen en biologische hennen houden,
begonnen met een verkoopautomaat van waaruit eieren,
aardappelen en uien werden verkocht. Ze besloten hiertoe
omdat steeds meer mensen bij ze aan de deur kwamen
met de vraag of ze ook eieren verkochten. Nu, acht jaar
later, hebben ze besloten om bij hun bedrijf een winkeltje
te beginnen van waaruit de producten worden verkocht.
Susanne Migchels: “In de winkel is drie dagen in de week

Naast verkoop vanuit de eigen
boerderijwinkel zijn de scharrel en
biologische eieren van Boerderijwinkel Migchels ook in de regio in
verschillende supermarkten te koop.
De verkoop in de supermarkten
biedt volgens Harry Migchels veel
meer mensen de kans om kennis te
maken met onze eieren. “Ook men-

sen die geen tijd hebben om naar de boerderij te komen,
kunnen de eieren nu kopen”.
Boerderijwinkel Migchels is in verband met de feestdagen de laatste twee weken van het jaar extra geopend op:
maandag 21 december t/m donderdag 24 december van
9.00 uur tot 18.00 uur en van maandag 28 december t/m
donderdag 31 december van 9.00 uur tot 18.00 uur. Beide
kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn alleen de automaten
geopend.
Boerderijwinkel Migchels kunt u vinden aan de Veenhuizerweg 6 in Onstwedde. Voor het complete assortiment
kunt u ook alvast kijken op www.boerderijmigchels.nl hier
kunt u ook de supermarkten vinden waar de scharrel en
biologische eieren van Boerderijwinkel Migchels worden
verkocht. (Regiomagazine / Martin Zaagman)
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Care Repairs in Stadskanaal, sterk in
schadeherstel en ruitschade!
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is sterk in schadeherstel van zowel hedendaagse auto’s als oldtimers en campers.
Maar ook in ruitschade en vervanging van autoruiten en in de
verkoop van moderne en klassieke auto’s en motoren en zelfs in het
restaureren van voertuigen en andere objecten.
Schadeherstel en bekleding
Het ervaren team van Care Repairs dat
bestaat uit plaatwerkers, voorbewerkers,
spuiters en bekledingherstellers/stoffeerders zorgen voor vakwerk en laten
het voertuig er weer als nieuw uitzien na
schade. Het bedrijf regelt schades voor
bekende verzekeringsmaatschappijen, en
doet dit van A tot Z. Iedere schade, groot of
klein, wordt op zo’n manier hersteld zodat
uw auto na herstel zijn waarde en garantie
behoudt. Care Repairs is in de loop der
jaren gegroeid tot een flexibele en betrouwbare partner en uiteraard kunt u ook
bij Care Repairs terecht als u schade wilt
herstellen zonder dat u de verzekering in
wilt schakelen.

geld. Omdat er steeds
meer vraag kwam naar
reparaties van ruitschades en vervanging van
ruiten besloot men op
zoek te gaan naar een
organisatie waar men
zich bij aan kon sluiten,
123RUIT.nl bleek na
een korte zoektocht
goed aan te sluiten bij
de wensen en visie van
Care Repairs. Op dit
moment zijn er 41 vestigingen van 123RUIT.
nl door heel Nederland
te vinden.

Ook is Care Repairs hét adres als het gaat
om het herstellen van schade aan bekleding van uw auto, boot of motor. En heeft
u een camper of caravan gekocht waarvan
u de bekleding absoluut niet mooi vindt?
Dan is het mogelijk om deze helemaal naar
eigen smaak te laten vernieuwen!

Meest voorkomende oorzaak van ruitschade is steenslag. Het wegdek ligt over
het algemeen bezaaid met kleine steentjes
en als deze opspatten kunnen ze voor een
sterretje of zelfs een scheur in je voorruit zorgen. Sterretjes in een ruit kunnen
vaak gerepareerd worden maar soms ook
niet. Als deze groter is dan 2,5 centimeter
in doorsnede dan wordt toch aangeraden
om de hele ruit te vervangen. Ook mag de
schade aan de ruit zich niet te dicht bij de
rand van de ruit bevinden. Is repareren wel
een mogelijkheid dan gebeurt dit door het
verwijderen van de minuscuul kleine glasrestanten die zich nog in de beschadiging

Ruitschades deden de specialisten van
Care Repairs al enige tijd maar hier werd
tot nu toe nog niet heel veel bekendheid
aan gegeven. Vaak kwam een ruitschade
vanzelf ter sprake als er schade aan een
voertuig hersteld moest worden en werd
dit vanzelfsprekend ook voor de klant gere-

bevinden waarna er een speciale hars in
gespoten wordt. Deze hars is kleurloos en
is na het drogen even hard als het glas, de
hars wordt met een speciaal gereedschap
goed in alle scheurtjes geperst en eventueel nog even opgewarmd zodat het goed
in alle kleine hoekjes vloeit. Een reparatie
is klaar terwijl u wacht, kost u niet veel tijd,
en veelal gratis via uw autoverzekering .
Mocht de ruit vervangen moeten worden
dan betekent dit dat u het 2 tot 3 uur
zonder uw voertuig moet stellen, eventueel
is er een leenauto beschikbaar. Overigens
kunt u niet alleen met uw auto maar bijvoorbeeld ook met uw camper bij Care Re-

pairs terecht voor ruitschades. Het maken
van een afspraak kan eenvoudigweg door
even te bellen maar u kunt uw ruitschade
ook melden via het contactformulier op de
website van Care Repairs. Er wordt dan zo
snel mogelijk contact met u opgenomen.
CareRepairs 123 ruit is aangesloten bij
FOCWA, stichting SZA en Duurzaam repareren.
Care Repairs
Glasblazer 10 | Stadskanaal
0599-700288
www.carerepairs.nl
info@carerepairs.nl
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Kinderen, het was je allergrootste wens!
Als kind droomde je er al van. Moeder worden.
Je zag het helemaal voor je, een grote keukentafel. Kopjes thee, samen spelletjes spelen,
fijne gezinsvakanties. Moeder ben je geworden, maar het is allesbehalve gezellig. Je doet
zo je best, maar niks lijkt te werken. Bij alles
wat je doet of zegt lijkt het alleen maar erger
te worden. Je voelt je zo machteloos, dit moet
anders, maar hoe?
Je moet naar de supermarkt. Liever ga je niet,
want je weet wat er staat te gebeuren. Voor dat
jullie weg gaan loopt de spanning al bij je op. Je
wilt je kindje voor in het winkelwagentje zet-

ten, je weet dat hij anders wegloopt. En
naar je luisteren doet hij echt niet. Hij
schreeuwt, huilt en hij spartelt enorm
tegen. Na flink geworstel en veel afleiding lukt het je toch. Natuurlijk ziet hij
iets wat hij graag wil hebben. Twijfel,
zal ik toegeven? Maar je houdt je sterk
en zegt NEE. En dat is precies wat hij
niet wil horen. Hij krijgt een enorme
woedeaanval. Hij zegt hele nare dingen en, als klap op de vuurpijl, slaat
hij je ook nog. Je voelt de ogen van de
andere mensen prikken in je rug. Je
voelt hun afkeuring. Je schaamt je rot

Als opvoeden soms wat zwaar voelt, kijk ik graag met je mee!

en voelt je enorm ongemakkelijk.
Het huilen staat je nader dan het
lachen, het liefst zou je door de
grond zakken. Op van de zenuwen
winkel je verder. Je voelt je helemaal leeggezogen. Al je energie is
op.
Het leek je zo leuk. Twee kinderen. Zo hebben ze altijd iemand
om mee te spelen. Want met zijn
tweeën is het toch zoveel leuker.
Maar helaas, niets is minder waar.
Je oudste is jaloers op de jongste.
Hij pakt zijn speelgoed af. En als
je niet goed oplet, dan slaat of
duwt hij ook nog. Je kan het niet
uitstaan. Boos word je ervan. Er is
de hele dage ruzie en je voelt je
meer een politieagent. Het enige
moment dat ze vredig naast elkaar
kunnen zitten is op de bank voor
de tv. Je wilt dit eigenlijk niet, maar
je bent er zo zat van. Je wilt alleen
maar heel even rust!
Hoe zou het voor je zijn, als jij
weer kunt genieten van het opvoeden. Dat het allemaal weer wat
makkelijker gaat. Dat als je naar
je kind kijkt, je weer vlinders in je
buik voelt, in plaats van een baksteen. Dat kan!
Paulien Többen is opvoed- en kindercoach van 2 tot 12 jaar. Vragen
waar ouders mee komen zijn onder
andere: ik ben twee en zeg nee,
peuterpubertijd, niet luisteren,
brutaal gedrag, boos, driftbuien,
angsten, uit bed komen, niet willen
slapen, faalangst, ruzie en moeilijk
gedrag na een scheiding.
Wil jij weten of Paulien iets voor je
kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met haar op.
mail@ukudlala.nl
0653793434
www.ukudlala.nl
UKUdlala
Borger | Eelderwolde
Online coaching
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Gerust genieten bij McDonald’s Stadskanaal
Het was een bewogen jaar voor ons
allemaal en ook bij McDonald’s in Stadskanaal moest er door de steeds veranderende situatie diverse keren snel en
adequaat gereageerd worden om ervoor te
zorgen dat het virus zo min mogelijk kans
kreeg om zich te verspreiden. Sinds de
laatste sluiting van de horeca is nu ook het
restaurant alleen open voor het afhalen
van maaltijden en maken veel gasten gebruik van de McDrive.
“Omdat we voordat het coronavirus uitbrak
natuurlijk al beschikten over de McDrive
en de mogelijkheid om de maaltijd af te
halen konden we in maart snel schakelen
en zijn we eigenlijk maar 1 dag helemaal
gesloten geweest.” vertelt Hajo Bruins Slot,
Restaurant manager van McDonald’s aan
de Hoogveen in Stadskanaal. “Gasten eten
hun maaltijd niet in het restaurant op zoals ze gewend zijn maar komen nu binnen
om af te halen of rijden door de McDrive.
Om de extra drukte in de McDrive goed te
kunnen reguleren en om te zorgen dat er
geen lange wachttijden ontstaan schalen
we op die momenten snel op. Er staat dan
een medewerker buiten met een tablet om
bestellingen nog wat sneller op te kunnen
nemen. We houden de gastenstroom goed
in de gaten.”
De maaltijd kan thuis maar natuurlijk ook op
de parkeerplaats bij het restaurant genuttigd
worden. McDonald’s vindt het enorm belangrijk dat de omgeving van het restaurant netjes en schoon blijft en daarom
zijn er op het terrein voldoende vuilnisbakken aanwezig
en ook zijn sommige vuilnisbakken verplaatst zodat gasten
hun vuil nog gemakkelijker weg kunnen gooien. “We vinden
het enorm vervelend dat onze gasten hun maaltijd op dit
moment niet in het restaurant kunnen eten, en er zit dan
ook niets anders op om dat ergens anders te doen maar we
willen er dan samen voor zorgen dat er daarna geen rommel op straat achterblijft. Er wordt daarom ook iedere dag

minimaal 1 medewerker ingezet om de rommel die niet in
de vuilnisbak belandt rondom het restaurant op te ruimen.
Dit deden wij natuurlijk altijd al, alleen nu nog intensiever.”
aldus Hajo.
Speciaal voor de feestdagen in deze bijzondere tijd is McDonald’s Stadskanaal dit jaar op kerstavond open tot middernacht. 1e kerstdag is het restaurant gesloten en normaal
gesproken opent McDonald’s Stadskanaal op 2e kerstdag
haar deuren pas later op de dag maar dit jaar is dat anders,

je bent nu namelijk al vanaf 8 uur van harte welkom. Zin
in een McDonald’s ontbijt? Dan kun je die dus ook op 2e
kerstdag tussen 8 en 11 komen afhalen!
Kom gerust genieten bij McDonald’s in Stadskanaal!
McDonald’s Stadskanaal
Hoogveen 19 | Stadskanaal | Telefoon: 0599-651895
www.mcdonaldsstadskanaal.nl
Facebook.com/mcdonaldsstadskanaal
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RTO Autoservice opent nieuwe vestiging in Stadskanaal
VALTHERMOND/STADSKANAAL – RTO Autoservice is al jaren een gevestigde naam in Valthermond. Het bedrijf dat
ooit als hobby in een schuurtje naast het huis is gestart,
is inmiddels uit zijn jasje gegroeid in Valthermond. Met
elf man personeel, een terrein vol schitterende occasions
en een werkplaats dat bestiert wordt door vakbekwame
medewerkers, is het tijd om de horizon te verbreden. “We
openen 1 maart een tweede vestiging aan de Veenstraat 3
in Stadskanaal”, vertelt eigenaar Patrick Gort trots.
De inwoner van Valthermond is ooit begonnen met de
verkoop van zijn eigen auto. Dat leverde hem 6.000 euro
op, waarmee de RTO-wagen is gaan lopen. “Daarnaast
repareerde ik scootertjes en oude auto’s. Sinds 2011 en
de verhuizing naar het pand aan het Zuiderdiep belandde
mijn bedrijf in een stroomversnelling.” Hij schakelt een
versnelling hoger en zit inmiddels in Valthermond hoog in
de toeren. Om de pk’s efficiënter in te zetten, kiest hij voor
de uitbreiding naar Stadskanaal. “We beginnen daar met
honderd auto’s. Dat is een goed startpunt. Vanuit daar kunnen we verder groeien”, laat Gort weten.
In Stadskanaal zal RTO dezelfde service verlenen als in
Valthermond: “We blijven onze klanten op dezelfde wijze
bedienen. In Stadskanaal zullen we ons met name richten
op bedrijfswagens en personenauto’s.” Dat het pand aan
de Veenstraat vrijkwam, had zo moeten wezen volgens de
Mondker ondernemer: “Eigenlijk was ik niet serieus met
een uitbreiding bezig, maar dit kwam op mijn pad en het
voorziet precies in onze behoefte.”
Met een grotere werkplaats en een prachtige showroom
in Stadskanaal wil Gort de stijgende lijn met zijn bedrijf
voortzetten: “Ik stond voor een keuze: of deze lijn afvlakken
of doorpakken en aanhouden.” Hij kiest voor het laatste en
dus neemt hij midden in de coronacrisis een risico dat bij
een echte ondernemer hoort: “Ik ben niet iemand die een
uitdaging uit de weg gaat. Zonder strijd geen overwinning.”
Bovendien heeft het bedrijf in Valthermond weinig last van
de uitbraak van het coronavirus: “Het is voor ons een topjaar geweest. Dat helpt natuurlijk bij het maken van deze
keuze. Waar we gemiddeld 800 auto’s per jaar verkopen,
zitten we nu al boven de duizend.”

Met de ervaren medewerkers en de juiste kennis in huis
zal de vestiging in Stadskanaal ook een succes worden.
“Mijn medewerkers volgen allemaal drie opleidingen per
jaar en zijn op de hoogte van de nieuwste technieken op
het gebied van auto’s”, merkt Gort op. “Klantgerichtheid,
flexibiliteit en korte lijntjes. Daar staan wij bekend om. Als
een auto kapot is, zorgen wij dat deze zo snel mogelijk weer
aan de praat is.” Zo houdt hij zijn klanten tevreden en kan
zijn bedrijf blijven doorgroeien. Ondanks deze groei legt de

eigenaar tot slot nog wel de nadruk op zijn tweede huis: “In
Valthermond verandert er niks. Daar blijven onze deskundige medewerkers en de lekkere koffie voor de klanten
klaarstaan.”
R.T.O. Autoservice
Zuiderdiep 408 | 7876 AW Valthermond
Tel. 0599 72 70 12 | www.rtoautoservice.nl
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Bert Smit Reklame in Stadskanaal heeft verstand
van beletteren!
Tijdens zijn carrière in de motorsport leerde Bert Smit
dat sponsoren voor hem onmisbaar waren en dat ondernemers zich ook willen laten zien en mensen willen laten
weten waar hun onderneming voor staat. Hij besteedde
daarom toen al veel tijd aan de reclame-uitingen op zijn
motoren en kleding om ervoor te zorgen dat zijn sponsoren goed voor de dag zouden komen en zo waar voor
hun geld zouden krijgen.
“Het was daarom ook eigenlijk helemaal niet vreemd dat
ik na mijn sportcarrière verder ging met het opzetten van
een beletteringsbedrijf. Dat speelde rond 1993, nadat ik
kampioen werd in de 125cc klasse.” In de jaren daarna
groeide het bedrijf uit tot wat het nu is: een allround bedrijf
met inmiddels 6 vakbekwame en ervaren medewerkers
waar men terecht kan voor allerlei soorten reclame-uitingen. Denk daarbij vooral aan gevelreclame, autobelettering, vlaggen en borden en spandoeken. Zijn zoon Tommie
is ook werkzaam in het bedrijf en alweer een aantal jaren
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het bedrijf startte
destijds vanuit een pand aan de Oosterstraat maar verhuisde in 1998 naar het huidige 600m2 grote bedrijfspand
aan de Veenstraat.
Bert:” We zijn een reclamebedrijf met als voornamelijk
werkgebied de provincies Groningen en Drenthe. Wij
zien het als onze missie om onze klanten te ontzorgen,
te adviseren en te begeleiden bij het realiseren van hun
reclamewensen. Onze visie is om langlopende relaties
met onze klanten te onderhouden en regionaal een vaste
waarde op het gebied van visuele communicatie te zijn
door het inspelen en anticiperen op de ontwikkelingen van
een dynamische markt.” Bert Smit Reklame beschikt over
een machinepark waarmee in principe alle voorkomende
opdrachten in eigen huis geproduceerd kunnen worden.

te blijven innoveren en ons dus steeds weer te verdiepen
in de nieuwste technieken. Neem de autobelettering als
voorbeeld: 25 jaar geleden werd er nog gewoon een tekstblok op een paneel van de auto aangebracht, tegenwoordig
zetten we complete auto’s in de folie. Dit noemt men het
‘wrappen’ van de auto, hij wordt dus helemaal ingepakt met
Er is de afgelopen jaren op het gebied van belettering en
een folie die eventueel voorzien is van een bijzondere en
reclame best heel veel veranderd en dat is mede te danken unieke print. Dat vraagt behoorlijk veel kennis en ervaring
aan de ontwikkelingen op het gebied van de technologie en van het vak, alles moet immers mooi glad en strak aangeapparatuur waarmee gewerkt wordt. Bert zegt hierover: “Het bracht worden maar ook het ontwerpen en produceren van
is daarom voor ons ook ontzettend belangrijk gebleken om

die folie is een enorm specialistische klus.” Meer weten?
Neem contact op met Bert Smit Reklame, men helpt u graag
nóg zichtbaarder te worden.
Bert Smit Reklame
Veenstraat 15 | 9502 EZ Stadskanaal
www.bertsmitreklame.nl
email: info@bertsmitreklame.nl
Telefoon: 0599 - 618 504
Mobiel: 06 - 22 80 61 55
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Erka casual mode in Stadskanaal, feestelijke maar
toch comfortabele mode voor de feestdagen
Nu we de feestdagen dit jaar waarschijnlijk vooral thuis, met het eigen gezin of met
slechts een paar gasten, gaan doorbrengen wordt er nóg meer aandacht en tijd geschonken aan goed en lekker eten afkomstig uit de eigen keuken. Feestelijke kleding
hoort daar dan natuurlijk ook bij en de feestmode van dit jaar is ook ‘gewoon’ thuis heel
goed te dragen.
“In de mode draait het meer dan ooit om draagcomfort. Kleding die ook thuis op de bank
prima gedragen kan worden vooral lekker moet zitten.” zegt Rob Kugul, eigenaar van Erka
aan het Menistenplein in Stadskanaal. “Bij ons vinden zowel mannen als vrouwen een
complete en prachtige collectie feestelijke kleding. Voor de mannen is er veel keuze in
overhemden in allerlei verschillende stoffen en printjes en nieuw zijn de overhemden
gemaakt van een luxe synthetische ‘sportstof’ die een ultiem draagcomfort garanderen.”
Voor de dames zijn er onder andere feestelijke jurkjes en blouses in allerlei prints. Je outfit
maak je dan eventueel af met een tricot colbert of een lang vest in een mooie bijpassende
kleur. Comfort én feestelijk gaan dus prima samen!

Overigens kan de feestelijke kleding natuurlijk het hele jaar door gedragen worden tijdens
een avond uit of andere speciale gelegenheid. Erka biedt voor vrouwen mooie merken zoals Enjoy en Elvira en voor mannen onder andere State of Art en Fish called Fred. Ook Rob
blijft met de modewereld en huidige markt mee veranderen en je vindt in de winkel dan
ook altijd de nieuwste collecties. Je outfit maak je helemaal af met de mooiste accessoires,
sneakers van Fab of boxershorts van Garage. Wist je trouwens dat je als man ook heel goed
kunt slagen bij Erka voor de aanschaf van een prachtig gesneden kostuum? Als een van de
weinige kledingzaken in Oost-Groningen heeft Erka trouwens nog steeds een enorm grote
collectie spijkerbroeken, iets om trots op te zijn!
Mocht het zo zijn dat je niet in de gelegenheid bent om, om welke reden dan ook, naar de
winkel te komen dan kun je je nieuwe kleding dus ook online, in de webshop, uitzoeken en
bestellen. Het team van Erka adviseert je graag zodat je voor iedere gelegenheid een passende en mooie outfit in huis kunt halen!
Erka Casual Mode
Menistenplein 12 | Stadskanaal | Tel: 0599 – 617 622
Email: info@erkavof.nl | www.erka-webshop.nl
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Autobedrijf Van Staalduinen wordt
Virena Autogroep Stadskanaal
STADSKANAAL – Bij Autobedrijf Van Staalduinen zijn de
klanten gewend dat de medewerkers een stapje extra
voor hen zetten. Dat blijft onveranderd, maar er staan wel
een aantal grote veranderingen op de rol. Eigenaar Gerrit
van Staalduinen is sinds 1 januari 2020 de samenwerking aangegaan met Bert Weesepoel: “Sinds januari is hij
mijn compagnon en samen kijken we heel positief naar de
toekomst.”
De veranderingen zitten hem dus niet in de service of bedrijfsvoering, maar Autobedrijf Van Staalduinen draagt straks
wel een nieuwe naam en er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Zo wordt Autobedrijf Van Staalduinen omgetoverd in
Virena Autogroep en gaat de vestiging in Stadskanaal van
de Veenstraat verhuizen naar de Kathodeweg. “Dat pand
heb ik zelf jaren terug gebouwd, dus eigenlijk gaan we
weer terug naar onze oude locatie”, vertelt Van Staalduinen
nuchter.
De ondernemer zet hetgeen dat gaat gebeuren allemaal
graag in perspectief: “Wij zijn eigenlijk gewoon een groter
geworden familiebedrijf waar we staan voor onze service.”
Dat blijkt wel, want klanten worden zowaar thuisgebracht
en weer opgehaald wanneer ze op een reparatie moeten
wachten. “Uiteindelijk bepalen de klanten of wij door kunnen. Daarom hebben wij de zorg voor onze klanten hoog in
het vaandel staan”, legt Van Staalduinen uit.
Met die instelling is hij met zijn bedrijf uitgegroeid tot een
begrip in de omgeving. “We zitten van Zuidoost-Drenthe tot
aan de Waddenzee.” Of er nog meer vestigingen bij gaan
komen, laat hij in het midden: “We kunnen niet verder naar
boven, dus dan zouden we opzij moeten. Dat behoort zeker
tot de mogelijkheden, maar we gaan stap voor stap.”
De volgende stap is dus onder andere de naamswijziging
en de verhuizing. Daarnaast staan er ook nieuwe werkzaamheden op de planning. Zo zullen vertrouwde merken
als Kia, Nissan, Peugeot en Citroën gewoon verkrijgbaar
blijven bij Virena Autogroep, maar wordt er onder meer
ook gestart met de verkoop van het merk Aixam. “We gaan
brommobielen verkopen. Eerst alleen in onze vestigingen

in Winschoten en Emmen, maar andere vestigingen zullen hoogstwaarschijnlijk volgen.” Met een Vakgarage, een
samenwerking met Autohopper voor de verhuur en nieuwe
occasions op voorraad is iedere klant die ook maar iets
zoekt op gebied van auto’s aan het juiste adres bij Virena
Autogroep.
Al 30 jaar investeert Van Staalduinen in zijn personeel en
dat zal hij altijd blijven doen: “Mijn werknemers moeten van
de nieuwste technieken op de hoogte zijn. Daardoor ben ik
mijn mensen gedurende het jaar sowieso vijf tot tien dagen
kwijt aan trainingen en cursussen, zodat ze up to date
blijven. Daardoor kunnen we onze klanten op maat blijven

bedienen en dat is ons doel.” Zo is Virena Autogroep het
enige Autobedrijf in de omgeving die in het bezit is van een
snellader voor elektrische auto’s: “Als ondernemer probeer
je je klanten altijd te kunnen voorzien van de nieuwste
gemakken.” Met alle ervaring die Van Staalduinen in zijn
kofferbak heeft, zal hij met Virena Autogroep op dezelfde,
vertrouwde voet doorgaan.
Vakgarage Van Staalduinen
Veenstraat 3 | 9502EZ Stadskanaal
Telefoonnummer: 0599-659333
Website: www.vakgaragevanstaalduinen.nl
www.virena-autogroep.nl
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Boiten Techniek in Stadskanaal, specialist op het
gebied van de gasfles tot de grasmaaier op accu
De meeste mensen zullen Boiten Techniek in Stadskanaal kennen als adres waar men
gasflessen voor zowel het kamperen als de barbecue kan halen maar wist u dat het bedrijf veel meer dan dat te bieden heeft?
Boiten Techniek vestigde zich alweer 20 jaar geleden aan de Steenhouwer 28 in Stadskanaal, recht tegenover de Gamma. “De particuliere klant komt al sinds jaar en dag naar
Boiten en laat er niet alleen de gasfles vullen voor de vakantie of barbecue maar koopt er
ook gereedschap of andere zaken.“ vertelt Marcel. “Maar we richten ons voornamelijk op
de zakelijke markt en zijn de technische groothandel voor zowel het mkb als andere kleine
bedrijven in de regio. Dat is ook de reden dat we op alle artikelen in de winkel altijd de
prijs exclusief BTW vermelden, alhoewel dat voor de particuliere klant die dat niet gewend
is soms een beetje verwarrend kan zijn.”
Als technische groothandel levert Boiten Techniek dus allerlei verschillende artikelen zoals
elektrische- en handgereedschappen van verschillende merken, gasflessen voor heftrucks
en mobiele patatkramen en ook is er een ontzettend grote collectie werkkleding verkrijgbaar. Voor wat betreft de gereedschappen wordt er tegenwoordig steeds meer gebruik ge-

maakt van de modernste accutechnieken waarbij 1 en dezelfde accu gebruikt kan worden
op zowel de boormachine en cirkelzaag en zelfs op de grasmaaier of bladblazer! Werkkleding wordt op werkdagen vaak meer gedragen de eigen vrijetijdskleding en moet daarom
natuurlijk niet alleen functioneel maar ook comfortabel zijn. Bovendien moet alles aan de
veiligheidsvoorschriften voldoen en omdat men bij Boiten goed op de hoogte is van wat
een kledingstuk goede en veilige werkkleding maakt kunnen de medewerkers u hierover
goed informeren en adviseren. De collectie bestaat onder andere uit broeken, jassen,
truien en shirts maar ook uit (veiligheids)schoenen- en laarzen. Het team van medewerkers
bestaat naast Marcel en Ronnie uit 4 vertegenwoordigers die de zakelijke klanten bezoeken en 6 medewerkers die de klanten in de winkel helpen en adviseren.
U bent van harte welkom in de winkel aan de Steenhouwer 28 in Stadskanaal, wilt u bijvoorbeeld meer weten over de verschillende (tuin)gereedschappen die op 1 en dezelfde
accu kunnen functioneren? De medewerkers van Boiten Techniek vertellen u er graag alles
over!
Boiten Techniek
Steenhouwer 28 | Stadskanaal | Tel: 0599 – 612277 | www.boitentechniek.nl
info@boitentechniek.nl
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Jan Schutrups uit Exloo kijkt terug op ‘spannend
jaar in alle opzichten’
EXLOO – In Exloo staat al bijna honderd jaar een prachtig
familiebedrijf, Schutrups Schoenen. Helemaal in kerstsfeer wanen bezoekers van de schitterend ingerichte
winkel zich met vakantie. Eigenaar Jan Schutrups gaat
er eens goed voor zitten op de zaterdagmorgen. In zijn
‘boomhut’ blikt hij terug op het afgelopen jaar. “Ik moet
beginnen met het maken van een vet compliment aan
mijn medewerkers, klanten en patiënten. Ongelooflijk
hoeveel vertrouwen ze in mij en mijn bedrijf hebben gehouden”, steekt hij af. Schutrups kan nog maar nauwelijks
bevatten dat 2020 over afzienbare tijd achter hem ligt:
“Dat bezinningsmoment die je normaliter met Kerst hebt,
kwam dit jaar veel vroeger.” Al heeft dat naast schrik ook
veel positieve ontwikkelingen opgeleverd.
Schutrups staat begin dit jaar op een beurs in München als
hij door de grote wandelgangen de eerste geluiden over
het coronavirus hoort. “Op dat moment had ik me nooit
gerealiseerd dat het zo’n impact zou gaan hebben. Zelfs
in Exloo.”, verklaart de ondernemer. Twee maanden later
is alles anders: “Ineens sta je stil. En dan kom je tot bezinning. Je bent al die tijd zo druk bezig met het runnen van
een bedrijf, dat je jezelf de tijd niet gunt om daarover na te
denken.”

team zet hij zijn schouders eronder: “Die vastberadenheid
in mijn team, daar smul ik als ondernemer van. Je hoopt dat
Het coronavirus denkt daar anders over. De veranthet erin zit, maar in Exloo is het er dit jaar volledig uitgekowoordelijkheden die Schutrups heeft, worden in één gang
men. Mijn groep heeft een enorme transitie doorgemaakt.”
geserveerd: “Normaal denk je er niet zo gauw aan, maar
Waar in het bedrijf in vroegere tijden een aantal eilandjes
door de uitbraak van het virus en de gevolgen daarvan,
zijn ontstaan, heeft corona tussen die eilandjes dus brugkomen ook de verplichtingen die je bent aangegaan opeens gen geslagen: “Samen schoonmaken, samen grasmaaien.
bovendrijven. Ik heb toch al gauw vijftig gezinnen aan het
Iedereen deed iets.”
werk hier. De gezondheid van mijn medewerkers, klanten
en patiënten staat voorop. Je bent als de dood dat het virus Het creatieve brein van Schutrups ratelt ondertussen op
zich in onder hen verspreidt.”
volle toeren, want ook de populaire containerverkoop in
Al 38 jaar vaart Schutrups op zijn vertrouwde kompas. Met
iedere vijf jaar kijkend door een verscherpt vizier naar een
nieuwe stip aan de horizon. “Die stip aan de horizon viel
aan het begin van dit jaar even weg, maar we zijn niet van
de radar verdwenen. Even rollen de tranen over je wangen,
maar dan is het tijd om je te herpakken.” Samen met zijn

december staat door het virus op de tocht en dan moet je
dansen op de mogelijkheden. “Gelukkig hebben we hier
een weiland achter van honderden vierkante meters”, verklaart hij. Hij tovert een lach op zijn gezicht als hij over zijn
schouders kijkt. De tenten staan al: “De grootste schoenenmarkt van Nederland gaat vooralsnog volledig coronaproof
door. Maar liefst zestien containers met verschillende

kleuren staan straks vol afgeprijsde schoenen, die wachten
op een nieuwe eigenaar: “We hopen dat het net zo succesvol wordt als andere jaren. Al is er met de laatste persconferentie natuurlijk wel het een en ander veranderd. Op dit
moment onderzoeken we de mogelijkheden.”
Ondanks de flinke tegenwind in de Exloër zeilen, is
Schutrups dus zijn koers blijven varen: “Het bevestigt dat
we de afgelopen jaren goed bezig zijn geweest. Dankzij
deze periode zie je in dat we in de loop der jaren samen
een toekomstbestendig bedrijf hebt gebouwd. Daar ben ik
hartstikke trots op.” En met twee vakbekwame dochters uit
het Schutrupsnest is de toekomst van het instituut in Exloo
veelbelovend.
Schutrups Schoenen
Zuiderhoofdstraat 13 | 7875 BW Exloo
Tel. 0591 549 093 | www.schutrups.nl
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Centrum Winkeliers Stadskanaal is trots op het dorp
STADSKANAAL – In Stadskanaal hakt het coronavirus
er niet minder hard in dan elders in het land. Gelukkig
beschikt het dorp over een actieve werkgroep van de
Algemene Handelsvereniging Stadskanaal, die graag
balanceert op de korte lijntjes tussen het publiek, de
winkels en de lokale overheid. Anne-Marchien Venekamp
is eigenaresse van Intertoys en bestuurslid van Centrum
Winkeliers Stadskanaal (CWS), de werkgroep die bestemd
is voor ondernemers in het centrum vanaf de Beneluxlaan
tot en met de Hoofdstraat. Ze is trots op Stadskanaal:
“Als je kijkt naar de creativiteit die we tentoon hebben
gespreid ten tijde van de coronacrisis, dan is dat alleen
maar iets om positief op terug te kijken én iets waarmee
we vooruit kunnen als Stadskanaal!”
Anne-Marchien is optimistisch gestemd, want mede dankzij
de korte lijnen tussen de gemeente Stadskanaal en de
ondernemers zijn de coronamaatregelen in een heel kort
tijdsbestek doorgevoerd: “De vraag rees bij ons meteen:
‘hoe gaan we de regels duidelijk maken?’ Vervolgens heb-

ben we dankzij een vruchtbare samenwerking met
de gemeente relatief snel een aanplakbiljet ontworpen, dat ook door verschillende omliggende kernen
is overgenomen.” Als niks meer normaal is, moet je
roeien met de riemen die je hebt. Het bestuurslid
is van mening dat het in Stadskanaal een positieve
uitwerking heeft gekend: “Alle winkeliers werkten
samen, dat was goed om te zien. De saamhorigheid
was sterker dan ooit en het samenwerken werd
vanzelfsprekend.”
Zo is ook ‘Stadskanaal aan huis’ ontstaan. Een
prachtige samenwerking tussen lokale ondernemers, waarbij klanten verschillende producten van
afzonderlijke ondernemers kan bestellen en thuis
laten bezorgen. Anne-Marchien hierover: “We hebben dat opgezet en Sent Waninge bood vervolgens
een busje aan. Daarop anticipeerde Bert Smit
weer met het verzorgen van de reclame op de bus.
Vandebont filmmakers maakte tot slot een promotievideo en een succes was geboren.”
Het tekent het
enthousiasme en de
gedrevenheid van
de Knoalster ondernemers. Samen hebben ze
er het beste van gemaakt
en die goede samenwerking wordt voortgezet tijdens
de feestmaand. Met een
online Sinterklaasquiz
hebben ondernemers de
handen ineen geslagen
om de kinderen uit Stadskanaal te vermaken: “Dat
was een enorm succes met
fantastische prijzen, die ook
weer door de ondernemers
beschikbaar werden gesteld.
Zo won een meisje van vijf
jaar een overnachting op de
pakjesboot van Sinterklaas!”

Het bestuurslid is tevens trots op de succesvolle activiteiten in aanloop naar de Kerst: “We hebben op 19 december
een hele gezellige Moonlight Music Quiz georganiseerd, dat
gepresenteerd werd door het succesvolle duo Jasper Stuut
en Jos Bruining. Gedurende deze quiz kon men doneren aan
de Voedselbank en zelf kans maken op schitterende prijzen.
We waren overweldigd door het aantal donaties en de
geweldige reacties die we hebben ontvangen.”
Anne-Marchien geeft bovendien aan dat het winkelend
publiek in Stadskanaal tijdens de feestmaand kan genieten
van verruimde openingstijden en extra koopavonden: “Ik
raad mensen aan om onze Facebookpagina te volgen, want
daar is alle informatie op te vinden.” Als ze tot slot terugblikt op de afgelopen periode, merkt ze op: “We zijn echt
samen Stadskanaal.”
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Het beste voer voor uw hond of kat koopt u bij
Kennelservice.nl in Musselkanaal
Voor uw hond of kat is alleen het beste voer goed genoeg en dat dit
niet per definitie betekent dat u dan het duurste voer moet kopen dat
er te vinden is bewijzen de honden- en kattenbrokken van Kennelservice.nl uit Musselkanaal.
Michel Kral is eigenaar van Kennelservice.nl en legt uit: ”Zowel onze
hondenbrok als die voor katten is gemaakt van de beste natuurlijke
ingrediënten en dus van A++ kwaliteit. Wij laten de brok produceren bij
een fabrikant in Nederland en krijgen onze voorraad dus direct vanaf
de fabriek binnen. Er is geen tussenhandel en we maken geen extra
transport- en opslagkosten en daardoor kunnen we de prijs laag houden. De geperste brokken zijn al vanaf € 1,25,- per kilo verkrijgbaar.”
De brokken worden in het verspreidingsgebied rondom Musselkanaal
gratis bij u thuis afgeleverd. Woont u verder weg dan worden de brokken voor € 4,- per zending naar u verzonden. Er is voor vrijwel ieder
hondenras een geschikte brok verkrijgbaar, helemaal afgestemd op de
behoefte van de hond. Geperst of krokant, hypo-allergeen en speciale
brokken voor de oudere hond, de hond met overgewicht en natuurlijk
ook voor de pup. Overigens levert Kennelservice.nl ook vers vlees voor
de hond, ook voor dit vlees geldt dat het kwaliteitsvlees is en er minimaal 6 verschillende soorten vlees op voorraad zijn voor de dagelijkse
variatie . Voor een mix van 18 worsten à 1kg betaalt u slechts € 35,-.
Hondensport- en outdoorkleding
Behalve leverancier van honden- en kattenbrokken is Michel ook dealer
van het Zweedse outdoorkledingmerk Pinewood. “Eigenlijk begonnen
we met het merk omdat we tot ontdekking kwamen dat de hondensportcollectie van een geweldige kwaliteit bleek te zijn.” legt Michel
uit. “De kleding is natuurlijk ontworpen om de extreme Scandinavische weersinvloeden te kunnen weerstaan maar de jassen beschikken
daarnaast ook nog eens over ruime zakken waarin hondentraktaties en
poepzakjes heel gemakkelijk opgeborgen kunnen worden.” Pinewood
levert overigens veel meer dan alleen jassen, zo is er een ruime collectie in broeken, truien, shirts, vesten, schoenen en nog veel meer. De
outdoorkleding kan dus niet alleen tijdens de hondensport gedragen
worden maar is ook ontzettend geschikt voor alle andere buitenactiviteiten zoals vissen of
lange wandeltochten of gewoon voor in de vrije tijd.

len. Wilt u graag eerst advies van Michel? Dat kan natuurlijk ook, u kunt daarvoor bellen
met 06 – 578 50 757 of mailen naar info@kennelservice.nl.

Meer informatie over de honden- en kattenbrokken én Pinewood outdoorkleding vindt u
op www.kennelservice.nl. Via dezelfde site komt u ook terecht in de webshop waar u het
hele assortiment brokken en vlees én de collectie outdoorkleding kunt vinden en bestel-

Kennelservice.nl/KHV Petshop
Peter Paul Rubenslaan 5 | Musselkanaal | Tel: 06 – 578 50 757 | www.kennelservice.nl
Email: info@kennelservice.nl | Facebook: www.facebook.com/khvpetshop
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Gusto d ‘Italia in Musselkanaal, de lekkerste
Italiaanse wijnen voor bij het kerstdiner of als
smaakvol cadeau
Door Miranda Wolters
Vanwege de nog steeds geldende beperkingen zullen de feestdagen er dit jaar voor vrijwel iedereen anders uitzien dan voorheen.
We vieren de feestdagen vooral thuis, in een klein gezelschap, en
schenken over het algemeen nóg meer aandacht aan het kerstdiner
en de heerlijke hapjes die nu eenmaal bij de feestdagen horen. En
natuurlijk hoort daar ook een lekkere Italiaanse wijn bij.
Judith Oost is een enorme liefhebber van Italiaanse wijnen en deze
passie zorgde er in 2015 voor dat ze besloot de beste wijnen naar Nederland te halen. Op Sicilië maakte ze tijdens een van hun reizen kennis
met het wijnhuis Principe di Corleone en inmiddels is Gusto d ‘Italia
exclusief importeur in Nederland van het wijnhuis. Vanuit Piemonte komen de wijnen van het kleinschalige wijnhuis Cordara. Die kleinschaligheid zorgt ervoor dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit
wat absoluut niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van deze wijnen. Judith zegt hierover; “De prijzen van de wijnen in ons assortiment
variëren van 5 tot 40 euro. We willen met ons aanbod iedereen kunnen
laten genieten van een goed glas wijn.” Naast wijnen uit deze regio’s
kunt U bij Gusto d ‘Italia natuurlijk ook terecht voor wijnen uit bijvoorbeeld Puglia, Veneto en Toscane en het aanbod varieert regelmatig.
Judith: “Dit jaar hebben we voor bij de kerstmaaltijd bijvoorbeeld een
heerlijke Nero d’Avola van het wijnhuis Principe di Corleone die heel
goed past bij gourmet of kerstmaaltijd met vlees. Daarnaast is er ook
nog de Enigma van Biscardo die te vergelijken is met een Amarone
maar die van een andere druif gemaakt is. Alleen de fles is al prachtig
en mooi om weg te geven als kerstgeschenk.” Qua wijncadeaus staat er
bij Gusto d’Italia altijd wel iets moois klaar maar u kunt natuurlijk ook
uw eigen wijncadeau laten samenstellen. Zo wordt een cadeau nog persoonlijker met bijvoorbeeld een mooi wijnglas, een lekkere kaas, worst, of nootjes van lokale ondernemers.
En wat dacht U van een heerlijke Spumante om het nieuwe jaar mee in te luiden? Judith
helpt en adviseert u graag.
U kunt uw wijnen bestellen via de webshop van Gusto d ‘Italia, www.gustoditalia.nl of
www.wijnitalie.nl. Ook is het mogelijk om, op afspraak of op donderdag tussen 16.00 uur

en 20.00 uur, zelf een heerlijke wijn te komen halen in de showroom in Musselkanaal.
Gusto d’Italia wijnen levert ook aan bedrijven en horeca en kan dus ook zorgen voor
smaakvolle relatiegeschenken of het kerstpakket voor uw personeel!
Gusto d’Italia
Akade 13 | Musselkanaal | Tel: 06 20 949 320 | E-mail: info@gustoditalia.nl
www.gustoditalia.nl | Facebook: www.facebook.com/gustoditalia.nl
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Een nieuwe keuken met bijpassend eethoek of een
prachtig badkamermeubel in uw badkamer?
Gerard Hempen Keukens uit Ter Apelkanaal maakt het voor u!
Al sinds 1885 timmert het familiebedrijf Gerard Hempen Keukens aan de weg. Het bedrijf is vooral bekend geworden vanwege de prachtige ontwerpen én het produceren van
massief houten keukens in verschillende stijlen maar wist u dat er in de werkplaats ook
meubelen zoals tafels, kasten en badkamermeubelen geproduceerd worden?
“Vroeger werden er naast keukens ook al meubelen ontworpen en geproduceerd maar
vanwege de toenemende vraag naar keukens verdwenen de meubelen naar de achtergrond.” vertelt Gerard Hempen. “Maar de laatste tijd merken we dat er toch weer meer
vraag is naar bijvoorbeeld een bijpassende eethoek of kast bij een keuken en dat betekent dat we die dus ook steeds vaker voor onze klanten mogen ontwerpen en produceren,
helemaal op maat en naar wens van de klant dus.” In de showroom van ruim 1500m2 groot
aan de Zandberg in Ter Apelkanaal zijn er de laatste tijd daardoor ook steeds meer tafels
en kasten van eigen hand te vinden en zullen er de komende tijd ook steeds meer mooie
badkamermeubelen te vinden zijn.

“Dat we trouwens houten keukens maken en leveren wil niet zeggen dat het dan alleen
maar gaat om landelijke keukens.” aldus Gerard. “We ontwerpen en produceren de keukens altijd helemaal op maat en naar wens en dat kan dan vanzelfsprekend een keuken
in iedere gewenste stijl zijn.” Dat kan dan dus ook een strakke moderne witte hoogglans
keuken of een keuken in een greeploze matzwarte uitvoering zijn. Houdt u meer van industrieel dan kan dat natuurlijk ook.
Na al die jaren heeft Gerard Hempen Keukens niet alleen in de regio een goede naam opgebouwd voor wat betreft het leveren van houten keukens maar weten klanten van heinde
en verre het bedrijf te vinden. “Ik denk dat dat te maken heeft met het internet.” reageert
Gerard nuchter. “Zo hebben we al eens keukens mogen leveren in Brussel en Antwerpen,
waren we vorige week in Zaandam en gaan we volgende week naar een klant in Zeeland.”
Gerard heeft in de 40 jaar dat hij nu keukens verkoopt al heel wat keukens mogen leveren
en plaatsen. “Men vraagt me weleens of ik nog niet met pensioen wil gaan maar zolang ik
nog met plezier werk blijf ik het gewoon lekker doen.” zegt hij tot besluit.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de keukens en meubelen van Gerard Hempen Keukens? U bent van harte welkom in de showroom aan de Zandberg 81 in Ter Apelkanaal!
Gerard Hempen Keukens
Zandberg 81 | Ter Apelkanaal | Tel: 0599 - 47 06 05
www.gerardhempen.nl | Email: info@gerardhempen.nl
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Ondernemersvereniging Mercurius Ter Apel:
‘Samen staan we sterk’
TER APEL – Mercurius is al jaren de vertrouwde ondernemers- en handelsvereniging van Ter Apel. De ledenlijst van de vereniging telt momenteel 85 ondernemers.
Mercurius behartigt hun belangen, bijvoorbeeld met betrekking tot gemeentelijke
aangelegenheden, lokale en regionale organisaties, maar ook onderling. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten voor leden, inwoners en bezoekers van
het winkelcentrum in Ter Apel.
Tamara Wisman-Bahlmann is eigenaresse van woonwinkel ‘t Klooster Wonen, Living & Lifestyle. Daarnaast is zij
algemeen bestuurslid van Mercurius. Ze is erg trots op de
wijze waarop de ondernemersvereniging met de uitbraak
van het coronavirus is omgegaan: “Ondanks het coronavirus
proberen we actief en zichtbaar te blijven om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden en het gezellig te maken.
Daarbij schromen we de samenwerking met andere lokale
ondernemers en bedrijven niet.”
Hans Spa, eigenaar van Hans Spa BHV+AED Trainingen en
secretaris van Mercurius, vult zijn medebestuurslid aan: “De
gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, winkel- en
servicemedewerkers hebben de hoogste prioriteit. Tijdens
de coronapandemie kunnen we alleen samen zorgen voor
een verantwoorde en veilige winkelomgeving. In samenwerking met Presswood Grootkeuken Industrie hebben we
daarom roestvrijstalen desinfectiezuilen bij diverse winkels
en bedrijven in Ter Apel laten plaatsen.”

direct contact met
het Centraal Orgaan
Asielzoekers (COA),
de gemeente Westerwolde en de ketenmariniers. “Wij vinden
het belangrijk dat het
winkelend publiek en
de winkelmedewerkers zich veilig voelen”,
verklaren de bestuursleden.

Een goed voorbeeld
van de creativiteit
van de ondernemersvereniging is het
enthousiasme waarmee de goedheiligman
dit jaar in Ter Apel is
Normaal gesproken organiseert Mercurius in samenwerking verwelkomd: “Omdat de intocht van Sinterklaas dit jaar hemet de Industriekring Ter Apel, Parkmanagement ’t Heem
laas niet door kon gaan, hebben we een alternatief bedacht.
en de gemeente Westerwolde verschillende netwerkbiIn samenwerking met een aantal basisscholen hebben
jeenkomsten met gastsprekers. Activiteiten die normaal
we een ‘walk-through’ voor de groepen 1 tot en met 4
gesproken jaarlijks uit de Mercuriushoed komen zijn onder
georganiseerd. Helemaal coronaproof! Ook hadden we als
meer de acties met Moeder- en Vaderdag, de Kindermidbestuur nog iets leuks bedacht, namelijk ‘De Ter Apeler Sindag, het Muziekfeest op het plein, de Boeskoolmarkt, de
terklaas Show’. Deze liveshow werd op een geheime locatie
Sinterklaasintocht, activiteiten tijdens Kerst, de schaatsbaan uitgezonden en gedurende de uitzending konden kinderen
en de spaaracties. Mercurius zorgt tevens voor de sfeervolle kans maken op leuke prijzen”, vertelt Wisman.
verlichting in de maanden november en december in het
centrum van Ter Apel.
Naast de succesvolle activiteiten die Mercurius organiseert,
houdt het zich ook bezig met de plannen voor de ontwikDe ondernemers- en handelsvereniging maakt zich ook
keling van het centrum. Zo heeft de provincie Groningen
sterk voor veiligheid in het dorpscentrum en staat in
een subsidie aan de gemeente Westerwolde verstrekt voor

de ontwikkeling van het centrumplan Ter Apel. De gemeente Westerwolde stelt samen met de winkeliers, vastgoedeigenaren en inwoners een centrumplan voor Ter Apel
op. “Dat zijn belangrijke ontwikkelingen en daarin hebben
we als Mercurius graag een vinger in de pap ”, verklaart
Wisman. “Zo zijn wij van mening dat er meer groen in het
centrum moet komen en dat de bestrating aangepakt moet
worden. In de winter zijn de gele stenen die er nu liggen
namelijk spekglad.”
Al met al blijft Mercurius zich onverstoord inzetten ten bate
van de leefbaarheid van Ter Apel en dat doet het graag samen met alle betrokkenen. “Samen staan we immers sterk”,
besluit de secretaris.
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Fysiotherapie bij PrengerHoekman in Onstwedde
al dertien jaar een begrip!
ONSTWEDDE – Vanaf 2007 heeft PrengerHoekman Fysiotherapie aan de Havenstraat 1B in
Onstwedde een vaste plaats voor fysiotherapie
ingenomen. Eerst om te starten voor een aantal dagdelen per week, maar ondertussen is de
vraag naar fysiotherapie sterk gegroeid en is er
dagelijks iemand van het team aanwezig op deze
locatie om cliënten van hun fysieke ongemakken
af te helpen.
PrengerHoekman is een organisatie met meerdere
vestigingen. Zo zijn er in de loop der jaren filialen
gevestigd in Winschoten, Bellingwolde, Blijham,
Nieuwolda, Oude Pekela, Vlagtwedde en dus één
aan de Havenstraat in Onstwedde. Het verhaal
van PrengerHoekman begint eigenlijk al ver in de
vorige eeuw. Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid
tot één van de grootste fysiotherapiepraktijken van
Nederland. Patiëntvriendelijkheid en een aangename sfeer staan sinds 1959 hoog in het vaandel
bij PrengerHoekman. Het kenmerkende kopje
koffie in de wachtkamer wordt in coronavrije tijden
dus nog altijd met liefde geschonken. Het is gelukt
om de innovatieve karakters door de jaren heen
te behouden. Aandacht voor scholing en cursussen heeft ertoe geleid dat binnen de praktijk vele
specialisaties en specifieke kennis aanwezig is.
De vestiging in Onstwedde wordt momenteel bezet
door een team van drie deskundige fysiotherapeuten van PrengerHoekman: Irwin Groen, Suzan Fidder en
Henriëtte Hulst. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en kennis in huis. Naast de reguliere fysiotherapie,
wat Irwin Groen het meeste verzorgt, wordt er door Suzan
Fidder voornamelijk manuele therapie aangeboden, zowel
voor volwassenen als kinderen. De locatievertegenwoordiger, Henriëtte Huls, verzorgt naast fysiotherapie ook de
specialisatie lymfedrainage/oedeemtherapie. Indien nodig
wordt er ook behandeling aan huis gegeven. Mocht er een
specifieke klacht zijn waar een andere specialist nodig is,

dan kunnen de patiënten eventueel worden doorverwezen
naar één van de andere locaties van PrengerHoekman.
PrengerHoekman is erg blij met de locatie in het hart van
Onstwedde en de gezelligheid en kleinschaligheid van het
dorp zelf. Het is ons kent ons en dat schept een band: “De
samenwerking met de dichtstbijzijnde huisartsen, de plaatselijke voetbalclub en betrokkenheid van de inwoners van
het dorp geeft ons het gevoel dat we welkom zijn en dat
het goed is dat we vanuit deze locatie onze diensten aan-

bieden. We hopen dan ook nog lange tijd in Onstwedde te
zitten en de inwoners te mogen helpen. Daarom willen we
ook bij deze iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons
de afgelopen jaren en we wensen u alvast fijne feestdagen
en een fit en gezond 2021!”
PrengerHoekman
Havenstraat 1B | 9591AJ Onstwedde
Telefoonnummer: 0597-413236
Website: www.prengerhoekman.nl
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Achter de deuren van Hulotech in Stadskanaal zijn
ze hun tijd ver vooruit
STADSKANAAL – Op het industrieterrein van Stadskanaal
is Hulotech sinds vijf jaar gehuisvest. Huiting Loorbach
Technologies, vernoemd naar de oprichters Arjan Huiting en Richt Loorbach. Sinds kort is laatstgenoemde iets
anders gaan doen. Huiting bestiert het bedrijf echter nog
altijd vol passie. Eenmaal aangeschoven en voorzien van
een kopje koffie, steekt hij zijn verhaal af. Over het bedrijf, de tijd vooruit zijn en innovatie als drijfveer. Huiting surft met Hulotech op de nieuwste golven mee. Zo
onderzoekt hij met zijn mensen de laatste technieken en
probeert hij voorloper te zijn op alle mogelijke gebieden.
Bij Hulotech maken ze namelijk veel. Heel veel.
Hulotech is een bedrijf dat expert is in 3D-printen. Huiting
legt het uit: “Ons werk wordt veel geassocieerd met het
maken van prototypes. Onze technieken zijn in de loop der
tijd veel volwassener geworden. Daarmee bedoel ik dat we
seriematig kunnen werken tot bijvoorbeeld 5.000 stuks,
waardoor aan massaproductie vooraf geen dure investering
hoeft te hangen.”
De engineeringafdeling van het bedrijft beschikt over de
benodigde expertise en is in staat om klanten te begeleiden naar oplossingen met behulp van 3D-printen. “Wij
produceren niet alleen, wij denken met onze klanten mee
en ondersteunen hen in hun zoektocht naar een oplossing”,
verklaart Huiting. Daardoor weet de medische sector de
Tinnegieter in Stadskanaal goed te vinden. Hulotech maakt
namelijk diverse medische hulpmiddelen en doet daar
ook onderzoek naar: “Waar men tot nu toe veel met gips
heeft gewerkt, wordt de 3D-scanmethode tegenwoordig
steeds meer gebruikt. Van daaruit kunnen wij weer gemakkelijk schakelen naar onze printtechnieken.” En zo komen
er geregeld op maat gemaakte prothesekokers, steunzolen
en andere medische hulpmiddelen uit Huitings printers:
“Daarin lopen we wereldwijd voorop.”
Dankzij deze middelen wordt een hele grote groep hulpbehoevenden op de wenken bediend: “We hebben bijvoorbeeld voor een meisje met een spastische aandoening aan
haar arm, waardoor ze niet meer kon fietsen, iets ontwor-

pen waardoor ze weer met haar
vriendjes en vriendinnetjes
fietstochtjes kon maken. Dat zijn
wel dankbare projecten, waar
we natuurlijk erg trots op zijn.”
Hulotech maakt daarnaast
steeds meer onderdelen voor
machinebouwers: “Wat we nu
veel doen is metalen montagedelen in de machines van onze
klanten omzetten naar onze
extreemsterke en functionele
kunststof eindproducten. Tel
daarbij op dat we op behoefte
produceren door de klant niet
1.000 stuks af te laten nemen
terwijl ze jaarlijks maar 75
nodig hebben. Daarmee ligt de
integrale kostprijs al vele malen
lager.” Bedrijven schakelen de
expertise van Hulotech ook vaak
in om productielijnen efficiënter
te laten lopen: “We herontwerpen dan onderdelen met onze
slimme 3D-technieken. Dankzij
die technieken is onze ontwerpvrijheid enorm.”
Tot slot benoemt Huiting dat hij met het bedrijf ook in een
uniek traject zit dat baanbrekend zal zijn op het gebied van
voetverzorging: “Dat heet E-footcare en komt neer op het
feit dat klanten vanuit huis dé perfecte zool aangemeten
zal krijgen zonder dat men daarvoor fysiek ergens naartoe
moet.”
In een notendop legt hij het principe uit: “Door samenwerkingen met internationale partners hebben we dit
platform in no time op kunnen tuigen. Klanten vragen
online een consult aan, waarna ze via videobellen een
gesprek met een professional hebben. Daarin wordt alles
met betrekking tot de behoefte van de klant besproken.

Vervolgens krijgt de klant een bak speciale schuim thuis
gestuurd, waar ze in moeten gaan staan. Als ze dat terug
hebben gestuurd, laat onze partner daar een data-analyse
op los. Die informatie krijgen wij toegestuurd, waardoor
wij met onze printtechnieken de perfecte steunzool voor
iemand kunnen maken. Dat is voor beide voeten natuurlijk
verschillend, want geen enkele voet is gelijk. Tenslotte krijgen ze hun zolen thuisgestuurd en houden we contact met
de klant over het verloop. Dat gebeurt dus allemaal digitaal
en dat is in deze coronatijd natuurlijk een groot voordeel.”
Hulotech B.V.
Tinnegieter 21F | 9502EX Stadskanaal
Telefoonnummer: 0599-639087
Website: www.hulotech.com
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Zekeriya Saglam van De Sultan voelt zich thuis in
Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Al 23 jaar bereidt Zekeriya Saglam samen met zijn medewerkers, waaronder
zijn familie, de lekkerste gerechten. Van 15.00
uur ’s middags tot laat in de avond is het een
plek waar menig Vlagtwedder ontzettend
graag een lekker hapje eet. De Sultan is
vergroeid met het dorp, zoveel is duidelijk,
maar op 15 mei voltrekt zich in de keuken het
noodlot. Een brandje zorgt er uiteindelijk voor
dat zijn geliefde restaurant volledig in de as
wordt gelegd. In een tijdelijke locatie vertelt
de hardwerkende ondernemer over de brand,
de onvoorwaardelijke steun van de inwoners
van Vlagtwedde en de toekomst.
Tijd om te treuren gunt Saglam zichzelf nauwelijks. Hij wil weer snel operationeel zijn en
schakelt dus Vieregge-Wilts in, zijn vertrouwde
aannemer. Samen bouwen ze een loods, iets
verderop in de Wilhelminastraat, in no-time
om in een tijdelijke locatie voor de restauranthouder. “Ik werk al jaren samen met hen en
het is altijd goed. Tot in de late uurtjes hebben
ze doorgewerkt en binnen vijf weken heb ik dit
alweer kunnen openen.” Saglam is ontzettend
dankbaar voor alle steunbetuigingen. Dat bewijst een lijst vol met kaartjes aan de muur in de
tijdelijke locatie. “Dat is nog maar een heel klein
gedeelte”, vertelt de restauranthouder, “Het is
niet te beschrijven hoeveel hulp en steun ik van
de mensen uit het dorp heb gekregen.”
Er wordt zelfs een crowdfundingsactie op touw gezet om
de ondernemer te helpen: “Dat vond ik natuurlijk hartstikke lief, maar ik was goed verzekerd.” Saglam is nederig
en voelt zich een beetje bezwaard door alle hulp. Onnodig
natuurlijk, want Vlagtwedders steunen elkaar in zware
tijden. Op woensdag 2 december heeft Saglam een gesprek
gehad met de gemeente. Daarin zijn de tekeningen voor
zijn nieuwe pand op de oude plek besproken. De vergunning is binnen. “Ook de gemeente Westerwolde heeft mij

Zekeriya Saglam (midden) van De Sultan voelt zich thuis in Vlagtwedde

heel erg geholpen. Ze waren bereid om een stapje extra
voor mij te zetten en daar ben ik heel dankbaar voor.”
“Als je zoiets meemaakt en alle steun van de mensen en
ondernemers uit de omgeving krijgt, dan is geld echt niets
waard. Het is veel belangrijker dat mensen naar je omkijken
en je iets gunnen. Dat is voor mij echt geluk. Het is toch een
stukje vertrouwen dat we in ruim twee decennia met z’n
allen hebben opgebouwd”, laat Saglam trots weten.

De nieuwe Sultan komt dus aan de Wilhelminastraat 39 in
Vlagtwedde en moet ijs, weder en coronadienende voor
de bouwvakvakantie in 2021 klaar zijn. “We gaan ervoor”,
besluit de ondernemer gedecideerd.
De Sultan
Wilhelminastraat 18 | 9541 AP Vlagtwedde
Tel. 0599 313 664 | www.sultan.nl
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Juwelier Mulder, al 70 jaar een begrip in Mussel
en omgeving
Juwelier Mulder is al sinds 1950 een begrip in Mussel
en omgeving. Hendrik Mulder begon in dat jaar met de
verkoop en reparaties van sieraden, horloges en klokken,
gewoon vanuit zijn eigen woonkamer. Overdag was deze
dus winkel en na sluitingstijd veranderde het weer in een
‘gewone’ woonkamer. Dit jaar bestaat Juwelier Mulder
dus precies 70 jaar!
Omdat het in de woonkamer van Hendrik al redelijk snel
te druk en te vol begon te worden besloot hij een pand
te bouwen aan de Musselweg 67a en daar zijn winkel te
vestigen. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds
het vestigingsadres van Juwelier Mulder. Inmiddels is de
juwelierszaak overgenomen door de 2e generatie Mulder
en runnen Jan en zijn vrouw de zaak samen met zoon Henk
Mulder.
In de winkel vind je de mooiste sieraden en horloges
voor zowel man als vrouw. Een met zorg speciaal voor jou
uitgezocht sieraad cadeau krijgen tijdens de feestdagen is
natuurlijk een bijzonder moment in je leven en door het
sieraad te blijven dragen hou je die herinnering de rest van
je leven bij je. “We verkopen op dit moment bijvoorbeeld
heel veel sieraden van het merk Zinzi. In deze collectie vind
je zowel gouden, zilveren en verguld roségouden kettingen,
armbanden, ringen, oorbellen en ook horloges. In verschillende stijlen die ook weer gecombineerd kunnen worden
en geschikt voor ieder budget.” vertelt Henk Mulder.
“Daarnaast is Rosa di Luca een ontzettend stijlvol merk. Dit
merk, afkomstig uit Italië, heeft een grote collectie zilveren sieraden die gecombineerd worden met fonkelende
zirkonia’s, parels, diamanten en keramiek.” Qua horloges
gaan de meeste mensen tegenwoordig voor een model
dat zowel functioneel als modisch is, merken als Seiko,
Pulsar, Danisch Design en en Prisma zijn dan ook de meest
verkochte merken.
In het eigen reparatieatelier worden niet alleen alle reparaties in eigen huis uitgevoerd maar worden er, over het
algemeen in opdracht, ook sieraden gemaakt. Een kleine
collectie van deze sieraden wordt ook weer in de winkel

verkocht. “Ondanks, of misschien zelfs wel dankzij corona,
hebben we de laatste tijd veel reparaties voor onze klanten
mogen uitvoeren.” aldus Henk. “Men is natuurlijk meer thuis
geweest dan ooit en misschien was er daardoor nu juist tijd
om dat ene horloge dat al jaren kapot in het sieradenkistje
lag, naar ons te brengen voor reparatie. Wil men liever van
de oude sieraden af dan is het ook mogelijk deze tegen een
goede prijs in te ruilen of te verkopen. Mocht men er contant geld voor willen krijgen dan is legitimatie verplicht.”
Wil jij je geliefde of degene om wie je enorm veel geeft
dit jaar ook verassen met een mooi sieraad onder de

kerstboom? Je bent van harte welkom in de winkel aan de
Musselweg 67a in Mussel! En mocht je zelfs van plan zijn
je geliefde tijdens kerst of de jaarwisseling ten huwelijk
te vragen dan heeft Juwelier Mulder nu een ontzettend
aantrekkelijke aanbieding van bij aankoop van een set
trouwringen is de tweede ring gratis! Daarnaast hanteert
juwelier Mulder de hele maand december een verrassend
hoge inruilprijs voor je oude goud of zilver.
Juwelier Mulder
Musselweg 67a | Mussel | Tel: 0599-454233
www.juweliermulder.nl | E-mail: info@juweliermulder.nl
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Fruit en groente van de dorpsschooltuin in
Vriescheloo
Zo’n 6 jaar geleden werd in Vriescheloo, op een
braak liggend stuk grond waar eens huurhuizen
hadden gestaan, de dorpsschooltuin aangelegd. Er
werd al een tijd niets gedaan met de grond en de
dorpsraad en de school in het dorp vroegen zich af
of ze er iets mee konden gaan doen. Het idee voor
een dorpsschooltuin ontstond, er kwam toestemming van de gemeente en woningbouwvereniging
en het project kon van start gaan maar dat lukte
natuurlijk niet zonder enthousiaste vrijwilligers.
Jan Teerling uit Vriescheloo is als vrijwilliger al vanaf
het eerste begin betrokken bij de dorpsschooltuin.
“Vroeger verbouwden heel veel mensen hun eigen
groenten en fruit maar tegenwoordig kopen we het
vooral in de supermarkt. De groenten die wij vroeger
op ons bord kregen kwamen dan ook uit onze eigen
tuin, wij moesten als kinderen meehelpen en ik heb
dan ook veel kennis meegekregen over het zaaien,
onderhouden en oogsten van heel veel verschillende gewassen. Tuinieren is ook altijd een hobby
van me gebleven dus toen ze mij benaderden met
de vraag of ik als vrijwilliger mijn kennis over wilde
brengen heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd.”
De dorpsschooltuin wordt onderhouden door de
kinderen van groep 1 tot en met 8 van basisschool
de Driesprong uit het dorp, natuurlijk met hulp van
alle betrokken vrijwilligers. Als de kinderen er niet
zijn zorgt Jan er samen met de andere vrijwilligers
voor dat de tuin er altijd netjes bij ligt. Alle kinderen
komen in kleine groepjes 1 uur per week helpen
in de tuin en vanaf groep 3 kunnen ze ook echt
meehelpen met het poten en zaaien van de gewassen. In de
tuin groeien in het seizoen onder andere aardappels, prei,
wortelen en rode bieten maar ook fruit zoals appels, peren,
allerlei soorten bessen en aardbeien.
De kinderen leren er veel en hebben er ontzettend veel
plezier in. Het oogsten doen ze uiteindelijk ook zelf en die
oogst wordt door de kinderen op school aan ouders en bek-

enden verkocht. Van de opbrengst worden vervolgens weer
nieuwe zaden gekocht. “Behalve de kinderen komen ouders
ook vaak even meehelpen of komen ze gewoon even een
kijkje nemen op de tuin. In het begin kwam het echt voor
dat er kinderen waren die dachten dat spinazie ‘gewoon’
uit de diepvries kwam, inmiddels weten ze gelukkig precies
hoe en waar het groeit.” aldus Jan.

Wilt u meer weten over de dorpsschooltuin in Vriescheloo
of lijkt het u ook ontzettend leuk om in uw vrije tijd als
vrijwilliger mee te komen helpen in de tuin? Kijk dan op de
facebookpagina van de dorpsschooltuin of op de website, u
bent van harte welkom!
Dorpsschooltuin Vriescheloo
Facebook: www.facebook.com/dorpsschooltuinvriescheloo
Website: www.vriescheloo.nu/dorpsschooltuin
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Petstra Kampeer & Ski hoopt op de
voorjaarsvakantie
COEVORDEN – Meestal begint in december de voorjaarsgekte bij Petstra Kampeer & Ski
in Coevorden. De wintersport zit er dan immers aan te komen en dat betekent hordes
mensen in de zaak op zoek naar het juiste skipak, de perfecte schoenen en overige
benodigdheden voor de wintersport. In 2020 is echter alles anders. Dat erkent eigenaar
Martijn de Boer uit Stadskanaal ook: “Iedereen wacht af, omdat er nog geen duidelijkheid is over wat er allemaal mogelijk is in verband met het coronavirus.” De outdoorwinkel ondervindt de gevolgen van de maatregelen die getroffen zijn rondom dit virus
aan den lijve: “Ik denk dat we qua omzet nog niet op twee procent van normaal zitten,
dus het is wel degelijk zwaar.”
Sinds 2010 is de familie De Boer de drijvende kracht achter het bedrijf: “Wij hadden een
zaak in Assen en we groeiden onze showroom eigenlijk uit. Op dat moment kwam dit
beschikbaar, waarna we besloten dit pand te betrekken.” Met de aankoop van de hal, waar
nu de winkel in zit, beschikken ze over een oppervlakte van jewelste. Er is ruimte genoeg
om alles wat Petstra aanbiedt, te showen in een nette en strakke showroom. “We zijn heel
blij met deze plek”, gaat De Boer verder, “Bovendien hebben we hierachter nog een grote
ruimte voor onze campers.”

Naast campers kan men bij Petstra sinds 2014 terecht voor diverse benodigdheden op het
gebied van kamperen, wandelen en wintersport. De behulpzame medewerkers zijn gekwalificeerd om voor iedere voet de juiste skischoen aan te meten. Met meerdere getrainde
bootfitters en een 3D-scan kan Petstra de ultieme service verlenen, wanneer het gaat om
de perfecte schoen. Dat in combinatie met de gastvrije, joviale uitstraling en de kwaliteit,
maakt Petstra een juweeltje op het industrieterrein van Coevorden.
Ondanks de zware tijden blijft De Boer kenmerkend optimistisch: “Ik blijf hoop houden
op de voorjaarsvakantie, al wordt het allemaal wel penibel nu. Als de pistes in Oostenrijk
en Frankrijk gereguleerd open gaan, voorzie ik nog wel een inhaalslag. Dat is dan wel een
kleine, maar het is beter dan niks.” Het gaat om het feit dat Nederlands welkom zijn op de
pistes in het buitenland, want afstand houden op de piste is eenvoudig en de après-ski blijft sowieso gesloten: “Je hebt daar ruimte zat. Problemen zal dat dan ook niet opleveren.”
Wat De Boer nog wel mee wil geven is dat mensen het zekere voor het onzekere moeten
nemen: “Als je graag op wintersport wil komende voorjaar, maak dan op tijd een afspraak
bij ons. Dan zorgen wij ervoor dat je volledig voorbereid kunt gaan. Als vervolgens dat
seintje komt, dan ben je er meteen helemaal klaar voor!”
Petstra Kampeer & Ski
Printer 31 | 7741ME Coevorden | Telefoonnummer: 0524-593704
Website: www.petstrakampeerenski.nl
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