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Liftservice Noord in Stadskanaal, een
betrouwbare partner in lifttechniek
Door Miranda Wolters
Liftservice Noord is al ruim 15 jaar een betrouwbare partner in lifttechniek. Het bedrijf
ontstond toen Yke-Jan van der Heide na ruim 20
jaar werkervaring in de liftenbranche te hebben
opgedaan besloot als zelfstandig ondernemer
verder te gaan. ”Met Liftservice Noord houden
we ons vooral bezig met de lifttechniek voor
nieuwbouw, renovatie en bedrijfspanden. Ik
begon in 1985 in de branche en ken inmiddels
alle klappen van de zweep” vertelt Yke-Jan.
“Doordat vooral oudere mensen langer in hun
eigen huis blijven wonen is de behoefte aan
liften en dus het aantal liften de laatste jaren
enorm toegenomen en zelfs vervijfvoudigd.”
Het team van Liftservice Noord bestaat uit 4
medewerkers waarvan 1 medewerker op kantoor
en 3 in het werkveld. Waaronder Yke-Jan zelf. “Ik
bemoei me natuurlijk met de hele gang van zaken in het bedrijf maar moet er niet aan denken
om alleen maar op kantoor te moeten zitten.”
lacht hij. “Een goede bedrijfsvoering is belangrijk
voor een onderneming maar ik werk ook graag
mee aan de verschillende projecten op locatie.”

10 JAAR Verloskundigenpraktijk
Flow in Stadskanaal!

Liftservice Noord is gespecialiseerd in alles wat
te maken heeft met verticaal transport. Daaronder valt het installeren van nieuwe liften en ook
de zorg voor onderhoud en reparaties. Yke Jan
en zijn team doen dat voor zowel particulieren,
bedrijven als ook voor VvE’s en woningbouwcorporaties.

Zie onze adv op pagina 19.

Lees verder op pagina 27!

20 Jaar Schoonheidssalon Little Beauty in Vlagtwedde!
Zie onze advertentie op pagina 5.

Nieuw in Musselkanaal:
D&H Shop!!
Zie onze advertentie op pagina 13!

Wilting Hogedruk Techniek in Vriescheloo – Professionele en
industriële reinigingsmachines. Zie onze advertentie op pagina 11.
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Alleen bij Van den Berg Hoortoestellen:

GRATIS HOORTOESTEL!
Traditiegetrouw staan, bij Van den Berg Hoortoestellen Borger, de eerste twee maanden van het nieuwe jaar in het teken van de grote winteropruiming. Dit jaar neemt Van
den Berg afscheid van de geavanceerde Muse iQ, één van de topmodellen van 2019.
50% korting
Hierdoor profiteert ú van 50% korting op
één van de meest geavanceerde hoortoestellen van het afgelopen jaar, anders gezegd: u krijgt de tweede Muse iQ 2400 helemaal gratis! De normale verkoopprijs van de
iQ 2400 bedraagt € 1.995,- per stuk. Tijdens
de uitverkoop betaalt u voor deze high-end
toestellen, bij Van den Berg Hoortoestellen Borger, slechts de helft! Deze tijdelijke
aanbieding is geldig tot 28 februari 2020 én
zolang de voorraad strekt.
Nagenoeg onzichtbaar
De Muse iQ 2400 geeft spraak voorrang
op lawaai en biedt hierdoor een optimale
verstaanbaarheid in akoestisch uitdagende
situaties. En levert, volgens onafhankelijke
studies, optimale verstaanbaarheid in gezelschap. Daarnaast vragen de toestellen een
aanzienlijk lagere luisterinspanning van de
slechthorende.

5 jaar garantie en hoorzorg
Van den Berg Hoortoestellen levert, vanzelfsprekend, ook deze high-end toestellen
inclusief vijf jaar fabrieksgarantie én vijf
jaar gratis nazorg. Nazorg bestaat o.a. uit
periodiek en preventief onderhoud aan het
hoortoestel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het reinigen van het hoortoestel en aan het
vervangen van kleine onderdelen. Maar ook
aan het optimaliseren van de instellingen
van uw hoortoestel. Daarnaast is het mogelijk dat uw hoortoestel aan de hand van
nieuwe hoortestgegevens opnieuw moet
worden ingesteld, ook dit valt onder gratis
nazorg.

Borger, dichterbij dan u denkt
Heeft u ook wel oren naar een écht gratis
hoortoestel? Bel 0599 – 235 444, en maak
vandaag nog een afspraak voor een gratis
en vrijblijvend kennismakingsgesprek. U
vindt dé hoorspecialist van de Drentse
Hondsrug, Van den Berg Hoortoestellen,
De nagenoeg onzichtbare hoortoestellen
aan de Torenlaan 12C in Borger. Naast het
kunnen gehoorverliezen tot ruim 95 dB
feit dat de winkel uitstekend bereikbaar is
compenseren. Verder blinken de toestellen met het openbaar vervoer en de auto, beuit in een perfecte, natuurgetrouwe weerga- schikt de winkel ook over een ruime gratis
ve van muziek. Onze audiciens informeren
parkeergelegenheid. Tot horens, bij Van den
u graag over de uitgebreide mogelijkheden Berg Hoortoestellen!
van deze tijdelijke actie.

3-4-10-11 april 2020 - Gratis naar de Grote Muziekfeesten in Onstwedde – www.naaronstwedde.nl

3

Voor elk huishouden een duurzame oplossing,
LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal
Voor elk huishouden in de regio dat van het aardgas af wil
en een duurzame toekomst wil, is er wel een oplossing te
vinden. Dat is de stellige overtuiging van Marc Wallinga uit
Stadskanaal, eigenaar van het bedrijf LedsBetter. ‘Ook als
je weinig financiële draagkracht hebt, zijn er mogelijkheden om te investeren in duurzame energievoorziening en
besparing.’ LedsBetter staat al jaren in de regio bekend als
dé expert op dit gebied en kan het voor elkaar krijgen.
Waterstofgas
Omdenken. Dat is het toverwoord voor Marc Wallinga. ‘Niet
denken in problemen, maar in oplossingen.’ Zijn installatiebedrijf, dat gespecialiseerd is in duurzame techniek, kijkt
voortdurend naar de toekomst en naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame techniek.
Sterker nog: ‘We werken zelf hard aan die duurzame toekomst. We ontwikkelen momenteel een systeem waarbij we
cv-installaties kunnen ombouwen voor waterstofgas. Dat
betekent dat je straks kunt omschakelen van aardgas naar
het duurzaam opgewekte waterstofgas, met je bestaande
cv-ketel en radiatoren. We hebben inmiddels een functionerend systeem, maar werken nu nog aan de betrouwbaarheid
ervan. Daar is nog veel testwerk voor nodig. Ik verwacht
dat we over twee jaar een betrouwbaar werkend systeem
kunnen aanbieden.‘ Als dat lukt bevestigt LedsBetter de

toonaangevende positie die het bedrijf nu al inneemt op het
gebied van duurzame techniek in de regio.
Betaalbaar
En bij dit alles staat één ding voor Wallinga voorop: ‘Het
moet betaalbaar zijn voor iederéén.’
LedsBetter werkt dagelijks aan een duurzame toekomst voor
iedereen. Bij het installatiebedrijf uit Stadskanaal werken
inmiddels drie mensen, onder leiding van Marc Wallinga. Hij
begon in 2012 voor zichzelf, na jaren bij een ander installatiebedrijf te hebben gewerkt. Hij zag en ziet toekomst in
duurzame techniek, en staat bovendien een bepaalde werkwijze voor: ‘Goede service en kwaliteit leveren, afspraak
is afspraak en een no-nonsense mentaliteit’, vat Wallinga
kort en krachtig samen. ‘Bovendien is het onze ambitie om
betaalbare oplossingen te bieden en daarin met de klant
mee te denken.’
Led-verlichting
Het begon in 2012 met de levering en installatie van ledverlichting, een duurzame oplossing voor de verlichting in
huis en op het bedrijf. In menig pand -en ook op straat, zoals
de straatverlichting van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde- is inmiddels geïnvesteerd in goede led-verlichting
en worden daar nu de financiële vruchten van geplukt. ‘Het
levert besparing tot 80 procent op. Bovendien is het een
lange-termijn investering: goede ledverlichting gaat een leven lang mee. Wel is het van belang om met de juiste materialen te werken en het juist te installeren, zodat
de harmonie in je netwerk blijft.’ Dat laatste klinkt
heel mooi en vraagt om uitleg, maar die uitleg is
zeer technisch van aard, termen als piekstroom,
blind verbruik en lekstroom vliegen over tafel.
We nemen dan ook graag van de specialist aan
dat een harmonieus stroomnetwerk gewenst is.
Subsidie
Tijdens het installeren van led-verlichting bij de
eerste klanten kreeg Wallinga in 2012 al snel
het verzoek om ook zonnepanelen te leveren
en plaatsen en van het één kwam het ander: in

de afgelopen zeven jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een
totaalinstallateur op het gebied van duurzame techniek:
led-verlichting, zonnepanelen, warmtepompen, biomassa,
elektrische verwarming en isolatie-advies. Bovendien weet
Wallinga de juiste wegen te bewandelen als het gaat om
subsidie en externe financiering. Zodat er voor iedereen een
betaalbare oplossing te vinden is.
En dat weten inmiddels steeds meer particulieren, bedrijven
en instellingen in heel Noord-Nederland, dankzij het bedrijf
uit Stadskanaal. De groei zit er goed in, nieuwe medewerkers
zijn dan ook welkom. ‘Op dit moment kunnen we er al twee
collega’s bij gebruiken’, benadrukt Wallinga. ‘Opleiding kunnen we eventueel intern verzorgen; het belangrijkste is dat
je liefde voor het installatievak hebt en graag meewerkt aan
een duurzame toekomst.’
Lesprogramma
Wallinga is een technicus met hart voor de zaak, met passie
en ambitie. Hij wil een duurzame toekomst voor zijn eigen
kinderen en voor iedereen. Hij brengt die passie graag over
op de toekomstige generatie en heeft zelfs een lesprogramma ontwikkeld, dat hij aan basisscholen aanbiedt. Om
de jeugd op vroege leeftijd al te interesseren voor techniek
en zo ook een duurzame toekomst voor het installatievak te
creëren.

Info: www.ledsbetter.com
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Schoonheidssalon Little Beauty in Vlagtwedde
viert haar 20-jarig jubileum
Op 15 februari 2000, inmiddels 20 jaar geleden, startte
Marian de Jonge-Arnoldus met haar schoonheidssalon
Little Beauty. Haar ondernemerschap begon klein op een
kamertje bij haar ouders. Inmiddels is haar salon uitgegroeid tot een professionele praktijk in Vlagtwedde.
“Ik wil al mijn klanten van de afgelopen 20 jaar bedanken.
Zonder hen was de salon er niet geweest.” zegt Marian.
“Ik vind het prachtig om te zien als klanten hier tevreden,
stralend en ontspannen de deur uit gaan. Dat wil ik graag
bereiken door het geven van goede behandelingen en het
gebruik van de mooiste producten.” Om het twintigjarige
bestaan van de salon te vieren is er in februari en maart
een speciale actie waarbij ze 20% korting geeft op alle
huidverzorgingsproducten.
Groei
Little beauty is inmiddels uitgegroeid naar een gezellig
ingerichte schoonheidssalon met ruime ontvangstruimte
en compleet ingerichte behandelruimte. ”Dat was toen ik
begon wel anders”, lacht Marian. De naam Little Beauty
verwijst dan ook naar het kleine kamertje bij haar ouders
thuis waar ze met een paar klanten begon. Dit deed ze
naast haar werk bij DA Drogist te Vlagtwedde. Totdat iemand van Parc Emslandermeer haar op een dag benaderde
met de vraag of ze geïnteresseerd was in het openen van
een eigen schoonheidssalon op het vakantiepark. Marian
greep deze kans en zo werd Little Beauty iets groter.
In 2016 werd de voormalige huisartsenpraktijk, waarin
Little Beauty nu is gevestigd, aangekocht. Een droom om
werken en wonen te kunnen combineren werd werkelijkheid. “Al was ik in eerste instantie helemaal niet enthousiast over het pand.”, zegt Marian. “Gelukkig liet mijn man
me met tekeningen zien hoe het na een grondige verbouwing zou kunnen worden. Dat overtuigde me en niet veel
later kochten we het huis. Inmiddels werken en wonen we
hier al weer drie jaar”.

Schoonheidsbehandelingen
In de schoonheidssalon wordt voornamelijk met de producten
van het Spaanse merk
Skeyndor gewerkt. De
merknaam Skeyndor
is afgeleid van Skin
(huid) en D’or (goud),
samen dus huid van
goud. Marian biedt
verschillende schoonheidsbehandelingen
voor veel verschillende huidproblemen
aan. Zo is er bijvoorbeeld de Dermapeel
Pro waarmee Marian de huid met een
speciaal apparaat en
peeling ontdoet van
dode huidcellen en
er zo voor zorgt dat
de huid vernieuwt en verjongt. Ander paradepaardje van
Little Beauty is de Timeless behandeling met bijbehorende
producten voor thuis. Deze werken huidverjongend en
gaan verslapping van de huid tegen door het gebruik van
de stamcellen van de Damascus roos en witte truffel. Sinds
kort zijn er ook oogpads verkrijgbaar die de huid rond de
ogen een boost geven en strak trekt zodat U er direct jong
en fris uitziet. Ideaal als voorbereiding op een feestje of
avond uit.
Naast alle uitgebreide schoonheidsbehandelingen die Marian geeft is haar agenda ook voor een groot deel gevuld
met afspraken voor bijvoorbeeld alleen harsen, epileren of
het verven van wimpers en/of wenkbrauwen. Bruiden komen ook graag voor hun grote dag naar de salon voor een

schoonheidsbehandeling en hun bruids make-up. Hiervoor
gebruikt Marian het prachtige Italiaanse merk Pupa, dat
vrijwel geen irritaties veroorzaakt en dus ook heel geschikt
is voor gevoelige ogen.
“Ik wil al mijn klanten bedanken”
“Ik wil al mijn klanten van de afgelopen 20 jaar bedanken
voor het feit dat ze naar mijn salon kwamen of komen”,
zegt Marian. “Er is veel veranderd in de afgelopen 20 jaar.
Op dit moment is de agenda zelfs zo vol dat het lastig is
om nieuwe klanten een plek te geven. Dat had ik, toen ik
begon bij mijn ouders, nooit durven dromen.”
Schoonheidssalon Little Beauty
Veelerdiep 6, Vlagtwedde
Tel: 06 – 18 77 44 92
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DA de Natuurdrogist Steenstra in Stadskanaal:
Eerste groene DA van Nederland

DA de Natuurdrogist Steenstra, gevestigd naast de Hema
aan het Europaplein in Stadskanaal, is de eerste groene
DA drogist van Nederland. En inmiddels niet meer de
enige: ook een drogist in Obdam heeft twee groene
blaadjes onder het paarse DA-logo gekregen. Wellness is
de trend en dat zien we ook in de drogisterij-wereld, waar
natuurlijke en gezonde producten in opmars zijn.
Voor eigenaars Marcel en Whynette Steenstra is natuurlijk
en gezond leven bepaald geen nieuwe trend: het is voor
hun gezin (met kinderen Daimy en Sven) al vele jaren vanzelfsprekend. ‘Niet dat we in geitenwollen sokken rondlopen hoor, maar we proberen wel zo gezond mogelijk te
leven.’ En dat uit zich al 20 jaar ook in zakelijk opzicht: Whynette ging in 2000 van start met de winkel in natuurlijke en
gezonde producten, toen nog elders aan het Europaplein.
In de afgelopen jaren is Marcel, voorheen werkzaam als vertegenwoordiger in de drogisterijbranche er bij in gekomen
en is de Natuurdrogist een begrip geworden in Stadskanaal;
enkele jaren onder de vlag van DIO en sinds kort als DA, de
bekende drogisterijketen die landelijk een herstart heeft
gemaakt.
In de gezellige winkel aan het Europaplein 12 vind je nog
producten die je niet bij gewone drogisterijen vindt. Zo
hebben ze merken als Solgar, Hauschka, Vogel en Golden
Naturals. Maar dat is niet alles. Zoals de naam Natuurdrogist
al zegt; de producten die je hier koopt zijn goed voor mens,
dier en milieu. Een greep uit het assortiment: fytotherapie,
homeopathie, suikervrije, glutenvrije en kleurstofvrije producten, dierproefvrije huid-en haarverzorgingsproducten,
natuurcosmetica, voedingssupplementen, reformartikelen,
honing en honderden soorten kruidenthee.
Wat je er ook en vooral vindt, is een goed advies. Marcel en
Whynette Steenstra koppelen hun jarenlange ervaring aan
voortdurende bijscholing van leveranciers en aan het vaak
persoonlijke contact met klanten. ‘Mensen komen hier soms
eerder dan bij de huisarts, als ze iets hebben. Ze weten dat
ze bij ons altijd een goed advies krijgen. En daarmee kun je
je als winkel ook blijven onderscheiden ten opzichte van
internet. Bovendien willen mensen deze producten graag
ruiken, voelen of proeven. Dat kan bij ons.’
Bij wellness-producten gaat het bijvoorbeeld om douchefoam, bodylotion, geurstokjes, maar dan in plaats van de
goedkope synthetische varianten, de varianten met etherische oliën. Puur natuur en veel beter voor de gezondheid.
Dat geldt ook voor de voedingssupplementen, vitaminen,
mineralen, afslankthee, natuurlijke haarkleuring en noem
maar op. Klanten verbazen zich altijd weer over de enorme
keuze in de knusse winkel. Maak er maar eens een rondje:
alle zintuigen worden verwend. Op puur natuurlijke wijze.
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De Bandenstek in Sellingen is al 10 jaar dé
vakspecialist op het gebied van banden
De keuze voor de beste band voor uw auto is onder andere afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, het aantal kilometers dat U per jaar rijdt en voor welk doeleinde de band
gebruikt wordt. “Omdat er best wel veel vakkennis nodig is voor een goed advies, ik die
kennis in huis heb en ik het klanten zo gemakkelijk mogelijk wil maken begon ik 10 jaar
geleden met de Bandenstek.” zegt Wouter van der Hee, directeur van de Bandenstek.
De Bandenstek is een mobiele bandenservice en dat betekent dus dat U uw auto niet
meer naar de garage hoeft te brengen en moet wachten op uw bandenwissel. Wouter
komt met zijn kar met de banden en benodigde apparatuur en gereedschappen naar U
toe, thuis of bij uw bedrijf, zodat het U geen tijd en moeite kost. “Klanten nemen over het
algemeen telefonisch contact met mij op wanneer ze aan een bandenwissel toe zijn. Na
het bespreken van de voorkeuren en wensen en het door mij stellen van een aantal belangrijke vragen ga ik in binnen- en buitenland op zoek naar de voor hen meest geschikte
en passende band.” Wouter beschikt niet over een grote voorraad banden zodat hij altijd
‘verse’ banden levert en geen overjarige voorraad hoeft te verkopen.
De kwaliteit van banden is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen, zo zijn de 4 seizoenenbanden van tegenwoordig een stuk duurzamer. Feit is wel dat het rijden op deze banden
niet voor iedereen geschikt is, rijdt men meer dan 30 duizend kilometer per jaar dan is de
keuze voor wisselen tussen zomer- en winterbanden vaak een betere. “Sommige mensen
rijden op een combi van 4- seizoenenbanden en winterbanden en dat raad ik ten zeerste af omdat het verschil in grip op kan leveren en voor levensgevaarlijke situaties kan
zorgen.” zegt Wouter. “Sowieso is het raadzaam om de bandenspanning maandelijks te

controleren en banden in ieder geval om de 9 jaar te vervangen. Wissel ook altijd beide
banden aan dezelfde as.” Bij het wisselen van de banden in het voor- en najaar worden
deze altijd gecontroleerd om na te gaan of er nog wel of niet mee gereden kan worden.
Vakkennis, een goed advies en duidelijke uitleg vindt Wouter erg belangrijk. Dit zorgt
ervoor dat U veilig te weg op kunt. “Na het monteren van uw nieuwe banden neemt de
Bandenstek uw oude banden mee om ze op een verantwoorde manier te recyclen.” Naast
banden voor uw auto levert de Bandenstek ook banden voor motoren, aanhangwagens en
campers en caravans en is er ook een ruime keuze in velgen.
Kijk voor meer informatie, de bedrijfsfilm of de recensies over de Bandenstek op www.
bandenstek.nl. Voor advies of een offerte is de Bandenstek telefonisch bereikbaar op
0599-454994 of 06-11914993.
De Bandenstek
Voorbeetseweg 71 | 9551VK Sellingen | Bezoek: Alleen op afspraak.
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Wilting Hogedruk Techniek in Vriescheloo

Professionele en industriële reinigingsmachines
Door Miranda Wolters
Iets langer dan een jaar geleden begon Jacob Wilting met
zijn onderneming, Wilting Hogedruk Techniek, aan de
Wedderweg in Vriescheloo. Maar wat is hogedruktechniek nu precies? Regiomagazine zocht het voor U uit;
Het zal inderdaad niet iedereen iets zeggen, hogedruktechniek. In het kort gezegd komt het neer op professionele
hogedrukpompen en hogedrukreinigers die gebruikt worden voor hogedrukreiniging met warm en/of koud water.
Wilting Hogedruk Techniek is specialist in onderdelen,
advies en accessoires voor hogedruk-reinigingsapparatuur.
Hogedrukreinigers
Jacob levert onder andere apparatuur en benodigdheden
waarmee bedrijven of particulieren hun auto’s, bedrijfsbussen, vrachtwagens, tractoren en landbouwmachines
kunnen reinigen. Hierbij moet U denken aan professionele
hogedrukreinigers met alle daarbij gewenste accessoires.
U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat deze apparatuur
de hogedrukreiniger van de bouwmarkt qua kwaliteit en
levensduur overstijgt maar uw auto wordt dan ook sneller
en beter schoon en het apparaat is nog steeds aantrekkelijk geprijsd gezien de lange levensduur. Voor hogedrukreinigers zijn er talloze accessoires te verkrijgen, mocht U
bijvoorbeeld een langere lans of een schuimlans nodig zijn
dan is dat ook mogelijk en een vloerreiniger is erg prettig
wanneer U uw bestrating zonder gespetter wilt reinigen.
Gebruikt U de hogedrukreiniger vaak? Dan is er ook de mogelijkheid om een (RVS) slanghaspel aan de muur buiten te
bevestigen waarop U de hogedrukreiniger snel en gemakkelijk kunt aansluiten zodat U direct aan de slag kunt. De
mogelijkheden zijn eindeloos!
Maatwerk
Voor intensief gebruik in alle mogelijke werkomstandigheden en voor de diverse sectoren heeft Wilting Hogedruk
Techniek uitgebreide mogelijkheden voor stationaire of
mobiele hogedrukreinigers op maat. Zoekt U een oplossing
voor uw reinigingsprobleem? Informeer dan bij Wilting
Hogedruk Techniek naar de juiste hogedruk unit & toebehoren voor uw toepassing. Wilting biedt de mogelijkheid
tot energiezuinige oplossingen d.m.v. frequentie gestuurde
motoren in functie van de afname gebruikers.
Autowasstraten en wasboxen
Hogedrukpompen en reinigers worden vanzelfsprekend
ook in professionele autowasstraten en wasboxen gebruikt. Jacob heeft diverse wasstraten geleverd en doet
dit voor zijn opdrachtgevers in samenwerking met andere
bedrijven. Na het bespreken van de wensen van de klant
wordt de hele inrichting inclusief hogedrukpomp, wasarmen aan het plafond en het schuimsysteem voor hen geregeld zodat de opdrachtgever er geen omkijken meer naar
heeft. Vervolgens kan men dan voor service, reparaties en
onderhoud ook bij Wilting hogedruktechniek terecht.

Van veeboeren, akkerbouwers en tuinders tot
scheepvaart
Veeboeren, akkerbouwers en tuinders maken ook gebruik
van door Jacob geleverde apparatuur. Zo was er een
varkensboer die zijn stal niet meer goed schoongespoeld
kreeg met zijn oude hogedrukreiniger. Het apparaat beschikte niet over voldoende druk en spoelcapaciteit. Na
overleg leverde Jacob hem een betere en op maat gemaakte machine die ervoor zorgt dat de stal er tegenwoordig
weer keurig netjes uitziet. Akkerbouwers gebruiken de specialistische hogedrukreinigers ook vaak voor het schoonmaken van hun machines.
In de scheepvaart worden ook hogedrukpompen gebruikt,
en dan in watermakers die zeewater kunnen filteren tot
drinkwater. Zo kan het dus gebeuren dat U de apparatuur
van Jacob tegenkomt bij een boer bij U in de buurt maar
ook in een marineschip in Den Helder.
Detailhandel
In de detailhandel maakt men veelvuldig gebruik van specialistische machines voor het reinigen van de winkelvloer.
Dit kan dan zowel een borstelmachine of dweilmachine
zijn waar men achter kan lopen of op kan zitten. Voor terrassen of bestrating buiten de winkel kunnen veegmachines ingezet worden die Wilting Hogedruk Techniek ook kan
leveren.

Ervaring en vakkennis
Jacob heeft al een flink aantal jaren ervaring in de branche.
Na zijn studie werkte hij als bedrijfsleider bij een soortgelijk bedrijf in de branche voordat hij besloot als zelfstandig
ondernemer verder te gaan. Hij werkt regelmatig samen
met andere bedrijven in hetzelfde vakgebied zodat er
bijvoorbeeld bij storingen altijd iemand bereikbaar is voor
het leveren van service, een reparatie of reserveonderdelen. Wilting Hogedruk Techniek levert hogedrukpompen
en reinigers van merken als Kränzle, Hawk en Cat Pumps
aan zowel bedrijven als (professionele) particulieren. De
website van Wilting beschikt over een compleet ingerichte
webshop die gebruikt kan worden voor o.a. het bestellen
van losse onderdelen en op afstand is het ook mogelijk
een advies te krijgen over welke machine en accessoires
het beste bij uw behoefte en wens of reinigingstaak passen.
Service en onderhoud is mogelijk in heel Nederland, mocht
U als bedrijf over een eigen service of onderhoudsteam
beschikken dan is het zelfs mogelijk voor Jacob om het
team op locatie te trainen zodat storingen zelf opgelost
kunnen worden.
Wilting Hogedruk Techniek
Wedderweg 36 | 9699 RE Vriescheloo
Tel: 0598 – 221222 | www.hogedruktechniek.nl
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D&H shop Musselkanaal,
niet alleen maar voor
snacks en koffie

Door Miranda Wolters
Ze waren al even open maar op 1 februari jl. openden Henrik en Desiree Eefting officieel de deuren van D&H shop aan de Schoolstraat 144 in Musselkanaal. Iedereen was
welkom om langs te komen en kennis te maken met het uitgebreide assortiment en te
zien hoe de shop geworden is.
Voorafgaand aan de opening op
1 februari hebben Hendrik en Desiree en hun hulptroepen wekenlang keihard gewerkt om de shop
helemaal opnieuw in te richten.
Er is een keuken geïnstalleerd, er
moesten nieuwe balies komen
en er werd een gezellige zithoek
met tafels en stoelen gecreëerd.
Daarnaast moesten natuurlijk alle
inkopen gedaan worden en dat was
ook nog een hele klus gezien het
uitgebreide assortiment.
Een praatje en een kop koffie
“Musselkanaal is een erg lang gerekt dorp”, zegt Desiree, “en wij merkten dat er in de
directe omgeving eigenlijk bijna geen winkel of bijvoorbeeld snackbar meer te vinden is.
Om toch in een behoefte te kunnen voorzien wilden mijn man en ik een shop gaan beginnen. Toen zich de mogelijkheid voordeed om deze al bestaande shop over te nemen zijn
we er gewoon voor gegaan.“ Desiree en haar man zijn erg blij met het pand en de locatie,
met aan de ene kant het tankstation en aan de andere kant een wasstraat. De meeste
tankstations zijn tegenwoordig onbemand en van persoonlijk contact is er dan op het
tankstation geen sprake meer. Met de shop hopen zij ervoor te zorgen ook weer een soort
van ontmoetingsplaats voor de klanten van het tankstation en de wasstraat te worden
waarbij altijd even tijd is voor een praatje of een kop koffie.
Natuurlijk zijn niet alleen tankende klanten welkom in de shop. “We verkopen niet alleen
maar koffie en tabak maar ons aanbod gaat veel verder dan dat.” zegt Desiree hierover. In
de shop kan men terecht voor verschillende frisdranken, bier en wijn, een latte of cappuccino, een vers belegd en gezond broodje maar ook voor een patatje, diverse warme snacks
of een heerlijke tosti of panini. Voor ieder wat wils en voor ieder budget geschikt, voor
€1,50 geniet U al van een goed en lekker gezet kop koffie.
Kaarten of voetbal kijken
In de shop is ook ruimte voor een gezellige zithoek waar U uw drankje, broodje of snack
kunt nuttigen “Onze zithoek met tafels en stoelen mag zelfs gebruikt worden voor bijvoorbeeld een potje kaarten met vrienden of kennissen. En bij belangrijke voetbalwedstrijden zijn we van plan deze op een groot scherm te laten zien zodat men hier gezellig kan
komen kijken, niemand hoeft dan thuis alleen op de bank te zitten.” vertelt Desiree. “Met
een hapje en een drankje of een kop koffie met appeltaart, en dat hoeft dan helemaal niet
vreselijk duur te zijn. Die speciale avonden waarop mensen welkom zijn voor bijvoorbeeld
het kijken van een voetbalwedstrijd kondigen we natuurlijk van tevoren aan.” Op deze
manier hopen Desiree en Hendrik de mensen in de buurt wat meer en gemakkelijker met
elkaar in contact te kunnen laten komen. Overigens is er ook aan de kinderen gedacht
want speciaal voor hen is er een kindermenu met frietjes en kipnuggets met een cadeautje. Ook zal er voor hen een aparte speelhoek ingericht worden.
Omdat wachten met een goed en lekker gezet kop koffie helemaal niet vervelend is krijgen klanten van de wasstraat naast de shop standaard 0,20 ct. korting op een kop koffie.
Bloemen, vleesschotels en pakketjes
Naast een uitgebreid assortiment aan dranken en etenswaren kunt U ook voor bloemen
bij D&H shop terecht. Ook kunt U in de shop of telefonisch uw vleesschotels voor een
barbecue of gourmet of hapjesschotels voor feestjes bestellen. Hiervoor hoeft U dus niet
meer helemaal naar het centrum van Musselkanaal of Stadskanaal. Pakketjes van UPS en
DPD kunnen ook gehaald en gebracht worden.
D&H Shop aan de Schoolstraat 144 in Musselkanaal is 6 dagen per week geopend van
9.00 uur tot 18.00 uur, op maandag is de shop gesloten.
D en H Shop | Schoolstraat 144 | Musselkanaal | 06-15362811
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Naaiatelier Vlagtwedde

Voor reparaties en verstelwerk, maatkleding en het laten borduren
van bedrijfskleding of cadeau
naamsbekendheid te krijgen
en op dit moment heeft mijn
bedrijf zich ontwikkeld tot
hoe ik het destijds voor me
zag.” zegt Sina hierover.
Als coupeuse maakt Sina
niet alleen maar kleding op
maat, haar werk bestaat voor
een groot gedeelte uit het
repareren en vermaken van
bijvoorbeeld kledingstukken
en gordijnen. Dat lijkt saai
maar is volgens Sina juist
vaak een uitdaging omdat je
hierin vaak de beste oplossing moet vinden zodat een
kledingstuk het mooist gerepareerd kan worden. Het zijn
dus niet alleen maar simpele
reparaties.
Door Miranda Wolters
Nadat Sina Wiardi de opleiding Mode en Kleding had
afgerond wist ze zeker dat ze uiteindelijk als zelfstandig
coupeuse aan de slag wilde. Ze besloot daarom om naar
de modevakopleiding in Arnhem te gaan om zich te gaan
specialiseren in alle technieken binnen het coupeuse vak.
Sinds 2011 werkt Sina in haar eigen bedrijf, Naaiatelier
Vlagtwedde. In eerste instantie begon ze aan de keukentafel maar na een verbouwing van een gedeelte van het huis
heeft ze nu haar eigen atelier. Een plek die voor privacy
en voor een betere balans tussen werk en privé zorgt. “In
het begin werkte ik ook nog parttime voor een werkgever,
ik wilde het zelfstandig ondernemerschap rustig opbouwen. Langzamerhand begon het Naaiatelier steeds meer

Tegenwoordig koopt bijna iedereen regelmatig nieuwe
kleding en komt het maken van maatkleding niet heel
erg vaak meer voor. Toch maakt Sina nog wel eens een
bruidsjapon of maatpak voor een speciale gelegenheid en
worden er in het naaiatelier ook nog kostuums voor theater
vervaardigd. Doordat de mode industrie erg vluchtig is
kan het daarnaast gebeuren dat U uw favoriete broek in
de winkel na een tijd niet meer kunt kopen dan kan Sina
uw favoriete broek natuurlijk gewoon voor U namaken,
desnoods een stuk of 3 in verschillende kleuren!
Voor het laten repareren of maken van kledingstukken en
gordijnen houdt Sina een aflevertijd van ongeveer een
week aan, maar in het geval van bijvoorbeeld het inkorten van gordijnen probeert ze een kortere termijn aan te
houden zodat U de gordijnen snel weer kunt ophangen.

Als extra service biedt ze een haal- en brengservice aan,
wanneer U niet over vervoer beschikt of slecht ter been
bent komt Sina in Vlagtwedde, Bourtange en omgeving bij
U thuis langs.
Ook voor het borduren van bedrijfskleding, relatiegeschenken of bijvoorbeeld kraamcadeaus kunt U bij Naaiatelier
Vlagtwedde terecht. De bedrijfskleding kan Sina ook leveren en een bedrijfslogo kan zelfs in groot formaat achterop
een jas geborduurd worden.

Tot op heden was Naaiatelier Vlagtwedde alleen geopend
op woensdag en donderdag maar om U nog beter van
dienst te kunnen zijn hanteert Sina vanaf heden ruimere
openingstijden. Deze zijn:
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag

: 13.00 tot 17.00 uur
: 9.00 tot 17.00 uur
: 9.00 tot 17.00 uur
: 9.00 tot 17.00 uur

Naaiatelier Vlagtwedde
Wischmei 34 | Vlagtwedde | Tel: 06 - 833 52 863
www.naaiateliervlagtwedde.nl
info@naaiateliervlagtwedde.nl
Facebook: www.facebook.com/ateliervlagtwedde
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Halve ton subsidie voor innovatieve machine
Glas Ockels
Glasbedrijf Glas Ockels in Stadskanaal krijgt € 50.000
subsidie van de provincie voor een nieuwe machine, die
het productieproces van dubbel glas helpt te verbeteren
en verduurzamen. De investering in deze innovatieve
machine levert het bedrijf meer omzet op en zorgt naar
verwachting voor twee extra banen.
Glas Ockels bestaat al meer dan honderd jaar en heeft op
dit moment 26 medewerkers in dienst. Bij de productie van
dubbel glas wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van zogenaamde afstandhouders. Deze profielen zijn meestal van
aluminium, maar worden tegenwoordig ook van kunststof
gemaakt. "Het grote voordeel hiervan is dat de isolatiewaarde van een isolatieruit naar een nieuw, hoger niveau

wordt getild", aldus Derk Mulder, directeur van Glas Ockels.
Energiebesparend en efficiënt
Met de nieuwe machine kan het bedrijf de kunststof profielen beter bewerken: in plaats van met de hand zagen,
worden ze straks automatisch gebogen. Daardoor is
er vrijwel geen zaagverlies
meer, kost het productieproces minder tijd en
wordt er energie bespaard.
Volgens Glas Ockels gaat
ook gaat de kwaliteit van
het eindproduct aanzienlijk

omhoog. "Een prachtig voorbeeld van een investering die
bijdraagt aan een vernieuwend midden- en kleinbedrijf,
met ook nog eens een positief effect op de werkgelegenheid", aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken.
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Complete metamorfose voor HaarSchaar Kappers
in Musselkanaal

Door Miranda Wolters
Toen Henriëtte Machiel in 2014 de kapsalon aan de Marktstraat 63 in Musselkanaal
overnam werd het interieur snel opgefrist
en ging ze verder als HaarSchaar Kappers.
Nu, begin 2020, was het tijd voor een
grondige opknapbeurt en herinrichting
van de kapsalon.
Samen met een interieurbouwfirma die
gespecialiseerd is in het inrichten van kapsalons werden de plannen voor de verbouwing in 2019 al gemaakt. “Wij dachten na
en vertelden hen hoe we het graag wilden
hebben en zij maakten de tekeningen
zodat we konden zien hoe het zou worden.
Op 2 januari begonnen we met het leeg-

halen van de kapsalon, alleen de plafonds
mochten blijven. Op 9 januari gingen we
weer open en op 11 januari vierden we
de heropening officieel.” vertelt Henriëtte.
Doel van de metamorfose was het compacter en gezelliger maken van de ruimte en
dat is gelukt.
Nu de complete metamorfose van de
kapsalon achter de rug is kan het team van
HaarSchaar Kappers weer verder met waar
ze goed in zijn; hun klanten met persoonlijke aandacht en tijd weer voorzien van
mooi haar. In de kapsalon werkt een team
van 4 kapsters bestaande uit Henriëtte zelf,
Henriëtte Buist, Esther Mulder en Joyce
Vos. Samen heeft het team de afgelopen

jaren een grote vaste
klantenkring opgebouwd
en uit het feit dat ze ontzettend veel bloemen
en cadeaus kregen bij
de officiële heropening
blijkt ook de waardering
van die vaste klanten.
Henriëtte zegt hierover:
“Met veel klanten die hier al jaren komen
hebben we inmiddels echt een band opgebouwd, sommigen hoeven als ze bellen
niet meer aan te geven welke behandeling
ze willen of door wie ze het liefst geknipt
willen worden want dat weten wij dan gewoon.” In de kapsalon heerste altijd al een
gezellige sfeer maar die komt nu, met de
nieuwe inrichting, nog meer tot uiting.
HaarSchaar Kappers werkt met producten
van de merken Artistique en KMS California. Artistique is een Nederlands merk
waarvan de producten vrij van parabenen
zijn en regelmatig worden getest. De kans
op allergieën of overgevoeligheid is dan
ook erg klein. 3 tot 4 keer per jaar volgt het

team een trainingsdag, workshop of look &
learn bij Artistique om zo op de hoogte te
blijven van de laatste trends. Ze leren dan
bijvoorbeeld alles over de laatste kniptechnieken maar ook over het realiseren van de
mooiste kleurresultaten van het haar.
Daarnaast werkt Henriëtte al sinds het
begin van haar carrière als kapster met de
verzorgings- en stylingproducten van KMS
California. KMS is een Amerikaans merk met
verschillende productlijnen zodat er voor
ieder kapsel en haartype een geschikt product te krijgen is en je je door HaarSchaar
Kappers perfect gekapte en/of gekleurde
haar zo lang mogelijk mooi houdt.

Marktstraat 63, 9581 AC Musselkanaal
0599- 417784 (b.g.g. 06-44559767)
info@haarschaarkappers.nl
www.haarschaarkappers.nl
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Verloskundigenpraktijk Flow:
10 jaar professionele en betrouwbare
verloskundige zorg in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Zwanger willen worden en zwanger zijn en een kindje krijgen is een spannende, belangrijke en bijzondere periode
in het leven. Betrouwbare en professionele begeleiding door een goede en fijne verloskundige is dan erg prettig. In
2010, alweer 10 jaar geleden, begonnen Maaike Bos en Jolanda Zomer-Prins samen Verloskundigenpraktijk Flow aan
de Hoofdstraat in Stadskanaal. Het team van Flow is inmiddels uitgebreid met Marleen Huiting-Ras als verloskundige
en Jody Bergan als waarnemend verloskundige.
Dat Verloskundigenpraktijk Flow dit jaar 10 jaar bestaat
betekent dat er in het verzorgingsgebied van de praktijk
ontzettend veel baby’s onder begeleiding van de verloskundigen geboren zijn. Maaike en Jolanda zeggen hierover:
“We begeleiden per maand ongeveer 30 bevallingen en
dat zijn dus in totaal ongeveer 3.600 baby’s. Alle bevallingen waren natuurlijk bijzonder maar wat voor ons als collega’s extra bijzonder was is dat we bij elkaars bevallingen
aanwezig geweest zijn.”
Zorgaanbod
In de verloskundigenzorg is de afgelopen 10 jaar niet heel
erg veel veranderd. Wel is het zorgaanbod in de praktijk
uitgebreid. Zo is er bijvoorbeeld het kinderwensspreekuur,
een spreekuur dat speciaal bestemd is voor paren met
een kinderwens. Op dit spreekuur kunnen vragen gesteld
worden, worden adviezen gegeven om zo gezond mogelijk
zwanger te worden en kunnen er eventueel onderzoeken
uitgevoerd worden. Samen met Kraamzorg Groene Kruis
wordt er eens per 2 maanden een voorlichtingsavond georganiseerd waarop een borstvoedingsdeskundige alle nodige tips en adviezen deelt over borstvoeding en natuurlijk
is er ook de mogelijkheid om als zwangere (en partner) O

Wee!, de allerleukste zwangerschapscursus te volgen. Ook
kunnen vrouwen in de praktijk terecht voor hun anticonceptie en kunnen de verloskundigen bijvoorbeeld een
spiraaltje plaatsen.
20- weken echo’s worden er in de praktijk ook gemaakt,
door Maaike of een echoscopist die een aantal keren per
week aanwezig is. Echo-onderzoek wordt gedaan om te
controleren of alles in orde is met het kindje, of hij of zij
goed groeit en vaak kan ook het geslacht van de baby
bepaald worden.
Bevallen in het ziekenhuis
Voor wie in het ziekenhuis wil of moet bevallen is er de
afgelopen tijd wel iets veranderd. Sinds het najaar van
2018 is de afdeling verloskunde in het Refaja ziekenhuis
in Stadskanaal gesloten en is bevallen in dit ziekenhuis
dus niet meer mogelijk. De verloskundigen van Flow
begeleiden daardoor nog bevallingen in 1 van de 4 andere
ziekenhuizen in de regio.
Met in totaal 4 verloskundigen in de praktijk is er 24/7 een
verloskundige beschikbaar om mee te gaan naar het OZG
in Scheemda, Treant in Emmen, het WZA in Assen of soms

naar het Martini in Groningen. Met een maximale aanrijtijd van 45 minuten komt de verloskundige zorg hierdoor
niet in gevaar. “We anticiperen op hoe het is, je houdt de
veranderingen in de zorg nu eenmaal niet tegen en samen
met de zwangere kijken we wat voor haar de beste opties
zijn.”, zegt Maaike hierover. “Voor ons is het enige nadeel
dat we wat meer in de auto zitten.”, vult Jolanda aan. In de
meeste gevallen zal er gekozen worden voor bevallen in
het ziekenhuis in Scheemda, waar men beschikt over goed
ingerichte verloskamers mét bevalbad zodat ook onderwater bevallen mogelijk is.
Mooiste beroep ter wereld
De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Flow
vinden dat ze het mooiste beroep ter wereld hebben. “Ik
wilde altijd al graag verloskundige worden en toen ik een
keuze moest maken heb ik nagedacht over andere beroepen maar ik ben toch voor dit vak gegaan. Ik vind het nog
steeds ontzettend bijzonder om te zien hoe een kindje in
de buik van een vrouw kan groeien.”, zegt Maaike. Een vertrouwensband opbouwen met de zwangere en haar partner
en samen toeleven naar een bijzonder moment in hun
leven blijft voor ieder van hen iedere keer weer speciaal!
Verloskundigenpraktijk Flow
Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal
Tel: 0599 65 22 47
Facebook: www.facebook.com/verloskundigenflow
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Peter Roggen uit Stadskanaal is
gestopt als brandweerman
De zestigjarige Peter Roggen uit Stadskanaal was jarenlang actief bij de brandweer in Stadskanaal. Op 1 september 1993 begon hij en op 31 december jl. brak voor hem
een einde aan een lang tijdperk aan. Daarin maakte hij
leuke en minder leuke momenten mee. Het is inherent
aan het werk als brandweerman, maar Roggen genoot
al die jaren van het samenwerken met de andere brandweerlieden.
Op zaterdag 25 januari jl. kwam Roggen nog even op de
kazerne in Stadskanaal langs. Het was net of hij nooit was
weggeweest, want de aanwezige brandweerlieden begroetten hem en vroegen meteen hoe het ging. “Ja, ik mag
nu een baard hebben. Dat mocht als brandweerman nooit”,
lachte Roggen toen een van de brandweerlieden hem
daarop ‘aansprak’. “Ja, de sfeer was hier altijd goed.”

Peter Roggen werkte al die jaren dat hij brandweerman
was bij diverse gemeentes. Momenteel in Sellingen. Hij
kon het altijd prima combineren. “Voor nu is het mooi
geweest. Ik ben zestig jaar en dat is een mooi moment om
ermee te stoppen.” (Regiomagazine / Gerry Grave)
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Houd de dief buiten de deur!
Stukje Inbraakbeveiliging in Wedde

Door Miranda Wolters
Dennis Stukje heeft de afgelopen jaren al veel klanten bedient met zijn bedrijf Stukje Glasservice en Timmerwerken.
Na een golf van inbraken in de regio besloot hij zich ook te gaan specialiseren in inbraakbeveiliging en inmiddels is
Stukje Inbraakbeveiliging een apart onderdeel van zijn bedrijf geworden.
“Niets is vervelender dan een inbraak in je woning”, zegt
Dennis. “Behalve het feit dat inbrekers vaak veel schade
aanrichten en waardevolle zaken stelen zorgt het ook voor
een onveilig gevoel in je eigen huis.” Daarom is Dennis
zich de afgelopen tijd gaan bekwamen in inbraakbeveiliging. Hij zocht contact met leveranciers, volgde diverse
cursussen en kocht de hiervoor benodigde tools en materialen.
Goede sloten van hoogstaande kwaliteit
Stukje inbraakbeveiliging zorgt voor een veilig thuis en
levert een totaalpakket van kwalitatief hoogstaand niveau.
Dennis kijkt samen met U naar wat er nodig om uw woning

goed te beveiligen zodat U uw woning voor inbrekers zo
onaantrekkelijk mogelijk maakt. Hebt U er bijvoorbeeld
weleens bij stil gestaan dat het zijlicht, het glas naast of in
uw voor- of achterdeur, ervoor kan zorgen dat dieven binnen enkele seconden in uw woning staan? Behalve goed
hang-en sluitwerk op de deur is dan het aanbrengen van
gelaagd glas in het kozijn een goed idee. Op locatie wordt
gekeken naar de omtrekspeling van de ramen en deuren,
de scharnieren, de tochtprofielen, de beglazing, eventuele
houtrot en uiteraard de bestaande sloten en cilinders. Ook
wordt er gekeken naar eventuele ‘onzichtbare plekken’ ,
wellicht kan een camera uitkomst bieden om het zo alsnog
zichtbaar te maken voor u.

Goede sloten zijn de beste inbraakbeveiliging omdat die
er logischerwijs voor zorgen dat alles goed dicht en op
slot kan. “Amateur inbrekers gaan vaak voor het intikken
van een raam maar de professionele inbreker van tegenwoordig gaat voor inbreken door het ‘kerntrekken’
van het slot.“ legt Dennis uit. “Dit wordt ook wel de
‘Bulgaarse’ methode genoemd. Hierbij trekken ze
de cilinder kapot, deze knapt in twee stukken. Het
binnenste deel springt naar binnen, het buitenste
deel wordt uit het slot en het schild getrokken
waardoor de ongenode gasten zichzelf al toegang
kunnen verlenen met een simpele bouwsleutel. Een
kwalitatief hoogwaardige cilinder biedt uitkomst.
Wij adviseren U natuurlijk graag over de beste mogelijkheden.” Tegenwoordig zijn vrijwel alle sloten
in nieuwe kozijnen 3-puntsloten, deze sluiten door
middel van 2 verschillende haken en de ‘normale
nachtschoot’ in het kozijn. Dit maakt dat de deur
altijd goed afgesloten is, of U deze nu van buiten of
van binnen afgesloten hebt.
Elektronische cilinders, sloten en camerabeveiliging
Elektronische cilinders en sloten zijn bij de meeste
mensen nog redelijk onbekend maar worden ook
steeds vaker geïnstalleerd. Groot voordeel hiervan is dat uw sleutels nooit meer rondzwerven of
kwijtraken. Elektronische sloten openen en sluiten
doormiddel van een motorbesturing, software of
een magneet. De sloten zijn te openen of sluiten
met een kaartlezer, pincode, vinger of iris scanner
of met een tag (drup) of app op uw telefoon. Deze
cilinders zijn overigens ook erg geschikt voor bedrijven want met de meegeleverde software heeft
U altijd inzicht in wie wanneer het pand betreedt of
verlaat. Ook kunt u er een tijdszone in aanbrengen,
bijvoorbeeld een schoonmaker die u alleen toegang
wil verlenen tussen 8.00 en 12.00, hierin zijn vele
mogelijkheden, dit wordt de toekomst!
“Camera’s schrikken inbrekers ook af en in combinatie met goede sloten en cilinders heb je het dan
helemaal goed voor elkaar.” vult Dennis aan. Bij
een mislukte inbraakpoging kunnen goede camerabeelden al snel leiden naar de dader(s) zodat U de
ontstane schade die uw verzekering niet dekt op
hen kunt verhalen. De camera’s die Stukje Inbraakbeveiliging monteert zijn tot op 30 meter in het
donker identificatiewaardig. Hiervoor werkt Dennis
samen met CID Automatisering uit Winschoten, zij
zijn gespecialiseerd in camerabeveiliging en automatisering.
Samen met Stukje Glasservice en Timmerwerken
waarmee Dennis het ondernemerschap begon heeft
hij nu een compleet pakket voor zijn klanten en kan
hij een totaalpakket leveren. Als U bijvoorbeeld uw
schuifpui goed tegen inbraak wilt laten beveiligen
dan kan een eventuele reparatie van houtrot direct
meegenomen worden. Verder kunt U bij Stukje
Glasservice en Timmerwerken ook nog steeds
terecht voor een nieuwe aanbouw, kozijnen en
onderhoud, uw tegelwerk of een compleet nieuwe
badkamer.
Mocht het overigens gebeuren dat U de sleutel van
uw goed beveiligde pand, woning of kantoor kwijtraakt, dan kunt U natuurlijk ook bellen met Stukje
Inbraakbeveiliging. Dennis helpt U dan weer binnen
te komen zonder al te veel schade en hij zorgt ook
direct voor een vervangende en passende cilinder
en eventueel een nieuw slot.
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Liftservice Noord in Stadskanaal, een
betrouwbare partner in lifttechniek
staalkabels gewerkt, tegenwoordig kiest men vaker voor banden. Een controlesysteem
controleert overigens of alles nog naar behoren werkt en CE-keurmerken en periodieke
keuringen zorgen ervoor dat gebruikers met een gerust hart een lift kunnen gebruiken.
Liftservice Noord zorgt niet alleen voor het installeren van nieuwe liften maar is ook specialist op het gebied van renovatie van oudere liftinstallaties. Voor iedere liftinstallatie is
er de juiste oplossing in de vorm van volledig op elkaar afgestemde ombouw- en renovatiepakketten. “Onze pakketten zijn van zeer hoge kwaliteit en we geven dan ook 5 jaar
garantie op plaatsing en onderdelen” aldus Yke-Jan. Na modernisering van de besturing
bespaart de klant vaak behoorlijk op de stroomkosten.

(vervolg van voorpagina)
“Ondernemen is topsport.” vindt Yke-Jan.”Je bent altijd met je bedrijf bezig en moet je
blijven onderscheiden en specialiseren om in de markt te blijven en ondanks de crisis een
aantal jaren geleden is ons dat gelukt. Dingetje is wel dat het tegenwoordig best moeilijk
is om goed technisch en mechanisch onderlegd personeel te vinden die ook nog eens op
hoogte durven te werken. Qua technisch onderwijs zijn er dus nog wel wat verbeterpunten.”

Omdat men voor het vervoer naar boven en beneden vaak echt afhankelijk is van een lift,
denk aan bewoners van een complex met 17 etages, heeft Liftservice Noord een 24-uurs
servicedienst. Wanneer er een storing aan de lift is wil men de klant zo snel mogelijk helpen door de storing te verhelpen. Qua onderhoud aan een lift hangt de frequentie hiervan
een beetje af van het type lift, wat het advies van de fabrikant is en hoe vaak de lift op en
neer gaat. In overleg wordt er een onderhoudsplan opgesteld en komt Liftservice Noord 1
of 2 keer per jaar langs om te controleren of alles nog soepel loopt en alle veiligheden op
de lift nog werken. Belangrijk, want periodiek onderhoud aan een liftinstallatie geeft U de
zekerheid van een betrouwbare en veilige rit in de lift naar boven of naar beneden.

De afgelopen 30 jaar is er in de liftechniek veel veranderd. Machines voor de liften waren
vroeger echt groot en zwaar en deze zijn nu allemaal lichter waardoor het gewicht van
een liftcabine bijna is gehalveerd ten opzichte van vroeger. Werd er vroeger vooral met

Voor meer informatie en advies kunt U contact opnemen met Liftservice Noord aan de
Oosterstraat 78a in Stadskanaal, op telefoonnummer 0599- 795 357 of via een email naar
info@liftservice-noord.nl. www.liftservice-noord.nl
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Keurslagerij Cor Klein in Stadskanaal ontzorgt bij elke maaltijd

Keurslagerij Cor Klein is een ambachtelijk bedrijf dat
generatie op generatie wordt voortgezet. Cor is de
derde generatie die nu werkzaam is binnen het bedrijf.
Al 95 jaar, zo lang is Keurslagerij Cor Klein een begrip in
Stadskanaal. De liefde voor het ambacht, de familiaire
sfeer en bovenal het maken en verkopen van topkwaliteit -tegen een betaalbare prijs, zijn de sleutels van deze
lange periode. Met veel plezier wordt gewerkt aan het
bereiden van vers kwaliteitsvlees en niet alleen dat; bij
Keurslagerij Cor Klein slaagt u ook als u complete maaltijden wenst.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

VLEESPAKKET
AANBIEDING!
500 gram shoarma
500 gram runder gehakt
4 slavinken
2 kipfilet
100 gram schouder ham

SAMEN € 12.50
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M-Ployee intermediair
voor vakspecialisten in Stadskanaal
viert 10-jarig jubileum
Door Miranda Wolters
“De afgelopen 10 jaar zijn voorbij gevlogen.” aldus Erik Lassche, algemeen directeur van M-Ployee. “Toen we in maart 2010 van start
gingen begonnen we met een kleine portefeuille van opdrachten
voor zo’n 60 uitzendkrachten. Inmiddels werken er dagelijks 350 uitzendkrachten voor onze verschillende opdrachtgevers.”
Erik had al veel ervaring opgedaan in de uitzendbranche toen hij destijds met M-Ployee aan de weg begon te timmeren. M-Ployee vestigde
zich in 2010 elders op het bedrijventerrein in Stadskanaal maar in 2013
betrok men het nieuwe pand op de huidige locatie aan de Tinnegieter.
Tegenwoordig heeft M-Ployee ook een vestiging in de stad Groningen
en werken er bij M-Ployee in totaal 6 medewerkers op kantoor. Met de
hoeveelheid werk en steeds veranderende regelgeving is dat volgens Erik
ook echt nodig.

Groot verschil tussen uitzenden en payrollen is dat de opdrachtgever in
het geval van uitzenden ook de werving en selectie door M-PLoyee laat
Die steeds veranderende regelgeving maakt het werk in de uitzendbranuitvoeren, een van de specialiteiten van het bedrijf. Bij payrollen selecche nog steeds uitdagend. In 2015 introduceerde de overheid al de wet
teert de opdrachtgever de kandidaat zelf en brengt deze dan onder bij
WWZ en deze werd op 1 januari van dit jaar opgevolgd door de WAB. De
M-Ployee die alle verdere administratieve zaken op zich neemt.
WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans en heeft als doel uiteindelijk
zoveel mogelijk werkenden aan een vast contract te helpen. In het huiDat uitzendkrachten of payrollers voorzien in de flexibele behoefte van
dige bedrijfsleven is volgens Erik nog steeds behoefte aan een flexibele
de opdrachtgever is duidelijk, maar wat is dan het voordeel voor de kanschil aan personeel. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan schildersbedrijven die
didaat? “Binnen M-Ployee zijn er een flink aantal uitzendkrachten die al
vooral seizoensgebonden werken. Wij zijn daarom steeds bezig om onze
jaren voor ons werken.” vertelt Erik. “Het gaat dus niet alleen maar om tijdienstverlening aan te passen waarbij we onze visie, doen waar je goed in
delijke opdrachten van slechts een paar weken. De uitzendkrachten die
bent, constant voor ogen houden.” De komende jaren zal de dienstverlevoor ons werken zijn overtuigd van hun eigen kwaliteiten en willen ook
ning zich gaan focussen op het compleet ontzorgen van de opdrachtgeeen bepaalde mate van flexibiliteit en variatie in het werk dat zij doen
vers, in het MKB met name op P&O gebied. Hierbij moet men denken aan
houden. Er is voor hen vrijwel altijd doorlopend werk in verschillende procontractbeheer, het voorbereiden van audits en de loonadministratie.
jecten, waarbij we ze op dezelfde manier belonen als de werknemer die in
dienst van het bedrijf is en er ook gewoon pensioen opgebouwd wordt.”
M-Ployee is specialist op het gebied van uitzenden, payrollen, werving en
selectie en detachering. De nadruk lag bij de start van de onderneming
Er is op dit moment een tekort aan personeel in de technische branche.
daarbij op de industriële techniek en de bouw en schilder sector maar
Dat heeft voor een deel met de vergrijzing in de regio te maken maar
sinds een aantal jaren levert M-Ployee ook productiemedewerkers aan
ook met het feit dat jongeren minder bekend zijn met de beroepen in
een grote speler in de levensmiddelenindustrie.
deze sector. M-Ployee startte daarom samen met de Gemeente Stadskanaal een project om jongeren in de bijstand kennis te laten maken met
bijvoorbeeld het beroep van schilder.
“Inmiddels zijn er een aantal schilders opgeleid die nu ook voor de opdrachtgever, Zandstra Schilderwerken, aan het werk gegaan zijn.” vertelt
Erik met trots. M-Ployee is dus constant op zoek naar jonge vakmensen
zoals schilders, metselaars, timmermannen, wtb-ers, lassers en andere industriële techneuten.
Wat het werken in de uitzendbranche, ondanks de veranderende en
steeds strenger wordende regelgeving nog steeds zo uitdagend maakt?
“We hebben bij M-Ployee iedere dag met veel verschillende mensen te
maken. Van productiemedewerker tot hoogopgeleide techneut tot opdrachtgever en dat maakt dat geen dag hetzelfde is. We willen ons blijven
onderscheiden in de branche en dat houdt ons in beweging.” aldus Erik.
M-Ployee intermediair voor vakspecialisten
Tinnegieter 33a | Stadskanaal | Tel: 085 - 273 0225 | www.m-ployee.nl
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Sport en gezelligheid gaan samen bij Sportstudio Caroline
Fit&Fun in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Aan je lichaam, conditie en geest werken in de lokalen waar vroeger kinderen in de schoolbanken zaten, dat kan bij Sportstudio Caroline Fit&Fun aan de Oosterstraat in Stadskanaal.
Het oude schoolgebouw uit 1919 werd 23 jaar geleden al omgetoverd tot sportstudio waarin
veel oude elementen van de school nog terug te herkennen zijn.
Wat in ieder geval bij binnenkomst direct opvalt is dat
Sportstudio Caroline geen typisch standaard sportschool
is, je vindt er bijvoorbeeld geen groot scala aan fitnessapparatuur. De sfeer in de sportstudio is zelfs huiselijk te
noemen, de sfeer die Caroline bij het inrichten destijds ook
voor ogen had. Zelf zegt ze hierover: ”Sporten en bewegen
moet niet alleen functioneel zijn maar ook leuk en gezellig.
Fit&Fun dus.” De kleinschaligheid van de sportstudio en
het persoonlijke contact met alle leden draagt hier natuurlijk ook aan bij. Veel leden blijven dan ook na de lessen
even hangen aan de bar voor een kop koffie, thee of ander
drankje.
Sportstudio Caroline biedt zowel groepslessen als personal
training aan in veel verschillende vormen. Voor iedereen
die lekker in beweging wil zijn, een sterker en strakker
lichaam wil krijgen of gewoon beter in balans wil komen,
voor zowel beginners als gevorderden, jong en oud, man
en vrouw. Alle lessen worden gegeven door Caroline of
een van de andere instructeurs die door regelmatig bijscholen de juiste kennis in huis hebben.
Groepslessen
Groepslessen worden van maandag tot en met zaterdag
in de ochtend en avond gegeven waarbij je van tevoren
niet hoeft aan te geven wanneer je komt. Iedere vorm van
sporten wordt meerdere keren, op verschillende momenten, aangeboden. Dit geeft veel keuzevrijheid zodat het
sporten altijd in je agenda in te plannen is.
Qua Yoga biedt Caroline zowel Yin als Yang Yoga. Bij Yin
Yoga worden er vooral stretch en ontspanningsoefeningen
gedaan. Die zorgen voor versoepeling van het bindweefsel

in je lichaam waardoor bewegen
gemakkelijker gaat. Deze vorm
van yoga zorgt voor rust en
ruimte in je lichaam en dus ook
voor rust en ruimte in je hoofd.
Yang Yoga is daarentegen een
wat actievere vorm van yoga
waarbij je door het uitvoeren
van krachtige houdingen zoals
de zonnegroet en krijger o.a. aan je balans, houding en
souplesse werkt. Pilates is gericht op het verkrijgen van
een sterker korset (buik-, heup-, rug- en bekkengebied) van
het lichaam waardoor rugklachten verminderen. BodyFit
is een vorm van bewegen waarbij je spierversterkende
oefeningen doet en gebruik maakt van losse gewichtjes,
banden en elastieken en kettlebells en als je kiest voor
de les BodyPower worden alle spiergroepen met behulp
van een stang met gewichten getraind. In een van de zalen
staan 15 fietsen waarop spinning/cycling lessen gegeven
worden (met wattagetraining!) en ook is er op vrijdagavond
Outdoor Bootcamp waarbij je met de groep lekker naar
buiten gaat om aan je conditie en kracht te werken. Als
laatste zijn er nog de lessen Steps en Dance, lekker bewegen en werken aan je conditie op muziek waarbij zeker niet
te ingewikkelde choreografie gebruikt wordt.
3Care
Caroline en Roelof zijn ook coach van gezondheidsprogramma 3Care. “Een programma waarmee we je kunnen
begeleiden naar een gezonde leefstijl. Het gaat hierbij niet
om een dieet maar het is een programma dat bestaat uit 2
verschillende fases, waarbij je gebruikmakend van pure en
gezonde producten die o.a. veel eiwitten en goede vetten

bevatten, werkt aan een betere balans in je lichaam waardoor je uiteindelijk beter in je vel komt te zitten en gewicht
verliest.” legt Caroline uit. Met behulp van een map en
honderden recepten op een website leer je gevarieerder te
eten waarbij je geen honger zult lijden. Dit zorgt er mede
voor dat je je gezonde leefstijl ook gemakkelijk weet te
behouden.
RH Massages
Na het sporten of ter ontspanning is het ook mogelijk je te
laten masseren door Roelof. Massages kunnen in overleg met Roelof helemaal aangepast worden aan je eigen
behoefte en er is keuze uit stoelmassage of massages op
de tafel. Dit is dan een klassieke- of holistische ontspanningsmassage. Ook voor klachtenbehandeling en zwangerschapsmassage kun je bij Roelof terecht. Stoelmassages
zijn vooral gericht op het rug- nek- en schoudergebied
en kunnen ook heel goed op locatie, bijvoorbeeld op het
werk, gegeven worden.
Sportstudio Caroline Fit & Fun
Oosterstraat 11 | 9502 EC Stadskanaal
Tel: 06 24 24 02 15
E-mail:info@sportstudiocaroline.nl
www.sportstudiocaroline.nl
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Charity event voor
Make a Wish Nederland
van Round Table
Kanaalstreek
STADSKANAAL – Round Table Kanaalstreek organiseert
op zaterdagavond 4 april opnieuw een charity event om
geld in te zamelen voor een goed doel. Met dit event levert de vereniging voor de derde keer een gezamenlijke
bijdrage aan de gemeenschap.
Round Table is een vereniging voor mannen in de leeftijd
van circa 21 tot 40 jaar. Voornamelijk doel van de mannen
is het versterken van onderlinge vriendschappen en het
van elkaar willen leren. De leden van de vereniging komen vanuit allerlei verschillende
beroepsgroepen en daarnaast vinden ze het ook erg belangrijk om iets voor de gemeenschap te kunnen betekenen.
In 2016 begonnen zij daarom met het organiseren van dit tweejaarlijkse event en net
als de vorige edities zal de avond weer plaatsvinden op het oude Philips terrein aan de
Kathodeweg in Stadskanaal. Dit jaar bleek het oude personeelsrestaurant echter niet beschikbaar en men heeft ervoor gekozen het feest te laten plaatsvinden in een ander nog

bestaand pand op het terrein, de oude fabriekshal.
De opbrengst van de avond zal dit jaar gaan naar Make
a Wish Nederland, de non-profit organisatie die wensen
van kinderen met een ernstige of zelfs levensbedreigende
ziekte in vervulling laat gaan.
"Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij
ook geloven dat hij beter wordt". Onderzoek toont aan dat
het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en
hun omgeving weer hoop en vertrouwen geeft, en blijvend
impact heeft.

De voorbereidingen voor het charity event zijn inmiddels
al in volle gang, de oude fabriekshal wordt schoongemaakt
en ingericht en de online kaartverkoop is gestart. Kaarten
zijn voor iedereen voor € 21,50 verkrijgbaar via www.megasupertof.nl. Het feest start om 20.00 uur en samen met
de liveband Q5 New Style en een DJ belooft het een mega
supertoffe avond te worden!
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JDK Schoonmaakservice in 2e Exloërmond
Vakwerk met een glashelder resultaat
Door Miranda Wolters
Jordy en Erik van JDK Schoonmaakservice zijn iedere dag, al dan niet samen, onderweg
om hun klanten te bezoeken. Beide hebben ze vele jaren ervaring op het gebied van
schoonmaken en ze reinigen werkelijk van alles.
Het wassen van ramen van woningen en
bedrijven is hun voornaamste bezigheid
en daar zijn ze dan ook erg goed in. ”Wij
wassen de ramen het liefst lekker op de
ouderwetse manier, dus met de ladder en
ramenwisser. Alleen voor moeilijk bereikbare ramen en kozijnen maken we gebruik
van telescoopbewassing met osmosewater.
Veiligheid gaat natuurlijk altijd voor. Reden
waarom we het liefst de ladder gebruiken
is simpelweg omdat we dan de ramen en
kozijnen het beste schoon kunnen maken.”
vertelt Jordy.
Bij het wassen van ramen zijn de kozijnen
overigens net zo belangrijk en deze worden

dan ook goed schoongemaakt en van een
waslaag voorzien. Watervlekken en ander
vuil kunnen door zonlicht bijvoorbeeld
veranderen in vlekken die niet meer te
verwijderen zijn. De waslaag zorgt ervoor
dat de kozijnen langer beschermt zijn tegen
vuil en voorkomen dat vlekken onverwijderbaar worden.
Telescoopbewassing wordt door Jordy en
Erik vaak wel toegepast voor het reinigen
van zonnepanelen. Die moeten, om een
goede opbrengst te kunnen blijven geven,
ook met enige regelmaat schoongemaakt
worden. Soms voldoet 1 keer per jaar maar
in veel gevallen is een paar keer per jaar

wenselijker. Het osmosewater dat bij de
schoonmaak gebruikt word zorgt ervoor
dat de gereinigde oppervlakken streeploos
drogen.
JDK schoonmaakservice is niet alleen maar
in te zetten voor het wassen van ramen.
Regelmatig en op structurele basis zorgen
Jordy en Erik voor de schoonmaak van de
kantoren, kantines en sanitair van verschillende bedrijven. Daarnaast reinigen ze ook
hout- of kunststofdelen aan woningen,
rolluiken, dakgoten, gevels en straatwerk.
Rolluiken worden daarbij zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant gereinigd.
“Wat veel mensen niet van ons weten”,
zegt Jordy , “is dat we ook interieurs reinigen. Hiervan kun je bijvoorbeeld gebruik
maken voordat je een nieuwe woning
betrekt. We werken ook samen met een
aantal makelaars uit de regio voor wie we
de woningen helemaal reinigen zodat ze
fris de verkoop in kunnen.”

Wat de mannen van JDK schoonmaakservice zo mooi aan hun werk vinden? “We
zijn iedere dag buiten, komen op veel
verschillende plaatsen en er is vaak best
wel even tijd voor een praatje of kop koffie
met onze klanten.” zegt Erik. Jordy lacht en
zegt: “Soms gebeurt het me wel eens dat ik
ineens besef dat ik op plekken kom waar ik
nooit was gekomen als ik geen glazenwasser was geweest.”
Voor meer informatie, tarieven of voor het
maken van een afspraak kunt U contact
opnemen met JDK schoonmaakservice via
telefoon, mail of app. Jordy of Erik komt
graag bij U langs om persoonlijk kennis te
maken en uw wensen te bespreken.
JDK Schoonmaakservice
Zuiderdiep 71
2e Exloërmond
Telefoon: 06 15346134
Email: jdkschoonmaakservice@gmail.com
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Niels Grevink uit Ter Apel
tekende contract bij Duitse
profclub SV Meppen
Voor Niels Grevink uit Ter Apel
is een jeugddroom uitgekomen. De boomlange aanvaller
wilde vroeger al profvoetballer worden en dat is hem
gelukt; de 22-jarige tekende
eind januari jl. een profcontract bij de Duitse 3. Ligaclub
SV Meppen op een krap half
uur rijden van zijn woonplaats.
Hij kan net als zijn ouders zijn
geluk niet op.
In huize Grevink was het afgelopen dinsdag
4 februari jl. goed toeven. Logisch, want
Niels’ ouders Jonnie en Anneke zijn maar
wat trots op hun zoon die het zover heeft
geschopt. Niels was net na twaalf uur in
de middag thuisgekomen van een krachttraining bij de club en had maar even tijd
om te eten. Dat doet hij wel vaker. “Het is
helemaal niet ver en ik kan zo even heen
en weer rijden. Ideaal.” Zijn ouders vinden
het niet erg en steunen hem door dik en
dun. Dat deden ze al tijdens zijn beginperiode in het Duitse voetbal. Dat was twee
seizoenen terug toen hij bij de amateurs
van Blau-Weiss Dörpen terechtkwam. Daar
deed hij het prima en dwong de Ter Apeler
een overgang naar het ‘Nachwuchsteam’
van SV Meppen af. Dat is het zogenaamde
beloftenteam, in feite SV Meppen 2. Dat
team was vorig seizoen competitiegenoot
van Blau-Weiss Dörpen, de club die halverwege dat seizoen werd opgeheven. “Toen
ging ik naar SV Meppen. Tobias Bartels was

er trainer en hij benaderde
me. Toenmalig teammanager,
Lukas Gründer van Blau-Weiss
Dörpen, ondersteunde me
daarbij.”
De talenten van de snelle en
technische aanvaller bleven
niet onopgemerkt. “Dat leerde
hij bij de jeugd van FC Emmen”, haakte vader Jonnie
in. Moeder Anneke luisterde
aandachtig mee en heeft net
als Jonnie erg veel zin in de
vele wedstrijden die nog op het programma
staan. “Ze moeten ook tegen 1860 München. Daar gaan wij dan ook naartoe en
maken er dan een mooi weekend van”,
aldus Niels’ ouders. Op dat moment was
de aanvaller alweer naar SV Meppen om er
een veldtraining mee te maken. “Alleen op
dinsdag trainen we twee keer en het gaat
er echt om weg, hoor. Echt heel fanatiek. Ik
heb er erg veel zin in en hoop uiteraard dat
ik aan spelen toekom”, sprak de aanvaller.
Tijdens het afgelopen trainingskamp dat
SV Meppen in Turkije belegde etaleerde
hij zijn klasse en werd hij definitief bij de
selectie gehaald. “Hopelijk zit ik binnenkort
snel bij de wedstrijdselectie. Hiervoor moet
ik mezelf elke training weer laten zien en
me steeds verder ontwikkelen. Het doel is
om basisspeler te worden en daarna mijn
minuten in het elftal te maken. Helaas
hebben we de laatste twee wedstrijden
onterecht verloren. Maar wij horen wél in
de top vijf van de competitie thuis.”
(RegioMagazine / Gerry Grave)
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Gerdie Moorlag uit Onstwedde Hoogst haalbare erkenning
12,5 jaar in dienst bij
in de slagersbranche
Renate Paans Accountancy
voor Gerda Meijer-Drenth

van Slagerij Hemmen in
Onstwedde

Op 20 december jl. was Gerdie Moorlag uit Onstwedde twaalf en een half jaar werkzaam bij Renate Paans Accountancy in haar woonplaats. Op 20 juni 2007 begon ze er
te werken. Het bedrijf zat destijds nog in Alteveer. Gerdie studeerde toen nog aan het
hbo en deed de opleiding Accountancy. In het kader van een zogenaamde snuffelstage
kwam ze er terecht.
Gerdie werkt er met veel plezier en kan vanuit de spreekruimte in het kantoorpand haar
woning zien. “Ja, in de pauze loop ik even naar huis toe. Het is vlakbij en we hebben een
uur pauze”, sprak Gerdie. “Het werk dat ik doe is erg leuk en vooral de contacten met de
verschillende klanten die we hebben zijn erg leuk. Natuurlijk is alles meer gedigitaliseerd,
maar de contacten blijven gelukkig.” (RegioMagazine / Gerry Grave)

Maandag 13 januari was voor
Gerda Meijer-Drenth van
Slagerij Hemmen in Onstwedde een bijzondere dag
die ze niet snel zal vergeten.
Ze kreeg de oorkonde met
bijbehorende buis en gouden
meesterspeld uitgereikt die
horen bij de titel branche
erkende meesterverkoper,
de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap voor
verkopers in de slagersbranche. Hiermee is Gerda de
eerste vrouw die deze titel
in Nederland mag voeren en
daar zijn ze bij Slagerij Hemmen met recht trots op!
Voor het krijgen van de
erkenning moest Gerda de meesterproef afleggen die uit een theorie en praktijkgedeelte
bestond. De theorietoets testte onder andere haar productkennis en tijdens het praktijkgedeelte van de meesterproef letten de beoordelaars onder andere op presentatie en
culinaire kennis, voedselveiligheid en klantbediening. Eind november moest Gerda vervolgens het door haar geschreven verkoopplan waarin ze haar ideeën over klantcontact,
verkoop en vernieuwing beschreef, presenteren. Uiteindelijk werd haar vakkennis door de
beoordelaars met ‘excellent’ beoordeeld. “Mede dankzij het team heb ik dit kunnen bereiken en ik hoop ook na de overname van de slagerij door Mark, in mei van dit jaar, nog lang
met hen te mogen samenwerken. Ik ben supertrots!”, zegt Gerda over haar prestatie.
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Sellingen Zaterdag 2 nog volop
in de race voor kampioenschap,
Rolan Eikens blijft echter voorzichtig
Het vriendenteam van Sellingen Zaterdag 2 staat
er halverwege het seizoen heel aardig voor in de
reserve zesde klasse, de absolute kelder van het
amateurvoetbal. De spelers genieten er echter niet
minder om en presteren elke week naar behoren.
Dat resulteerde dan ook in een vierde plaats met
maar drie verliespunten meer dan het vierde elftal
van VVS uit Oostwold in de gemeente Oldambt.

“Ik ben niet heel tevreden over de eerste seizoenshelft. We hebben het wel heel gezellig gehad en een
paar keer gewonnen, maar toch ook veel kostbare
punten verspild. We zijn nog wél in de race om het
kampioenschap te winnen. Maar we hadden eerste of
tweede kunnen staan.” Of zijn ploeg kampioen wordt
is natuurlijk de vraag. Eikens gaat er zelf vanuit dat
het niet lukt en geeft daarbij aan dat dat geen ramp
is.

Rolan Eikens is echter nog niet tevreden, omdat zijn
ploeg onnodig te veel punten heeft laten liggen.
Eikens is een echte Musselkanaalster, maar voetbalt
met plezier bij de geel-zwarte brigade die nog altijd
kans heeft de titel te pakken.

Komend seizoen is Eikens er echter niet meer bij. Hij
gaat dan met andere vrienden op zondag in het vijfde
team van FC Ter Apel’96 spelen. “Eerst dit seizoen
goed afsluiten. Dat vind ik wel erg belangrijk. Ik wil
nog benadrukken dat ik het erg naar mijn zin heb bij
Sellingen, maar naar Ter Apel is het vervoer wat beter
geregeld.”

Ricardo van der Werf gaat met Alteveer voor
kampioenschap
heeft behaald. We gaan er alles aan doen de achterstand op BNC goed te maken en ik
hoop dat we dan een kampioensfeestje mogen meemaken. Alteveer hoort in de vierde
klasse thuis. Ik ga er met mijn teamgenoten alles aan doen te promoveren. Dat moet
gewoon.”
Van der Werf die inmiddels in Assen woont, reist steeds vrolijk naar Oost-Groningen op en
neer. Hij voelt zich echt heel erg bij de club thuis. Van der Werf is een gevoelsmens en uit
zich ook gemakkelijk en zegt dan ook vrij stellig dat ‘Alteveer één grote familie is’. Het feit
dat er altijd veel thuis- en uitpubliek is waardeert hij dan ook enorm. Alteveer is dan ook
echt zijn club geworden.

Aan het eind van het vorige seizoen zou Alteveer-speler Ricardo van der Werf zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen, maar hij besloot toch nog door te gaan. Achteraf is
hij er blij om, want de zondag vijfdeklasser doet het prima. Tien wedstrijden op rij werd
niet verloren. Dat gold ook voor het Finsterwolder BNC dat in de onderlinge confrontatie met Alteveer net even beter was en inmiddels ook koploper is. Van der Werf geeft
echt niet op en denkt dat zijn ploeg de titel nog wel kan pakken.
Van der Werf heeft al een heel draaiboek voor ogen. “We zullen BNC dan in ieder geval
moeten verslaan en verder niet al te veel mogen weggeven. Het ging tot aan de winterstop geweldig, maar vlak ervoor verloren we twee keer waardoor BNC zes punten meer

Ervaren Ben Zuidinga vol vertrouwen

FC Ter Apel’96 Zaterdag moet laatste plaats voor
middenmootpositie kunnen ruilen
Ben Zuidinga speelde jarenlang in het eerste elftal van FC
Ter Apel’96 Zondag, maar is alweer enkele jaren speler van het zaterdagteam van de Ter Apelers. Dat team
speelt dit seizoen wederom in de reserve vierde klasse.
Daarin vergaat het de volgelingen van trainer Appie
Bruinsma niet al te best. Sterker: de ploeg is hekkensluiter en dat moet volgens Zuidinga heel snel veranderen.
“We waren veel te vaak niet compleet. Blessures waren
vaak de reden van de mindere prestaties. Waren we
compleet dan wisten we goede resultaten te boeken, zoals
een gelijkspel tegen de nummer twee, Amicitia VMC en

winst op koploper SC Scheemda.” Het betekende meteen
het aantal punten dat de grensdorpbewoners tot nu toe
behaalden. Duidelijk is echter dat de rood-zwarten meer
in hun mars hebben en daarom weet Zuidinga ook dat zijn
ploeg niet zal degraderen en de middenmoot gaat bereiken. “Een aantal geblesseerde spelers sluit weer aan of
heeft in de winterstop aan zijn conditie kunnen werken.
Als we maar met een aantal fitte wissels kunnen aantreden
ben ik ervan overtuigd dat we nog de nodige punten gaan
pakken en bovenin de middenmoot gaan eindigen. Een van
de grote aandachtspunten voor ons team, de aankomende
tijd is in mijn optiek wel het vinden van een aantal jonge
fitte aanwinsten die vanaf komend seizoen elke week kun-

nen spelen.” Ze
zijn dan verzekerd
van aansluiting bij
een (h)echt vriendenteam. FC Ter
Apel’96 Zaterdag
doet veel dingen
samen, zoals
het historische
avondje bowlen.
Zuidinga verheugt
zich daar nu al op.

SPW trotse koploper in vierde klasse

Doelman Geert Vonk gelooft in promotie

Na het loodzware seizoen dat SPW in 2018/2019 meemaakte gaat het dit seizoen boven
elke verwachting. De vierdeklasser uit Stadskanaal staat bovenaan en heeft een marge
van acht punten met achtervolger PJC dat overigens nog een wedstrijd te goed heeft.
En dus is er voor de club wel wat mogelijk. Het is jaren geleden dat SPW in de derde
klasse uitkwam. 31 jaar om precies te zijn. Geert Vonk is de enige selectiespeler die dat
moment bewust heeft meegemaakt.

Vonk (43) was de voorbije jaren in lagere teams van SPW
actief, maar fungeerde regelmatig als vervanger voor de
vaste keepers, zoals Jeffrey de Jonge. Dit seizoen is de ervaren doelman elke week de nummer 1 van SPW 1 en haalt
hij er menig bal uit.
Hij is tot nu toe uiteraard erg tevreden: “Ja, het gaat echt
heel goed met een nieuwe, jonge trainer vol ambitie. Ook
hebben we een ervaren leider bij de ploeg. Alles valt langzaam op zijn plek. De selectie is erg klein. Dat is soms dus
wel kwetsbaar. We doen het echter erg goed.”
Waartoe het allemaal moet leiden? Vonk hoopt natuurlijk
op de titel, maar dan moet alles wél blijven meezitten: weinig blessures en schorsingen. “Als dat lukt dan doen we een
serieuze gooi naar de titel en dus promotie. Mijn ambities
zijn derde klasse te halen met ons eerste elftal, om de club
te helpen omhoog te brengen en ik hoop dat er weer vele
jonge talenten bij komen om mij op te volgen. De club staat
voor mij voorop.”

Jongeling Ben Ophof wil dolgraag basisspeler worden en
met Westerwolde in de derde klasse blijven voetballen
Westerwolde promoveerde vorig seizoen naar de zondag
derde klasse en doet het daarin zeker niet slecht. De
ploeg heeft nog aansluiting met de heel brede middenmoot en kan derhalve vooruitkijken naar een tweede
seizoenshelft waarin de rood-witten moeten proberen
het vege lijf te redden. Dat doen ze met een jonge ploeg
aangevuld met enkele ervaren krachten. Een van de
jonge spelers is Ben Ophof. Zeventien jaar en een talent
dat al aardig wat opwachtingen in het vlaggenschip van
de Vlagtwedders maakte.

Ophof genoot van zijn optredens en kijkt ook redelijk
tevreden op de eerste seizoenshelft terug, maar moeten
bepaalde dingen nog beter. “Hier en daar lieten we wat
punten liggen en zijn er nog dingen voor verbetering vatbaar, zoals ons samenspel en de kleine foutjes die worden
gemaakt. Dat moet er straks wel uit gaan en dan is het
zeker mogelijk ons te handhaven.” De jonge Ophof hoopt
dat hij uit kan groeien tot basisspeler en dan het liefst
in de derde klasse. Aan zijn inzet ligt het niet: leergierig,
ijverig, passievol en hij heeft nog mogelijkheden ook. Snel

verlaten zal hij zijn club niet. Daarvoor is het er volgens
Ophof allemaal veel te gezellig.
Ook op sportief gebied is het zeker aantrekkelijk er te
blijven. Ophof is namelijk van mening dat Westerwolde
in de toekomst een structurele derdeklasser kan zijn. “Dat
denk ik wel. De middenmoot moet zeker haalbaar zijn en
misschien wel meer. Er is veel talent en ik denk echt dat
Westerwolde een mooie toekomst tegemoet gaat. Maar
eerst kijken we naar de tweede seizoenshelft.”

SETA-speler Ate de Vries
wil het koploper Borger
nog lastig gaan maken

Zaterdag vijfdeklasser SETA doet het elk seizoen een beetje beter. Vorig seizoen eindigde
de ploeg keurig in de middenmoot en momenteel staat de blauw-witte brigade er met een
vierde plaats echt goed voor. Plaatsing voor de nacompetitie is een mogelijkheid en dat
zou volgens verdediger Ate de Vries van de Musselkanaalsters een fantastische prestatie
zijn.
Het liefst promoveert hij met de club waar hij dit seizoen voor het eerst actief is. De Vries,
inwoner van Musselkanaal, speelde de voorbij jaren bij zondag vijfdeklasser Buinerveen en
stond daar elke week zijn mannetje. De Vries is een mannetjesputter die nooit opgeeft en je
twee keer tegenkomt. Elke week voetballen zit er dit jaar vanwege zijn drukke werkzaamheden niet in, maar De Vries’ plezier ontbreekt nooit en de wil om te winnen evenmin. Doelen
heeft hij dan ook genoeg. “We moeten proberen Borger wat punten af te snoepen en proberen bij de top aan te sluiten. Ik vind dat we dat al hadden kunnen doen en dat we eigenlijk
iets te laag staan, maar het kan nog steeds.”
In de toekomst moet SETA misschien wel op een niveau hoger kunnen acteren. De Vries
heeft er volop vertrouwen in. “Voetballen in de vierde klasse moet met SETA mogelijk zijn. Ik
wil dat heel graag meemaken. Op dit moment ben ik 31, maar ik ga nog wel een tijdje door.
De sfeer is hier echt geweldig en de sportieve prestaties zijn ook goed. Bovendien kan ik het
voetbalveld lekker op de fiets bereiken. Geweldig toch?”

ASVB zal de weg omhoog nog wel vinden

Wouter Siemens gelooft
erin dat Blijhamsters
de kansen meer gaan
benutten
Vorig seizoen deed ASVB het erg goed in de
zondag tweede klasse. ‘De Witte Muizen’ waren
toen op dat niveau teruggekeerd en stonden
lang bij de betere ploegen geklasseerd. Daarna
volgde een iets minder goede serie, maar de
ploeg eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke zesde plaats en verzekerde zich dus met
gemak van nog
een jaar in de
tweede klasse
voetballen. Daarmee is meteen het
doel van de club
genoemd: structureel in de tweede klasse spelen. Wouter Siemens is bezig
aan zijn derde seizoen in Blijham. Hij heeft vertrouwen in
een goede afloop van het huidige seizoen waarin zijn club
in de onderste regionen verkeert.
Siemens is verre van tevreden over het verloop van het
seizoen, maar gelooft in handhaving. “We scoren te weinig
en moeten spelers vanwege blessures missen. Ook zijn een
aantal spelers voor aanvang van het seizoen vertrokken of
gestopt. Doorgaans creëren wij voldoende kansen, maar
we moeten nu zorgen dat we de kansen ook daadwerkelijk
afmaken. De uitslagen van de afgelopen wedstrijden laten
soms ook een vertekend beeld zien. We voetballen best
lekker, maar de tegenstander scoort simpeler. Ik verwacht
dat we de kansen beter gaan benutten en dat we daardoor
verzekerd blijven van het voetballen op dit niveau.”
De spits zal dan onder het bewind van Jordin Louwes
spelen. Nu is hij nog assistent-trainer bij ASVB. Daarmee
krijgt de club een wel heel jonge hoofdtrainer van 23 jaar.
Siemens is met zijn negentien jaar ook nog erg jong en gaat
zijn steentje bijdragen ASVB in de tweede klasse te houden.

JVV moet met Jeroen Alting naar
middenmoot kunnen stijgen

Met JVV gaat het voorlopig nog niet goed in de zondag
vijfde klasse. De formatie van de nieuwe trainer Dirk
Zuur vergaarde tot op heden vijf punten en is daarmee
voorlaatste. JVV voetbalt bij vlagen heel aardig, maar
verliest te veel wedstrijden waardoor meer punten nog
uitblijven. Volgens Jeroen Alting is het mogelijk dat zijn
club nog wel wat plaatsen gaat stijgen.

Alting speelt alweer enkele
seizoenen bij de club en
doet dat altijd met erg
veel plezier. Hij is op zijn
plek bij de formatie uit
Jipsingboertange die de
voorbije jaren ook onderin
de vijfde klasse acteerde.
Geen schande, want de
kleine club JVV roeit met
de riemen die ze heeft en
die zijn schaars, maar ze
kunnen in de standaardklasse uitkomen en dat
vinden ze er maar al te
mooi. Alting gaat ervan uit
dat de zwart-wit gekleurden nog wel gaan stijgen.
“We zullen de lijn van het
goede voetbal in goede
resultaten door moet trekken ook al zal het lastig
worden. Er zullen wedstrijden moeten worden gewonnen en dat is met dit elftal ook
mogelijk.” Aan de nieuwe trainer Dirk Zuur ligt het niet.
Alting is tevreden over hem en kan wat dat betreft voor de
rest van de ploeg spreken. “Dit seizoen begonnen we met
een nieuwe trainer die met betrekking tot het voetbal een
weer heel andere weg dan de vorige trainer bewandelt. De
nieuwe denkwijze van hem komt steeds beter naar voren
en voetballend wordt het steeds beter. Nu maar hopen dat
we een paar plekken kunnen klimmen.”

Talent Jarno Sterenborg verwacht goede tweede
seizoenshelft van Onstwedder Boys
Onstwedder Boys wil eigenlijk al twee seizoenen om
de titel meedoen, maar tot nu toe is men er nog niet in
geslaagd al verliep het vorige seizoen nog wel aardig.
Het huidige allerminst, want de Boys bevinden zich op
een ondankbare middenmootplaats. Het past niet bij de
oranjehemden die de voorbije jaren of in de derde klasse
of bovenin de vierde klasse acteerden. Talent is er bij de
Onstwedders nog altijd. Dit seizoen stond Jarno Steren-

borg op. Hij schoot er al acht in en is de nummer twee als
naar de positie op topscorerslijst van het eerste wordt
gekeken.
Sterenborg vindt het uiteraard leuk dat hij zo vaak scoorde,
maar liever stond hij met zijn ploeg hoger op de ranglijst.
Als het aan hem ligt gaat dat zeker gebeuren. Debet aan de
lage klassering zijn de vele blessures, vooral in de achterhoede. Zo is het gemis van Sven Jaegers een aderlating. “Ik

denk dat het straks wel beter gaat. Veel spelers keren van
blessures terug en ik zie Onstwedder Boys dan ook wel in
de subtop eindigen.”
Sterenborg is zoals de meeste Onstweder Boys-spelers een
ras-Onstwedder die de club dan ook niet gauw zal verlaten.
“Onstwedder Boys is altijd al een sportieve club geweest
en het is allemaal goed voor elkaar bij de vereniging. Onstwedder Boys heeft de laatste jaren meegedaan in de derde
en vierde klasse en ik denk dat dat niet zal veranderen in
de komende jaren. Natuurlijk hoop ik om in de komende
jaren in de tweede klasse te spelen.”

Youngster Gerwin Heidema verwacht met SJS
stappen te kunnen maken
SJS zat de laatste weken voor de winterstop in een heuse
flow. Het draait echt goed en de club steeg in de zaterdag
vierde klasse naar de tweede plaats en heel voorzichtig ging de term ‘derde klasse’ aan de Stadskanaalster
Julianastraat weer eens rond. Gerwin Heidema is een van
de mensen die ervoor zorgt dat de punten binnenstroomden. Zes goals maakte de jonge speler al en samen met
die andere aanvaller en veel scorende speler, Jan Springer, is hij een gevaar voor menig tegenstander.
Heidema speelde nog niet eens alle wedstrijden. Het zegt
veel over zijn Torinstinct dat hij ook op hoger niveau wil
laten zien. Heidema wil met zijn club in de derde klasse
spelen. Of dat na dit seizoen al een feit is is de vraag. Feit

is echter dat hij ziet dat het niveau echt omhoog
gaat en er wel iets mogelijk is. “Als we deze lijn
kunnen vasthouden en elke week alles geven en
beter worden zit er naar mijn mening minimaal
een periodetitel in. En misschien strijden we wel
mee om de titel.”
SJS speelt al enkele jaren veel te laag. Heidema
beseft het en weet ook dat zijn club ten minste
een klasse hoger moet spelen. “Ik ga ervan uit dat
SJS, mocht het dit jaar niet lukken, op zeer korte
termijn gaat promoveren naar de derde klasse.
Als je kijkt naar de club en onze selectie van
zowel het eerste als het tweede en daaronder de
goede A-lichting vind ik dat we snel hogerop kunnen/moeten gaan.”

Musselkanaal moet
zich in top vijf kunnen
handhaven volgens
Rik Teuben
Zondag derdeklasser Musselkanaal maakte vier loodzware seizoenen in de derde klasse
mee. Tot vier keer toe wist de formatie zich ternauwernood te redden, maar het lukte
en dus bleven ze in die klasse actief. Het was absolute noodzaak, want het is de groenhemden wel eens vaker overkomen dat ze niet heel snel uit de vierde klasse kwamen.
Rik Teuben is met zijn twintig jaar nog jong en is een speler die veelal als invaller
fungeert.
Zijn tijd zal ongetwijfeld nog komen. Teuben is een prima speler zoals zoveel jeugdspelers
bij Musselkanaal. Er komt echt een sterke lichting aan en het eerste is ook nog eens goed
op weg met een tweede plaats achter het Coevorder Raptim. Er is dus nog volop kans de
titel te pakken en de tweede klasse te bereiken. “Als wij bij de top vijf komen is het al heel
goed. We moeten in ieder geval proberen de goede lijn door te trekken. Ik ga ervan uit
dat dat lukt. Wat nog beter
kan is dat we het maximale
steeds moeten blijven geven. Dat gebeurt niet altijd.”

Over de toekomst is Teuben ook hoopvol gestemd. “In de
komende seizoenen verwacht ik dat we in staat kunnen
zijn om bovenin de derde klasse mee te kunnen draaien,
omdat we een jong team hebben dat de afgelopen jaren
veel ervaring heeft opgedaan en de komende jaren nog
veel zal leren. Veel jongens ken ik vanaf mijn jeugd. Het is
erg gezellig binnen het team en er is dan ook een mooie
eenheid ontstaan”

Marc Smith hoopt dat Wedde wat vaker met een
compleet team kan spelen
Zondag vierdeklasser Wedde staat er nog niet zo heel
best voor, maar bevindt zich wél boven de degradatiestreep. Na de geweldige start van vorig seizoen waarin de
groenhemden lang om de bovenste plaatsen meededen
kan het dus verkeren en moet het straks na de winterstop
beter met de ploeg van scheidend trainer Henry Meijerman. Marc Smith beseft dat ook en zal er samen met zijn
teamgenoten alles aan doen het doel dat rechtstreekse
handhaving heet te realiseren.
Smith speelt alweer voor het derde seizoen op rij in het
eerste van Wedde. Daarin staat hij elke week zijn mannetje
en geniet hij vooral van de mooie momenten tijdens de
eerste seizoenshelft, want die waren er wel degelijk. “Het
seizoen begon goed. Eenmaal in Groningen zonder kledingtas aangekomen pakten we toch drie punten bij Amicitia VMC. Daarna ging het minder en hadden we moeite om
de punten te pakken. Dat kwam vooral door blessures en
schorsingen.
De wedstrijd die me bij blijft is die tegen MOVV toen we
met negen man van een 3-1 achterstand terugkwamen
en de wedstrijd in 3-3 zagen eindigen. Dit hebben we wel
even in de kantine gevierd.” De 21-jarige blijft positief
en ziet handhaving met Wedde wel zitten. “De ploeg is er
goed genoeg voor en zeker als we compleet zijn moeten
wij in staat zijn mooie dingen te laten zien. Ik verheug me
vooral op de mooie busreizen naar de uitwedstrijden. Voor
mij zijn dat de mooiste wedstrijden van het seizoen.”

Veelerveen komt weer terug

Jong talent Jesse
Bergman gelooft in
mooie toekomst

Na afloop van het vorige seizoen stopte
Veelerveen noodgedwongen in de standaard vijfde klasse. De reden is het feit dat
er te weinig volwaardige spelers waren
en dus besloot de club met twee teams op
zondagochtend verder te gaan en de nadruk op de ontwikkeling van de jeugdspelers te leggen. Een van die spelers is Jesse
Bergman die in het oudste jeugdteam van
Veelerveen uitkomt, namelijk JO17-1.
Bergman werd met zijn team kampioen in
de najaarscompetitie van de vierde klasse
en promoveerde naar de tweede klasse, het
niveau waarop zijn team kan laten zien waar
het echt staat. Het is het Veelerveen 1 van
de toekomst met een paar echt goede spelers. “Het was wél het laagste niveau, maar
we komen van ver en gaan laten zien dat we
weer een goed seizoen spelen. We willen
weer een volwaardig eerste team krijgen en
daar is de club hard mee bezig. Het beleid
is echt prima en wij als jeugdspelers zijn
van plan allemaal te blijven. We willen de
mensen die hier vroeger voetbalden weer
trots en blij maken.” Het is de bedoeling dat
er over enkele jaren weer een eerste elftal komt.

Bijna honderdjarig
SC Stadskanaal moet
ook de komende jaren
in de tweede klasse
kunnen spelen

De jonge spelers blijven niet zomaar bij de club. Uiteraard gaan ze voor een wederopbouw, maar dat kan niet zonder slag of stoot en er moet wel een randvoorwaarde zijn. “Die
is er echt wel. Het mooie aan de club is dat we echt een hechte groep zijn. Iedereen kent
elkaar en maakt een praatje met elkaar.”

De competitiestart van SC Stadskanaal in Zondag 2L was voortvarend: tien punten uit
vier duels en winst op buurman en aartsrivaal Nieuw-Buinen. Daarna ging het allemaal
wat minder goed, maar halverwege de competitie staan de Knoalsters er met een
middenmootpositie zeker niet slecht voor. Royce Geerlings is al bijna een decennium
keeper van het team en verheugt zich op een mooie tweede seizoenshelft waarin zijn
club het vege lijf moet zien te redden.
De sluitpost is redelijk tevreden over het verloop van de eerste seizoenshelft, maar er
moeten zeker dingen beter. “Het is belangrijk ons vroegtijdig veilig te spelen. Daar gaan
we dan ook alles aan doen. SC Stadskanaal heeft niet het team dat als het voetballend niet
lukt wedstrijden gaat winnen op vechtlust. Soms moeten de mouwen worden opgestroopt.
Voetballend is het echter heel aardig en ook op trainingen gaat het goed. We waren echter
soms net niet scherp genoeg voor de goal en te vaak kregen we te veel goals tegen. Als
dat beter gaat dan moeten we in de middenmoot kunnen eindigen.”
Royce Geerlings is nog maar 28 en toch niet meer weg te denken uit het eerste. Toch
verlaat hij de club na dit seizoen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij heeft veel aan
keepertrainer Stoffer Bakker gehad en wil hem dan ook erg danken. Ook trainer Rick Slor
die SC Stadskanaal na dit seizoen zal gaan verlaten. “Wij als spelersgroep zijn het daar niet
mee eens, maar het bestuur besliste dit. Erg teleurstellend.” (Foto: Stoffer Bakker)

Sellingen moet zich
volgens Machiel Buining
kunnen handhaven
Met zondag derdeklasser
Sellingen gaat het voorlopig naar wens na de promotie die vorig seizoen
werd bewerkstelligd. Na
een moeizame start ging
het crescendo en nestelden de Sellingers zich in
de middenmoot met zelfs
kans op meer. Zover willen de spelers echter niet
denken. Machiel Buining
zeker niet. De achttienjarige beleeft tot nu toe
een prima seizoen waarin
hij alweer vier keer
scoorde. Als het aan hem
ligt stokt de teller niet bij
dat aantal.
Belangrijker voor de inwoner van Ter Apelkanaal is het streven met zijn club in de derde
klasse te blijven. Als het aan hem ligt is dat te realiseren. “Het begin van de competitie
was niet goed. We verloren vier keer op rij, maar daarna ging het beter. Daarom kunnen
we ook tevreden zijn en mogen we hier hoop uit putten. Ik hoop vooral dat we deze lijn in
de tweede seizoenshelft kunnen doortrekken. We hebben echter een kleine selectie en
daar kunnen we de tweede seizoenshelft gewoon veel last van krijgen. Als we niet te veel
spelers door blessures en schorsingen gaan missen dan denk ik dat we ook de tweede
seizoenshelft genoeg punten kunnen gaan pakken om niet te degraderen.”
Mocht het de formatie van de nieuwe trainer Boelo Dekker lukken zich te handhaven dan
moeten er volgens Machiel Buining wél wat spelers bij komen of dat spelers qua niveau
doorgroeien. Omdat de selectie erg jong is ziet hij dat laatste zeker gebeuren en gaat hij
ervan uit dat zijn club voor langere tijd derdeklasser kan blijven.

Bellingwolde moet zo rap mogelijk omhoog

Wouter de Jong denkt
dat zijn club nog wel
gaat stijgen

Voor Bellingwolde verliep het
vorige seizoen niet heel slecht.
De ploeg eindigde in de derde
klasse als zesde. Dat doel wilde
de formatie dit seizoen ten minste
nastreven, maar halverwege de
competitie lijkt dat doel ver weg
al geven de grensdorpbewoners
nooit op. Ze staan erom bekend
om goed terug te kunnen komen
en het is dan ook niet ondenkbaar
dat dat wederom lukt. Wouter de
Jong is een nog jonge speler van
het eerste team en heeft er veel
vertrouwen in dat zijn ploeg ook
volgend seizoen in de derde klasse
speelt.
De rest van het seizoen is Edwin
Drenth trainer van de Bellingwolders. Zijn voorganger, Wilbert
Arends, vertrok voortijdig en met Drenth hoopt de club stappen te kunnen maken. “We
hebben een nieuwe trainer waarin ik alle vertrouwen heb en ik ga ervan uit dat we weer
punten gaan pakken. Misschien nog wel een periode als het team weer op volle toeren
gaat draaien wat mogelijk is met de kwaliteiten die we hebben als ik dit vergelijk met de
andere verenigingen uit onze competitie.” De Jong vindt dat zijn club de komende jaren
ook van het derde klasserschap verzekerd kan blijven.
De Jong is amper negentien en wil zelf met de dag beter worden. Het siert hem. Hij wil
vooral fysiek sterker worden, maar ook op het technische vlak is er volgens hem nog wel
wat te verbeteren. Hij doet er zijn uiterste best voor en durft de hand ook in eigen boezem
te steken als hij het over een avondje uitgaan heeft.

SV Mussel moet de punten tegen
directe concurrenten pakken

Verdediger Matthijs
Fehrmann geeft
Musselkers nog kansen
om erin te blijven
SV Mussel werd vorig seizoen eenvoudig kampioen in de vijfde klasse.
De rentree in de vierde klasse
verloopt echter verre van soepel.
Sterker: de formatie van scheidend
trainer Jan Veenhof behaalde nog
maar één punt en staat al erg ver
achter de andere ploegen. Tóch is er
nog hoop volgens verdediger Matthijs Fehrmann die ervan uitgaat dat
zijn ploeg het de andere degradatiekandidaten nog erg lastig zal maken.

Qua resultaten van zijn club is
Fehrmann natuurlijk ontevreden. Ze
doen er echter alles aan het tij nog
te keren en dat kan volgens hem ook.
“Aan de ene kant spelen we bij vlagen zeker niet onaardig, maar aan de andere kant weten
we dit spel dan niet om te zetten in een goed resultaat en daar gaat het natuurlijk gewoon
om. Dit is dan ook iets wat wij als team zijnde gewoon moeten verbeteren. Op dit moment
is voor ons elk punt belangrijk om in deze competitie te blijven en daar zullen we dan
ook elke wedstrijd voor moeten gaan. We zullen vooral de drie punten tegen onze directe
concurrenten moeten gaan pakken om zo ook het gat te verkleinen.”
Belangrijk voor SV Mussel is dat de club in geval van degradatie snel weer terugkeert en
een stabiele vierdeklasser wordt. Daar moet de ploeg dan enkele jaren in kunnen blijven
spelen als het aan Fehrmann ligt. De accommodatie is ervoor en de sfeer bij de club is er
een waar men echt U tegen kan zeggen. “We gaan er echter alles aan doen erin te blijven.”

Routinier Daniël Manning wil met FC Ter Apel’96 nog
in de tweede klasse voetballen
FC Ter Apel’96 is al enkele jaren aan de beterende hand
en deed het vorig seizoen zelfs goed door in de zondag
derde klasse lang om het kampioenschap mee te doen.

Promotie zat er dan wel net niet in, het seizoen was
geslaagd en dus zijn de doelen voor de komende jaren
en dit seizoen wel duidelijk: promotie naar de tweede

klasse bewerkstelligen en dan een stabiele tweedeklasser worden. Daniël Manning moet daarin een belangrijk
rol hebben.
De nu 34-jarige speelde de
voorbije anderhalve decennia op
hoog niveau bij Nieuw-Buinen
en Hoogeveen. De geboren en
getogen Ter Apeler besloot het
hoofdstuk tien jaar Hoogeveen af
te sluiten en naar FC Ter Apel’96
te gaan. Net als vorig seizoen
vergaat het de rood-zwarten
prima met een derde plaats in de
competitie. Titelkansen zijn er nog
volop, maar dan moeten sommige dingen wel beter gaan, aldus
Manning. “We mogen nog wel wat
fitter worden en in sommige (uit)
wedstrijden zakten we door de
ondergrens. Zo hebben we moeite
met fysieke ploegen. Het mentale,
de onderlinge acceptatie en het
overwinnen van tegenslagen moet
beter. We zijn nog jong. Dat komt
nog wel.”
De vraag is of FC Ter Apel’96 in de
tweede klasse mee kan. Volgens
Manning moet dat mogelijk zijn.
“Een dorp zo groot als Ter Apel
zou naar mijn mening toch eigenlijk wel eerste klasse moeten kunnen voetballen, maar dat is voor
de langere termijn misschien een
mooie doelstelling. Het voetbal
in de tweede klasse ligt ons beter
dus wat dat betreft zou het zeker
kunnen.”

