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Liftservice Noord in Stadskanaal bedient
noordelijke klanten nog beter en nog
sneller met nieuw regiokantoor in Drachten
door Jaap Ruiter
Vorige maand heeft Liftservice Noord een
regiokantoor in Drachten geopend, waardoor
eigenaar Yke-Jan van der Heide zijn klanten
in Friesland nog beter en nog sneller kan
bedienen. De vestiging in Stadskanaal blijft
wat betreft magazijn en administratie het
kloppend hart van Liftservice Noord, maar de
vestiging in Drachten is redelijk autonoom
met een regiomanager en een zelfstandig
opererende montageploeg, die net als in
Stadskanaal 24/7 service biedt.
‘Francisca is een zeer bekwaam planner’
Yke-Jan van der Heide liep al langer met plannen rond om uit te breiden. "Maar dat mijns
inziens alleen mogelijk door uitbreiding van
personeel. En zoals iedereen wel weet valt
dat in deze tijd van schaarste aan vakmensen
niet mee. Gelukkig ben ik er uiteindelijk wel
in geslaagd om de nodige vakmensen aan te
trekken en kan ik nu eindelijk de lang gekoesterde wens van een tweede vestiging in
praktijk brengen. Het regiokantoor in Drachten wordt geleid door Francisca, die ook de
nieuwe monteurs aanstuurt. Ik ken haar nog
van vroeger, en ze is een zeer bekwaam planner en heeft gevoel voor commercie. Zo zie
je maar weer dat de liftbranche geen typische
mannenaangelegenheid hoeft te zijn, want
hier op kantoor in Stadskanaal is Nathalie mijn
onmisbare steun en toeverlaat."
Lees verder op pagina 21!

5 JAAR
Sportplaza
Ter Apel!!
Lees er
alles over
op pagina
3.
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Sportplaza Ter Apel bestaat 5 jaar en wie jarig is
trakteert!
Afgelopen 1 februari is het precies 5 jaar geleden dat Peter Velthuis, Simone Elting en
Daniella Buurman de sportschool aan de Viaductstraat in Ter Apel overnamen van de
vorige eigenaar en samen verder gingen onder de naam Sportplaza Ter Apel. 5 jaar die
voorbij gevlogen zijn maar waarin wel het een en ander veranderd is.
Peter, Simone en Daniella waren geen
onbekende gezichten bij Sportplaza, ze
waren voor de overname al instructeur
en kenden alle leden. De afgelopen jaren
hebben ze samen met het hele team flink
geïnvesteerd in zowel de inrichting van de
sportschool als hun eigen kennis en kunde.
Er zijn meer gekwalificeerde instructeurs
aan het team toegevoegd zodat het met
de begeleiding altijd goed zit, de openingstijden werden verruimd en alle oude
apparatuur is inmiddels vervangen door de
apparatuur van Technogym. Ook wordt er
gewerkt met de Mywellness applicatie van
Technogym. Hiermee krijg je als lid toegang
tot de digitale omgeving van de club en
kunnen er groepslessen gereserveerd
worden, is het trainingsschema terug te vinden en kunnen afspraken worden gepland.
Daarnaast kun je in de Mywellness app
jouw ontwikkeling volgen. Alle energie die
in deze verbeteringen is gestoken heeft tot
gevolg gehad dat Sportplaza de afgelopen
jaren flink is gegroeid. In totaal bestaat het
team nu uit ongeveer 16 instructeurs, van
fulltimers tot parttimers en hierdoor kon
het lesaanbod dan ook verdubbeld worden.
Dit aanbod varieert van uitgebreide fitnessmogelijkheden tot Yoga en Zumba en van
Body Shape tot Jumping Fitness. Ook is er
de mogelijkheid om op je eigen niveau mee
te doen met Bootcamp, Powerwalking of
hardlooplessen.

Vitaal programma
Wil je verantwoord afvallen en zo weer Vitaal worden? Binnenkort start er weer een
nieuwe editie van het succesvolle Vitaal
programma van VITcare en SportPlaza! In
dit programma train je in een kleine groep,
gedurende 12 weken, 1 keer per week
onder begeleiding van een instructeur
van SportPlaza en krijg je een trainingsschema. Daarnaast word je begeleid door
de gewichtsconsulente van VITcare van wie
je iedere week, tijdens een persoonlijke
consult, voedingsadvies en een voedingsschema krijgt. Tijdens de consulten word
je tevens gemeten en gewogen om je
vorderingen bij te houden waarbij gebruik
gemaakt wordt van een professionele
Tanita bodyanalyser. Ben je geïnteresseerd
of wil je meer informatie? Neem contact op
via info@sportplazaterapel.nl of
info@vitcare.nl. Bellen mag natuurlijk ook.
Gratis sporten cadeau
De groei van de afgelopen jaren is natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de
steun van alle leden. Veel van hen bleven
de afgelopen 2 jaar, tijdens de lockdowns,
gewoon trouw aan Sportplaza. Daar is het
hele team hen ontzettend dankbaar voor.
Zonder trouwe leden hadden ze dit feestje
niet kunnen vieren en wie jarig is moet
natuurlijk trakteren! Wie nu een gouden of
platina abonnement afsluit krijgt daarbij 2
maanden sporten gratis. Bestaande leden

die een nieuw lid aanbrengen krijgen als
dank een maand gratis sporten en op Facebook is inmiddels een Like, Deel en Win
actie gestart. Hierbij moet je het nieuwsbericht op Facebook, over het 5-jarig bestaan, liken en openbaar delen op je eigen
Facebookpagina. Onder de deelnemers van
de actie wordt 1 maand, 2 maanden en 3
maanden gratis sporten verloot. Doe mee
en win!
Sportplaza Ter Apel is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 07.00 uur tot
21.30 uur en in het weekend, op zaterdag
en zondag, van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden dan vind je die op de website
maar even binnenlopen tijdens openingsuren kan natuurlijk ook. Op de website vind
je overigens ook de mogelijkheid om een
proefles of proeftraining te boeken om uit
te vinden welke manier van bewegen het
beste bij jou past.
Sportplaza Ter Apel
Viaductstraat 59 A
Tel: 0599 - 58 08 02
www.sportplazaterapel.nl
info@sportplazaterapel.nl
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Daan Tijhof Montage uit Valthermond:
‘We zijn altijd op zoek naar allround personeel
in de montagebouw’
door Jaap Ruiter
Twee jaar geleden begon Daan Tijhof uit Valthermond voor zichzelf met Daan Tijhof
Montage. In die twee jaar heeft het montagebedrijf een goede naam opgebouwd in zowel de zakelijke als in de particuliere sector en werkt daarnaast uitstekend samen met
diverse andere partners en bedrijven in deze branche. Verder profileert Daan Tijhof
Montage zich als een flexibel en breed georiënteerd montagebedrijf dat beschikt over
een eigen professioneel en deskundig personeelsbestand met daarnaast een ervaren
timmerman op afroep voor timmerwerken bij de diverse montagewerkzaamheden op
het gebied van renovatie, verbouw en nieuwbouw.

Veel opdrachten in korte tijd
Het is snel gegaan met Daan Tijhof Montage nadat de naamgever twee jaar geleden
zelfstandig werd. "Vooral door mond-totmond-reclame en omdat ik vrijwel nooit
‘nee’ verkoop en alles aanpak wat met
montage-werkzaamheden heeft te maken",
vertelt Daan Tijhof. "Dat heeft er voor
gezorgd dat we in relatief korte tijd veel
opdrachten kregen. Momenteel werken we
door heel Nederland en hebben het razend
druk. Daarom zijn we ook voortdurend op
zoek naar personeel. Maar dat is schaars,
net als in alle andere branches. Ik zoek
technisch onderlegde allround monteurs
die er niet tegen op zien om de handen
flink uit de mouwen te steken.
Gevarieerd en afwisselend werk
Het voordeel om bij Daan Tijhof Montage
te werken is dat door de veelzijdigheid
aan opdrachten het werk heel gevarieerd

en afwisselend is. De ene keer wordt met
rabat-delen van keralit of ander kunststof
een voorgevel en dakkapel van een particuliere woning gerenoveerd, een andere keer
wordt de complete dak- en wandbeplating
van een bedrijfshal geplaatst, inclusief
vliesgevel (aluminium constructie met glas),
ramen en deuren. "Of sta je op de steiger
rondom een groot en hoog flatgebouw
gevels, deuren en ramen te renoveren",
voegt Daan Tijhof er aan toe. "Laatst hebben we zelfs een complete voorgevel van
een bedrijfsgebouw voorzien van keramiek.
Dat was een leuke en heel bijzondere
opdracht."
Daan Tijhof Montage heeft gekozen voor
de beste CAO die er is
"Maar juist die verscheidenheid aan
opdrachten maakt het werk ook zo aantrekkelijk", vervolgt Daan Tijhof. "Bovendien
hebben wij met ons montagebedrijf geko-

zen voor de beste CAO die er is waardoor
werknemers het hoogste salaris verdienen
en daarnaast profiteren van maximale arbeidsvoorwaarden. Dat kost mij als werkgever weliswaar veel meer dan een andere en
goedkopere CAO, maar dat vind ik helemaal
niet erg omdat ik een zo goed mogelijke
werkgever wil zijn waar personeel graag
voor werkt. Ook intern kunnen de jongens
gebruik maken van heel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien
ben en blijf ik een van de jongens, want
ook al zou ik meer op kantoor aanwezig
moeten zijn, als er ergens een paar handen
te kort is, sta ik naast ze op de steiger en
grap en grol net zo hard mee. Ik ben en blijf
gewoon Daan. En zo samen met de jongens
op te trekken vind ik nog steeds geweldig.
De sfeer is prima, prettig en gemoedelijk
omdat we het gewoon goed met elkaar
hebben. Dat voel je en dat merk je aan alles
en is fijn om te ervaren."

Meer werk in de buurt zou prettig zijn
Als de verslaggever tot slot naar de toekomstplannen van Daan Tijhof Montage
vraagt, moet de eigenaar even nadenken
om vervolgens te antwoorden: "Ik hoop in
de loop van de tijd meer werk in de buurt
te hebben, want het zijn soms lange dagen
naar het oosten en westen van het land.
Verder zou ik tegen iedereen willen zeggen
die dit stukje leest: zoek je een afwisselende baan met uitstekende salaris- en
voortreffelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en je houdt er van om in
beweging te zijn en ziet er niet tegenop om
je handen uit de mouwen te steken, aarzel
dan niet en laat mij het weten."
Bellen, mailen en Facebook
Daan Tijhof Montage is gevestigd aan het
Zuiderdiep 125 in Valthermond.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 11 45 93 46 of mailen naar daantijhofmontage@gmail.com. U kunt ook een kijkje
nemen op Facebook met diverse impressies van de gevarieerde werkzaamheden.
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Steel Solution & Design uit Musselkanaal is
creatief in betonstaal
door Jaap Ruiter
Jeroen de Groot is al 19 jaar actief in de betonstaal-branche en maakt al meer dan
12 jaar mee dat het ontwerpen van wapening-constructies voor betonwerken steeds
ingewikkelder wordt en steeds meer kennis van zaken vereist. Met ‘Steel Solution &
Design’ probeert Jeroen de Groot een praktische oplossing voor elke uitdaging in de
betonbouw te bieden zodat het proces zo efficiënt mogelijk verloopt.
De onmisbare schakel tussen constructeur
en aannemer
Iedereen heeft wel eens gezien wat voor
een wirwar aan betonstaal wordt aangebracht voordat er beton kan worden
gestort. Elk stukje betonstaal dat een
betonstaalverwerker (‘ijzervlechter’ in de
volksmond) aanbrengt wordt eerst berekend en ingetekend. Dat vergt een optimale samenwerking tussen constructeur en
ontwerper van wapening-constructies. "En
dat laatste nemen wij met ‘Steel Solution &
Design’ voor onze rekening", voegt Jeroen
de Groot er aan toe. "Wij zijn een gespecialiseerd praktisch en creatief ontwerpbureau
op het gebied van wapening-constructies
en zijn de onmisbare schakel tussen
constructeur en aannemer. Wij vertalen de
papieren werkelijkheid in de praktijk."
Efficient en adequaat
De grote kracht van ‘Steel Solution &
Design’ is dat het elke door de constructeur
berekend bouwwerk van beton vertaalt
in een duidelijke wapening-uitvoeringsontwerp, inclusief buigstaten, waardoor
betonstaalverwerkers op locatie efficiënt en adequaat het betonijzer kunnen
aanbrengen. "Wij tekenen alles in met 3D",
legt Jeroen de Groot uit. "Elk staafje, elke
buiging, elk hoekje, elke overlapping en
elke vierkante centimeter wordt ingetekend. Juist omdat we met 3D werken en
theorie en praktijk bij ons samenkomen

kunnen we eventuele knelpunten er direct
uit halen. Vervolgens geven wij praktische
oplossingen, gebaseerd op meer dan 19
jaar ervaring."
Boodschappenlijstje
Als het 3D-ontwerp vervolgens goedgekeurd is wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt met duidelijke werktekeningen
voor aannemer en betonstaalverwerker en
wordt er aan de hand van ons softwarepakket precies uitgerekend hoeveel
materiaal nodig is. Dit boodschappenlijstje
gaat vervolgens naar de leverancier, die er
voor zorgt dat alle betonijzer met de juiste
afmetingen en diktes op de bouwplaats
wordt afgeleverd.
Hoofdstation Groningen
Momenteel is Jeroen de Groot met ‘Steel
Solution & Design’ betrokken bij de grote
verbouw van het hoofdstation in Groningen. "Dat is een voorbeeld van een
complex bouwwerk waar je het beste direct
vanaf het begin met de constructeur mee
denkt om zo vroeg mogelijk in het proces
onvolkomenheden er uit te halen en mee
te denken bij ingewikkelde uitdagingen.
Met ‘Steel Solution & Design’ weten wij
precies wat in de praktijk haalbaar en niet
haalbaar is. Papier is gewillig, maar de
praktijk is weerbarstig. Dat geldt ook in de
betonbouw."

Van ‘ijzervlechter’ naar
ontwerper van wapeningconstructies
De reden om voor zichzelf te
beginnen is voor Jeroen de
Groot gelegen in het feit dat hij
altijd al de drang had om zelfstandig te worden en uit te vinden waar kansen liggen. "Plus
de onweerstaanbare drang om
de dingen op mijn manier te
doen", vult de eigenaar van
‘Steel Solution & Design’ er
aan toe. "In 2003 was ik zelf
nog betonstaalwerker en dacht
toen al dat ik dat niet tot mijn
pensioen zou gaan volhouden. Vervolgens kwam ik op
kantoor bij een buigcentrale
om wapeningen uit te rekenen,
werd daarna werkvoorbereider
en maakte de vertaling van tekening naar materiaal. Ik raakte
vervolgens steeds meer geïnteresseerd in het ontwerpen
van wapeningsconstructies,
die steeds ingewikkelder en
complexer werden. Toen ik de
overgang van 2D naar 3D mee maakte zag
ik mijn kans schoon om de ontbrekende en
onafhankelijke schakel tussen constructeur
en uitvoerder te worden."
Onafhankelijk, deskundig, flexibel,
creatief en ervaren
‘Steel Solution & Design’ is een onafhankelijke, deskundige, flexibele, creatieve en ervaren specialist op het gebied van uitvoeringsontwerpen van betonstaal, op zowel
productie- als op uitvoeringsniveau. "Met
‘Steel Solution & Design’ ontwerpen wij het
liefst samen met alle betrokken disciplines

als constructeurs, ontwerpers, werkvoorbereiders en uitvoerders", vat Jeroen de Groot
tot slot samen.
"Samen werken, snel schakelen, korte lijnen
en denken in uitdagingen en oplossingen is
ons op het lijf geschreven."
www.steelsolutionsdesign.nl
Als u op zoek bent naar meer informatie
over de mogelijkheden van ‘Steel Solution
& Design’, dan kunt u ook een kijkje nemen
op www.steelsolutiondesign.nl
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Dierenpraktijk Navodi uit Vlagtwedde kijkt met
natuurgeneeskunde voor dieren verder dan de
klacht alleen
mij steeds meer gaan interesseren
in de diergeneeskunde. Tijdens
mijn vierjarige studie Dier- en Natuurgeneeskunde op het HBO wist
ik zeker dat ik mijn bestemming
had gevonden. Dit werk geeft mij
zoveel voldoening."

door Jaap Ruiter
Ook in de diergeneeskunde heeft men de keus tussen regulier en
alternatief. Met dierenpraktijk Navodi heeft Harmanda Stokker uit
Vlagtwedde zich met natuurgeneeskunde voor dieren toegelegd op
het laatste. "Het is een holistische behandeling, aangepast op het
individuele dier", legt Harmanda uit. "Met Navodi kijk ik veel verder
dan de klacht alleen."
‘Dieren zijn zuiver en puur’
Dat Harmanda ooit iets met dieren
zou gaan doen, verbaast niemand
die haar een beetje kent. De voorliefde voor dieren was al vroeg
aanwezig: van jongs af aan was ze

op de boerderij van haar ouders
altijd al in de weer met dieren.
"Dieren zijn zuiver en puur, dat
spreekt mij heel erg aan. Toen
mijn pony klachten kreeg die niet
konden worden verholpen ben ik

Brede en holistische kijk
Met Navodi bestrijdt Harmanda
niet alleen klachten en symptomen, zoals meestal gebeurt in de
reguliere dierengeneeskunde,
maar probeert ze door een veel
bredere en meer holistische
kijk te ontdekken wat de bron
van de verstoring is. "Dat is
vooral belangrijk bij terugkerende
klachten, want een dier is veel
meer dan alleen de klacht, die
vaak een uitingsvorm is van een
dieper liggende oorzaak. Dat is
ook de reden dat ik de eerste keer
altijd een uitgebreide anamnese
afneem zodat ik weet wat de achtergrond van het dier is. Voor een
consult kom ik altijd bij mensen
thuis of op locatie, dat geeft het
dier veel minder stress."
Emotioneel en energetisch
niveau
Bij het behandelen van dieren
maakt Harmanda ondermeer gebruik van healing, veld-opstellingen (net als familie-opstellingen
bij de psycholoog), geneeskracht

van planten (fytotherapie), tincturen en homeopatische middelen
die op maat worden gemaakt
en vrijwel geen bijwerkingen
geven. "En onderzoek en meet ik
het emotioneel en energetisch
niveau, want ook een dier is net
als een mens het meest gezond
als het mentaal, emotioneel en
energetisch in balans is Daarbij
gebruik ik ondermeer de Bach
bloesemtherapie, die emotionele en energetische blokkades
kan opheffen waardoor klachten
verdwijnen."
Ieder dier heeft een uniek
voedingspatroon
Daarnaast onderzoekt Harmanda
ook altijd het voedingspatroon
van het dier, want voeding is de
basis voor de gezondheid van zo-

wel mens als dier. "Gezonde voeding is nodig voor een optimaal
functionerend immuunsysteem
en om de hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam in balans te
houden", vertelt Harmanda. "Door
verkeerde voeding ontstaan soms
tekorten en een te veel aan afvalstoffen waardoor allerlei klachten
kunnen ontstaan. Maar omdat ieder dier uniek is, heeft ieder dier
ook een uniek voedingspatroon."
www.navodi.nl
Harmanda is met Navodi, natuurgeneeskunde voor dieren, gevestigd aan de Wilhelminastraat 60 in
Vlagtwedde. Voor meer informatie
kunt u bellen naar
06 40 47 61 73 of een kijkje
nemen op www.navodi.nl of
Facebook.
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MeijerBouw uit Vlagtwedde is een betrokken en
betrouwbare Pietje Precies
door Jaap Ruiter
Het was spannend om in 2019 voor zichzelf te
gaan beginnen, maar terugkijkend heeft allround timmerman Ronald Meijer geen seconde
spijt van deze beslissing. "Ik was destijds al
ruim 7 jaar in loondienst maar kreeg steeds vaker de behoefte om het op mijn eigen manier te
willen doen. En dan blijft er nog maar 1 mogelijkheid over, en dat is voor jezelf beginnen!"

Een goed opgeleide, allround en ervaren timmerman
Direct na de start van zijn eigen bouwbedrijf
merkte Ronald Meijer dat er veel vraag was,
en nog steeds is, naar goed opgeleide en ervaren timmerlui die van alle markten thuis zijn.
"Vooral door mond-tot-mond-reclame kreeg ik al
heel snel klanten, die wisten dat ik voor mezelf
was begonnen en inmiddels goede ervaringen
met mij hadden toen ik er via mijn voormalige
werkgevers al over de vloer kwam. Dat vond ik

heel leuk om te horen. Dat beschouw ik als een groot
compliment."
Bouwen, knutselen en timmeren zit in het bloed
De wens om te timmeren en te bouwen zat er al van
jongs af aan in bij Ronald Meijer. "Ik was thuis altijd
bezig met bouwen, knutselen en timmeren", blikt
Ronald Meijer terug in de tijd. "Dus was het eigenlijk
ook wel logisch dat ik voor een bouw-opleiding koos
als vervolgstudie. Daarna ben ik in de avonduren
verder gaan studeren."
Meer dan alleen verbouw, renovatie, restauratie en
onderhoud
MeijerBouw is een combinatie van een goede opleiding, allround vakmanschap en jarenlange ervaring.
"Inmiddels heb ik ook mijn aannemerspapieren en
ben inmiddels erkend als leerbedrijf", aldus Ronald
Meijer, die als leermeester al ruim een jaar een leerling de fijne kneepjes van het vak bijbrengt. "Dat
betekent dat ik niet meer alleen verbouw, renovatie,
restauratie en onderhoud voor mijn rekening neem,
maar ook open sta voor nieuwbouw. Inmiddels heb
ik al zoveel goede contacten in de bouwwereld dat
ik op korte termijn een groepje vakmensen in kan
schakelen voor grotere projecten."
Fijn om te horen als een klant tevreden is
In totaal werkt Ronald Meijer al meer dan tien jaar in
de bouw en heeft inmiddels uitstekende recensies.
De eigenaar van MeijerBouw staat bij zijn klantenkring bekend als een betrouwbare en betrokken
vakman die zijn afspraken na komt, maatwerk levert,
en niet eerder weg gaat als het ook echt af is. "Ja,
je kunt me een Pietje Precies noemen. Dat zit wel
in mijn karakter. En het is ook altijd weer fijn om te
horen als een klant tevreden is. Dan is er een grote
kans dat je bij een volgende klus weer wordt ingeschakeld."
www.meijerbouwvlagtwedde.nl
MeijerBouw, voor verbouw, renovatie, restauratie en
onderhoud, is gevestigd aan de Onstwedderweg 68
in Vlagtwedde en denkt in het persoonlijke contact
graag met u mee voor een passende oplossing of
andere wensen op het gebied van aan-, her- of verbouw. U kunt contact opnemen via 06 25 51 17 96.
U kunt ook een kijkje nemen op Facebook of op de
gloednieuwe website
www.meijerbouwvlagtwedde.nl
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Schuiling Techniek & Dienstverlening in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Schuiling Techniek & Dienstverlening is de onderneming van Bjorn Schuiling die gespecialiseerd is op het gebied van metaaltechniek. Of het nu gaat om het verwerken van
RVS, aluminium of staal, bij hem bent u aan het juiste adres.
“Ik ben mijn eigen bedrijf in de metaaltechniek gestart omdat het werk in deze
branche me ontzettend aanspreekt”, aldus
Bjorn. “Ik vind het ontzettend leuk om dingen te kunnen maken waarmee ik anderen
kan helpen en denk bijvoorbeeld ook graag
mee als er (landbouw)machines zijn die
omgebouwd of aangepast moeten worden.”
Bjorn werkte de afgelopen jaren in de offshore en heeft daarmee veel werkervaring
opgedaan in de olie- en gaswereld waarin
ook veel met metaal gewerkt wordt.
Metaaltechniek is in feite hetzelfde als metaalbewerking en het is de techniek waarbij
metalen worden bewerkt om onderdelen,
halffabricaten en constructies te maken.
Maar wat Schuiling Techniek & Dienstverlening ook doet is het repareren en onderhouden van machines, gereedschappen en
alle andere zaken die van metaal gemaakt
zijn.
Hydrauliek en cilinder revisie
“Zo heb ik nog niet zo lang geleden voor
een klant machines in een fabriek mogen
inbouwen, deze moesten op hoogte geplaatst worden en dat was een ontzettend
mooie klus om te doen”, vertelt Bjorn. Ook
repareerde Bjorn voor zijn klanten al zaken
als een grote bikhamer en is hij er ook voor
het onderhoud aan bijvoorbeeld een mini
shovel. “Maar wat ook bij mijn werk hoort
is de reparatie van hydrauliek slangen
of de revisie van cilinders.” Hydrauliek
slangen bestaan uit rubber en lagen staal
en zijn speciaal gemaakt om vloeistoffen te

vervoeren tussen componenten, kleppen
en andere onderdelen van hydraulische
systemen. Ze moeten onder hoge druk kunnen presteren maar toch flexibel genoeg
zijn omdat ze worden gemonteerd op plekken in machines waar buizen niet geplaatst
kunnen worden. Bij het repareren van zo’n
slang is het belangrijk om de juiste slang
voor de gewenste toepassing, kiest men
een verkeerde slang dan is er kans op gevaarlijke situaties door lekkage, het barsten
of losschieten van zo’n slang. Bij cilinder
revisie wordt een oude, verder nog goed
werkende cilinder, ‘gerenoveerd’ zodat
deze nog een tijd mee kan gaan en daarbij
gaat het ook om specialistisch werk.
Graafbakken
De reparatie van graafbakken is ook een
apart en specialistisch onderdeel van
de dienstverlening. Normaal gesproken
beschikt een graafbak over 1 mes, de
scherpe rand voor aan de bak waarmee het
te verplaatsen materiaal opgeschept wordt.
Gaandeweg slijt zo’n mes, simpelweg omdat er bijvoorbeeld mee over straatstenen
geschraapt word. Een stomp mes verhoogt
de onnauwkeurigheid en precisie waarmee
gewerkt kan worden met als gevolg dat het
werk langer duurt en de kraanmachinist
gefrustreerd raakt. Vaak is het mogelijk om
een bak te repareren maar wat ook kan is
het preventief laten plaatsen van een extra
mes. Dit mes wordt dan voorop het originele mes geplaatst en kan, wanneer deze
stomp geworden is, weer worden weggeslepen en worden vervangen door een

nieuwe. Op die manier gaat een graafbak
langer mee.

Indien gewenst doen we dat dus ook op
locatie bij de klant.”

Laswerk
Schuiling Metaaltechniek & Dienstverlening beschikt in Ter Apel over een eigen
werkplaats maar komt desgewenst, indien
mogelijk, ook op locatie om montage-,
reparatie- of onderhoudsopdrachten uit te
voeren.

Tijdens drukke periodes maken ook andere
bedrijven gebruik van de diensten van
Bjorn, al met al kan men bij Schuiling dus
terecht voor iedere technische uitdaging.
Bent u ook benieuwd naar wat Schuiling
voor u kan betekenen? Neem dan contact
op via mail of telefoon.

Bjorn: “En dat geldt ook voor het laswerk
dat we doen. We kunnen zowel staal,
aluminium en RVS lassen en gebruiken
daarvoor verschillende lastechnieken zoals
het elektrode lassen en MIG en TIG lassen.

Schuiling Metaaltechniek en
Dienstverlening
Tel: 06 - 81 35 32 88
Email: info@schuiling-techniek.nl
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Wilting Hogedruk Techniek is verhuisd naar
Mussel
Wilting Hogedruk Techniek zit niet meer in Vriescheloo,
maar in Mussel, aan de Zandtangerweg 47. Hier heeft het
bedrijf, dat specialist is in onderdelen, advies en accessoires voor hogedruk-reinigingsapparatuur, drie keer
zoveel ruimte als op de oude locatie. Handig, want Wilting
Hogedruk Techniek groeide uit haar jasje.
Door Eline Lohman
De verhuizing naar Mussel was echt nodig, vertelt Jacob
Wilting, eigenaar van Wilting Hogedruk Techniek. “We
hadden plek tekort op de oude locatie. We hebben nu
veel meer ruimte en daardoor kunnen we ons assortiment
steeds wat verder uitbreiden.” Wilting Hogedruk Techniek
richt zich op de verkoop van professionele hogedrukpompen en reinigingsmachines, voor bijvoorbeeld boeren, tuinders, veehouders, autowasstraten en loonwerkers. “Mijn
kracht is de servicegerichtheid en het maatwerk dat ik
lever. We verkopen de machines, maar het gaat bij Wilting
Hogedruk Techniek veel verder dan alleen die verkoop. Ik
kan namelijk ook de installatie verzorgen. Dat maakt dat
klanten voor mijn bedrijf kiezen, want een machine kopen
is natuurlijk mooi, maar de installatie is ook uitermate
belangrijk.”
Door deze service en het maatwerk heeft Jacob klanten
uit de hele regio en soms zelfs landelijk. Drie jaar geleden
begon hij zijn bedrijf, nadat hij zes jaar lang bedrijfsleider was bij een soortgelijk bedrijf. “Ik ben dus zeker
geen onbekende in de branche. Hoe het gaat met Wilting
Hogedruk Techniek? Hartstikke goed! Elk jaar is er een
gigantische groei. Daar speel het maatwerk zeker een rol
in, plus de kwalitatief goede producten die ik mijn klanten
kan bieden.
Mensen vinden het ook fijn dat ik reparaties en onderhoud
kan verzorgen. De beste bescherming tegen ongeplande
stilstand of het falen van een machine is goed preventief

periodiek onderhoud. Dat komt de bedrijfsvoering ook
weer ten goede. Niet voor niets zeg ik: ‘lange levensduur,
minimaal onderhoud en hoge betrouwbaarheid zijn de
normale prestaties van Wilting Hogedruk Techniek installaties’.”

Op de website www.hogedruktechniek.nl is alles te vinden
voor het bouwen, repareren of uitbreiden van de hogedrukreinigingsinstallatie. Mocht een artikel of onderdeel
niet op voorraad zijn, dan is het na bestelling in de meeste
gevallen een dag later in huis.

16

RegioMagazine - Succes door Reclame!

17

RegioMagazine - Succes door Reclame!

Koploperprojecten, duurzaam en
toekomstgericht ondernemen voor en door
bedrijven en organisaties
Duurzaam wonen en leven zijn thema’s waar vrijwel iedereen zich al eens in verdiept heeft, we hebben zonnepanelen
op onze daken om elektriciteit op te wekken en warmtepompen verwarmen onze huizen. Voor bedrijven en organisaties zijn dit ook enorm belangrijke onderwerpen geworden, duurzaam en toekomstgericht ondernemen zijn belangrijker dan ooit. Maar wat als je als ondernemer of organisatie niet weet waar en hoe je moet beginnen? Misschien heb
je al stappen genomen maar wil je graag weten waar je nu staat of zijn er andere bedrijven of organisaties bij wie je
kunt nagaan welke stap voor jou het meeste oplevert. Koploperprojecten brengen bedrijven en organisaties bij elkaar
om zo van elkaar te kunnen leren, sinds 2010 hebben 45 Koploperprojecten in Noord-Nederland met zo’n 400 deelnemers bewezen dat het werkt. Het levert niet alleen milieuwinst op maar in veel gevallen ook nog eens financieel
voordeel!

Voor wie en door wie
Deelnemers aan Koploperprojecten zijn zowel bedrijven
als organisaties, denk daarbij aan gemeenten, provincies,
zorg- en onderwijsinstellingen maar ook aan bedrijven uit
het Midden- en Kleinbedrijf. Bedrijven en organisaties die
al meededen zijn bijvoorbeeld FC Groningen, Hooghoudt,
de Rabobank en Waterbedrijf Groningen. Daarnaast deden
ook een flink aantal winkeliers, dienstverleners, coöperaties en werkbedrijven mee. Initiatiefnemers en adviseurs
van het Koploperteam zijn Jaap de Vries, Ada Kruiter en
Reina Boels en ieder Koploperproject heeft een looptijd
van ongeveer een jaar. In ieder project gaan deelnemers in
kleine groepen, tot zo’n vijftien partijen, met verschillende
duurzaamheidsthema’s aan de slag.
Thema’s
Thema’s die in het Koploperproject aan de orde komen
zijn onder andere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en transparantie, ketenverantwoordelijkheid, circulaire economie, klimaatverandering, duurzame energie
en social return. Bij ketenverantwoordelijkheid kijkt men
bijvoorbeeld verder dan de processen binnen de eigen
organisatie of bedrijf, deze kunnen dan wel duurzaam
zijn maar zijn de processen van de toeleveranciers dat
dan ook? Produceer je als bedrijf een duurzaam product
dan verwacht je klant immers ook dat de grondstoffen die
daarvoor gebruikt worden ook duurzaam gewonnen of
geproduceerd zijn.
Hoe
Alle deelnemers aan een Koploperproject komen uit een
bepaalde regio of branche. Het project start met een
startbijeenkomst, georganiseerd door de adviseurs, vaak
in samenwerking met de betreffende gemeente, waarbij
er gelegenheid is om met elkaar kennis te maken. In de

periode daarna lichten de adviseurs alle deelnemers in
uitgebreide 1 op 1 gesprekken (interviews) door op duurzaamheid en milieuprestaties. Hiervoor gebruiken zij de
zogenaamde DuOn-Scan. Daaruit volgt voor ieder van hen
een Duurzaamheidsprofiel en een Milieubarometer. Het
duurzaamheidsprofiel laat zien wat er al goed gaat binnen
het bedrijf of de organisatie maar ook waar de verbeterpunten liggen. De Milieubarometer laat zien welke CO2
footprint men heeft, een belangrijk punt want het verminderen van de CO2 uitstoot is belangrijker dan ooit in verband met de klimaatdoelen die behaald moeten worden.
De duurzaamheidsprofielen en de uitkomsten van de CO2
footprint worden in een 2e bijeenkomst weer met elkaar
gedeeld. Met behulp van de uitkomsten van het duurzaamheidsprofiel en de Milieubarometer stellen de deelnemers
onder begeleiding van het Koploperteam een praktisch
actieplan op, de DuOn-agenda. Hiermee kunnen ze direct
aan de slag. De DuOn-agenda laat zien welke stappen er
het beste voor de korte, middellange en op de lange termijn genomen kunnen worden. Daarbij krijgen deelnemers

ook inzicht in de volgens de Wet milieubeheer verplichte
maatregelen op het gebied van onder meer energiebesparing, afvalscheiding en natuurbescherming. Het actieplan
wordt in een 3e bijeenkomst ook weer met elkaar gedeeld.
Eventueel kunnen studenten ook bij de deelnemers aan
de slag met vragen, problemen of ideeën die tijdens het
project naar boven komen. Op deze manier is het onderwijs ook op een voor iedereen nuttige wijze betrokken bij
de Koploperprojecten. Als afsluiter worden, na ongeveer
een jaar, de resultaten tijdens het Koplopersymposium
gedeeld. Op het koplopersymposium presenteren de koplopers wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Daarmee
inspireren ze weer andere bedrijven en organisaties. Als
het project is afgerond, dan blijven de deelnemers vaak
nog met elkaar in contact middels het Koplopernetwerk.
Duurzaam ondernemen stopt immers nooit want men blijft
op allerlei vlakken innoveren en vernieuwen.
Gebleken is dat deelname aan een Koploperproject niet
alleen zorgt voor duurzamer en toekomstgerichter ondernemen, voor veel bedrijven of organisaties zorgde het
ook voor nieuwe klanten, leveranciers én werknemers en
vooral ook bewustwording van hun eigen handelen. Wil je
meer informatie of heb je interesse in deelname aan een
Koploperproject? Neem dan contact op met Reina Boels
van Rein Advies, tel. 06 - 21 35 71 95, of kijk op de website www.koploperproject-groningen.nl
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“Ik had destijds zelf ook al een mobiele
kraan waarmee ik in mijn vrije tijd al wat
klanten hielp en ik werd ook af en toe al
ingehuurd door andere bedrijven”, vertelt
hij. Tegenwoordig beschikt Lukas over een
kraan, shovel en een tractor en dumper
waarmee hij alle voorkomende werkzaamheden kan uitvoeren. “Mijn materieel stond
altijd al in de schuur bij de woning van mijn
ouders. Zij zijn inmiddels verhuisd en sinds
november woon ik met mijn gezin nu in de
ouderlijke woning aan de Jipsingboertangerweg.”

Door Miranda Wolters
5 jaar geleden startte Lukas Wiering zijn grondverzetbedrijf en in die 5 jaar heeft hij al
heel wat klussen geklaard. In de 17 jaren daarvoor werkte hij in loondienst voor een
grondverzetbedrijf in Vriescheloo. Daarna heeft hij 4 jaar voor een uitzendbureau gewerkt bij diverse bedrijven dus de ervaring was er al en het ondernemerschap was voor
hem dan ook een logische volgende stap.

Lukas is inzetbaar voor allerlei verschillende werkzaamheden die met grondverzet
te maken hebben. Zo is het mogelijk om uw
nieuwe woning of uitbouw door hem uit te
laten graven, kan Lukas sloopwerkzaamheden uitvoeren en kan hij ook langskomen
als de tuin leeggehaald moet worden. “In
zo’n geval haal ik de hele tuin leeg en
laat ik deze netjes achter zodat de hovenier direct aan het werk kan”, aldus Lukas.
En moet er een nieuwe oprit aangelegd
worden of zijn de oude rioolbuizen aan

19

vervanging toe? Ook dan biedt Lukas de
helpende hand.
Naast klussen voor particulieren voert
Lukas ook veel werkzaamheden voor boeren en aannemers uit. In die gevallen gaat
het dan om bijvoorbeeld het maaikorven,
het maaien en graven van sloten of zelfs
om opdrachten die wat langer duren zoals
ondersteuning van bijvoorbeeld aanleggen
van nieuwe wegen, fietspaden of riolering.
Lukas: “Zo heb ik onder andere ondersteuning verleend bij het aanleggen van nieuwe
betonfietspaden waarbij het oude beton
eerst verwijderd moest worden waarna de
ondergrond verbeterd moest worden voor
het storten van het nieuwe beton.”
“Ik ben nog iedere dag blij met de keuze
die ik 5 jaar geleden gemaakt heb, mijn
klantenkring breidt zich nog steeds uit en
qua werk is het lekker druk”, aldus Lukas.
Wilt u weten of Lukas ook voor u iets kan
betekenen? Neem dan gerust contact met
hem op!
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Vervolg van de voorpagina

Yke-Jan van der Heid van Liftservice Noord:
‘Niet uitbreiden zonder vakbekwaam personeel’
door Jaap Ruiter
In 2005 begonnen als eenmansbedrijf vanuit een flatje
aan de Belgiëlaan is Liftservice Noord in Stadskanaal
anno 2022 een grote speler in de regio als het gaat om
liften. Eigenaar Yke-Jan van der Heide heeft zijn Liftservice Noord in al die jaren zien uitgroeien tot een pure
specialist in alle soorten liften met aparte onderhoud,
reparatie- en montageploegen en heel veel onderdelen
op voorraad. Begin dit jaar is er tevens een nieuw regiokantoor in Drachten geopend.
24/7 bereikbaarheid
"We hebben alles in eigen beheer met een magazijn en
24/7 storingsdienst, waardoor wij tijdens en buiten kantooruren in geval van storingen of bij opsluitingen 24 uur
en 7 dagen per week bereikbaar zijn via ons eigen storingsnummer en de spreekluistersystemen in de liftinstallaties waarvoor wij verantwoordelijk zijn", voegt Yke-Jan
van der Heide er aan toe. "Maar wij rukken ook uit als we
worden gebeld bij liftstoringen waarvoor wij contractueel
niet verantwoordelijk zijn, want bij acute noodsituaties kun
je natuurlijk niet wachten op een monteur uit het westen
van het land! Zo langzamerhand weet bijna iedereen in
deze branche dat wij in de drie noordelijke provincies heel
korte aanrijtijden hanteren. Daarin zijn wij redelijk uniek.
En nu helemaal met twee vestigingen! Zo is Drachten verantwoordelijk voor de provincie Friesland en Stadskanaal
voor de provincies Groningen en Drenthe."
Ook oude liften weer aan de praat krijgen
Een grote meerwaarde van Liftservice Noord is de enorme
voorraad aan onderdelen. "Wij hebben zelfs nog onderdelen van type liften waarvoor je normaal gesproken geen
onderdelen meer kunt bestellen omdat ze te oud zijn", zegt
Yke-Jan van der Heide. "Daarom krijgen wij vanwege onze
eigen voorraad een oude lift vaak nog wel weer aan de
praat. Ik durf met een gerust hart te beweren dat als Lift-

service Noord een lift niet meer kan repareren, vervanging
dan ook echt de enige optie is die over blijft. En daar durf
ik ook aan toe te voegen dat Liftservice Noord nog steeds
veel goedkoper is dan de concurrentie, met dus het heel
grote voordeel dat wij heel dicht in de buurt zijn gevestigd
en heel snel ter plaatse kunnen zijn als de situatie daar om
vraagt."
Drie noordelijke provincies
Het succes van Liftservice Noord wordt duidelijk als YkeJan van der Heide vertelt dat hij zich noodgedwongen

heeft beperkt tot de drie noordelijke provincies. "Tot aan
Zwolle ongeveer. Maar als ik eerlijk moet zijn, dan moet ik
toegeven dat wij meer werk hebben dan wij aankunnen.
De agenda zit nu al vol tot 2023, want Corona heeft geen
enkele negatieve invloed op ons werk, want liften zijn nou
eenmaal 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf."
Niet uitbreiden zonder vakbekwaam personeel
De grote zorg voor Liftservice Noord is dat er dus geen
tekort aan werk is, maar een tekort aan goed opgeleid en
kundig personeel. "Dat was ook precies de reden dat wij zo
lang moesten wachten totdat we een vestiging
in Friesland konden openen", vertelt Yke-Jan van
der Heide. "Zonder vakbekwaam personeel moet
je niet willen uitbreiden, want anders overvraag
je ze en kun je richting je klanten niet waarmaken waar je voor staat. Medewerkers hebben
recht op een gezonde arbeid-rust verhouding,
daardoor presteren ze ook beter."
‘Ik prijs mij gelukkig’
De eigenaar van Liftservice Noord prijst zich gelukkig met het huidige vakbekwame personeel.
"Ze zijn gemotiveerd, beschikken over technisch
inzicht, hanteren een flexibele instelling en hebben bepaald geen 9-tot-5-mentaliteit. En dat kan
ook helemaal niet, want Liftservice Noord gaat
pas weg als het probleem is opgelost. Desnoods
wordt het de hele nacht doorwerken, en als het
moet ben ik ook zelf van de partij. Dat is geen
enkel probleem want voor mij is er nog steeds
geen groter plezier dan zelf sleutelen aan liften.
En helemaal als het om een probleem gaat dat
nog niemand anders heeft kunnen oplossen. Dat
is voor mij nog steeds de allergrootste uitdaging
die ik graag aan ga."
www.liftservice-noord.nl
Liftservice Noord is al jarenlang een eerlijke en
betrouwbare specialist in liften, hanteert concurrerende prijzen en heeft duidelijke en transparante contractvoorwaarden zonder addertjes
onder het gras. "Een man een man, een woord
een woord, dat is mijn instelling", aldus Yke-Jan
van der Heide, die er tot slot aan toe voegt dat
ervaren personeel altijd welkom is bij Liftservice
Noord en via info@liftservice-noord.nl wordt
uitgenodigd om te solliciteren.
Liftservice Noord, sinds dit jaar nu ook een
vestiging in Drachten, is gevestigd aan de Oosterstraat 78A in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 79 53 57 of een
kijkje nemen op www.liftservice-noord.nl. Voor
storingen buiten kantooruren kunt u rechtstreeks
bellen met de servicedienst via 06 13 90 12 59.
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‘We zijn weer open!’
door Jaap Ruiter
Gerwin Geertsema van ‘Kornelius Badkamers & Keukens’
is blij dat de showroom aan de Koperslager 4 in Stadskanaal weer open is. "Eindelijk kunnen we weer klanten
ontvangen!" De ervaren verkoper, die op een jaar na 25
jaar in het vak zit, voegt er aan toe dat voor een ontwerp
en offerte van een keuken of badkamer wel een afspraak
dient te worden gemaakt. "Want dan kunnen we er ook
uitgebreid de tijd voor nemen. Daarnaast komen we ook
bij mensen thuis als dat gewenst is."
Geen ‘gedoe’ bij Kornelius Badkamers & Keukens
Zoals iedereen wel weet is een nieuwe badkamer of
nieuwe keuken vaak een heel gedoe en zorgt meestal voor
veel overlast, ongemak en onrust. Daarom is het goed om
te weten dat ‘Kornelius Badkamers & Keukens’ de door u
gewenste badkamer of keuken compleet van A tot Z kan
komen plaatsen en installeren, inclusief eventuele aanpassingen, verbouwingen, metselwerk, stukadoren en schilderwerk. "Omdat wij alle werkzaamheden voor onze rekening
kunnen nemen is de term ontzorgen bepaald geen loze
kreet bij ons", vertelt Gerwin Geertsema. "Klanten die helemaal geen gedoe willen kiezen er voor om de sleutel van
hun huis aan ons te geven en zelf een weekje op vakantie
te gaan. Bij terugkomst is alles tot in de puntjes afgewerkt
zoals afgesproken."
Een totaalpakket van A tot Z
‘Kornelius Badkamers & Keukens’ onderscheidt zich door
een totaalpakket aan te bieden voor zowel badkamers als
keukens middels professioneel advies, creatief ontwerp,
stipte levering, deskundige plaatsing, vakkundige montage
en perfecte afwerking met altijd maar 1 aanspreekpunt.
"Deze werkwijze wordt heel erg gewaardeerd door onze
klanten, die na afronding van de werkzaamheden vrijwel
unaniem aangeven dat ze de samenwerking met ons als
heel prettig hebben ervaren en blij zijn dat ze geen zorgen
hebben gehad over hun nieuwe badkamer of keuken
omdat ze de volledige uitvoering van de werkzaamheden
aan ons hebben overgelaten", zegt Gerwin Geertsema,
die bij ‘Kornelius Badkamers & Keukens’ het aanspreek-

punt is voor keukens en daarnaast wordt bijgestaan door
zijn collega’s Erik Timmerman, Ida Simone de Roo en Luc
Kornelius.
De nieuwe badkamer of keuken in 3D met VR Box
De keus voor een badkamer of keuken begint uiteraard
altijd met informatie, advies en een eerste schets. "Ontwerpen doen we digitaal zodat we op een groot beeldscherm
een 3D-versie kunnen laten zien en klanten vanuit alle
hoeken hun nieuwe badkamer of keuken kunnen bekijken", legt Gerwin Geertsema uit. "Met een paar klikken van
de muis kunnen we samen daarna allerlei aanpassingen
en veranderingen invoeren, die ook direct op het scherm
zichtbaar zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met
een VR Box digitaal door de nieuwe badkamer of keuken te
bewegen."
Siemens, Pelgrim, Smeg en NEFF
‘Kornelius Badkamers & Keukens’ bedient klanten optimaal
met de vier hoofdmerken Siemens, Pelgrim, Smeg en NEFF.
Volgens Gerwin Geertsema zijn dat uiterst betrouwbare

merken die alles heel goed geregeld hebben en klanten
nooit in de steek zullen laten. "En dat past weer precies
bij ons als je het over kwaliteit hebt. Daarnaast zijn wij
aangesloten bij de inkooporganisaties Keukenspecialisten.
nl en Baden+. Dat zijn inkooporganisaties die wat betreft
prijskwaliteit-verhouding heel hoog scoren. Op keuken- en
badkamer-gebied zijn ze absolute top."
www.badkamersenkeukens.nl
‘Kornelius Badkamers & Keukens’ is gevestigd aan de Koperslager 4 in Stadskanaal. U bent altijd welkom om in een
gemoedelijke sfeer geheel vrijblijvend eens rond te kijken
in de overzichtelijk ingedeelde showroom. Wilt u echter
een ontwerp en aanvullende offerte, dan is het verstandig
om eerst een afspraak te maken. Tevens is het mogelijk dat
Ida Simone, Luc of Gerwin bij u thuis komen om u in uw
eigen omgeving te informeren en te adviseren over een
nieuwe keuken of badkamer.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-61 60 16 of
u kunt een kijkje nemen op www.badkamersenkeukens.nl
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Mr. Sushi opent zijn deuren in Stadskanaal
en zo werd Sushi langzamerhand een echte
delicatesse.
Sushi is tegenwoordig erg betaalbaar en
dé ideale maaltijd om af te halen of te
laten bezorgen als je geen zin hebt om te
koken. Joran de Groot en Michael Dijkstra
werkten in het Mr. Sushi filiaal van een
vriend en kwamen zo op het idee om hun
eigen filiaal in Stadskanaal te gaan openen.
“Daarvoor moesten we eerst op zoek naar
een geschikt pand maar dat vonden we gelukkig aan de Beneluxlaan, de ideale locatie
vanwege de ruimte en de bereikbaarheid”,
aldus Joran. “Mr. Sushi is een franchiseketen met inmiddels al 56 vestigingen in heel
Nederland. De openingsdag op 1 februari
j.l was erg succesvol en druk, Stadskanaal
en omgeving heeft even op de opening van
Mr. Sushi moeten wachten maar de reacties
tot nu toe zijn alleen maar positief.”
Ultiem genieten van een crispy roll met
zalm en avocado, een tempura ebi roll met
garnalen of eet je liever tonijn sashimi of

Door Miranda Wolters
De populariteit van Sushi in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen en daarmee
ook het aantal (afhaal)Sushirestaurants. Sinds 1 februari is daar Mr. Sushi in Stadskanaal bijgekomen, hét adres in de buurt voor de lekkerste en meest verse Sushi die je
ooit gegeten hebt.
Sushi vindt zijn oorsprong in Japan, de eerste ‘Sushi’ werd al rond 1600 gemaakt toen
men vis ging conserveren met behulp van
rijst. Zo werd de vis door fermentatie langer
houdbaar. Deed men dit in eerste instantie
met goedkope vissoorten, later werden
hiervoor ook de duurdere verse vissen

gebruikt. Mensen waren aan de zurige
smaak van de gefermenteerde vis gewend
geraakt en wilde deze ook met de verse vis
behouden, de smaak werd met behulp van
azijn in het gerecht teruggebracht. In de
jaren daarna werd de Sushi door de Japanners verder geperfectioneerd en verfijnd

een heerlijke pokebowl? Het staat allemaal
op de menukaart van Mr. Sushi, net als
allerlei verschillende sushiboxen en extra
bijgerechten. Allemaal vers voor jou bereid
op het moment dat jij je bestelling doet. Je
kunt je bestelling telefonisch, via de app
of website doorgeven en deze vervolgens
zelf afhalen of bij je thuis laten bezorgen.
Bestel je via mrsushi.nl dan ontvang je met
de kortingscode Freeroll een gratis roll! (bij
een bestelling van € 25,- of meer) Het team
van Mr. Sushi Stadskanaal verwelkomt je
graag!
Mr. Sushi Stadskanaal
Beneluxlaan 9
Stadskanaal
www.stadskanaal.mrsushi.nl
Tel: 0599 – 78 59 41
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BEVO Isolaties & Duurzaamheid Ter Apel
Al vanaf het moment dat Mark Vos en Rudi Berndt een aantal jaren geleden met
hun bedrijf, BEVO Isolaties & Duurzaamheid in Musselkanaal van start gingen
werd ook de groei van het bedrijf ingezet. Omdat ze inmiddels flink uit hun
jasje gegroeid waren verhuisde het bedrijf daarom begin dit jaar naar een groter pand aan de Mercuriusweg in Ter Apel.
Tegenwoordig is de naamsbekendheid van BEVO in
de regio enorm groot en strekt het werkgebied zich
uit over heel Noord-Nederland. BEVO houdt zich
bezig met alles op het gebied van isolatie van woningen en bedrijfspanden en mag zich met recht dé
alles-in-1 duurzaam partner genoemd worden.
Isolerende maatregelen
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning
te laten isoleren, geen enkele woning is hetzelfde en
goede isolatie van de woning zorgt voor een lagere
energierekening en/of het meeste rendement van
eventueel aanwezige zonnepanelen. Eén van de
soorten isolatie die u toe kunt laten passen is de
spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie wordt de
holle ruimte tussen de binnen- en buitenmuur gevuld met minerale wol of parels of de Isofoam zodat
uw huis in de zomer koel en in de winter warm blijft.
Isofoam is een vloeibaar materiaal dat ook gebruikt
kan worden om al bestaande isolatie in een spouwmuur te upgraden.
Vloer- en dakisolatie
Andere mogelijkheden zijn vloer- en/of dakisolatie.
Voor vloerisolatie en isolatie van de kruipruimte
werkt BEVO met het unieke Icynene als isolatiemateriaal. Icynene is een materiaal dat vergelijkbaar is
met purschuim maar Icynene bevat geen vluchtige
gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Dan
hebben we nog de dakisolatie, deze kan zowel aan

de buitenkant als aan de
binnenkant van het dak
aangebracht worden.
Dakisolatie levert ook al
snel een flinke besparing
op de energierekening
omdat warmte in een woning nu eenmaal opstijgt
en via een niet geïsoleerd
dak gemakkelijk weet de
ontsnappen. Voor dakisolatie kan gespoten polyurethaan gebruikt worden,
een materiaal dat snel en
effectief te verwerken is.
Subsidies en terugverdienmogelijkheden
De overheid stimuleert het aanbrengen van isolerende maatregelen en stelt hiervoor subsidies beschikbaar. Op de website van het RVO kunt u hier meer
informatie over vinden en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. (www.rvo.nl) Deze subsidie moet
u in principe zelf aanvragen maar als u dat wenst
kan uw BEVO-adviseur u hierbij helpen. Met hem
kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend
adviesgesprek, hiervoor kunt u het contactformulier
op de website invullen maar u mag natuurlijk ook gewoon even bellen om direct een afspraak te plannen.

BEVO is overigens aangesloten bij Venin, de vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland.
Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten bedrijf weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig,
kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.
BEVO isolaties en duurzaamheid
Mercuriusweg 3
Ter Apel
Telefoon: 0599 - 82 03 89
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl
www.bevoisolaties.nl
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van
Caravan Centrum Emmen
veelzijdigheid geen gebrek. Naast
een caravanmonteur is men ook
op zoek naar een caravanwasser, in
deze functie zorg je ervoor dat de
caravans schoon gemaakt worden
voor aflevering.
Ben jij flexibel, schoolverlater,
of heb je een tussenjaar en zie
je het zitten om het team te
versterken? Neem dan contact
op. Contactpersoon voor beide
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij
is te bereiken via telefoonnummer
0591-628530 of per mail via
info@cc-emmen.nl.

Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je je
eigen appartement op wielen bij je hebt.
“Toen de eerste lockdown begin
2020 werd aangekondigd hadden
we niet kunnen vermoeden wat
er daarna gebeurde”, vertelt Roan
Ensing van Caravan Centrum
Emmen. “We waren bang dat we in
aanloop naar het kampeerseizoen
vrijwel niets meer zouden
verkopen vanwege de lockdown
en de daarmee verband houdende
maatregelen maar het tegendeel
bleek waar. Kamperen bleek dé
manier te zijn om coronaproof op
vakantie te kunnen en de caravan
is populairder dan ooit. Op de
camping is het gemakkelijk om
afstand van anderen te kunnen
houden en je hoeft de ruimte
waar je verblijft met niemand
anders dan je eigen gezinsleden te
delen.” Caravan Centrum Emmen
is al meer dan 40 jaar hét adres
voor de aanschaf en onderhoud
van caravans van verschillende
merken en veel trouwe én nieuwe
klanten weten de specialist nog
steeds te vinden. “We zien ook dat
steeds meer mensen die vroeger
kampeerden maar toen kozen
voor hotelvakanties of kamperen
met een camper nu toch weer
terugkomen. Zij kiezen er nu toch
weer voor om met een caravan op
pad te gaan.”
Hobby, Fendt, Sprite en
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren
merken die al sinds jaar en dag
bij Caravan Centrum Emmen te
vinden waren en daar zijn vorig
jaar de caravans van het merk
Sterckeman aan toegevoegd.
“Sterckeman produceert moderne
caravans die over het algemeen
wat lichter maar ook betaalbaarder
zijn dan de modellen van andere
merken”, legt Roan uit. “Dat
zorgt ervoor dat deze caravans
niet alleen geschikt zijn voor
kampeerders met een lichtere

auto maar zeker ook voor de
beginnende kampeerder die (nog)
niet zo heel veel geld uit wil geven
aan het kampeermiddel.” Naast
bovengenoemde merken zijn er bij
Caravan Centrum Emmen ook altijd
voldoende gebruikte exemplaren
te vinden en zal er dus voor iedere
kampeerder een gewenst model te
vinden zijn.
Over het algemeen kunnen we
trouwens stellen dat de caravans
de laatste jaren steeds luxer
geworden zijn en bijvoorbeeld
beschikken over airconditioning,
een mover om de caravan
eenvoudig op de kampeerplek te
parkeren, een fietsendrager of een
uitschuifluifel. De uitschuifluifel
wordt dan in plaats van de
voortent gebruikt tijdens korte
vakanties of stops onderweg.
Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is
tegenwoordig dus helemaal naar
wens van de klant aan te passen
met allerlei extra accessoires
en dat merken we ook in de
werkplaats. Dat betekent namelijk
dat een caravan voor aflevering
bij de klant nog een aantal
dagen bij ons in de werkplaats
staat om al die gewenste extra’s
te monteren. En daar wringt
op dit moment de schoen
want vanwege de toenemende
werkzaamheden moeten we nu
echt op zoek naar uitbreiding
van het team.” Caravancentrum
Emmen is dus op zoek naar een
caravanmonteur die er samen
met de andere monteurs voor kan
zorgen dat de klant zorgeloos en
tevreden op vakantie kan gaan. De
werkzaamheden bestaan uit het
rijklaar maken en onderhouden
van caravans. Het monteren
van accessoires, repareren van
technische apparaten die in en

aan de caravans gemonteerd
zijn en caravanschade herstel.
Kortom, aan afwisseling en

Onderhoud en schadeherstel
Een caravan gaat jaren mee, mits
deze goed onderhouden wordt.
Een regelmatige onderhoudsbeurt
is daarom aan te raden en ook
daarvoor is Caravan Centrum
Emmen een vertrouwd adres.
Mocht er tijdens de vakantie of
weekendjes weg per ongeluk
schade aan de caravan ontstaan
dan zorgen de monteurs ervoor dat
deze vakkundig gerepareerd wordt.
“Wij zorgen ervoor dat je na een
bezoek aan ons bedrijf klaar bent

om met je caravan op vakantie
te gaan want behalve caravans
verkopen we natuurlijk ook
voortenten, de eerdergenoemde
luifels, tv’s voor in je caravan
en zelfs matrassen”, aldus Roan.
“Het enige dat we niet voor de
klant regelen is de kampeerplaats
en het weer op de plaats van
bestemming.”
Mocht het weer overigens een
dag wat minder zijn dan is dat in
je heerlijk luxe caravan trouwens
helemaal geen straf, onder je luifel
of in je voortent blijf je immers
droog en de verwarming van je
caravan houd je zonder enige
twijfel lekker warm als het moet.
Al zal je dat op de camping in
Spanje of Italië in de zomer echt
niet overkomen! Zonnebril op en
genieten!
Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl
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Pijnvrij wandelen?
Dat kan!

Buitenrecreatie is tegenwoordig het nieuwe sporten. Uit onderzoek blijkt dat maar
liefst 96% van de mensen regelmatig tot dagelijks wandelt tijdens een (thuis)werkdag. Wandelen heeft een enorm positieve invloed op je hele lichamelijke en mentale
gesteldheid.
Niets vervelender voor een wandelaar dan
pijn aan je voeten of knieën tijdens het
wandelen
“Wandelen moet pijnvrij kunnen”, aldus
podotherapeut Roëlle Stad van Voetstuk
Podotherapie. Stad: “Als je stopt met wandelen omdat je klachten krijgt is dat jammer en vaak is het ook helemaal niet nodig.
Maar zomaar doorlopen met pijnklachten
is onverstandig. Onze missie is dat mensen
pijnvrij kunnen bewegen. En vaak lukt ons
dat. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, mensen die chronisch ziek zijn of mensen die
chronische pijnklachten ervaren. Voor die
groep zetten wij ons overigens ook in. We
kijken goed naar de oorzaak van de klachten en zoeken de beste oplossing daarbij.
Met een goede opbouw en goede techniek

moet ieder mens in principe pijnvrij kunnen
lopen.”
Handig
Veel mensen wandelen met verkeerd
schoeisel. Of ze wandelen gelijk elke dag
een half uur. Beter is het om een
opbouwschema te gebruiken waarbij je om
de dag start met wandelen. Want vergis je
niet, wandelen is net zo goed een sport. En
spieren en pezen moeten de tijd krijgen
om te herstellen. Op de website Voetstuk.
nl vindt u meer informatie over dit onderwerp, een verantwoord schema en een
handige app. Wie klachten heeft, kan
voor advies gratis op het inloopspreekuur
van Voetstuk Podotherapie terecht
(0599 - 72 90 09).
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Prijswinnaars Kerstpuzzel
RegioMagazine Stadskanaal bekend
In de Kerstspecial van het RegioMagazine Stadskanaal, editie december, stond een Kerstpuzzel. Wanneer men de
juiste oplossing instuurde, konden zij kans maken op een mooie geldprijs. De oplossing van de Kerstpuzzel luidde als
volgt: "Alle medewerkers van deze krant wensen u prettige feestdagen en alvast een goed en gezond nieuwjaar".
Uit de vele inzendingen zijn de volgende mensen in de prijzen gevallen:
3e prijs: 		
G. Dijkstra uit Bellingwolde
2e prijs: 		
P. Iwema uit Stadskanaal
1e prijs: 		
I. Mahmood uit Ter Apel
De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gehad en wij wensen iedereen veel plezier met hun gewonnen geldbedrag.
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SoVit Vlagtwedde biedt gezondheid, plezier en
ontmoeting speciaal voor senioren
VLAGTWEDDE - Enkele tientallen zestigplussers uit Vlagtwedde en omgeving komen
eens per week naar sporthal de Westerwoldehal in Vlagtwedde. Ze komen er voor
een uurtje beweging en vooral ook voor de gezelligheid aan de koffietafel na afloop.
Onder de naam SoVit vormen zij een zelfstandige sportgroep, waarbij iedere deelnemer
beweegt op eigen niveau. “Samen bewegen motiveert. Meedoen aan SoVit is niet alleen
gezond voor lijf en leden, de deelnemers vinden het ook nog eens hartstikke leuk”,
vertelt coach Simone Rozemond.
SoVit is een geheel zelf“Je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat
standige groep die in 2017
lichaamsbeweging minder vanzelfsprekend wordt”, vertelt
ontstond uit het project
de 77-jarige Hendrik Meendering, één van de deelnemers
Sociaal Vitaal met Fittest. Dit
aan SoVit. “Ik vind het belangrijk om mijn spieren te blijven project had als doel om sestimuleren. Daarom doe ik mee aan SoVit én ga ik elke
nioren aan het bewegen te
week zwemmen bij zwemschool Henny de Groot. Ik kom
krijgen. Dat is in Vlagtwedde
hier bovendien voor de gezelligheid, het is echt een gezeldus heel goed gelukt. De
lige, fijne groep.”
deelnemers vonden het zo
leuk dat ze aan het eind
Het doel van SoVit is tweeledig: in de eerste plaats oudevan het project besloten
ren aan het bewegen krijgen en houden en in de tweede
zelfstandig door te gaan. Ze
SoVit sport en beweging voor senioren vindt elke donderdagochtend plaats in
plaats wegnemen of voorkomen van sociaal isolement.
betalen voor hun deelname
sporthal de Westerwoldehal in Vlagtwedde (Foto: Jan Johan ten Have)
De ongeveer dertig zestigplussers sporten - verdeeld
drie euro per training om de
over twee groepen - op de donderdagochtend. Dat begint
kosten te dekken.
met een uitgebreide warming-up, bestaande uit spieren
Marieanne is niet de enige die een aandoening heeft.
losmaken en breintraining. Vervolgens gaan de deelneVrijwel alle deelnemers hebben wel iets onder de leden.
Deelneemster Marieanne Boer (65) is ook beheerder van
mers bewegen in spelvorm. Welk spel er wordt gespeeld,
Daarom mag en kan iedereen er op eigen tempo en niveau
De Wischmei. “Ik wilde in eerste instantie niet meedoen,
varieert nogal, soms badminton, dan weer korfbal en zelfs
meedoen en op elk moment ervoor kiezen om even pauze
ik kwam hier immers om de koffie te verzorgen. ‘Doe nou
jeu de boules. Twee keer per jaar is er een conditiecircuit.
te nemen. “Verder wordt er hier serieus gesport, de oefemee, je bent hier toch’, drongen de deelnemers aan. Ik
Na afloop van het spel is er een cooling down: vijf minuten
ningen zijn pittig om het bewegen voor iedereen uitdazette de stap en heb geen seconde spijt gehad. Vooral het
strekken om spierblessures te voorkomen. Tot slot is er ‘de
gend te houden”, vertelt Simone. “Ik kijk er altijd weer naar
bewegen op muziek spreekt mij erg aan. Ik ben gek op muderde helft’, samen gezellig koffie en thee drinken in de
uit om hier op donderdag heen te gaan”, zegt Meendering.
ziek en Simone doet echt haar best om altijd weer mooie
kantine. De deelnemers vinden het meedoen aan SoVit zo
En Boer: “Er wordt heel veel gelachen.”
muziek uit te zoeken. Bovendien heb ik de ziekte van
leuk, dat ze zelfs doorgaan tijdens de vakantie, dan spreParkinson, door die aandoening gaat bewegen op muziek
ken ze af om bijvoorbeeld samen lekker aan de wandel te
Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Voor
veel gemakkelijker dan zonder muziek.”
gaan.
informatie en opgave kunt u contact opnemen met Simone
Rozemond, tel. 06 - 23 70 81 77.
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