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Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter

‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’
Dé reclamekrant van ondernemers
voor
de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde
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John ten Hoff: 06 30 72 46 09
specialiseerd in het tegenhouden
van de zon tijdens warme dagen,
maar middels het monteren van
rolluiken ook gespecialiseerd om
tijdens koude dagen de warmte
binnen te houden en de kou
buiten te sluiten, tegengaan van te
veel licht en het verminderen van
storende geluiden”, zegt eigenaar
Roy Kamst.

Mariska Teerling: 0599 61 33 36

Rolluiken zijn de perfecte oplossing
Het blijkt dat steeds meer mensen
rolluiken laten monteren. “Men komt
er steeds meer achter dat rolluiken
in veel gevallen de perfecte oplossing zijn voor zonwering, isolatie
en te veel licht en geluid”, legt Roy
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar
geleden
ook
al begrepen. Toen werdoor Jaap
Ruiter
den
houten
rolluiken
gemonteerd.
Toen er in het jaar 1878
slechts
Momenteel
zijn
ze
van
aluminium met gepoederde coating. IJzersterk,
een paar honderd auto’s rondkleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze
reden in Nederland, zag molerelatief goedkoop.”

Louw Roukema: 0599 61 11 99

Nefkens Noord in Stadskanaal viert het
140 jarig jubileum met spectaculaire acties!

naar Jan Nefkens uit Amersfoort
er al brood in. Meer brood dan
Kwaliteit
in zijn molen!
Hij begon
dat jaar gaat voor kwaliteit. Daarom wordt
‘Jokazon
Zonwering
en Rolluiken’
met
de ‘Amersfoortse
Reparaer
alleen
gebruik gemaakt
van diverse gerenommeerde merken, met
tie-inrichting’
en kon toen
niet
‘Heroal’
als de bekendste.
“Daarnaast
lever ik meestal motoren van het
merk
‘Somfy’,
dat
is
al
jaren
het
beste
merk
in deze branche”, verbevroeden dat hij de grondlegklaart
Roy
Kamst,
die
van
jongsafaan
is
opgegroeid
in de wereld van
ger zou worden van een van de
zonwering
en
rolluiken.
“Ik
hielp
mijn
vader
altijd
mee,
en later heb
bekendste Peugeot-dealers in
ik
het
bedrijf
overgenomen.
Nog
steeds
zijn
vakmanschap,
diversiteit,
Nederland! Bij Nefkens Noord
persoonlijk
contact
en
service
de
pijlers
onder
het
bedrijf,
dat
al meer
in Stadskanaal wordt daarom
dan 40 jaar bestaat. Zo heeft mijn vader het altijd gedaan, zo doe ik het
uitgebreid stil gestaan bij het
nog steeds en zo zal het ook blijven.”
140-jarig bestaan van Nefkens,
dat 23 vestigingen
Nederland
Ervaring
en goede in
producten
heeft.wordt er niet verkocht bij ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’.
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van Roy Kamst. “We hebben voor alle omstandigVestigingsleider
FritsWe
Prins
heden een oplossing.
krijgen overal wat voor. Laatst hebben we

van Nefkens Noord is al drukdoende met de jubileum-acties
is wel al zeker. Daarbij moet je
als Regiomagazine langs komt,
denken aan fikse kortingen op
maar kan nog niet zeggen wat
een aantal geselecteerde nieuwe
er precies gaat gebeuren. "Maar
en gebruikte auto’s en bedrijfsik zou tegen iedereen willen
wagens. Daarnaast gaan we
zeggen dat ze de komende tijd
stunten met gratis extra accesZiein onze
advertentie
de kranten goed
de gaten
moeten houden. We
er nog19!! soires bij aankoop van een auto
opzijn
pagina
of bedrijfswagen."
niet helemaal uit, maar dat de
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bAsko bouw
gasselternijveen
Voor al uw
bouwwerkzaamheden.
Zie onze advertentie
op pagina 5!

Laat uw schoorsteen
Zie onze advertentie op pagina 3!
vakkundig
vegen door
klus & schoorsteenveegbedrijf jd!!
‘Egberts Fietsen’ uit Borger onderscheidt
zich met advies, prijs en kwaliteit

Zie onze advertentie op pagina 3!!

op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door
gaan hangen of zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op
de gevel.”
www.jokazon.nl
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onderscheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket:
opmeten, offerte, levering en montage. “We hebben alles in eigen hand
en hoeven niets uit te besteden, daarom kunnen we altijd efficiënt
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 en 13 oktober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal, in
het Pagecentrum. Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis
te maken met de zeer functionele rolluiken van ‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon:
0599-582286. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op
www.jokazon.nl.
Zie ook onze advertentie op pagina 26!
Piet en Antoon Nefkens
Frits Prins is geïnteresseerd in
de ontstaansgeschiedenis van
zijn werkgever, die hij met veel
plezier al meer dan 15 jaar dient.
"De eerste auto die de ‘Amersfoortse Reparatie-inrichting’
onder handen nam was een De
Dion-Bouton uit Frankrijk, die in

het begin door stoom werd aangedreven. Vervolgens bouwden
de zonen Piet en Antoon met
groot doorzettingsvermogen het
bedrijf in hoog tempo uit.
Lees het hele artikel
op pagina 27.

Kijk voor de aanbiedingen van
de maand bij Houthandel Westerwolde
op pagina 32!

2

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

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

3

‘Egberts Fietsen’ uit Borger onderscheidt zich met
advies, prijs en kwaliteit
door Jaap Ruiter
Zijn naam staat nog steeds op de gevel
maar hij speelt geen rol meer. Egberts
Fietsen heeft al sinds twee en half jaar
een andere eigenaar in de persoon van
Klaas Almoes, die daarvoor al 20 jaar
werkzaam was bij de bekende rijwielzaak
aan de Hoofdstraat 63A in Borger. "Egbert
vond het geweldig om de zaak over te kunnen dragen aan een van zijn medewerkers
nadat hij besloten had om zich volledig
te gaan wijden aan zijn in snelle E-bikes
gespecialiseerde rijwielzaak in Groningen.
En hij komt nog regelmatig langs voor een
kopje koffie.
Zien en proberen
Voor Klaas Almoes was er geen enkele
twijfel om de naam ‘Egberts Fietsen’ te
handhaven na overname. "De naam ‘Egberts
Fietsen’ is een begrip in de regio en is
synoniem voor een professionele rijwielzaak met uitstekend opgeleid personeel,
ervaring, goede prijs-kwaliteitverhouding,
prima service en een brede collectie aan
fietsen. Omdat we meer dan tien merken
voeren kunnen klanten ook veel beter
vergelijken welke fiets het beste bij hem of
haar past. Bij ons is het zien en proberen
met daarbij altijd een duidelijke uitleg en
een goed advies. Daar nemen we ruim de
tijd voor. En als er na aankoop vragen zijn
of dat er alsnog iets moet worden bijgesteld
of aangepast, dan zijn wij er ook voor onze
klant. Want bij kwaliteit hoort vanzelfsprekend ook een uitstekende service."

Volledig geautomatiseerde werkplaats
Wat goed is moet je behouden, wat beter kan moet je veranderen. Dat was het
uitgangspunt van Klaas Almoes toen hij in
2016 ‘Egberts Fietsen’ over nam. Het resultaat is dat de entree iets is veranderd en dat

de werkplaats volledig is geautomatiseerd
waardoor er nog efficiënter kan worden gewerkt en er nog meer klanten kunnen worden bediend. "Het liefst op afspraak, maar
er is altijd ruimte voor een snelle reparatie
tussendoor", voegt Klaas Almoes er aan toe.

"Wij zijn een allround fietsenzaak met onze
afdelingen Elektrisch, Race en ATB, Stadsfietsen en Kinderfietsen. Daarnaast zijn wij
ook leverancier van Speciale fietsen en hebben we een keur aan accessoires."
Geen appels met peren vergelijken
De elektrische fiets is aan een onstuitbare
opmars bezig. "Van alle fietsen die wij
verkopen is 70 a 80 procent met elektrische ondersteuning,", vertelt Klaas Almoes.
"Maar omdat er zoveel keus is in elektrische
fietsen moet je niet de fout maken om appels met peren te vergelijken. Laat je eerst
goed voorlichten, probeer er een aantal,
vraag naar uitleg en advies en maak dan pas
je keuze. En laat je geen zand in de ogen
strooien met die paginagrote advertenties
die elektrische fietsen thuis bezorgen. Wij
bieden ze voor dezelfde prijs, maar met
veel meer service en advies."
Elektrische fietsen al vanaf 1000 euro
Bij een elektrische fiets kun je ruwweg
kiezen uit elektrische ondersteuning in het
voorwiel, in het achterwiel of in het midden.
Een elektrische fiets met ondersteuning
in het voorwiel leveren wij al voor 1000
euro, maar die is minder stabiel en dus niet
voor iedereen geschikt. Zoek je de meest
stabiele elektrische fiets dan kom je uit op
aandrijving bij de trapas, maar die zijn wel
weer veel duurder.
Verder bieden wij de supersnelle E-bikes
die zonder problemen 45 kilometer per
uur halen en uitermate geschikt zijn voor
woon-werkverkeer. Maar technisch is er
ook heel veel te kiezen. Welke accu? Wil je
een krachtsensor of een rotatiesensor? Of
allebei? Dat moet je toch gewoon uitproberen om daar een goede keuze in te kunnen
maken."
www.egbertegberts.nl
Op zoek naar de meest geschikte fiets voor
u? Goed advies? Veel keus? Aantrekkelijk
geprijsd Goede nazorg en service? Dan
moet u beslist eens naar ‘Egberts Fietsen’
aan de Hoofdweg 63A in Borger. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0599-234224
of een kijkje nemen op
www.egbertegberts.nl
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Wat u nog niet wist van
Slijptechniek Noord in Stadskanaal…

door Jaap Ruiter
Al jarenlang gevestigd in Stadskanaal en al jarenlang relatief onbekend in de Kanaalstreek. Dat is een beetje de omschrijving van Slijptechniek Noord aan de Ceresstraat 2829 in Stadskanaal. Want wat veel mensen niet weten, is dat achter Slijptechniek Noord
een modern technologisch en uniek Nederlands bedrijf schuil gaat.

Speciaal en standaard
De onderneming van Erik Vos is gespecialiseerd in het slijpen, balanceren, modificeren en meten van alle gereedschappen voor
materiaalbewerking en het ontwerpen (inclusief 3D) en vervaardigen van standaard
en speciale precisie-gereedschappen voor
metaal-, hout-, kunststof- en aluminium be-

werking. Het heeft diverse opdrachtgevers
uit de vliegtuig-, automobiel-, medische- en
computerchips-industrie.
Slijptechniek Noord is behalve in Nederland
ook actief in België, Frankrijk, Duitsland en
Roemenië en heeft in zijn 43-jarige bestaan
een ongelofelijke groei, ontwikkeling en
innovatie doorgemaakt. Zo begon vader
Vos ooit met het slijpen van gereedschappen en geeft zoon Erik nu leiding aan 25
werknemers, waarvan 6 in de buitendienst,
en is de werkplaats van weleer veranderd
in een hi-tech werkruimte met de meest
geavanceerde robot- en slijptechnologie
die er wereldwijd is te krijgen en waarmee
zelfs microgereedschappen kunnen worden
vervaardigd met een diameter vanaf 0,01
millimeter, dat met het blote oog niet zichtbaar is!
Gefronste wenkbrauwen
Regiomagazine krijgt een exclusieve
rondleiding van Erik Vos, die regelmatig
de wenkbrauwen fronst bij vragen van de
verslaggever, die zich een onnozele, niets
wetende en volkomen wereldvreemd figuur
voelt in de bijna futuristisch aandoende
specialistische hi-tech wereld van Slijptechniek Noord. Erik Vos geeft uitleg over
de peperdure, hypermoderne en afgesloten

computergestuurde machines, die verbonden zijn met indrukwekkende warmte-afzuiging en watergekoeld worden, waarvan een
aantal tevens uitgerust is met robottechnologie waardoor de werkzaamheden ook
’s nachts door kunnen gaan, alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. Alsof het
over iets simpels gaat als een spijker in een
stuk hout slaan. Daarmee wordt ook duidelijk dat het unieke en specialistische bedrijf
aan de Ceresstraat 28-29 met gebruik van
de meest moderne toepassingstechnologie
de belevingswereld en het bevattingsvermogen van de doorsnee Nederlander al
lang is ontstegen.
TTB Evolution
Erik Vos knikt, beaamt bovenstaande en
excuseert zich als hij weer eens te veel in
vakjargon blijft hangen. "Voor ons zijn sommige productieprocessen op het gebied van
slijpen en eroderen (aanscherpen van diamanten snijmateriaal - JR) gesneden koek,
terwijl het in Nederland nog amper bekend
is. Neem bijvoorbeeld het produceren van
micro-gereedschappen, dat nog volkomen
nieuw is in Nederland. Maar wij zijn dat stadium al weer voorbij en hebben inmiddels
de nodige innovatieve toepassingen gerealiseerd met de aanschaf van de TTB Evolution. Dat is een technologisch superieure
machine en het neusje van de zalm in onze
branche waar er wereldwijd maar een paar
van zijn, maar die wij wel nodig hebben in
ons productieproces om aan de vraag vanuit
het buitenland naar micro-gereedschappen
te kunnen voldoen."
Zelf maken wat je verkoopt
Erik kwam op zijn 18e in het bedrijf toen
het zijn vader duidelijk werd dat zijn zoon
aan het werk wilde en geen zin meer had in
studeren. "Ik heb het vak in de praktijk van
mijn vader geleerd", blikt Erik Vos terug.
"Hij was echt heel goed in zijn vak en zeer
vooruitstrevend en innovatief. Zo was hij
een van de eersten die de robottechnologie
introduceerde. Ik kwam eerst in de buiten-

dienst maar was ’s avonds altijd in de werkplaats te vinden omdat mijn vader er op toe
zag dat ik zelf kon maken wat ik overdag
aan het verkopen was, om te voorkomen dat
ik onzin uitkraamde tegen klanten. Want elk
productieproces heeft zijn grenzen. Ook nu
nog. Toen mijn vader in 2010 is gestopt heb
ik de buitendienst vaarwel gezegd en ben
mij helemaal gaan toeleggen op de bedrijfsvoering en het uitbreiden van het productieproces. Wat mij heel trots maakt is dat wij
een zeer goede naam hebben opgebouwd
in binnen- en buitenland vanwege onze
constante kwaliteit en dat wij onze afspraken nakomen."
Noordelijke nuchterheid
Erik Vos is sowieso trots op zijn unieke
bedrijf en zijn gemotiveerde werknemers,
maar geeft daarbij direct aan bepaald niet
met de borst vooruit te lopen. "Zo was mijn
vader niet en zo ben ik ook niet. Misschien
valse bescheidenheid, maar voor mij is het
gewone noordelijke nuchterheid. Daar voelen wij ons het beste bij en hebben daarom
ook nooit overwogen om het productieproces naar elders te verhuizen, ook al hebben
wij een filiaal in Ridderkerk en staan op het
punt om nog een bedrijf over te nemen.
Hier liggen onze roots en hier blijven wij
ook."
www.slijptechniek-noord.nl
De nummer 1 in Specials & Standaardgereedschappen is gevestigd aan de
Ceresstraat 28-29 in Stadskanaal.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599-616441 of een kijkje nemen op
www.slijptechniek-noord.nl

6

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

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

7

‘Hidding Doe Het Zelf’ in Vlagtwedde is een verrassend
complete bouwmarkt, inclusief maatwerk, prima
service, scherp geprijsd en deskundig advies
door Jaap Ruiter
Inwoners van Vlagtwedde en
omstreken boffen met ‘Hidding
Doe Het Zelf’. De bouwmarkt
van Kars en Geesje Duister is
niet alleen een verrassend grote
en complete bouwmarkt, maar
levert ook nog eens maatwerk
op het gebied van schuifwandkasten, raamdecoratie en alle
voorkomende zaagwerken. Bovendien krijgt u altijd een goed
advies. Sinds kort is de afdeling
woondecoratie van ‘Hidding
Doe Het Zelf’ ook nog eens fors
uitgebreid met het merk ‘Elias’,
bekend van keukentextiel en
leuke decoratie-artikelen voor
een gezellige en eigentijdse
woninginrichting.

Verrassend compleet en verrassend geprijsd
‘Hidding Doe Het Zelf’ is niet alleen een verrassend grote
doe-het-zelf-zaak van ruim 600 vierkante meter, maar
voert ook nog eens een verrassend compleet assortiment
aan gereedschappen, ijzerwaren, pvc, elektra, koper, verf,
woon- en raamdecoratie, wand- en vloerbekleding en op
maat gemaakte schuifwandkasten. En dat zou je niet zeggen
als je voor de ingang staat. "Dat komt omdat onze doe-hetzelf-zaak niet heel erg breed is, maar juist heel diep", lacht
Kars Duister, die er vervolgens aan toevoegt dat ‘Hidding
Doe Het Zelf’ prima kan concurreren met de grote landelijke bouwmarkten. "Sterker, ik denk dat we in veel gevallen zelfs goedkoper zijn omdat we aangesloten zijn bij de
Vakwinkel, waardoor we zeer scherp kunnen inkopen, maar
wel alle vrijheid hebben hoe we onze zaak willen inrichten
en welk assortiment we willen voeren."
Steeds verder uitgebreid
‘Hidding Doe Het Zelf’ heeft een lange voorgeschiedenis.
Al in 1959 openden de ouders van Geesje op dezelfde
locatie een schildersbedrijf, met daarnaast een winkel voor
verf en behang. In 1970 besloten ze om uit te breiden en
verder te gaan als een doe-het-zelf-zaak omdat het zelf
klussen steeds populairder werd. "In 1993 hebben Kars en
ik de zaak overgenomen van mijn ouders", vertelt Geesje.
"Al na een jaar hebben we de zaak grondig verbouwd en
de jaren daarna steeds verder uitgebreid waardoor we nu
de beschikking hebben over ruim 600 vierkante meter
vloeroppervlak."
Verf en behang
Waar de ouders van Geesje mee zijn begonnen, wordt bijna
60 jaar later nog steeds verkocht bij ‘Hidding Doe Het Zelf’.
"Verf en behang zijn nog steeds belangrijk in ons assortiment", legt Kars Duister uit. "Met onze twee mengmachines
is elke kleur realiseerbaar. Wij verkopen ondermeer Histor
en het complete assortiment van Koopmans. Daarnaast voeren we de professionele merken Sigma en Nelf."
Schuifwandkasten
De afdeling schuifwandkasten van ‘Hidding Doe Het Zelf’ is
zelfs ver buiten Vlagtwedde bekend. "Ik kom persoonlijk bij
de mensen thuis om in te meten en daarna kom ik ze ook
zelf inbouwen", vertelt Kars Duister. "Dat geldt trouwens
ook voor op maat gemaakte raamdecoratie."
‘Hidding Doe Het Zelf’ is gevestigd aan de Schoolstraat 9 in
Vlagtwedde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599312266. Maar u kunt ook gewoon eens langskomen in de
verrassend grote en complete doe-het-zelf-zaak. De prima
service en het uitstekende advies krijgt u er gratis bij!
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Badmintonkampioenen in Stadskanaal

Team 1 en team 2 van badmintonvereniging Stadskanaal zijn dit seizoen allebei kampioen geworden.
Team 1 is ongeslagen kampioen geworden in de tweede klasse en promoveert nu naar de eerste klasse. Bij Team 2 was
het iets spannender, maar toch met een ruime zege kampioen geworden. Dit team gaat promoveren van de derde klasse
naar de tweede klasse. (Foto’s: L S Mediabewerking)
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Met het ‘Koploperproject Groningen’ op weg naar
meer duurzaam ondernemen!
door Jaap Ruiter
Duurzaam, verdieping, bewustwording, sociaal, verbinden en betrokken. Zo staat Reina
Boels in het leven, en zo geeft ze uitvoering aan haar werkzaamheden via haar eigen in
Alteveer gevestigd bedrijf: Reinadvies. Daarom is het Koploperproject Groningen, dat in
2015 van start is gegaan en over duurzaam ondernemen gaat, op haar lijf geschreven.
Het Koploperproject is vooral concreet en
praktisch
"Koploperprojecten zijn in 2010 overal in
Nederland ontstaan en gaan over toekomstbestendig en duurzaam ondernemen",
opent Reina Boels het interview. "Van
daaruit is het provinciale Koploperproject
Groningen ontstaan, dat door steeds meer
gemeenten en bedrijven wordt omarmd
en niet alleen goed is voor mens en milieu,
maar ook voor de regionale economie!"
Reina is blij met het succes en is vooral in
haar nopjes dat kleinere bedrijven in het
MKB hierbij een handje worden geholpen
door het Koploperproject. "Grote bedrijven
die duurzamer willen ondernemen, huren
hiervoor een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-specialist in. Maar het
MKB heeft hiervoor vaak niet het budget,
terwijl er meer mkb’ers zijn dan grote
bedrijven! Door het MKB te ondersteunen
valt er meer duurzame winst te behalen. De
voorwaarde is dat je het dan wel aanpakt
op een manier die bij het MKB past, dus
concreet en praktisch. Dat is het Koploperproject bij uitstek!"
‘Van bodem tot bord’
Een van de laatste successen van het Koploperproject Groningen is het project ‘van
bodem tot bord’, dat in mei van dit jaar van
start is gegaan met 15 regionale bedrijven: Natuurwinkel Emmen en Winschoten,
Molenaar Mulder Pot Kropswolde, Marne
Mosterd Groningen, Hooghoudt Distilleerderij Groningen, Bioboerderij Landleven

Onstwedde, Brood- en Banketbakkerij John
Meinds Onstwedde, Party- en Recreatiecentrum Borgerswoldhoeve, De Graanrepubliek
2.0 (LocLoods 1877), Restaurant ’t Backhuys
Winschoten, Rabobank Zuid en Oost Groningen, Zorgcentrum De Blanckenborg Blijham, Marketing- en Communciatiebureau
PuurIdee Stadskanaal, Werkvoorzieningschap Wedeka Stadskanaal en Terra MBO.
Plaats van handeling was Gasterij Natuurlijk
Smeerling, koploper vanaf het begin.
Sluitende voedselkringloop dichtij huis
Het doel van het project is het bewustmaken van ondernemers om duurzaam te gaan
ondernemen op proces, behoorlijk bestuur,
sociale duurzaamheid, milieu en profit.
"Dat moet vervolgens leiden tot de oprichting van een voedselcoöperatie die de
duurzame voedselketen in Oost Groningen
bestendigt waardoor er op de lange termijn
veilige en goede voeding wordt geproduceerd in een sluitende voedselkringloop
dichtbij huis", legt Reina uit. "Zo worden
teelt, verwerking en consumptie op lokaal
niveau gerealiseerd. Elk deelnemend bedrijf
is een schakel in het Koploperproject ‘van
bodem tot bord’. Oftewel van producent tot
restaurant, van distributeur tot zorgcentrum
en van onderwijsinstelling tot en met sociale werkvoorziening. Door in elkaars keuken
te kijken en van elkaar te leren ontstaat
verbinding en versterking en ga je samen
kansen zoeken. Een eerste aanzet is het
ontwikkelen van tenminste vijf biologische
streekproducten van 'bodem tot brand’."

Alleen maar voordelen
Een duurzame en sluitende voedselkringloop dichtbij huis kent alleen maar voordelen. Zo smaken regionale producten veel
beter dan producten die soms wel 2000 of
4000 kilometer onderweg zijn. Door geen
gebruik te maken van kunstmest, chemie of
gentech zijn de producten veel gezonder
voor mens en dier en zijn bovendien ook
nog eens authentiek vanwege de kleinschaligheid en de ambachtelijke manier van
verwerking. Verder hebben regionale producten een duidelijke oorsprong en weet
je waar ze vandaan komen omdat ze vlakbij
worden geteeld. Het brengt variëteit en je
betaalt alleen voor de smaak en niet voor
vervoer, verpakking of merknaam.

www.rein-advies.nl en Facebook
"Op deze manier is duurzaam voedsel heel
goed betaalbaar en kunnen lokale ondernemers er ook nog eens een goede boterham
aan verdienen", zegt Reina tot besluit. "Een
win-win situatie, waarmee we bedrijven
laten zien dat je het milieu en de sociale cohesie niet hoeft te vernielen om rendabel te
zijn. Gelukkig raakt het bedrijfsleven steeds
meer overtuigd van duurzaam, menselijkheid en maatschappelijk ondernemen."
Reinadvies is gevestigd in Alteveer. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Reina Boels via het telefoonnummer
06 1038 5146 of een kijkje nemen op
www.rein-advies.nl of Facebook.
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Nieuwe autowasstraat in Musselkanaal vol op stoom, tijd voor de
volgende stap
Een nieuw fenomeen aan de Schoolstraat in
Musselkanaal. Korte files, vier of vijf auto’s
lang. Ze staan voor het voorwasportaal van
WasXpress. Geduldig wachten de bestuurders
tot hun auto aan de beurt is voor de voorwas.
Dat wachten duurt overigens nooit lang. De
voorwas geschiedt vlot. Daarna kan de voorgewassen auto de roll-over in, waar de wasbeurt
perfect wordt afgerond. En wat is er mooier
dan dat de auto ook van binnen nog eens volledig schoon wordt gemaakt?
Jan Kuiper komt nu voor de derde keer bij WasXpress. Waarom? Kuiper: ,,De man van de tankshop
hiernaast zei me dat m’n auto als een fonkelende
kerstbal uit de wasserij zou komen. Dat was dus
ook zo. En sinds kort kan de auto ook helemaal
van binnen worden gereinigd. Dat laat ik nu voor
het eerst doen. Ben wel nieuwsgierig naar het resultaat. En ach, even wachten hier is niet erg. Overal
klinkt muziek. Je krijgt een kop koffie aangeboden.

medewerkers de auto van de klant de roll-over in
te rijden.
Binnenkant garagenieuw
Jan Kuiper zei het al, sinds kort maakt WasXpress
auto’s ook aan de binnenkant helemaal schoon.
Dat wil zeggen: garagenieuw. Een van de loodsen
op het terrein waar ook de wasserij is gevestigd
is onlangs ingericht als volledig autopoetsbedrijf.
Op afspraak kunnen klanten van WasXpress er nu
al de auto aan de binnenkant goed laten reinigen.
Trip: ,,Als je kiest voor ons beste wasprogramma,
Showroom Care, dan kun je voor een kleine meerprijs de binnenkant van de auto goed schoon laten
maken.’’ Buitenkant en binnenkant van de auto
zien er weer als nieuw uit. Voor 25 euro. Auto’s
kunnen er worden gepoetst en gepoleist. Eigenaren van boten, caravans en campers kunnen hun
trotse bezit er goed in de wax laten zetten. WasXpress werkt exclusief met producten van Flowey,
een merk dat staat voor een zeer hoogwaardige
reinigingskwaliteit.

Schoon de roll-over in
Wat maakt de behandeling van de auto zo bijKlanten vinden het doorgaans geen probleem dat
zonder? Martin Trip van WasXpress: ,,De voorwas
ze bij de reiniging van hun auto even een poosje
is heel belangrijk. Die doen we handmatig, de
moeten wachten. Het schoon zien worden van hun
voorwassers zien met eigen ogen waar de auto vuil
auto is voor velen een feestje. Even zitten op het
is en welke plekken dus extra aandacht verdienen.
terras met een kopje koffie of een versnapering
De auto wordt onder hoge druk schoongespoten
van tankshop De Pomp, het blijft gewoon gezellig
en daarna helemaal ingezeept. Daarna wordt alles
toeven. Jan Kuiper -die z’n auto ook van binnen
met de hand schoongeboend. Als het nodig is krijschoon laat maken- zit aan de stamtafel van tankgen de velgen een extra behandeling, ook weer handmatig. Het resultaat is dat de auto vrijwel shop. Hij is de shop binnen gegaan omdat het is gaan regenen. Hij geniet van een alcoholvrij
schoon de roll-over in gaat. Daar wordt de wasbeurt afgemaakt met een speciale coating die er biertje en een gehaktbal. ,,M’n auto zou over een kwartiertje klaar zijn’’, zegt hij. Een kwartier
voor zorgt dat de auto niet weer snel vuil wordt.’’
later stapt hij in zijn donkerblauwe Citroen Xsara. Hij kijkt om zich heen. Hij snuift even. ,,Als
nieuw’’, zegt hij.
Dat voertuigen bijna schoon de roll-over ingaan heeft als voordeel dat de wasborstels niet vuil
worden. Er blijven geen zanddeeltjes aan hangen, die kleine krassen veroorzaken. Trip: ,,De
Betaalgemak
wasborstels bestaan niet uit de traditionele kunststof draden die het vuil van de auto slaan.
Of een klant nu wil pinnen (contactloos of met in te toetsen pincode) of contant wil betalen.
De auto wordt door de borstels opgewreven met foamdoekjes. Klanten kunnen kiezen uit een Alle opties zijn bij WasXpress mogelijk. Je kunt contactloos en contant betalen bij de cardubbele velgenreiniging, een dubbele droging en andere opties.’’
wasch. Op het terrein kun je ook wasbonnen kopen en laten uitdraaien bij de pin installaties
van Avia. En bij de aanpalende tankshop De Pomp bestaan alle mogelijkheden. Zakelijke/
De handmatige voorwas is een voorbeeld van de finishing touch, die de medewerkers van
leaserijders kunnen bij WasXpress hun wasbeurten overings oo betalen met zijn MKB brandhet bedrijf hoog in het vaandal hebben staan. Een ander voorbeeld is de service van de
stofkaart, DKV, de Travelcard en de MulitankCard. (Artikel geschreven door Jan Venema)
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Ingezonden brief

Grootste zonne'park' van Nederland (200 hectare) in
Stadskanaal/Musselkanaal; wie beschermt de burger?
Het was flink schrikken voor de nieuwe bewoners van de Kijlsterweg in Stadskanaal:
“We kochten in maart ons huis in het buitengebied van Stadskanaal (provincie Groningen) vanwége de landelijke ligging, vergezichten en vooral voor de natuur. Nog geen
maand later lag er een uitnodiging van initiatiefnemer Groenleven in de bus vooroverleg over een zonnecollectorenpark.” De brief leek op een aanbieding voor groene
energie en belandde bij het oud papier. Dat het om de aanleg van een foeilelijk zonnecollectorenpark ging, vernam de nieuwe bewoonster pas later later van de buren, die de
envelop wèl hadden geopend. Dat het 't grootste collectorenpark van Nederland betrof
dat direct tegen de kavel van hun nieuwe huis gebouwd zou worden, ontdekten ze pas
later. Gisteren vernamen de vijf direct omwonenden, dat er morgen op 3 juli a.s., een
grote bijeenkomst gehouden wordt met de verderaf-wonenden. Terwijl het nog niet
eens geland is bij de direct betrokkenen.

maanden dat onze aanwezigheid bij deze
bijeenkomsten en het invullen van evaluatieformulieren niets te maken heeft met inspraak van bewoners. Initiatiefnemers hoeven enkel aan te tonen dat ze er alles aan
hebben gedaan om draagvlak te creëren.
Of dit draagvlak er daadwerkelijk is maakt
niets uit. De evaluatieformulieren zijn dus
slechts een stap (document) dichterbij de
goedkeuring van de vergunningsaanvraag.
Voor de Gemeente een stap dichterbij
enorme vergoedingen in gebiedsfondsen.
En dat blijkt: zonder onze mening kenbaar
te hebben gemaakt, dus zonder draagvlak,
vindt er morgen, op 3 juli a.s. al een grote
bijeenkomst met verderaf-wonenden plaats
om het plan te presenteren, alsof het al
gerealiseerd gaat worden!

roept in haar beleidsvisie Stadskanaal op
Zon, hoe belangrijk het draagvlak onder omwonenden is. “Niets van dit alles hebben wij
gemerkt. Er zouden keukentafel-gesprekken
moeten plaatsvinden. Ook dat is niet aan de
orde geweest.”
Grote bedrijven en Gemeentes de baten,
bewoners de lasten
De Gemeente heeft hier alle belang bij.
Behalve haar pro-zonneparken-visie Stadskanaal op Zon, krijgt zij aan stortingen in het
gebiedsfonds voor dit 200 hectare grote
park aan de Tweede Boerendiep, minimaal
een ton per jaar van de Groenleven. “En dat
was nog maar het begin van de onderhandelingen. Dat is over een tijdsbestek van 26
jaar maar liefst 2,6 miljoen euro. Daarnaast
nog eens € 750.000,- van Powerfield voor
een zonnepark van 100 hectare aan de
Van Boekerenweg. Voor zover we hebben
kunnen nagaan investeert Groenleven
weliswaar zo rond 160 miljoen, maar zullen ze zo'n 300 miljoen aan SDE-subsidie
ontvangen. Van uw en ons belastinggeld!.
We zouden gecompenseerd worden voor
de waardedaling van onze woningen, maar
ook dat blijkt een farce: Groenleven weet
uit eerder onderzoek dat dit 2 à 3% van de
totale waarde van je huis zal zijn. Wat blijkt:
die eerste 2% krijg je niet eens uitbetaald.
Een schande is het. Alle partijen winnen,
behalve de mensen die hier dagelijks tegenaan moeten kijken.”

“Als je weet waar je alle info kunt vinden en
wanneer het op de Gemeentelijke website
gepubliceerd wordt, kun je voor de vorm
nog een zienswijze indienen. Maar ook al
is die 'tegen', dan nog kan de vergunning
gewoon worden verleend, zo hoorde ik van
de Gemeente. De bewoners van De Stelmaker in Stadskanaal ontvingen ooit een
uitnodiging voor een bijeenkomst die nooit
heeft plaatsgevonden. En inmiddels staat
daar direct tegen de tuinen van de bewoners aan, een zonnepark. Zónder groene
wal. Dat was waarschijnlijk nog in de tijd
dat de regelgeving dit toeliet. Maar kunnen
wij als bewoners rekenen op de Gemeente
Stadskanaal? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wij
Wie behartigt onze belangen?
als burgers kiezen een bestuur om ons te
Een bijeenkomst woon je bij om te horen
van de prachtige natuur, die er ook door
“Onze vraag is: als alles is uitgewerkt voor
ontzorgen
in
het
nemen
van
dit
soort
besliswaar het nu precies over gaat
aangetast wordt,” aldus de nieuwe bewoongrote investeerders en gemeentes, als zij
singen,
niet
om
over
ons
heen
te
walsen.”
“Na de eerste bijeenkomst met de vijf direct ster. Compleet verbouwereerd keerden de
wèl de weg gewezen wordt in dit miljoenenbetrokkenen, initiatiefnemer Groenleven en bewoners na de tweede bijeenkomst terug
Voorwaarden vanuit Overheid en Provincie doolhof èn grote bedragen (aan subsidies)
een medewerker van de Gemeente Stadsnaar huis. In de dagen en weken daarna
worden aan hun laars gelapt
ontvangen, wie behartigt dan de belangen
kanaal, wisten we totaal nog niet waar dit
ontstonden er steeds meer vraagtekens. “Na
De Omgevingsvisie en Omgevingsverorvan de burgers ten aanzien van zonneparallemaal om ging. Dat wil je graag weten,
wat onderzoek op het internet drong het
dening van de Provincie Groningen is er
ken? Wie is er voor ons als direct omwonendus ga je naar zo'n bijeenkomst. De tweede pas door waar we mee te maken hadden.
speciaal voor initiatiefnemers en Gemeente, den, direct gedupeerden? Wie informeert
bijeenkomst tussen de vijf en Groenleven
We vergeleken de info van andere colals leidraad voor de weg naar een vergunons, vertelt ons waar we informatie kunnen
was om een visualisatie te tonen. “Eerst de
lectorenparken in Nederland en ontdekten
ning. “Terwijl deze partijen alle (financivinden? Wie komt er op voor- en wijst ons
visualisatie, zodat we weten waar we over
dat dit het grootse zonnepark van Nederële) middelen hebben om expertise in te
op onze rechten? Kortom: wie beschermt
gaan praten”, was de mededeling van de
land betrof en hoeveel miljoenen er met
winnen. Voor ons als burgers is er nergens
ons?
bewoners aan Groenleven.
dit project gemoeid zijn, hoeveel subsidie
iets te vinden over onze rechten en hoe
hier via ons belastinggeld bij deze partijen
daarin te werk te gaan.” Beide documenten
We zijn ons kapot geschrokken
terechtkomt.”
vermelden meermaals (als randvoorwaarde)
“We zijn ons kapot geschrokken van de
hoe belangrijk de 'lokale participatie en
Hetty Bloem
omvang van het park en het feit dat het
Pas later realiseer je je dat je aan het meebetrokkenheid
van
omwonenden
bij
de
Namens de 5 direct omwonenden
direct tegen onze kavels aan gebouwd gaat werken bent aan de vergunningsaanvraag!
ontwikkeling
van
zonnecollectorenparken,
van de Kijlsterweg, Stadskanaal.
worden.” Die nachtmerrie zou worden opge- Ongelooflijk!
in
financiële
en
organisatorische
zin'
ge06-25 25 1490 | Kijlsterweg 17,
lost door een groene wal. “Maar die komt zó “Als omwonende heb je geen kennis van
vonden
wordt.
De
Provincie
zou
de
'voortStadskanaal
zaken, je wordt niet geïnformeerd over je
dichtbij dat je het er benauwd van krijgt en
gang
met
gemeentes
en
andere
betrokken
er van vergezichten in de verste verte geen rechten en niemand van het bestuur komt
partijen blijven monitoren'. De Gemeente
Alleen beschikbaar voor telefonische info.
hier kijken. We leerden in de afgelopen 2
sprake meer is, laat staan van de beleving
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Nefkens Noord in Stadskanaal viert het
140 jarig jubileum met spectaculaire acties!
door Jaap Ruiter
Toen er in het jaar 1878 slechts een paar honderd auto’s rondreden in Nederland, zag
molenaar Jan Nefkens uit Amersfoort er al brood in. Meer brood dan in zijn molen! Hij
begon dat jaar met de ‘Amersfoortse Reparatie-inrichting’ en kon toen niet bevroeden
dat hij de grondlegger zou worden van een van de bekendste Peugeot-dealers in Nederland! Bij Nefkens Noord in Stadskanaal wordt daarom uitgebreid stil gestaan bij het
140-jarig bestaan van Nefkens, dat 23 vestigingen in Nederland heeft.
Spectaculaire acties
Vestigingsleider Frits Prins van Nefkens
Noord is al drukdoende met de jubileum-acties als Regiomagazine langs komt, maar kan
nog niet zeggen wat er precies gaat gebeuren. "Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen dat ze de komende tijd de kranten goed
in de gaten moeten houden. We zijn er nog
niet helemaal uit, maar dat de acties spectaculair zullen zijn is wel al zeker. Daarbij
moet je denken aan fikse kortingen op een
aantal geselecteerde nieuwe en gebruikte
auto’s en bedrijfswagens. Daarnaast gaan
we stunten met gratis extra accessoires bij
aankoop van een auto of bedrijfswagen."
Piet en Antoon Nefkens
Frits Prins is geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van zijn werkgever, die hij met
veel plezier al meer dan 15 jaar dient. "De
eerste auto die de ‘Amersfoortse Reparatieinrichting’ onder handen nam was een De
Dion-Bouton uit Frankrijk, die in het begin
door stoom werd aangedreven. Vervolgens
bouwden de zonen Piet en Antoon met
groot doorzettingsvermogen het bedrijf
in hoog tempo uit. De twee gebroeders
Nefkens beschikten voor die tijd over de
nodige toekomstvisie en zagen een grote
toekomst voor de auto-industrie." Frits Prins

legt uit dat drie automerken bepalend zijn
geweest voor het succes van Nefkens. "Het
Duitse merk Adler, Graham-Paige uit de VS
en uiteraard Peugeot, waar Nefkens al sinds
1933 onlosmakelijk mee is verbonden. In
1950 veroverde Peugeot definitief de Nederlandse wegen en Nefkens speelde daar
snel en professioneel op in en ontwikkelde
zich tot een landelijk opererende Peugeotdealer."
Nefkens is van alle markten thuis
Nefkens speelt al jaren in op de behoeftes
van de automobilist, ongeacht of het gaat
om een personenauto, bedrijfsauto, onderhoud, leasing, verzekering of financiering.
Maar ook voor private-lease voor zowel
nieuwe als nu ook geselecteerde occasions.
"En leveren wij maatwerk in bedrijfsauto’s
vanwege het uitgebreide assortiment,
variatie en keuze-opties met daarbij alle
denkbare inbouwmogelijkheden", vult Frits
Prins aan. "Bij Nefkens zijn wij van alle
markten thuis. Speciaal voor groot wagenparkbeheerders beschikken wij over een
fleetsales-afdeling met gespecialiseerde
accountmanagers."
Onderhoud en reparatie op zaterdag
Ook al is Nefkens vooral Peugeotdealer

en Citroen-specialist, dat wil echter niet
zeggen dat andere merken niet welkom
zijn. "Wij repareren en onderhouden alle
merken auto’s", legt Frits Prins uit. "Zelfs op
zaterdag, want wij weten dat ondernemers
en sommige automobilisten hun bedrijfswagen of auto door de week niet kunnen
missen. Daar houden wij vanzelfsprekend
rekening mee." Het kost Frits Prins overigens geen enkele moeite om een Peugeot
aan te bevelen. "Omdat het gewoon een
voortreffelijke en hele complete auto is
voor een aantrekkelijke prijs. De standaard
meegeleverde opties moet je bij een ander
merk vaak bijbetalen."

www.nefkens.nl
Nefkens Noord is gevestigd aan de Kathodeweg 1 in Stadskanaal. Telefoon: 0599697070. Voor meer informatie kunt u een
kijkje nemen op www.nefkens.nl.
En vergeet niet de komende tijd de regionale kranten goed in de gaten te houden, want
het 140-jarig jubileum van alle vestigingen
van Nefkens zal niet onopgemerkt voorbij
gaan! Het is voor u een uitgelezen kans
om op een financieel heel aantrekkelijke
manier over te stappen naar Peugeot!
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BNI Kanaalstreek
bestaat 15 jaar
Vijftien jaar geleden kwam Business Network International (BNI) naar Nederland. Sindsdien zijn er 128 chapters opgericht, met meer dan 3100 leden. Die gaven elkaar in 2017
meer dan 198.000 zakelijke aanbevelingen. BNI Kanaalstreek bestaat 4 jaar en heeft op
dit moment 34 leden. Het resulteerde in het afgelopen jaar in 2.498.522 euro omzet
voor de lokale ondernemers uit het chapter.
De organisatie achter BNI Kanaalstreek is
onderdeel van BNI Nederland, de grootste
nationale organisatie op het gebied van
zakelijke aanbevelingen. Leden kunnen
trainingen volgen om hun netwerkkwaliteiten aan te scherpen. De leden zijn lokale
ondernemers of ze werken in een bedrijf.
Chapterdirecteur Aart de Boer vertelt: “Ik
ben er trots op hoe we als chapter ondernemingen helpen om te groeien. BNI is een
marketingsysteem voor meer omzet. En dat
is waardevol voor de lokale economie.”
Wekelijks netwerkontbijt
In Stadskanaal start elke woensdag-ochtend
om 7.00 uur het
netwerkontbijt in
City Hotel Stadskanaal. Hier verzamelen zich alle
34 leden en hun
gasten. Ze krijgen
allemaal 60 seconden de tijd om
over hun bedrijf te
pitchen, er is een 4
minutentraining en
aan het einde van
de bijeenkomst is
er de zogenoemde
positievebijdrageronde. Dan kunnen
de leden laten zien

wie ze waar in hun netwerk hebben kunnen aanbevelen. Chapterdirecteur Aart de
Boer legt uit: “Wij geloven dat zakendoen
veel meer voldoening en succes geeft als
je het baseert op elkaar helpen en samenwerken. Het motto van BNI is daarom
‘geven loont’. Als je iets van een groep wilt
ontvangen, moet je beginnen iets te géven.
Het resulteert in een lokaal netwerk waarbij
mensen zó met elkaar samenwerken dat het
tot business leidt.'' Alle BNI-leden worden
geholpen met een regionaal trainingsprogramma, dat opgebouwd is tijdens de 33
jaar die de organisatie bestaat, met als doel
elkaar aan meer omzet te helpen.
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Alternatief scenario
voor behoud goede
ziekenhuiszorg in
Zuidoost-Groningen
De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel
van Drenthe gaan samenwerken om de volledige
ziekenhuiszorg in de regio te behouden, inclusief
kindergeneeskunde en verloskunde. Dit hebben
de gemeenten afgesproken tijdens een overleg op
donderdag 28 juni.
Een op te richten Taskforce Zorg Zuidoost-Groningen
bestaande uit diverse organisaties en instellingen
(zoals Menzis, de Groninger ziekenhuizen, huisartsen
en verloskundigen en wethouders uit de betrokken
gemeenten) gaat onder het beoogd voorzitterschap
van de provincie Groningen het alternatieve scenario
uitwerken en toetsen. Voor 1 januari 2019 presenteert de Taskforce het complete en doorgerekende
scenario. Tot die tijd wil men dat Treant de besluitvorming omtrent haar regiovisie en de verloskundige
zorg uitstelt.
Toegankelijke en goede ziekenhuiszorg in de regio
staat onder druk. Dit bleek eens te meer uit de toelichting van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep op hun concept regiovisie tijdens de raadsvergadering in Stadskanaal op 18 juni jl. In deze visie
wordt het Refaja ziekenhuis afgebouwd als volledige
ziekenhuislocatie en omgevormd tot een poliklinisch
ziekenhuis. Acute, complexe en klinische zorg wordt
ondergebracht in een nieuw te bouwen ‘interventiecentrum’ in midden Drenthe. Als eerste stap heeft
Treant aangekondigd om de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde al na de zomer te
concentreren in Emmen.
De gemeenten vinden dit onacceptabel en willen
dat goede zorg dichtbij en bereikbaar blijft in onze
regio. Er is een alternatief scenario ontwikkeld dat
passende en toekomstbestendige zorg waarborgt.
Hierin kiest men voor een regionale netwerkbenadering waarbij gekeken wordt naar de gehele zorgketen.
Door intensief samen te werken met huisartsen en
verloskundigen, de omliggende ziekenhuizen en
andere zorgpartners kan goede ziekenhuiszorg in het
Refaja voor de 80.000 inwoners van het verzorgingsgebied worden behouden.

BuurtAED voor de
Borgen en Vogelwijk in Stadskanaal
is gerealiseerd
De actie die in mei is opgestart om een BuurtAED te
realiseren voor de Borgen en Vogelwijk in Stadskanaal is geslaagd. Onlangs is de Philips AED geplaatst
en in gebruik gesteld.
Buurtbewoners zamelden in 14 dagen voldoende
geld bij elkaar om de AED met beveiligde buitenkast
te kunnen plaatsen. Initiatiefnemers Albert Kroeze
en Rick Kupers zijn enorm trots dat het is gelukt en
willen alle buurtbewoners die een bijdrage hebben
geleverd hartelijk bedanken.
Om de AED zo effectief mogelijk in te kunnen zetten is ervoor gekozen om de AED centraal voor de
Borgen en Vogelwijk te plaatsen. De AED hangt aan
de Arendshorst 42 in een verwarmde kast voorzien
van een alarm en pincode. Deze pincode wordt door
de alarmcentrale doorgegeven aan de burgerhulpverleners die de oproep krijgen om de AED te halen
en daarmee naar het slachtoffer te gaan. Andere burgerhulpverleners krijgen de oproep om rechtstreeks
naar het slachtoffer te gaan om de reanimatie op te
starten.

