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

Dé reclamekrant van‘Jokazon
ondernemers
de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde
Zonwering envoor
Rolluiken’
in Ter Apel is het gehele jaar actief. “Ons bedrijf is niet alleen gespecialiseerd 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.
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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
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was een afspraak snel gemaakt. In een dag tijd werd de trap volledig
gerenoveerd. Dat wil zeggen: de treden waren bekleed met hoogwaardig materiaal, er zat een rubberen antislipstrook in de randen van
de treden en als extra service werd de rammelende trapleuning weer
even vast gezet. Een halve dag later waren ook het halletje beneden
en de overloop boven voorzien van een vloer, bestaande uit hetzelfde
materiaal als de Zie
traptreden.
Het halletje, de opgang naar boven en de
onze advertentie
overloop zagen er weer fonkelnieuw uit.

Traprenovatie Holland in Stadskanaal maakt je oude en
versleten trap weer mooi en veilig in een dag
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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
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www.jokazon.nl
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met
een passende oplossing. JeZie
zietook
datonze
mensen
nu vaak een
houdsvrije en gemakkelijk schoon te maken trap willen. CPL en PVC
zijn daar goede materialen voor. De antislip rubbers zijn heel gewild.
Veiligheid speelt natuurlijk ook een grote rol.’’

Klanten kunnen bij het bedrijf kiezen uit liefst 50 verschillende kleuren
en diverse materialen om hun trap te renoveren. Traprenovatie Holland levert ook hekwerk en leuningen in diverse soorten, onder andere
roestvrij staal, hout of kunststof. Freddy en Gerard werken al vijf jaar
samen. In het voorjaar hebben ze hun ondernemingen Dress Holland
en Renovatie Noord samengevoegd in het bedrijf Traprenovatie Holland. Freddy: ,,Voor de oude klanten misschien wat verwarrend. Maar
het is gewoon een nieuwe naam. We blijven de ouderwetse service
bieden.’’ Tevens hebben we nu een leuke actie: als u nu uw trap laat
renoveren, krijgt u een Weber barbeque kado van ons! Deze actie loopt
tot 1 september van dit jaar.
Traprenovatie Holland
Tinnegieter 36 | 9502 EX Stadskanaal | Tel. 0599 413790
Provincialeweg 148 | 9865 AM Opende | Tel. 06-23761349
info@traprenovatieholland.eu | www.traprenovatieholland.eu
Zie ook onze advertentie op pagina 7.
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Aangenaam, Van den Berg HOORTOESTELLEN Borger
In de hunebedhoofdstad van Nederland, Borger, is dé
hoorspecialist van de Drentse Hondsrug gevestigd: Van
den Berg Hoortoestellen. Rustig gelegen aan de rand
van het gezellige centrum. Naast het feit dat de winkel
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer en
de auto, beschikt de winkel ook over een ruime gratis
parkeergelegenheid.

Van hoorprobleem naar persoonlijke hooroplossing
Bij twijfels over uw gehoor laat u dit gratis én vakkundig
onderzoeken door Van den Berg Hoortoestellen. Indien
noodzakelijk wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld
en de audicien begeleidt u bij de keuze van het hoortoestel.
Anders gezegd: u kiest zélf uw hoortoestel uit! Het gekozen
hoortoestel kan, in de eigen leefomgeving, uitgebreid worden
getest. Tijdens de periodieke controles wordt
het hoortoestel naar uw persoonlijke voorkeur
optimaal afgesteld. Goed om te weten: bij Van
den Berg Hoortoestellen wordt u gedurende de
gehele gewenningsperiode begeleid door dezelfde
audicien.
Meer dan twintig jaar ervaring
In Nederland zijn meer dan 800 verschillende
hoortoestellen leverbaar. Waar veel bedrijven een
beperkt assortiment aanbieden, levert Van den
Berg Hoortoestellen álle gerenommeerde A-merk
hoortoestellen. Mede hierdoor is Van den Berg
in staat om de beste oplossing voor uw hoorprobleem te bieden. En, met meer dan twintig jaar
ervaring in de audiologie beschikt StAr gecertiﬁceerd audicien eike van den Berg over een
schat aan kennis en ervaring. Deze kennis wordt
keer op keer ingezet om de slechthorende klant
optimaal te bedienen.
Klinkende inruilactie voor het goede doel
Heeft u hoortoestellen aangeschaft, maar draagt
u ze niet? Of kent u iemand die zijn of haar
hoortoestellen niet draagt? Voor diegene die het
hoortoestel in de kast heeft liggen, omdat het toestel simpelweg niet voldoet aan de verwachtingen,
heeft Van den Berg Hoortoestellen een klinkende
inruilactie.
Het maakt
niet uit waar
de hoortoestellen zijn
gekocht: u levert uw oude
hoortoestel
in, ontvangt
een klinkende

korting op de aanschaf van een nieuwe (uw inruilkorting kan
oplopen tot maar liefst € 850,-) en Van den Berg Hoortoestellen doneert uw oude toestel aan de tarke earing oundation!
Starkey Hearing Foundation
Wereldwijd zijn ruim 360 miljoen mensen slechthorend, ruim
90% van deze slechthorenden is niet in staat om aanspraak
te maken op goede audiologische zorg. De Starkey Hearing
oundation heeft als doel om de e grote groep slechthorenden te voorzien van gratis hoortoestellen.
Sinds de oprichting in 1984 heeft deze stichting wereldwijd
meer dan 1,9 miljoen hoortoestellen geschonken aan hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks doneert de stichting
maar liefst 100.000 hoortoestellen. Van den Berg Hoortoestellen is maatschappelijk betrokken en trotse partner van
de tarke earing oundation. oor te proﬁteren van de
inruilactie draagt u bij om de wereld beter te laten horen.
Onzichtbaar verstaan
Goed nieuws als u géén hoortoestel wilt: Van den Berg
Hoortoestellen introduceert “onzichtbaar verstaan” met het
kleinste IIC hoortoestel ter wereld. Onze IIC (invisible in
canal) hooroplossingen zijn de kleinste ter wereld en worden
op maat gemaakt. Ondanks het feit dat ze diep in de gehoorgang gedragen worden, kunt u deze onzichtbare hoortoestellen eenvoudig uit het uw oor halen en weer indoen.
De geavanceerde techniek van deze minuscule hooroplossing
geeft spraak voorrang op lawaai en biedt hierdoor een optimale verstaanbaarheid in akoestisch uitdagende situaties. De
onzichtbare IIC hoortoestellen van Van den Berg Hoortoestellen kunnen gehoorverliezen tot 90 dB in het hoge tonengebied compenseren. Hierdoor wordt onzichtbaar verstaan
bereikbaar voor een grote groep slechthorenden.
Van den Berg Hoortoestellen Borger
Twijfels u over uw (h)oren? Bel 0599 – 235 444 en maak
vandaag nog een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. U vindt Van den Berg Hoortoestellen aan
de Torenlaan 12C in Borger. Bezoek, voor meer informatie en
prijzen, ook eens: www.vandenberghoortoestellen.nl
Tot horens, bij Van den Berg Hoortoestellen!
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Een groente-abonnement van ‘Groenteboerinnetje’ uit Ter Apel
betekent gezond en lekker eten voor weinig geld

door Jaap Ruiter
Steeds meer mensen houden zich bezig met een gezonde leefstijl. En daar hoort uiteraard ook goede en smaakvolle voeding bij. Dan is het goed om te weten dat u bij
‘Groenteboerinnetje’, een groente- en akkerbouwbedrijf
in Ter Apel, terecht kunt voor maar liefst 48 soorten
groente, aardappelen, eieren, klein fruit en honing van
eigen bijenvolken. U kunt er bijna dagelijks uw inkopen
doen, maar u kunt ook kiezen voor een aantrekkelijk
geprijsd groente-abonnement: voor 6 euro krijgt u 5
groentes plus recepten.
Vers van het land en seizoensgebonden groente en fruit
‘Groenteboerinnetje’ aan de Viaductstraat 154 in Ter Apel
wordt gerund door Jos en Astrid Platen. "Door de jaren heen
zijn we steeds verder uitgebreid", vertelt Astrid. "We zijn
begonnen met een paar groentes, en inmiddels verbouwen we
al bijna 50 verschillende soorten groentes! Ons motto is vers
van het land en seizoensgebonden groente en fruit. Elk jaar
komen er weer een paar soorten bij: bekende, maar ook vergeten groentes als raapstelen of rode boerenkool. En telen we
bijzondere groentes als groene bloemkool en rode spruitjes."
‘Vollegronds Groente Dagen’
Jos en Astrid Platen gebruiken zo weinig mogelijk schadelijke
stoffen en steken heel veel energie in natuurlijke ongediertebestrijding. Daarnaast zijn het gepassioneerde en ervaren telers van groente. "We leren nog steeds bij", legt Jos Platen uit. "Elk
jaar gaan we bijvoorbeeld naar de ‘Vollegronds Groente Dagen’ in Noord Holland, het Mekka
van de vollegrondsgroente waar je kennis kunt nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van zaden, rassen en telen. Omdat koken een gezamenlijke hobby van ons is, proberen
we eerst zelf alles uit en kunnen daardoor onze klanten nog beter adviseren in de vorm van
tips en meestal eenvoudige recepten, zodat je met weinig tijd toch een heerlijke, smaakvolle en
zeer voedzame maaltijd kunt bereiden."
Meer dan alleen aardappelen, groente en fruit
Behalve een groente- en akkerbouwbedrijf runnen Jos en Astrid ook een zorgboerderij
waar deelnemers van alle leeftijden een nuttige en aangename dagbesteding wordt geboden.

"Daarbij kijken we vooral naar de mogelijkheden van onze deelnemers in plaats van naar de
beperking", zegt Astrid. "Omdat we een erkend SBB-leerbedrijf zijn lopen hier regelmatig
stagiaires. Daarnaast geven we kinderfeestjes, rondleidingen en workshops en bieden scholen
educatieve programma’s, die samen met de desbetreffende leerkracht worden samengesteld.
Verder kunnen groepen hier terecht voor een actieve dag. Laatst nog hadden we hier een hele
gezellige familiedag."
www.groenteboerinnetje.nl
‘Groenteboerinnetje’ is een veelzijdig bedrijf waar vakkundig wordt gezaaid, met zorg wordt
geoogst en vers van het land direct op uw bord. Daarnaast kunt u er terecht voor kinderfeestjes, rondleidingen, workshops, educatieve projecten, cadeaubonnen, groentemanden, groenteen fruitverkoop en groente-abonnementen. En biedt de zorgboerderij deelnemers een nuttige
en aangename dagbesteding.

‘Groenteboerinnetje’ is gevestigd aan de Viaductstraat 154 in Ter Apel. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 0599-584 125 of een kijkje nemen op www.groenteboerinnetje.nl. U kunt
‘Groenteboerinnetje’ ook volgen op Facebook, waar u op de hoogte wordt gehouden van de
nieuwste ontwikkelingen, de leukste gebeurtenissen en waar u regelmatig mee kunt doen met
een leuke actie waarbij u een voedzame prijs kunt winnen!

Groenteboerinnetje
info@groenteboerinnetje.nl
0599 - 584125
Viaductstraat 154
9561 AJ Ter Apel
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
9.00 - 15.00 uur
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DAGBESTEDING HOUT & STEEN
Sinds 1 januari hebben wij een dagbesteding geïntegreerd in ons
bedrijf. Een dagbesteding waarin wij zowel hobby-matige als
arbeidsmatige dagbestedingsplekken bieden. En dagbesteding
voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanwege
welke reden dan ook. Een dagbesteding lekker dicht bij huis met
erg veel mogelijkheden. De werkzaamheden die je bij ons kunt
verwachten zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOUTBOUW Schuren, schuttingen, overkappingen maken
TUINWERKZAAMHEDEN Onderhoud van de belevingstuin
KWEKEN In de kassen en in de belevingstuin
DIERVERZORGING Het verzorgen van de kippen, geitjes en
konijntjes
HOUTDRAAIWERK Het maken van prachtige dingen met de
houtdraaimachine
STRAATWERK Het doen van straatwerk in de belevingstuin
KLEINMEUBELEN Het pimpen van kleinmeubelen middels
diverse technieken
THEE-TUIN Het schenken van koﬃe en thee in de gezellige
thee-tuin
WINKEL De verkoop van kleinmeubelen en woondecoratie

De afgelopen maanden hebben wij “proefgedraaid” binnen de dagbesteding. De fundering staat. Het is óns en de inmiddels aanwezige deelnemers erg goed bevallen. Het is dus nu hoog tijd om de
dagbesteding verder te ontwikkelen.

Wij zijn 1 januari de samenwerking aangegaan met Daat Drenthe.
Nu zijn wij op zoek naar meer samenwerkingsverbanden.
Wat kunt u verwachten van Hout & Steen?
Wij produceren en monteren een heel groot assortiment aan houtbouwprodukten. Wij leveren en verwerken een groot assortiment
aan sierbestrating. Wij bieden ﬁjne dagbestedingsplekken met een
heel breed scala aan werkzaamheden.
Een plek waar professionele begeleiding geboden wordt.
Een plek waar je je veilig en vertrouwd zult voelen.
Een plek waarin het draait om jou!
Alles om samen met jou te werken aan een toekomst waarin jij je
goed voelt! U bent van harte welkom op donderdag 29 juni a.s. tussen 16 en 17 uur voor een presentatie van ons bedrijf!
Wij zullen ons enthousiasme dan met u delen, onder het genot van
een hapje en een drankje. Ook zal er een miniworkshop plaatsvinden voor de mensen die dat leuk vinden! Alles mag, niets moet! Dus
kom langs!
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door Jaap Ruiter
In 1999 klein begonnen maar inmiddels is ‘Schoonebeek
Klimaattechniek’ aan de Tinnegieter 44 in Stadskanaal
uitgegroeid tot een toonaangevende en belangrijke speler
op het gebied van klimaatbeheersing voor de zakelijke
en de particuliere markt. De onderneming van Maurits
Schoonebeek is gespecialiseerd in airconditioning,
koeltechniek, warmtepompen en luchtbehandeling en is
daarnaast deskundig, ervaren, duurzaam en breed gecertiﬁceerd (F-gassen, VCA en PED).

airconditioning een w eldaad. B ij S ch oonebeek K limaattech niek k unt u terech t voor h et relatief eenvoudig k oelen van een
slaapk amer tot een geavanceerd redundant ( dubbel beveiligd)
sy steem voor grote ruimtes als bijvoorbeeld serverruimtes.
Maurits S ch oonebeek : " O mdat in de meeste airconditioningsy stemen een w armtepomp is geï ntegreerd k an in de z omer
w orden gek oeld, en in de w inter verw armd! D at is ideaal voor
studerende k inderen of k antoor aan h uis. Je h oeft alleen de
gew enste temperatuur in te stellen en h et sy steem k oelt of
verw armt, al naar gelang de w eersomstandigh eden."

Stil, zuinig en uitermate goed gemaakt
H et succes van S ch oonebeek K limaattech niek is voor een
groot deel te verk laren vanuit h et feit dat installaties en sy stemen z o eenvoudig mogelijk w orden geh ouden met beh oud
van functionaliteit en er gew erk t w ordt met beproefde tech niek en en topmerk en als D aik in, Mitsubish i en F uji, die z ich
al dubbel en dw ars in de prak tijk bew ez en h ebben doordat
z e stil, z uinig en uitermate goed gemaak t z ijn. " D at maak t de
k ans op storingen h eel k lein" , verduidelijk t Maurits S ch oonebeek . " D aarnaast bieden w ij een uitstek ende prijs-k w aliteitverh ouding w aardoor w ij altijd een sch erpe offerte k unnen
aanbieden. Verder z ijn alle 7 personeelsleden goed opgeleid,
ervaren en w ordt er alleen gew erk t met professionele gereedsch appen en apparatuur. D at h eeft inmiddels geresulteerd in
een uitgebreide en z eer tevreden k lantenk ring."

Koeltechniek
B edrijven die producten op de mark t brengen w aarvoor
k oeling essentieel is ( slagers, bak k ers, vish andel, etc) , h ebben aan S ch oonebeek K limaattech niek een betrouw bare,
desk undige en ervaren partner. " W ij proberen als duurz aam
bedrijf altijd de meest energiez uinige oplossing te vinden en
h ergebruik en z oveel mogelijk vrijgek omen w armte" , legt Maurits S ch oonebeek uit. " D at betek ent in de prak tijk een forse
k ostenbesparing! D aarnaast h ebben w ij een 24/7 service en
staan dus altijd k laar moch ten er z ich onverh oopt problemen
voor doen."

Airconditioning
D e w arme en broeierige dagen z ijn w eer in aantoch t, en dan
is een goed functionerende

Warmtepompen
Vooral voor nieuw bouw is een w armtepomp een z eer interessante optie. E r w ordt niet alleen fors op de energiek osten en
milieubelasting bespaard, maar ook aan de door de overh eid
bepaalde E P C -norm w ordt mak k elijk er voldaan. B ovendien
w ordt h et energielabel ook nog eens z eer gunstig beï nvloed.

Voor de bestaande bouw past S ch oonebeek K limaatbeh eersing w armtepompen toe die in combinatie met een gasgestook te verw armingsk etel w erk en. Verder is h et goed om te
w eten dat de overh eid subsidie geeft op de aansch af van een
w armtepomp en dat bedrijven daardoor in aanmerk ing k omen
van een energie-investeringsaftrek .
Luchtbehandeling
O m h et binnenk limaat optimaal te h ouden is er meer nodig
dan alleen een raam open te z etten. " E n z ek er nu de overh eid
strenge normen h eeft bepaald op h et gebied van de h oeveelh eid z uurstof per k ubiek e meter" , z egt Maurits S ch oonebeek .
" B edrijven en nieuw bouw projecten moeten daar aan voldoen.
O m een gez ond binnenk limaat te realiseren z ijn niet alleen
de temperatuur en de luch tstroming van belang, maar ook de
luch tvoch tigh eid, h et C O 2-geh alte en de
reinh eid van luch t. I n dit verband w erk en
w e ook veel met W TW , een w armteterugw insy steem. D at k omt h et milieu ten
goede, bespaart energie en is goed voor
de portemonnee."
www.schoonebeek-klimaattechniek.nl
S ch oonebeek K limaattech niek is gevestigd aan de Tinnegieter 44 in S tadsk anaal. Telefoon: 0599-65 25 48. Voor
meer informatie k unt ook k ijk en op
w w w .sch oonebeek -k limaattech niek .nl.
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CarXpert ABS uit Barger-Compascuum:
Kennis is alles!

door Jaap Ruiter
CarXpert ABS uit Barger-Compascuum heeft een lange historie. Ooit heel kleinschalig begonnen met reparaties aan brommers en scooters is de onderneming van Johan
AB inmiddels uitgegroeid tot een universeel garagebedrijf voor reparatie en onderhoud van alle merken auto's, inclusief airco, en verkoop van nieuwe en gebruikte
auto's. Maar scooters (benzine en elektrisch) maken nog steeds deel uit van CarXpert
ABS, dat inmiddels al 30 jaar bestaat!
Bij CarXpert wordt geen ‘nee’ verkocht
Dat Johan AB onderdeel uitmaakt van CarXpert is geen toeval. "CarXpert is een Europees
samenwerkingsverband dat hoge normen en kwaliteitseisen stelt aan alle 5000 aangesloten
autobedrijven wat betreft opleiding, kennis en (diagnose)apparatuur. Dat spreekt mij erg aan
en is ook de reden dat wij 95 procent van alle storingen in de eigen werkplaats kunnen oplossen. Maar als wij er niet uitkomen kunnen we altijd terecht bij pure specialisten van CarXpert,
dat op elk onderdeel van de autotechniek zijn specialisatie heeft. Daarom durf ik met een
gerust hart te stellen dat elk probleem uiteindelijk wordt opgelost, al is het de meest complexe
elektronische storing die je maar voor kunt stellen. Bij CarXpert wordt geen 'nee' verkocht.
Problemen zijn voor ons pure uitdagingen en ook nog eens heel leerzaam. Je bent liefhebber
van voertuigtechniek of je bent het niet. Nou, wij hier bij CarXpert ABS in elk geval wel!"

waarom. Eventueel
nemen we de klant mee
onder de brug om hem
of haar mee te laten
kijken. Verder lichten
wij de klant altijd eerst
in als wij iets onverwachts tegen komen.
En aangezien autorijden al duur genoeg is
kan de klant ook kiezen
voor gebruikte materialen, die soms net
zo goed zijn als nieuw.
Bovendien is dat ook
erg duurzaam, net als
de led-verlichting die
wij in het hele pand
gebruiken."
Scholieren enthousiast maken voor autotechniek
Daarnaast is CarXpert ABS het adres voor totaal-onderhoud van campers en heeft het zelfs
een servicepunt voor boten bij de Veenvaart. Omdat CarXpert een erkend leerbedrijf is steekt
het veel tijd, energie en enthousiasme in scholieren om ze kennis met autotechniek te laten
maken. Zo is CarXpert ABS onderdeel van ‘Technics For You’ van het Drenthecollege en
staat het in november op de Open Bedrijvendag van de gemeente Emmen. "Maar met onze
verkoopwagen met scooters kom je ons ook tegen op allerlei jaarmarkten en staan we ondermeer op het Full Colour Festival op 9 juli in Emmen, waar ook gereden kan worden op het
parcours", voegt Johan AB er aan toe.
www.carxpert-abs.nl
En dat is nog niet alles, want CarXpert ABS is ook het verkooppunt van misschien wel de
beste elektrische vouwﬁets die er is: de ecotraveller met dichte kettingkast. Bovendien kunnen
klanten van CarXpert voor een aantrekkelijk tarief een mobiliteitspas aanschaffen waarmee
pechhulp in heel Europa gegarandeerd is!
CarXpert ABS is gevestigd aan de Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71 in Barger-Compascuum. Telefoon: 0591-349535 of mobiel: 06 200 177 68. U kunt ook een kijkje nemen op
www.carxpert-abs.nl

Verder denken dan diagnose-apparatuur aangeeft
Zoals CarXpert voorschrijft zijn werkplaats, kennis en opleiding van monteurs van heel hoog
niveau. Maar omdat Johan AB daarnaast nog een uitgebreide technische achtergrond heeft
en voertuigtechniek in zijn bloed zit neemt hij niet zomaar de diagnose van de zeer geavanceerde uitleesapparatuur over en denkt verder dan de uitkomst. "Ik lees dan bijvoorbeeld dat
er een storing is in de dynamo, maar dat wil niet zeggen dat de dynamo ook daadwerkelijk het
probleem is. Ik zoek eerst uit waar die storing mee te maken heeft en waarom de dynamo niet
naar behoren functioneert. Vervangen kan altijd nog. Dat is mij veel te makkelijk, zo werken
wij hier niet. Als wij een onderdeel vervangen weten wij ook voor de volle honderd procent
zeker dat dat het probleem is en dat het probleem niet elders in het systeem zit."
Klant staat centraal
Bij CarXpert staan transparantie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel en staat de klant
centraal. "Alles begint daarom eerst met heel goed luisteren wat het probleem is, wat de klant
heeft gemerkt, gevoeld of gehoord", legt Johan AB uit. "Daarna gaan wij op zoek naar het
probleem en weten onze klanten precies wat we gaan doen of wat we hebben gedaan en
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Berndt BV in Stadskanaal, een honderdjarig familiebedrijf
met hart in hard materiaal
Door Jan Venema
No nonsens. Die indruk krijg je van metaalconstructiebedrijf Berndt als je de site van
de onderneming bezoekt. Die indruk krijg je nog sterker als je de werkplaats van het
bedrijf binnenloopt en vraagt naar Herman Berndt, een van de eigenaren. De aangesproken man die bezig is een zending voor een klant klaar te leggen, blijkt Herman te
zijn. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer Gerd.
Een familiebedrijf van de derde generatie. De wortels van het bedrijf liggen in Mussel. Opa
J.H. (Herman) Berndt begon er een eeuw geleden een smederij. Hij was onder meer hoefsmid.
Kleinzoon Herman: ,,Hij had een motto dat we nog steeds hoog houden. Als mensen ons
vragen waar we ons mee bezighouden, is het antwoord: we doen alles wat geld oplevert.’’
Met de komst van de mechanisatie en de automatisering daalde de vraag naar smidswerk. Opa
Berndt ging daarnaast ﬁetsen verkopen. aarna kachels en wasmachines. og later verkocht
hij radio’s en televisies. En daarna breidde hij zijn activiteiten in Mussel nog eens uit met een
taxibedrijf.
In 1952 namen de zoons Chris en Johan het bedrijf van vader Herman Berndt over. Johan
begon later een landbouwmechanisatiebedrijf in Ter Apel. Chris bleef de onderneming in
Mussel drijven. De broers werkten veel samen. Tot na enkele jaren Johan totaal onverwacht
overleed. Dit was een enorme klap voor de familie.
Maar het leven gaat verder. In 1998 namen de zoons van Chris het bedrijf over. In 2012 verhuisde het bedrijf van Mussel naar Stadskanaal. ,,In Mussel hadden we geen ruimte om uit te
breiden’’, zegt Herman. Ruimte die nodig was om trailers te kunnen bouwen. Berndt BV nam
afscheid van de landbouwmechanisatie en de metaalbewerking/intern transport werd de kern
van het bedrijf. Zo maakt het bedrijf trailers voor Veldhuizen Wagenbouw. Elke dag zijn de
producten van Berndt te ien op de ederlandse snelwegen.
Minder zichtbaar voor het publiek zijn de vele heftrucks die Berndt repareert en onderhoudt
voor tal van bedrijven in het oorden van het land. et tadskanaalster bedrijf is esabdealer voor intern transportmateriaal, maar repareert, onderhoudt en keurt ook heftrucks
van andere merken voor bedrijven. Verder doet het bedrijf veel werk voor aannemers die
bijvoorbeeld speciale trapconstructies voor een bouwproject willen. ,,En in den lande staan
stalen kunstwerken die hier vandaan komen egt erman met een ﬁjne glimlach.
aar dat
is allemaal hobbywerk.’’

Bij Berndt hebben vijf mensen een baan. En er zijn vaak leerlingen op de werkvloer. Herman:
,,Ja, er komen vanuit het onderwijs te weinig vakmensen voor onze vorm van metaalbewerking. Daar kan je over klagen, maar je kan er als ondernemer ook voor zorgen dat de mensen
die er wel zijn goede stageplekken hebben. Je kunt er ook wat aan doen. Daarom zijn er hier
vaak mensen van het oorderpoort ollege.
Herman’s belangrijkste teamlid is in dit verhaal nog niet genoemd. ,,Het belangrijkste is dat je
een partner aan het thuisfront hebt die weet wat het betekent als je ondernemer bent. Zonder
zo iemand achter je, zonder die steun, gaat het niet lukken.’’
Berndt B
chrijnwerker 4
9502
T
T: (0599) 45 42 02 | F: (0599) 45 40 79 | www.berndtbv.nl
E: info@berndtbv.nl
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Met 'De Jonge Orthopedie' uit Stadskanaal is er weer wat te kiezen
voor iedereen die is aangewezen op orthopedisch schoeisel!
als schoenmaker, na tien jaar deed ik de vijf-jarige studie
voor orthopedisch schoentechnicus en voor ik het wist was
ik in die hoedanigheid ook alweer vijf jaar aan het werk
voor een bekend orthopedisch bedrijf. Vorig jaar heb ik de
knoop doorgehakt onder het mom van 'als ik het nu niet
doe, komt het er ook niet meer van'."

door Jaap Ruiter
Voor iedereen die is aangewezen op (semi-)orthopedisch schoeisel of orthopedische
aanpassingen is er weer wat te kiezen nu orthopedisch schoentechnicus Filip de Jonge
uit Stadskanaal onlangs is gestart met een eigen orthopedische schoenmakerij aan
huis: 'De Jonge Orthopedie', gevestigd aan de Oosterkade 9 in Stadskanaal.
Nu of nooit!
"De wens om zelfstandig ondernemer te worden was er al heel lang, maar op de een of andere manier kwam het er steeds niet van", zegt Filip de Jonge. "Eerst had ik een drukke baan

Orthopedisch schoeisel dat gezien mag worden!
Filip de Jonge is geen man van wilde en ondoordachte plannen en breidt zijn orthopedische praktijk langzaam maar
zeker steeds verder uit. De eigenaar van 'De Jonge Orthopedie' weet dat het een tijdje duurt voordat je enige bekendheid verwerft in de orthopedische wereld en houdt vooralsnog zijn baan in loondienst aan. Maar langzamerhand
wordt de naam van Filip de Jonge steeds vaker genoemd.
Klanten waarderen zijn vakkennis, jarenlange ervaring, zijn
geduld, de persoonlijke aandacht en zijn unieke en creatieve
ontwerpen waardoor orthopedisch schoeisel van zijn hand
ook gezien mag worden. "Er is meer mogelijk dan alleen
maar zwart of grijs en standaard stiksels."

Oosterkade 9
95 0 3 HN Stadskanaal
T el. 0 64 6 5 4 8 64 8

info@ dejongeorthopedie.nl
www. d ej ong eorthop ed i e. nl
Iedereen is uniek!
Bij 'De Jonge Orthopedie' wordt alles in eigen beheer
gemaakt. Behalve een professionele behandelruimte en
aparte wachtruimte met toiletgroep beschikt Filip de Jonge over een goed uitgeruste werkplaats. Daarnaast heerst niet de mentaliteit van 'uurtje factuurtje', maar worden klanten met
de nodige vakkennis en ervaring in alle rust en met veel persoonlijke aandacht onderzocht en
behandeld. "Iedereen is uniek en daarom is iedere klacht ook net weer even anders", voegt Filip de Jonge er aan toe. "Samen met de klant is het doel om zo lang mogelijk mobiel te blijven
met een minimum aan klachten en met een leuke schoen ook weer voor de dag te kunnen en
durven komen."
Eerste consult altijd gratis!
'De Jonge Orthopedie' is het (andere) adres voor op maat gemaakte schoenen (OSA), semiorthopedische schoenen (OSB), orthopedische voorziening aan confectie (OVAC) en op
maat gemaakt steunzolen (ook voor sporters!). Filip de Jonge werkt alleen op afspraak en is
geregistreerd waardoor behandelingen en vrijwel alle producten worden vergoed vanuit het
basispakket. U heeft geen verwijzing nodig om een afspraak te maken. Verder is het goed om
te weten dat een eerste consult altijd gratis is!
'De Jonge Orthopedie' is volstrekt onafhankelijk en gevestigd aan de Oosterkade 9 in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen via 06 465 48 6 48. U kunt ook een kijkje nemen op
www.dejongeorthopedie.nl
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RegioMagazine
Wisseling bestuursvoorzitter en directie bij OUVW
Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. heeft een nieuwe bestuursvoorzitter en
een nieuwe directeur. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van OUVW gehouden op 23 mei j.l. is Mr. Albert
Kraster door het bestuur benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter en heeft de algemene ledenvergadering ingestemd
met de benoeming van de heer Akke Vrijmoeth MBA als directeur van de vereniging en haar dochter Uitvaartverzorging Diedel Wessels
B.V..

Succes door Reclame!
ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
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of Louw Roukema: 0599 - 61 11 99

Na een periode van bijna 25
jaar treedt de heer Meindert
Brust af als voorzitter van
de vereniging wegens het
bereiken van de statutaire
leeftijdsgrens. De heer Brust
laat een ﬁnancieel ge onde
en goed georganiseerde
vereniging achter.
Met het aantreden van Mr.
Kraster luidt de vereniging
met haar bestuur, welke tevens bestaat uit de heer Martin Elderman (penningmeester), mevrouw Elly Heikens
secretaris en de heer im
de Vries, een nieuwe fase in
van haar bestaan.
at blijft is de org om het
belang van de leden en de instandhouding van betaalbare
en piëteitsvolle regionale
uitvaartzorg maar nieuw
zijn de uitdagingen waarmee
de grootste zelfstandige en
onafhankelijke uitvaartvereniging van Groningen de
komende jaren geconfronteerd zal worden op het
gebied maatschappelijke
ontwikkelingen, toenemende
regeldruk en toe icht.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van het bedrijf
in handen gegeven van de
heer Vrijmoeth die daarmee
de verantwoordelijkheid
heeft voor de ledenadministratie en alle activiteiten die
ich richten op de uitvaartverzorging.
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Zwemschool Henny de Groot en overdekt zwembad
Parc Emslandermeer zijn een uitstekende combinatie!
door Jaap Ruiter
Het overdekte zwembad van het Parc Emslandermeer biedt
alles wat u van een subtropisch zwemparadijs mag verwachten. Het biedt zwemplezier voor jong en oud, er is professioneel toezicht, men kan gebruik maken van zonnebanken
en sauna en er wordt ook nog eens uitstekend zwemonderwijs gegeven. Henny de Groot is met haar zwemschool en
haar goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rond het
zwembad.
Begonnen met eigen zwemschool
Henny de Groot van de gelijknamige zwemschool had in 2014 niet
gedacht dat ze zo snel weer zou terugkeren op het oude nest. Toen
het subtropische zwembad van het Parc Emslandermeer twee jaar
geleden dicht ging, was er op dat moment ook geen plek meer voor
de ervaren en bekendste 'zwemjuf' uit de regio. "Toen ben ik in
Wedde met een zwemschool voor mij zelf begonnen", blikt Henny de Groot terug. "Dat
liep direct vanaf het begin heel goed. En enkele
maanden later was ik hier
ook al weer terug toen
het zwembad weer open
ging en men weer zwemlessen wilde gaan geven.
Maar omdat men ook
nog iemand zocht die de
dagelijkse gang van zaken op zich zou nemen,
heeft men mij gevraagd
om het zwembadcomplex te huren."
Kind moet zich veilig
voelen in het water
Zwemschool Henny de
Groot geeft zwemlessen volgens de strenge
richtlijnen van het NPZNRZ, waardoor ieder
kind verzekerd is van

zeer goed zwemonderwijs en dat het behaalde diploma een garantie is dat het kind uitstekend kan zwemmen en zich volkomen veilig voelt in het water. "Want vooral dat laatste is heel belangrijk",
benadrukt Henny. "Een kind dat zich veilig voelt in het water zal
zwemmen over het algemeen altijd leuk blijven vinden. En dat is
alleen maar goed omdat sporten en bewegen voor kinderen juist
zo belangrijk zijn. Omdat we volgens deze strenge richtlijnen van
het NPZ-NRZ zwemlessen geven, duurt het soms wel iets langer
totdat het diploma is behaald, maar het is de investering dubbel en
dwars waard. En voor kinderen die niet zo goed in een groep passen geven we individueel zwemonderwijs. Ook volwassenen met
faalangst kunnen daar gebruik van maken. Dat is redelijk uniek,
want deelnemers komen soms van heinde en ver."
Heerlijk warm water
Zo nu en dan heerst er soms de gedachte dat het subtropisch
zwembad van Parc Emslandermeer alleen toegankelijk is voor de
gasten van het park. Maar dat is volgens Henny de Groot een groot
misverstand. "Het zwembad is al jaren voor iedereen toegankelijk.
Iedereen is welkom, zowel jong als oud en gezinnen. Voor ouderen of mensen met een lichamelijke beperking hebben we speciale
faciliteiten om veilig in en uit het water te komen. Daarbij helpen
we altijd een handje als dat nodig is. We merken dat gezinnen met
jonge kinderen steeds vaker gebruik maken van het subtropisch
zwembad omdat het zo overzichtelijk is. Het is hier niet zo massaal
en groot waardoor het gevaar bestaat dat je je kindje uit het oog
verliest. Bovendien is het water hier heerlijk warm"
www.zwemschoolhennydegroot.nl
Zwemschool Henny de Groot en het overdekte zwembad van Parc
Emslandermeer zijn gevestigd aan de Laan van Westerwolde 15 in
Vlagtwedde. Het zwembad is voor iedereen toegankelijk en heeft de
beschikking over een glijbaan, til-lift, whirlpool, jetstreams, zonnebanken, sauna en Turks stoombad. En u bent ook nog eens verzekerd van professioneel toezicht. Verder geeft Zwemschool Henny
de Groot in Sellingen en Ter Apel diverse vormen van zwemonderwijs en geeft in het overdekte bad van Parc Emslandermeer daarnaast uajoggen ift -ﬁt en uder en ind- wemmen.
Voor meer informatie en of er nog plek is voor uw kind voor het
volgen van goed zwemonderwijs kunt u bellen met 0599-313 624
of een kijkje nemen op www.zwemschoolhennydegroot.nl.
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Autocleaning Van der Werff uit Stadskanaal brengt
al 20 jaar uw voertuig terug in showroomstaat!
door Jaap Ruiter
Autocleaning Van der Werff aan de Veenstraat 14 in
Stadskanaal bestaat 20 jaar. De onderneming van zoon
Patrick en vader Sjirk van der Werff laat daarmee zien
dat er altijd plaats is voor een bedrijf dat kwaliteit levert.
Een kwaliteit die wordt toegepast op auto, bedrijfsauto,
bus, motor, truck, boot en caravan met als doel het
voer- of vaartuig weer terug te brengen in showroomstaat! Autocleaning Van der Werff werkt voor zowel de
zakelijke als de particuliere markt en hanteert in al die
20 jaar nog steeds een meer dan voortreffelijke prijskwaliteitverhouding.
Passie
Het was vader Sjirk, die 20 jaar geleden is begonnen met ‘Autocleaning van der Werff ’. "Eerst in Musselkanaal en tien jaar

geleden zijn wij verhuisd naar het huidige onderkomen hier
aan de Veenstraat 14", vertelt Patrick, die als mede-eigenaar al
vanaf zijn 18e werkzaam is in het bedrijf. "Ik weet niet anders
en ik vind het nog steeds heel leuk werk. Dienstverlening
moet in je bloed zitten. En je moet iets met auto’s hebben,
anders hou je dit werk niet vol. Wat dat betreft heb ik het
uitstekend getroffen met onze medewerkers, want die hebben
dezelfde passie als ik. En dat maakt dat het werk ook leuk
blijft. Voor ons is er geen groter genoegen om een voertuig
weer in showroomstaat terug te brengen en de reactie te
zien van de eigenaar, die soms niet weet wat hij ziet! Dat is
geweldig en daar doe je het ook voor, want je wilt eer van je
werk hebben."
Kwaliteit
Autocleaning Van der Werff levert al 20 jaar kwaliteit op

het gebied van het eigen specialisme. Dat
gebeurt enerzijds door het hoge niveau van
dienstverlening en passie voor het werk,
maar anderzijds ook door op een zorgvuldige manier gebruik te maken van de nieuwste
technieken en op de hoogte te blijven van
de nieuwste ontwikkelingen in de branche.
"Want het maakt wel verschil of je een oldtimer, een boot of caravan, of een nieuwe
auto onder handen neemt", legt Patrick uit.
"Het doel is wel altijd hetzelfde, namelijk
terugbrengen in showroomstaat, maar de
manier waarop is heel verschillend." Verder
beschikt Autocleaning Van der Werff over
mobiele autopoetsers, die bij grote bedrijven
op locatie komen.
Werkzaamheden (1)
Autocleaning Van der Werff biedt diverse
behandelingen, van een eenvoudige wasbeurt tot de meest exclusieve behandeling
die je je maar kunt wensen. Hierbij kunt u
denken aan lak polijsten, krasjes verwijderen
en op glans brengen, perfecte reiniging van
de ramen aan zowel de binnen- als de buitenkant en worden kunststofdelen op kleur
gebracht. Uiteraard worden ook de velgen
en banden niet vergeten. Als extra kunt
u kiezen voor een wax treatment of een
duurzame lakverzegeling met garantie. Ook
de binnenkant van uw voertuig kan perfect
worden gereinigd, waarbij nare luchtjes
deﬁnitief tot het verleden behoren met de
speciale behandeling met ozon.
Werkzaamheden (2)
"Daarnaast bieden wij reparaties van kleine
lakschades en steenslag zonder dat de auto
overgespoten hoeft te worden", voegt
Patrick er aan toe. "Maar ook spuitnevelschade en verfspatten kunnen wij moeiteloos
verwijderen, net als teeraanslag, vliegroest
en andere chemische verontreinigingen. En
wat veel mensen niet weten is dat wij ook
specialist zijn in het polijsten van koplampen waardoor dofheid, krasjes en vergeling
verleden tijd zijn en de koplampen weer
een helder en fris aangezicht krijgen en een
optimale lichtopbrengst garanderen."
www.autocleaningvanderwerff.nl
Autocleaning Van der Werff is gevestigd aan
de Veenstraat 14 in Stadskanaal. Telefoon:
0599-611459. U kunt ook een kijkje nemen
op www.autocleaningvanderwerff.nl
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Inwoners Stadskanaal omarmen
Meat & Meals maaltijden

Op 8 juni heeft Keurslager Cor Klein zijn Meat & Meals maaltijdkeuken geopend in
Stadskanaal. Dit vernieuwende concept is goed ontvangen door de inwoners van
Stadskanaal. Niet alleen de alleenstaanden, maar ook zakenmensen en senioren
omarmden de Meat & Meals maaltijden direct.
Keurslager Cor Klein heeft een kleine verbouwing ondergaan, waarbij er een speciale Meat & Meals toonbank is ingericht. In deze toonbank worden maaltijden in drie
gemakkelijke stappen samengesteld: portiegrootte kiezen, thema kiezen (Hollands,
Italiaans of Oosters) en combineren.
Meat & Meals biedt voor ieder wat wils, maar is voornamelijk gericht op de mensen die
geen tijd of mogelijkheid hebben om zelf te koken. De maaltijden zijn daarbij goed

te bewaren en makkelijk op te warmen in de magnetron. “Hierbij moet gemak niet
verward worden met ongezond. Onze maaltijden zijn dagvers en verschillen wat dat
betreft niet van zelf gekookte maaltijden”, aldus Cor Klein.
Tijdens de drukbezochte openingsweek kregen klanten bij aankoop van een maaltijd
de tweede maaltijd voor de halve prijs. Met de Meat & Meals stempelkaart kunt u ook
meesparen voor een gratis maaltijd. Bij aankoop van een maaltijd ontvangt u één stempel en de 10e stempel is een gratis maaltijd waard.
Kom ook kennismaken met de maaltijden van Meat & Meals, u bent van harte welkom!
Kleurslagerij Cor Klein

