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Siefkes Vastgoed in Nieuwe Pekela,
meer dan alleen je makelaar
Door Miranda Wolters
Een makelaar helpt, begeleidt en ondersteunt je bij de verkoop
van je oude woning en de aankoop van een nieuw droomhuis.
Dat is wat Erik Siefkes van Siefkes Vastgoed in Nieuwe Pekela
natuurlijk ook voor je kan doen maar wist je dat Siefkes Vastgoed nog veel meer voor je kan betekenen? Toen Erik 6 jaar geleden met zijn bedrijf van start ging was zijn missie al om meer
dan alleen makelaar te zijn en zo ontstond Siefkes Vastgoed.
Siefkes Vastgoed houdt zich bezig met de verkoop, verhuur en
het beheer van vastgoed op zowel de particuliere als zakelijke
markt. In de zoektocht naar je nieuwe droomhuis of bedrijfspand
is het fijn om zekerheid en vertrouwen te ervaren en dan is begeleiding door een ervaren aankoopmakelaar zeker geen overbodige luxe. Als koper zie je soms gebreken over het hoofd of
ben je door je enthousiasme over de woning misschien geneigd
uiteindelijk te veel te gaan betalen voor de woning. Erik kan je daar,
als nuchtere makelaar, voor behoeden zodat je met volle teugen
van je nieuwe woning zult kunnen genieten.

Alles voor de BBQ haal je bij
Spar Kort in Blijham!
Zie onze advertentie op pagina 41.

Kopen en verkopen van een woning
Wil je je woning verkopen? Erik Siefkes werkt hierbij op ‘no cure
no pay’ basis. Erik zegt hierover: “Dit betekent feitelijk dat als
de woning uiteindelijk niet verkocht wordt er alleen een factuur
gestuurd zal worden voor de gemaakte foto’s en de vermelding
op Funda.” Maar omdat Siefkes Vastgoed in de regio bekend staat
vanwege de snelle verkoop van woningen komt dit vrijwel nooit
voor. Vaker komt het voor dat een woning zelfs niet eens gepubliceerd wordt omdat de koper zich al voor
publicatie meldt. “De woningen en panden
die binnenkort in de verkoop komen worden
overigens ook op de website en de Facebook pagina vermeld.” licht Erik toe. Vind
je de door jou gewenste woning overigens
niet in de portefeuille van Siefkes Vastgoed,
dan kan Erik ook actief voor je op zoek gaan.
Het werkgebied van Siefkes Vastgoed strekt
zich uit van Nieuwe Pekela tot ongeveer een
half uur rijden daar omheen. “We hebben
dus een goede kennis van de regio en de
huizenmarkt hier.” zegt Erik.
Full service verhuur dienst
Dat geldt overigens ook wanneer je je
vermogen wilt gaan beleggen in de aankoop
van een woning of pand die je uiteindelijk
wilt gaan verhuren. Daarbij biedt Siefkes
Vastgoed de zogenaamde full service ver-

huur dienst. Erik: “Na aankoop van de woning of het pand zorgen
wij, indien gewenst, voor het vinden van een huurder en regelen
we alles van A tot Z. Samen met de verhuurder wordt de huurprijs
bepaald en worden er foto’s gemaakt zodat we een goede huurder
kunnen vinden. Zodra deze de woning of het pand betrokken heeft
zorgen wij dat de verhuurder de huur iedere maand keurig op tijd
op zijn of haar rekening gestort krijgt. Men heeft er geen omkijken
meer naar.”
Lees verder op pagina 5!

TUIN NIET NAAR WENS? Zie pagina 13!
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Van den Berg Hoortoestellen Borger bestaat 12½ jaar
Dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug,
Van den Berg Hoortoestellen Borger, bestaat
in juni 12½ jaar. Reden genoeg om, ook in
deze turbulente tijd, samen met nieuwe – en
bestaande klanten stil te staan bij dit heugelijke feit. Daarom wordt dit koperen bedrijfsjubileum gevierd met veel vOORdeel voor
iedereen die het maar wil horen!
Hoortoestelbatterijen: 5 pakjes voor 12,50
euro
Om het 12½ jarig jubileum te vieren pakt Van
den Berg groots uit. U kunt, t/m dinsdag 30
juni, profiteren van een klinkende aanbieding:
vijf pakjes hoortoestelbatterijenvoor slechts €
12,50. Tel uit uw winst, de normale verkoopprijs bedraagt € 5,50 per pakje.
Prijsvraag: win hoortoestellen t.w.v. 3500
euro
En om het jubileum extra luister bij te zetten is
er een prijsvraag uitgeschreven. Het antwoordformulier ligt de hele maand juni bij de balie
van de winkel. Iedere bezoeker die de prijsvraag invult dingt automatisch mee naar een
fantastische prijs: twee high-end hoortoestellen t.w.v. € 3500,- inclusief vijf jaar garantie en
vijf jaar gratis onderhoud! Trekking volgt in juli
2020 en de winnaar wordt bekend gemaakt op
onze website www.vandenberg-hoortoestellen.nl en in RegioMagazine Emmen.
Meer jubileumvoordeel
Van 12 - t/m 30 juni profiteert u van o.a.
12,5% korting op onze Audinell - en Cedis
reinigingsproducten, óók op de “UV droogdoos” Perfect DryLux. Tevens is de snoerloze
DECT telefoon SwissVoice Xtra 2155, met
12,5% korting, zeer gunstig geprijsd: € 87,45.
Daarnaast ontvangt u, tijdens de actieweken,
€ 1250,- korting op een complete set Viron9
hoortoestellen van het Zwitserse kwaliteits-

merk Bernafon. En betaalt u voor de kinbeugel
TV-2500 FM slechts € 125,-. Deze “TV-bril voor
uw oren” is het ideale vaderdaggeschenk!
Om het feest compleet te maken is ook de
modern vormgegeven digitale wekker Amplicomms TCL350 (inclusief trilschijf) zeer gunstig geprijsd: met € 12,50 korting kost deze,
tijdelijk, slechts € 50,-.
Niet meer weg te denken
“We kunnen dankbaar en tevreden terug
kijken op de afgelopen 12½ jaar. Dit is mede
te danken aan het vertrouwen dat door de
mensen in ons gesteld is. Voor ons de moeite
waard bij stil te staan. Toen we, 12½ jaar geleden onze deuren openden, was het onze opzet
om het anders te doen dan de bestaande
bedrijven. Persoonlijke aandacht, kwaliteit en
optimale service is waar Van den Berg Hoortoestellen zich in onderscheidt", vertelt de
trotse eigenaar Feike van den Berg.
Borger, dichterbij dan u denkt
U vindt dé hoorspecialist van de Drentse
Hondsrug, Van den Berg Hoortoestellen, aan
de Torenlaan 12C in Borger.
Bel, voor informatie
of voor het maken
van een afspraak:
0599 - 235 444.
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. Tot horens,
bij Van den Berg
Hoortoestellen!
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(vervolg van de voorpagina)

Siefkes Vastgoed in Nieuwe Pekela, meer dan
alleen je makelaar
Huurders kunnen hun woning of bedrijfspand
ook via Siefkes Vastgoed vinden en het inschrijven hiervoor is gratis. Erik heeft verschillende huurpanden in het bestand maar kan ook
voor je op zoek gaan naar iets dat bij je past.
Het huurcontract wordt door Siefkes Vastgoed
voor je opgesteld zodat je verhuurt onder
gunstige voorwaarden en voor een juiste prijs,
zonder verrassingen achteraf.
Vastgoedbeheer
Door alle ervaringen van de afgelopen jaren is
Siefkes Vastgoed uitgegroeid tot full service
specialist op het gebied van beheer van zowel
woningen als bedrijfspanden. Wil je als eigenaar je huis of bedrijfspand verhuren maar zie
je op tegen alle rompslomp daaromheen? Ga
je voor langere tijd naar het buitenland en wil
je daarom je woning in Nederland verhuren?
Siefkes Vastgoed regelt alles wat komt kijken bij
de verhuur van onroerende zaken.
Vastgoedbeheer is maatwerk en daarom zijn
er hiervoor verschillende mogelijkheden. Dit
varieert van alleen financieel beheer tot het
complete pakket van volledig beheer waarbij
bijvoorbeeld ook het onderhoud en eventuele
reparaties door Siefkes Vastgoed geregeld
worden.
Ben je dus op zoek naar een betrouwbare maar ook nuchtere partner op het gebied van je vastgoed? Kom dan langs
of maak een afspraak voor een gratis waardebepaling of
adviesgesprek en voor je hypotheek of verzekeringen hoef

je dan slechts 1 deur verder aan te kloppen want Siefkes
Vastgoed heeft met de buren, Becker verzekeringen &
hypotheken, een mooie samenwerking. Ook bij hen krijg je
een gedegen advies en een passende offerte.

Siefkes Vastgoed
Albert Reijndersstraat B 40 | Nieuwe Pekela
0597-764001 | info@siefkesvastgoed.nl
www.siefkesvastgoed.nl
www.facebook.com/SiefkesVastgoed
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Ledsbetter Green Solutions in Stadskanaal,
al 12 jaar uw duurzame installateur!
Door Miranda Wolters
Op 2 juli precies 12 jaar
geleden begon Marc Wallinga
zich met zijn onderneming te
richten op duurzaamheid. In
eerste instantie ging het toen
vooral om de verkoop van LED
verlichting. LED verlichting is
duurzaam omdat led lampen
een leven lang mee gaan en
bovendien zijn ze erg energiezuinig en dat is fijn voor de
energienota. In de loop der tijd
kwamen daar andere diensten
op het gebied van duurzame
installaties bij.
Het specialisme van Ledsbetter Green Solutions ligt op het
gebied van zonnesystemen
en duurzame installaties zoals
warmtepompen, laag temperatuursystemen HR CV ketels
en biomassa cv ketels. Ook
verkoopt Marc nog steeds LED
verlichting, vooral aan zakelijke
klanten en technische diensten van bedrijven. “Ik heb in
de begintijd allerlei verschillende merken uitgeprobeerd
en weet dus inmiddels welke van die merken echt kwaliteit
bieden.” zegt Marc hierover.
Ledsbetter Green Solutions is zich dus steeds meer gaan
richten op andere duurzame en groene oplossingen in de
vorm van onder andere warmtepompen en zonnepanelen.
“Nieuwbouwwoningen worden al niet eens meer op het
gasnet aangesloten en zo langzamerhand stapt iedereen
over op duurzame energie. Voor bestaande woningen en
panden geldt dat deze daar ook geschikt voor moeten zijn
en qua isolatie voldoende geïsoleerd moeten zijn.” legt
Marc uit. De investering is vrij hoog maar er zijn subsidies
mogelijk.
Zonnepanelen zien we op steeds meer daken verschijnen,
als de zon flink schijnt levert een kwalitatief goed paneel meer stroom op dan er in een huishouden verbruikt
wordt en doordat de energieprijzen alleen maar stijgen
zijn zonnepanelen best een goede investering. “Ondanks
het feit dat de zonnepanelen op je woning voldoende
energie opleveren moeten we volgens mij nog steeds
bewust met energie om blijven gaan.” vindt Marc. “Op dit
moment wordt er nog gesaldeerd, wat betekent dat je de
door je panelen opgewekte energie mag verrekenen met
de verbruikte energie en dat kan soms geld opleveren. Dat
salderen verdwijnt ongetwijfeld in de toekomst en daarom
is het goed je nu al bewust te zijn van wat je gebruikt. Kijk
in je woning maar eens goed naar wat er allemaal in de
stopcontacten zit, er kan vaak best wel iets uit.”
Marc werkt nauw samen met zijn leveranciers en klanten
en heeft daardoor de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Samen met Pim en Ryan vormt hij het team
van Ledsbetter Green Solutions. Er worden regelmatig
cursussen en trainingen gevolgd om zo van de laatste ontwikkelingen en technieken op de hoogte te blijven en bij
Ledsbetter Green Solutions is afspraak ook echt afspraak.
Mocht u meer informatie willen over verschillende mogelijkheden voor het overstappen op duurzame energie dan
kan dat. Ledsbetter Green Solutions kan voor informatie en
advies bij u langskomen en naar uw wensen luisteren om
vervolgens samen tot een plan van aanpak te komen.
Ledsbetter Green Solutions
Spant 1 | Stadskanaal | Tel: 0599-850556
Email: info@ledsbetter.com
www.ledsbetter.com
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Johan Schuitema in Mussel, uw leverancier voor
landbouw en tuinproducten
Al meer dan 40 jaar levert Johan Schuitema alles op het
gebied van onder andere akkerbouw veeteelt en tuin. Hij
richt zich daarbij met name op de advisering en verkoop
van agrarische bedrijfsbenodigdheden. Denk daarbij aan
meststoffen, zaden, pootaardappelen en gewasbescherming. In de plattelandswinkel aan de Zandtangerweg 46
in Mussel worden daarnaast ook alle benodigdheden voor
uw gazon, sier- of moestuin, diervoeders, werkkleding en
nog veel meer verkocht.
“We hebben de afgelopen jaren een gestage maar mooie
groei doorgemaakt.” vertelt Johan. “Inmiddels zijn we in
totaal met 15 medewerkers, allemaal afkomstig uit Mussel
en omgeving. Uit verschillende leeftijdscategorieën en
dat zorgt voor een mooie mix.” Johan houdt van Mussel en
de regio en door bijvoorbeeld ook jonge mensen in zijn
bedrijf te laten werken hoopt hij bij te dragen aan het behouden van de leefbaarheid van de regio. Op deze manier
blijven ze immers in het dorp wonen, dragen ze bij aan
de samenleving en dat zorgt er weer voor dat ook andere
ondernemingen en voorzieningen blijven bestaan. Mussel
heeft een zeer actieve handelsvereniging met 25 leden
waarvoor Johan zich ook inzet.
De ontwikkelingen in de landbouw van de laatste jaren
zorgt ervoor dat boeren het niet gemakkelijk hebben. Ze
hebben niet alleen te maken met bijvoorbeeld extreme
droogte maar ook met strenge regelgeving op het gebied
van gewasbescherming. “Gelukkig worden er steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, in samenwerking met zowel de leveranciers als boeren lukt het om
steeds duurzamer te verbouwen.” zegt Johan hierover.
“maar we zijn in het kader van duurzaamheid ook steeds
meer aangewezen op duurzame energie. Op steeds meer
landbouwgrond verschijnen daardoor ontelbaar veel zonnepanelen en daar maak ik me wel een klein beetje zorgen
over. Duurzame energie is belangrijk en nodig en ik begrijp
de landbouwers dan ook. Ik denk echter wel dat we mis-

schien nog beter moeten gaan kijken naar de hoeveelheid
zonnepanelen die we daarvoor nodig zijn zodat er niet
teveel landbouwgrond verdwijnt. Samen duurzaam ondernemen en daarbij zo zuinig mogelijk zijn op onze leefomgeving is ook onze missie.” In de regio is er overigens
veel diversiteit in de landbouw. Zo is de uienteelt flink
in opkomst, een gewas dat hier tot voor kort maar weinig
verbouwd werd. De ui gedijt goed op onze zandgronden.

geven van zo goed mogelijke adviezen en leveren we met
onze service en producten een bijdrage aan de mooiste
tuinen en groei van de beste gewassen.” Persoonlijk contact met klanten is en blijft daarbij ontzettend belangrijk.
“We zijn trots op wat we als bedrijf hebben neergezet. Hoe
mooi is het om te horen dat de gewassen van de boeren
aan wie we onze zaden mogen leveren uiteindelijk de hele
wereld over gaan?” besluit hij.

Sommige klanten kopen hun producten inmiddels ook al
meer dan 40 jaar bij Johan Schuitema en hij is dan ook
trots op de band die hij met hen heeft opgebouwd. “Met
het hele team werken we dan ook iedere dag weer aan het

Johan Schuitema
Zandtangerweg 46 | Mussel | Tel: 0599 – 45 42 14
Email: info@johanschuitema.nl
www.johanschuitema.nl
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Westen Wonen in Musselkanaal breidt assortiment uit
met mooie en betaalbare meubelen van Cozy Homes
De afgelopen weken werd het pand van Westen Wonen
aan de Marktstraat 60 flink uitgebreid en daarmee een
stuk groter. Breidde Westen Wonen een tijd geleden al
uit naar het pand links van de winkel met ‘De jongens
van Westen’, nu is het pand aan de rechterkant verbouwd
en verbonden met de al bestaande winkel van Westen
Wonen.
“Het is nog niet helemaal af, de gevel van de winkel moet
bijvoorbeeld nog aangepast worden en hier en daar moeten er nog wat puntjes op de i gezet worden.” aldus Frank
Westen. “Ons bedrijf bestaat inmiddels al meer dan 30
jaar en met deze uitbreiding van ons aanbod hebben we
weer een mooie volgende stap gemaakt.” Westen Wonen
was met een groot aanbod op het gebied van gordijnen
en raamdecoratie, tapijt, verf en behang en dus ook de
vloeren van De jongens van Westen eigenlijk al een totaalinrichter maar is dat door de toevoeging van meubelen nu
nog meer geworden.
Cozy Homes biedt een grote keuze in kwalitatief goede en
betaalbare meubelen in verschillende stijlen. Daarnaast is
het mogelijk je inrichting helemaal compleet te maken met
de mooiste accessoires van verschillende merken zoals

PTMD en ByBoo. Van spiegel
tot verlichting en ook kun je je
mooie bank helemaal ‘afstylen’
met de meest comfortabele kussens. Voor de verschillende modellen banken geldt dat deze qua
bekleding in talloze varianten
geleverd kunnen worden. Ze worden in Europa gefabriceerd en
de hoekbanken kunnen helemaal
naar wens samengesteld worden. Wil je een 3- of een 2-zits,
armleuningen in een bepaalde
vorm, hoek links of rechts of ook
hoofdsteunen? Het is allemaal
mogelijk. Banken moeten over
het algemeen voor je besteld
worden maar voor de overige
meubelen en accessoires geldt
dat deze uit voorraad geleverd
kunnen worden.
De industriële woonstijl is tegenwoordig enorm populair en
kenmerkt zich door bijvoorbeeld de zwarte onderstellen en
poten van tafels en stoelen. Deze stijl vind je natuurlijk ook
bij Cozy Homes terug, net als heel veel andere woonstijlen.
Bij Westen Wonen kun je trouwens altijd vertrouwen op
het vakkundige advies van een van de adviseurs of stylisten. Zij zijn helemaal op de hoogte van de laatste trends
en mogelijkheden en kunnen je dus goed adviseren bij bijvoorbeeld het helemaal opnieuw inrichten van je woonkamer. Niet alleen op het gebied van de meubelen, maar ook
als het gaat om kleuradvies en adviezen met betrekking tot
verf, behang, gordijnen en de vloer. Samen met jou zorgen
ze ervoor dat het totaalplaatje uiteindelijk helemaal klopt.
Zakelijke klanten kunnen bij Westen Wonen overigens ook
nog steeds terecht voor de complete inrichting van het
bedrijf of kantoren. Westen kantoor- en projectinrichting

heeft bijvoorbeeld al diverse scholen, zorginstellingen,
overheidsgebouwen en kantoren in mogen richten in de
afgelopen jaren.
Al met al vind je bij Westen Wonen dus een zeer compleet
pakket op het gebied van woning- kantoor en projectinrichting en koop je alles gewoon op 1 adres, met de service
die je gewend bent van Westen Wonen. Je bent van harte
welkom aan de Marktstraat 60 in Musselkanaal, de koffie
staat klaar!
Westen Wonen
Marktstraat 60 | Musselkanaal | Tel. 0599 – 41 29 72
www.westenwonen.nl | info@westenwonen.nl
Facebook: www.facebook.com/WestenTapijtWonen
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Floortje van Dort zet de mooiste tatoeages bij
Wildcrafts tattooing in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Sinds 6 jaar is Floortje van Dort tattoo artist maar ze loopt al langer mee in het wereldje. Lange tijd keek ze mee over de schouder van andere tattoo artists en was ze floormanager in een tattooshop. Haar grote wens, haar eigen tattoo shop ging met de opening
van Wildcrafts tattooing aan de Viaductstraat 1a in Ter Apel in vervulling.

“Ik stond al op mijn 12e voor het eerst in
een tattoo shop.” vertelt Floortje. “Veel te
jong om er een te laten zetten natuurlijk,
maar ik was al jong geobsedeerd door deze
manier van lichaamsverfraaiing.” Floortje
wachtte uiteindelijk tot haar 23e met het
laten zetten van haar eerste tatoeage, een
verstandige zet vindt ze zelf. Floortje is van
mening dat je op heel jonge leeftijd nog
niet helemaal zeker kunt zijn van het feit
dat wat je dan mooi vindt en wilt ook iets
is wat je op latere leeftijd nog gedaan zou
hebben. Bovendien groeit een lichaam in
ieder geval nog tot het 18e levensjaar en
dat is ook de reden waarom Floortje in haar
tattooshop geen tatoeages zet bij jongeren onder de 18 jaar. De naam voor haar
tattooshop, Wildcrafts Tattooing betekent
letterlijk vertaald ‘wilde ambachten’ en
staat voor het ruige en stoere imago van
tatoeages en daarnaast is tatoeëren al
duizenden jaren een ambacht.

Ontwerp
Persoonlijk heeft Floortje een passie voor
geometrische en symbolische vormen maar
ze tatoeëert natuurlijk altijd naar wens van
de klant. “Ik zet ieder soort tattoo maar
vind het super als iemand komt met een
vorm of symbool waarmee ze zelf ook een
verbinding hebben en die iets voor hen
betekent.” zegt Floortje hierover. Klanten
komen meestal met een foto van internet
als voorbeeld. Eerste stap voor Floortje is
dan altijd het maken van het ontwerp want
een afbeelding wordt natuurlijk niet klakkeloos overgenomen. De lijnen van de tatoeage moeten kloppen met de anatomie van
het lichaam van de klant en soms worden
er nog wat aanpassingen gedaan om de
uiteindelijke tatoeage nog persoonlijker te
maken. Het ontwerp wordt dus altijd door
Floortje voor iedereen persoonlijk gemaakt.
Van jouw tattoo die door Floortje gezet is
zal er dus nooit een exacte kopie te vinden

zijn. Het digitaal of handmatig maken van
het ontwerp is best arbeidsintensief, een
tatoeage laten zetten is dus geen kwestie
van binnenlopen en een uur later weer
buiten staan.
“Als ik het ontwerp gemaakt heb komt de
klant voor een tweede keer terug naar
de tattooshop en als de klant tevreden
is zetten we het stencil op het gewenste
lichaamsdeel. Een grote tatoeage wordt altijd in verschillende sessies gezet omdat de
pijn die het tatoeëren veroorzaakt slechts
een bepaalde tijd vol te houden is en ook
ik gefocust moet blijven natuurlijk.”
Tijdens een eerste sessie worden altijd in
ieder geval de benodigde lijnen voor de
tatoeage gezet. In de eventuele vervolgsessies wordt de tatoeage dan helemaal
afgewerkt.
Prijs
De prijs van een tatoeage is helemaal
afhankelijk van de grootte en de benodigde
tijd voor het zetten. Op het moment dat
Floortje een ontwerp gaat maken geeft ze

een inschatting van de kosten en doet de
klant een aanbetaling voor de tatoeage.
Deze betaalt daarna per sessie en uiteindelijk nooit meer dan de vooraf ingeschatte
kosten. “Minder tijd is minder betalen, ik
hou rekening met een maximumprijs zodat
het uiteindelijk nooit meer wordt dan ik
van tevoren aangegeven heb.” licht Floortje
toe. Vanwege het coronavirus is de tattooshop op dit moment alleen op afspraak
te bezoeken, er is helaas geen inloop
mogelijk. Mocht je meer informatie willen
of weet je al zeker dat je ook een prachtige
tatoeage door Floortje wil laten zetten dan
kun je haar bellen, berichten via Messenger
of Instagram of gewoon een mail sturen om
een afspraak te maken.
Wildcrafts tattooing
Viaductstraat 1a
Ter Apel
Tel: 06 – 24231888
www.wildcrafts-tattooing.com
info@wildcrafts-tattooing.com
Facebook: wildcraftstattooing
Instagram: wildcraftstattooing
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Genieten in een luxe gastenkamer bij
Bed & Breakfast Alteveer Buiten
Door Miranda Wolters
Prachtig gelegen, aan de rand van het dorp Alteveer, openden Henk en Reina Boels hun Bed &
Breakfast Alteveer Buiten. De officiële start van de Bed & Breakfast stond eigenlijk begin april
gepland maar de uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat dit (nog) niet feestelijk gevierd
is. De eerste gasten hebben inmiddels genoten van de luxe gastenkamers en de nieuwe boekingen stromen binnen.
“Tijdens de eerste jaren dat we hier woonden hebben we
zelf eerst in de Bed & Breakfast gewoond.” vertelt Henk.
“De Bed & Breakfast bevindt zich in de oude landbouwstallen waar vroeger de koeien en geiten woonden. Tegenwoordig wonen er in de schuur naast de Bed & Breakfast
nog steeds prachtige kerkuilen. Het oude woonhuis op het
erf werd gesloopt en daarvoor in de plaats werd onze huidige woning gebouwd, ook helemaal in oude stijl en met
behulp van zoveel mogelijk oude bouwmaterialen.”

In de Bed & Breakfast bevinden zich
2 luxe 2 -persoons gastenkamers.
Per nacht ontvangen Henk en Reina
dus maximaal 4 gasten. Het ontbijt is
inbegrepen in de overnachtingsprijs
en het is daarnaast ook mogelijk om
in de riante woonkeuken van Henk
en Reina te genieten van een heerlijk
diner. Henk kookt met zijn ‘Chef’s
Table’ graag een goede maaltijd voor
u en behalve voor een eenvoudige
maaltijd of 3-gangendiner kunt u er
ook nog voor kiezen om zelf uw pizza’s te bakken in de authentieke steenoven in de keuken.
Hiervoor moet wel even gereserveerd worden. Voor het
ontbijt en diner maakt Henk zoveel mogelijk gebruik van
lokale producten. Met brood van de ambachtelijke bakker,
verse melk van de koeien van de buurman en vlees van
de slager uit het dorp waarbij er altijd rekening gehouden
wordt met uw persoonlijke wensen.
Gasten komen over het algemeen naar Alteveer Buiten
om te genieten van de rust en de natuur. Dat kan hier ook
prima, de Bed & Breakfast biedt voldoende privacy en de
Veenkoloniën en Westerwolde zijn prachtige gebieden om
per voet, fiets of auto te ontdekken. Reina: ”Alteveer Buiten
is inmiddels op verschillende websites te vinden en we
merken dat het nu begint te lopen.” Doordat Henk en Reina
de omgeving op hun duimpje kennen weten ze de meest
interessante bezienswaardigheden, de mooiste routes of
de beste restaurants te tippen en kunnen ze u ook helpen
wanneer u bijvoorbeeld graag een fiets wilt gaan huren.

“Ik geniet met volle teugen van ons leven zoals dat nu is.
Ik zorg graag voor onze gasten en heb daarnaast ook nog
genoeg tijd voor andere dingen zoals het onderhoud van
de tuin.” zegt Henk. “Ik ben een perfectionist, ik doe iets
goed of ik doe het niet en voordat gasten aankomen check
ik alles altijd nog eens driedubbel.” Henk en Reina geven
toe dat ze voor aankomst van de gasten altijd een beetje
zenuwachtig zijn want hoe zullen ze het ervaren en zullen
ze bij vertrek ook nog steeds tevreden zijn? Wie Alteveer
Buiten bezoekt of al eens bezocht heeft weet, wie hier
vertrekt na één of meerdere heerlijke nachten logeren is
compleet uitgerust en kan gewoon alleen maar positief
gestemd zijn.
Alteveer Buiten | Henk & Reina Boels
Tangerveldweg 9 | Alteveer
Tel: 06 - 12638329 | alteveerbuiten@gmail.com
www.alteveer-buiten.nl
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VSH Voertuigenservice in Stadskanaal
onderhoudt en repareert uw auto maar knapt
ook uw oldtimer op!
Door Miranda Wolters
Al op jonge leeftijd wist Henri Hardenberg dat hij later
‘iets’ met auto’s wilde gaan doen. Als jong ventje sleutelde hij al aan brommers en toen zijn vader in 1998 het
huidige pand aan de Gasselterstraat kocht kreeg hij ook
al snel zijn eigen werkplek in de garage. Samen met zijn
vader pakte hij destijds ook het restaureren van oude
Mack trucks op, eerst als hobby en later ook voor hun
klanten. Zijn werk werd zijn passie en nog steeds is Henri
dagelijks bezig met het onderhouden, repareren en restaureren van veel verschillende voertuigen.
Eigenlijk was het in 2013 de bedoeling dat Henri het
bedrijf samen met zijn vader voort zou zetten maar helaas
overleed deze begin dat jaar. “Dat was best een zware periode maar ik besloot ervoor te gaan en het toch alleen te
gaan doen en daar heb ik geen spijt van.” Wat restauratie
van oude voertuigen betreft heeft Henri in de afgelopen
jaren al zo’n 28 oude Mack trucks mogen restaureren waarbij ze tot op de basis afgebroken worden en daarna weer
helemaal opgebouwd moeten worden.
Soms werden er ook van 2 trucks 1 gemaakt, sommige van
de oude trucks stonden al zo lang stil dat er soms geen
beginnen meer aan leek maar het lukte toch telkens om er
weer een prachtige authentieke truck van te maken. “Zelf
heb ik nog steeds 2 Mack trucks in mijn bezit en een ervan
gebruiken we ook nog steeds voor evenementen en trouwritten.” vertelt Henri. Met het restaureren van voertuigen is
Henri lang bezig, soms zelfs wel tot 3 jaar. “Ook alle kleine
onderdeeltjes moeten worden aangepakt en is het ene
project klaar, dan staat het volgende alweer te wachten.”
zegt hij hierover. Altijd in overleg met en naar wens van de
klant. In principe doet Henri al het werk zelf, behalve het
grote spuitwerk, dat wordt uitbesteed.

Onderhoud en reparaties
worden bij VSH Voertuigenservice voor zowel de particuliere
als zakelijke klant uitgevoerd.
En dan niet alleen voor auto’s
maar ook voor bedrijfswagens,
campers en caravans. Doordat
Henri bij het bedrijf woont is hij
flexibel in zijn werktijden zodat
hij het onderhoud van bedrijfswagens bijvoorbeeld ook in de
avonduren en in het weekend
kan doen, deze moeten overdag
immers altijd beschikbaar zijn.
Sinds vorig jaar beschikt VSH
Voertuigenservice over een
high tec uitleesapparaat om de
boordcomputers van voertuigen van alle merken uit te kunnen lezen. Doordat de software
regelmatig een update krijgt is
deze altijd up to date om problemen zo snel mogelijk op te
kunnen sporen en op te lossen.
Elektronica in de auto komt erg
precies en de kleinste storing
kan al voor grote problemen
zorgen. Een goede kennis van de verschillende systemen is
hierbij dus erg belangrijk.
Ook voor een Apk-keuring of zomer- en winterbanden kunt
u bij VSH Voertuigenservice terecht. Brengt u uw auto voor
een Apk-keuring en blijkt er toch iets aan de auto gerepareerd te moeten worden dan zal Henri altijd even contact
met u opnemen om met u te overleggen. Inmiddels heeft
Henri een grote vaste klantenkring opgebouwd en weten
ook nieuwe klanten VSH Voertuigenservice te vinden.

“Het is over het algemeen best druk in de garage en dat
maakt dat ik er erg veel te vinden ben maar werken is geen
straf als het je passie is he?” zegt Henri tot besluit.
VSH Voertuigenservice
Gasselterstraat 9 | Stadskanaal
Tel: 0599-611385
www.voertuigenservice.nl
Facebook: www.facebook.com/Voertuigenservice
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Onbezorgd rijden dankzij Autobedrijf Rick Hilger
in Vlagtwedde
Door Miranda Wolters
Met zijn meer dan 25 jaar ervaring in alles wat met
auto’s te maken heeft is Rick Hilger met recht een
vakman te noemen. Hij begon in 1995 met de reparatie en verkoop van auto’s onder de naam ‘Autobedrijf
Paas’ maar besloot in 2000 onder de naam ‘Autobedrijf
Rick Hilger’ verder te gaan. In 2009 verhuisde hij naar
het huidige pand aan de Nieuwe Weg 3 in Vlagtwedde,
recht achter de brandweerkazerne.
Rick en zijn monteur repareren en onderhouden alle
merken auto’s. “Het enige wat we niet meer doen is de
verkoop ervan.” vertelt Rick. “Af en toe komt het nog
weleens voor dat ik voor een klant op zoek ga naar een
andere auto ter vervanging van de oude maar we hebben geen verkoopvoorraad meer.” Rick is daarnaast ook
Mercedes- en versnellingsbak revisie specialist. Versnellingsbakrevisie Noord is dan ook het andere bedrijf
van Rick, naast het autobedrijf. “We beschikken in onze
compleet uitgeruste werkplaats onder andere over de
meest uitgebreide diagnoseapparatuur.” zegt Rick. “Dat
betekent dat we alle merken auto’s kunnen onderhouden en repareren maar ook de oorzaak van de meest
ingewikkelde problemen en storingen kunnen vinden.”
Verder kunt u ook voor de Apk-keuring van uw auto,
campers of ander voertuig tot een gewicht van 3.500 kg.
en voor zomer- en winterbanden terecht bij Autobedrijf
Rick Hilger.
De meeste van de klanten van Autobedrijf Rick Hilger
rijden tegenwoordig op een 4-seizoenenband. Wanneer u
niet meer dan 15.000 kilometer per jaar rijdt is dit prima,
bij een hoger aantal kilometers is het wisselen tussen
zomer- en winterbanden een beter idee. De 4-seizoenenband zou bij meer kilometers per jaar sneller slijten en dat
is vanwege de toch iets hogere kosten in dat geval zonde.
Wanneer u komende zomer toch op vakantie gaat is het
verstandig uw auto voor de vakantie nog even na te laten

kijken. Ook is het verstandig om voor vertrek nog even de
bandenspanning en het profiel te laten controleren zodat u
veilig op weg kunt.

of het onderhoud, blijken die tijdens de werkzaamheden
toch hoger uit te gaan vallen dan zal Rick altijd even contact met u opnemen om dit met u te bespreken.

Onderhoud en reparatie door Autobedrijf Rick Hilger is kiezen voor service, kwaliteit en garantie. Dit geldt overigens
ook voor auto’s die nog onder de fabrieksgarantie vallen,
hiervoor hoeft u niet persé terug naar de dealer. U krijgt altijd een indicatie van de te maken kosten voor de reparatie

Autobedrijf Rick Hilger
Nieuwe Weg 3 | Vlagtwedde
Email: info@autobedrijfrickhilger.nl
www.autobedrijfrickhilger.nl
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Laat uw cv-installatie beter inregelen voor een
hogere warmteopbrengst en energiebesparing
door HvK in Stadskanaal
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is energiebesparing en verduurzaming van een cv-installatie met warmtepomp ook mogelijk in reeds bestaande
woningen. De ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen en andere
oplossingen om energie te besparen zijn de laatste jaren erg snel gegaan waarbij de techniek enorm geperfectioneerd en verbeterd is. Verduurzaming blijft
maatwerk maar is dus nu ook mogelijk met bestaande radiatoren of convectoren.
Het aanleggen van vloerverwarming is dus geen vereiste
meer voor een goed functionerende installatie met een
warmtepomp. Ook met bestaande radiatoren of convectoren kunt u van het gas af, energetisch gezien is dit
misschien iets minder voordelig dan bij het gebruik van
vloerverwarming maar op deze manier wordt er toch aan
verduurzaming gedaan.
Kombi-TRV kranen en lucht- en vuilafscheiders
Ook valt er nog veel winst te behalen door de cv-installatie
goed in te laten regelen door HvK. Een goed ingeregelde
cv-installatie zorgt voor een betere warmtespreiding en
opbrengst in de woning en bespaart dus ook energie. In
veel cv-installaties stroomt het door de cv-ketel verwarmde water met een enorme snelheid door de radiatoren.
Doordat deze snelheid veel te hoog ligt ‘denkt’ de cv ketel
dat het nog niet warm genoeg is, deze blijft vervolgens
doorwerken met een hoge energierekening tot gevolg. Dit
probleem is op te lossen door de zogenaamde Kombi-TRV
kranen van Resideo Honeywell Home op de radiatoren te
monteren. TRV staat hierbij voor thermostatisch radiator
ventiel en de kranen passen zich automatisch aan. De CV
installatie wordt hiermee waterzijdig ingeregeld en de
kranen kunnen zowel bij nieuwbouw als in een bestaande
woning geplaatst worden. De installateur van HvK stelt
deze dan exact in op de juiste instellingen en zorgt er zo
voor dat de radiatoren een efficiënte warmteafgifte behouden en het wooncomfort verhogen.

Alleen op deze manier kan uw energiezuinige cv ketel
optimaal presteren
en zorgen voor een
lagere energierekening. Alle onderdelen in uw cv
installatie houden
van schoon water.
Het plaatsen van
een filter is daarom
aan te raden en in
de installatie ervan
is voordeliger in
combinatie met
de vervanging van de radiatorkranen. Dit kan een luchtafscheider, een vuilafscheider of een combinatie van beide
zijn. Een luchtfilter zorgt ervoor dat lucht in de installatie
snel en efficiënt wordt afgescheiden. Lucht veroorzaakt
immers corrosie, lawaai in de radiatoren en een lager
rendement. Een vuilafscheider zorgt ervoor dat het water
in de installatie gezuiverd wordt van vuil en slib. Vuil water
in de cv installatie levert immers slijtage, meer onderhoud
en ook een minder hoge opbrengst. In de afscheider zit
een magneet die de vuildeeltjes aantrekt en deze kan heel
eenvoudig, tijdens de onderhoudsbeurten aan de cv ketel,
gereinigd worden.

HVK kan u een goed en eerlijk advies geven zodat de investering in een energiebesparende maatregel ook voor u
rendabel zal zijn. U bent van harte welkom in de showroom
aan de Elektronicaweg 25 in Stadskanaal maar vanzelfsprekend komt HVK ook graag bij u thuis langs om de mogelijkheden met u te bespreken.
Technisch Advies- en installatiebureau HVK
Elektronicaweg 25 | Stadskanaal
Tel: 0599 – 650226
www.hvkstadskanaal.nl
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Rolfers Groentechniek en Dienstverlening in
Ter Apelkanaal, voor meer dan uw tuin alleen
Het buitenleven is de laatste 10 jaar steeds populairder
geworden. De tuin is steeds meer een verlengstuk van de
woning geworden maar doordat men vaak erg druk is met
werk en het sociale leven is er over het algemeen minder
tijd beschikbaar om te tuin onder handen te nemen of te
onderhouden. Het inschakelen van de diensten van Rolfers Groentechniek en Dienstverlening is dan dé oplossing. U vindt Rolfers Groentechnieken Dienstverlening
aan Zandberg 42 in Ter Apelkanaal.
Richard Rolfers en zijn team ontzorgen u van alle werkzaamheden op het gebied van bestrating, tuinaanleg en
onderhoud en onkruidbestrijding. Maar ze doen meer, want
ook voor de kap van bomen kunt u bijvoorbeeld bij Rolfers
terecht. De tuin is dé plek geworden om te ontspannen en
dan is het fijn als deze naar wens is ingericht en er keurig
netjes bij ligt. Tuinhuisjes en overkappingen van het terras
zijn vaak een vast onderdeel van die tuininrichting. Rolfers
ontwerpt en bouwt deze voor u op maat. Een tuinhuisje
met een plat dak, een zadeldak of een schuin dak in een
bijzondere maatvoering, alles is mogelijk.
Onderhoud, renovatie en aanleg
Voor wat betreft de tuin is in sommige gevallen alleen
regelmatig onderhoud voldoende, er wordt niet gewerkt
met contracten of abonnementen maar er komt voor het
onderhoud gewoon op afspraak iemand bij u langs wanneer dat nodig is. Uw gras of struiken groeien immers niet
altijd even snel en dan is dat wel zo fijn. Renovatie of de
aanleg van een nieuwe tuin kan een behoorlijk kostbare
klus zijn die in één keer uitgevoerd kan worden maar het is
ook mogelijk om dit in fases te laten doen. Er mag tegenwoordig meer groen in de tuin komen en ook het groen kan
Rolfers voor u verzorgen. Rolfers Groentechniek en Dienstverlening beschikt over een eigen team medewerkers en
voert de opdrachten zelf uit. Behalve de aanleg en het
onderhoud van tuinen is het ook mogelijk nieuwe rioleringen, al dan niet in combinatie met nieuw straatwerk, aan te

laten leggen. Voor straatwerk is het af en toe ook mogelijk
om te kiezen voor gebruikte partijen bestrating, wel zo fijn
voor uw budget en van de grootte van zo’n partij kan vaak
nog prima een oprit of tuinpad gelegd worden.
Glasvezel
Rolfers Groentechniek en Dienstverlening is overigens
ook werkzaam als onderaannemer voor diverse bedrijven
en providers voor het aanleggen van glasvezelkabel. Met
glasvezel haalt u supersnel internet in huis. Vergelijkbaar
met het snelle 5G netwerk dat op veel mobiele telefoons
al gebruikt wordt. Het ‘oude’ internet zal in de toekomst
ongetwijfeld verdwijnen en op dit moment stappen veel
mensen en bedrijven al over op glasvezel.

Deze periode van het jaar is vanzelfsprekend dé periode
om de tuin aan te pakken of bestrating te vervangen.
Heeft u wensen of plannen voor het opnieuw aanleggen
of renoveren van uw tuin? Maak dan een telefonische
afspraak met Richard Rolfers van Rolfers Groentechniek en
Dienstverlening. Hij komt bij u langs om uw wensen met u
te bespreken, kan u de verschillende opties voor de inrichting van de tuin laten zien en maakt daarna een passende
offerte voor u.
Rolfers Groentechniek en Dienstverlening
Zandberg 42 | Ter Apelkanaal
Tel: 06 - 17381071
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Küchentreff in Stadskanaal, trefzeker voor het
vinden van uw ideale keuken
De afgelopen tijd hebben Norbert Weidijk en Gerben
Niers van Küchentreff aan de Navolaan 44 in Stadskanaal
veel tijd en energie gestoken in het opnieuw inrichten
van de showroom. Ook werd de buitenkant van het pand
aangepakt en voorzien van een chique zwarte kleur en
word het team sinds begin dit jaar versterkt door Rowan
Blokzijl. Bij de inrichting van de showroom met nieuwe
keukens werd rekening gehouden met de laatste trends
op keukengebied.
In de showroom vindt u nog steeds keukens in verschillende stijlen, van modern tot landelijk. “De laatste tijd zijn
vooral de moderne keukens erg populair, ook in onze regio,
en dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de
industriële look qua woninginrichting heel erg in trek is.”
vertellen Norbert en Gerben. “We verkochten bijvoorbeeld
de zwarte matte keuken met koperen details heel erg veel,
maar er is ook nog steeds wel vraag naar keukens in een
landelijke stijl.” Voor wat betreft de keukens van Küchentreff kunt u kiezen uit ruim 400 verschillende deuren en
ruimt 300 soorten aanrechtbladen. De aanrechtbladen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen, van kunststof tot
steen. Bij een stenen aanrechtblad is het mogelijk te kiezen
voor bijvoorbeeld een blad gemaakt van graniet, composiet of keramiek.
Keukenapparatuur
Ook qua keukenapparatuur is er veel keuze, zo is er tegenwoordig een inductiekookplaat met afzuiging en dit werkt
enorm goed. De motor van de afzuiging zit dan onder de
plaat, maakt nog wel geluid maar dit is minder hoorbaar
dan op oorhoogte. Ook zijn er afzuigkappen met recirculatie, dit zijn afzuigkappen met een koolstof of plasmafilter
die geen afvoer naar buiten meer hebben. De lucht wordt
aangezogen, gefilterd en komt zonder geur weer terug in
de ruimte. Een koolstoffilter moet ieder jaar vervangen
worden, plasma gaat ongeveer 15 jaar mee en zuivert ook
nog eens de lucht van pollen etc. Bij deze afzuigkappen

blijft de lucht en dus ook de warmte ervan in de ruimte en
in de planning van de keuken hoef je dus nooit meer rekening te houden met een afvoer voor de afzuigkap.
Verschillende stijlen en prijsklassen
Küchentreff Stadskanaal verkoopt keukens in diverse
stijlen en prijsklassen om zo voor iedere smaak iets te kunnen bieden. Küchentreff heeft wat dat betreft een mooie
groei doorgemaakt en daar zijn Norbert en Gerben best
trots op. U krijgt altijd een eerlijke en goede prijs voor de
keuken, zonder hierover te moeten onderhandelen want
er wordt niet met acties gewerkt. U bent van harte welkom
in de showroom om inspiratie en ideeën op te doen. Voor
het uittekenen van uw ideale keuken is het handig om
even een afspraak te maken zodat de benodigde tijd voor

u gereserveerd kan worden. De keuken wordt ook in 3D
uitgetekend zodat u precies kunt zien hoe het eruit komt
te zien en u krijgt de offerte en tekening gewoon mee naar
huis. Wilt u de keuken bestellen dan komt men langs om
de exacte maten op te nemen en voor het bestellen van
de keuken komt u nog een keer terug en wordt alles, tot in
detail, nog een keer doorgenomen om fouten en vergissingen te voorkomen. Zo weet u zeker dat u jaren plezier van
uw nieuwe keuken zult hebben.
Küchentreff Stadskanaal
Navolaan 44 | Stadskanaal
Tel: 0599 -79 20 20
Email: info@kuechentreff-stadskanaal.nl
www.kuechentreff-stadskanaal.nl
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BEVO isolaties en duurzaamheid in Musselkanaal
tovert niet, wel vertellen ze u de waarheid over
duurzaamheid en isolatie
Daarnaast is er dakisolatie en deze kan zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant van het dak aangebracht
worden. Dakisolatie levert al snel een flinke besparing op
de energierekening op 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. Tot slot kunnen ook de vloer en
de kruipruimte geïsoleerd worden. Uniek bij BEVO is het
gebruik van Icynene als isolatiemateriaal. Icynene is een
materiaal dat vergelijkbaar is met purschuim maar Icynene
bevat geen vluchtige gassen die schadelijk zijn voor de
ozonlaag. “Voor afname van iedere set Icynene bij onze
leverancier plant deze 10 bomen terug.” leggen Mark en
Rudi uit. BEVO draagt dus ook op deze manier bij aan een
beter milieu.
Misschien was u er al van op de hoogte maar de subsidies
voor het aanbrengen van isolerende maatregelen aan
uw woning gaan omhoog, gemiddeld met zo’n 10% . Wel
wordt hierbij de voorwaarde gesteld dat u voor het in aanmerking komen voor een subsidie minimaal 2 energiebesparende maatregelen moet nemen. Op de website van het
RVO kunt u hier meer informatie over vinden. (www.rvo.nl)
De subsidie moet u in principe zelf aanvragen maar als u
dat wenst kan uw BEVO adviseur u hierbij helpen.
BEVO heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Het bedrijf van Mark Vos en Rudi Berndt uit Musselkanaal heeft een grote naamsbekendheid opgebouwd
en het werkgebied strekt zich inmiddels uit over heel
Noord Nederland. BEVO houdt zich bezig met alles op het
gebied van isolatie van woningen en bedrijfspanden.
Geen enkele energiebesparende maatregel is zo effectief
als isoleren, sterker nog, alles begint bij isoleren. Over het
nut van isoleren zegt Mark: “Trek je woning een lekkere

warme jas aan. Hiermee verhoog je het wooncomfort en
verlaag je daarentegen de energierekening.” Voor het
isoleren van uw woning bestaan er verschillende mogelijkheden. Spouwmuurisolatie is daar een voorbeeld van.
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.

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 isolaties en duurzaamheid
Telefoonweg 1b | Musselkanaal | 0599 - 820 389
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl | www.bevoisolaties.nl
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Nijstad Handel in Stadskanaal en Groningen,
sterk in staal voor dak en gevel
Door Miranda Wolters
Nijstad Handel is gespecialiseerd in stalen dak- en gevelbeplating, producten die onder andere worden toegepast voor nieuwbouw en renovatie van gevels en daken.
Behalve de al langer bestaande vestiging in Stadskanaal
opende het bedrijf kortgeleden ook een vestiging aan
het Hoendiep in Groningen, langs de A7. De vestiging in
Stadskanaal is het domein van Wout Groenewold terwijl
Sander van der Waal de vestiging in Groningen runt.
Met de uitbreiding van Nijstad Handel met een vestiging
in Groningen is de groei die het bedrijf de afgelopen tijd
al doormaakte nog zichtbaarder geworden. Eind vorig jaar
werd begonnen met het inrichten van het pand dat op een
mooie en goed bereikbare locatie langs de A7 ligt. “Daar
zijn we natuurlijk erg blij mee.” vertelt Sander. “Daarbij
kwam Wout ons team anderhalf jaar geleden al versterken en omdat hij inmiddels zo goed is ingewerkt binnen
Nijstad Handel durf ik de vestiging in Stadskanaal best aan
hem over te laten. Veel mensen kennen hem misschien al
want Wout werkte voorheen in het Best Western hotel in
Stadskanaal.” Wout vult hem aan:” Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin, ik werk nu in een heel andere branche
en heb in het begin erg veel moeten leren. Inmiddels weet
ik mijn weg al goed te vinden.”
Dakpanplaten
Nijstad Handel levert onder andere dak- en wandplaten,
sandwichpanelen, dakpanplaten, zetwerk en vele accessoires en aanverwante artikelen zoals lichtdoorlatende golfplaten. Inclusief bevestigingsmaterialen. Hardlopers zijn
de stalen dakpanplaten. Dit zijn stalen platen die gemakkelijk gemonteerd kunnen worden en die eruitzien alsof er
gewoon dakpannen op het dak liggen. Ze zijn verkrijgbaar
in verschillende afmetingen, van anderhalf meter tot 6
meter, in mat of glanzende coating en in verschillende
kleuren. Dakpanplaten zijn toepasbaar op allerlei verschillende soorten daken zoals die van schuren of loodsen en

gaan ontzettend lang mee. Als voorbeeld geeft Sander de
toepassing op het dak van een zogenaamde ‘deel’ van een
boerderij. Deze daken zijn vaak enorm groot en de dakpannen zijn zo zwaar dat het dak op een bepaald moment door
begint te zakken. De dakpanplaten zijn een stuk lichter en
deze worden in dit soort gevallen vaak toegepast. Zeker
ook omdat men vaak te maken heeft met voorschriften van
een welstandscommissie die andere soorten dakbedekking
niet toestaat.
Uit voorraad leverbaar
Alle soorten dak- en gevelbeplating en de benodigde bevestigingsmaterialen zijn over het algemeen uit voorraad
te leveren. Is het er niet, dan wordt het besteld en wordt
het ook zo snel mogelijk geleverd. “We leveren zowel aan
de particuliere als zakelijke klant en men kan de beno-

digde materialen bij ons komen afhalen indien men dit
wenst maar we kunnen het ook gratis of tegen een kleine
vergoeding thuis komen afleveren.” voegt Wout toe. Op
dit moment wordt er ook nog hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website inclusief een webshop.
“Gebleken is dat klanten het toch prettig vinden om alles
ook online te kunnen bestellen en te laten bezorgen en het
voordeel van een webshop is dat deze ook direct laat zien
of iets op voorraad is of niet.” zegt Sander hierover. Zo ziet
u, de ontwikkelingen bij Nijstad Handel staan nog lang niet
stil.
Nijstad Handel
Gedempte Vleddermond 9 | Stadskanaal
Tel: 0599- 615 019 | www.nijstadhandel.nl
info@nijstadhandel.nl
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Meer groen en kleur in huis halen bij
Tuingroen Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Met meer groen en kleur gezelligheid in je huis of tuin halen kan bij Tuingroen in Stadskanaal. In het 3.000 m2 grote en sfeervolle tuincentrum aan de
Steenhouwer vind je alles op het gebied van kamer- en tuinplanten. Thea van
der Veen begon 7 jaar geleden met vooral veel groen in het assortiment maar
inmiddels zijn daar veel andere zaken, zoals een grote keuze in woonaccessoires, bijgekomen.
Samen met haar echtgenoot begon Thea jaren geleden met een boomkwekerij
aan huis, in eerste instantie deden ze dat naast hun baan in loondienst. “Al snel
werd het groter en drukker en konden we onze baan opzeggen. Het bedrijf,
Lokken Groenvoorziening, groeide en we verhuisden naar Gasselternijveenschemond.” vertelt Thea. Toen het tuincentrum aan de Steenhouwer daarna
leeg kwam te staan was dat voor hen de kans om ook hier te gaan ondernemen.
Samen runnen ze nu 3 bedrijven, Lokken groenvoorziening, LIN BV en Tuingroen
Stadskanaal.

Bij Tuingroen Stadskanaal vind je kamerplanten in allerlei verschillende soorten en
maten. Kamerplanten brengen gezelligheid
en kleur in huis en zijn dan ook nog altijd
razend populair, denk aan bijvoorbeeld een
mooie grote monstera plant. Bomen, hagen
en tuinplanten (ook de eenjarige bloeiers)
worden in deze tijd van het jaar veel gekocht
om de tuin opnieuw in te richten of van meer
kleur te voorzien. Potterie, potten voor binnen en buiten zijn hierbij natuurlijk ook nodig
en die zijn er in veel verschillende materialen,
kleuren en groottes. Over het algemeen hebben de mensen in de regio de beschikking
over een redelijk grote tuin en vijvers worden
daarin ook nog steeds aangelegd, Tuingroen
Stadskanaal biedt alles wat daarvoor nodig is
en het team helpt graag met een goed advies.
Ook vind je er een ruim assortiment gereedschappen, tuinverlichting, tuinkassen en
allerlei soorten bemesting.
“De afgelopen weken is iedereen vanwege
het coronavirus natuurlijk meer thuis geweest
dan men gewend was en dan is het gezellig maken van je huis of tuin natuurlijk best
fijn. Klanten kwamen de afgelopen tijd heel
gericht winkelen. “ vertelt Thea over de afgelopen weken. “Bij Tuingroen werken we in de
winkel veel met themakamers, verschillende
ruimtes in de winkel die in wisselende thema’s ingericht worden, inclusief woonaccessoires.” Samen met haar team heeft Thea de
nodige voorzorgsmaatregelen genomen zodat
het winkelen voor iedereen bij Tuingroen
veilig is en er voldoende afstand gehouden
kan worden. “Waar ik vooral trots op ben is
het team van TuinGroen, dankzij hun inzet
en inspiratie ziet ons tuincentrum er altijd
sfeervol uit en worden de klanten deskundig
en vriendelijk geholpen.” zegt ze over hen.
Heb jij nog een kale hoek in je woonkamer of
tuin die je graag wat gezelliger en kleuriger
wilt maken of zijn er zelfs grootste plannen
voor het opnieuw aanleggen van je tuin?
Het team van Tuingroen Stadskanaal helpt je
graag bij het kiezen van de mooiste accessoires en het best passende groen.
Tuingroen Stadskanaal
Steenhouwer 18 | Stadskanaal
T. 0599 619 617
E. info@tuingroenstadskanaal.nl
www.tuingroenstadskanaal.nl
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Jelmer Jasken hoopt met SPW stabiele
derdeklasser te kunnen worden
Hij speelt al bijna zijn hele leven bij SPW, de nu 21-jarige Jelmer Jasken uit Stadskanaal. Toen hij zes jaar oud was meldde
hij zich er als lid aan om er vervolgens nooit meer vandaan te
gaan. Een ras-SPW’er dus die het afgelopen seizoen een prachtig seizoen meemaakte. SPW voerde de ranglijst in de zondag
vierde klasse steeds aan en promoveerde uiteindelijk naar de
derde klasse. Daarop heeft de club maar liefst 26 jaar moeten
wachten.
Omdat het coronavirus kwam opduiken kon SPW de competitie
niet uitspelen. De voetbalbond besloot echter dat de koploper
tóch naar de derde klasse mocht promoveren. Als Jasken naar het
afgelopen seizoen kijkt dan kan hij daar enkel met een vrolijke
blik op terugkijken. “Vorig seizoen waren wij gewoon niet kapot
te krijgen; bijna alles verliep zoals het moest gaan. Wij wonnen
eigenlijk alles, op een paar gelijke spelen na. Vooral als je dan
terugkijkt naar het seizoen ervoor waar je moet strijden om in de
vierde klasse te blijven dan is dit gewoon heerlijk. We hebben
een erg leuk team met alleen maar mooie gasten bij elkaar en ik
denk ook dat hoe wij allemaal met elkaar omgaan goed is voor
het team.”
Jelmer Jasken speelt alweer drie jaar in de hoofdmacht van SPW
en speelt op de linkshalfpositie. Daar kan hij prima uit de voeten
en vervult hij vooral een dienende rol. Hij verwacht dat het eerste seizoen in de derde klasse een heel zware zal worden. “Als ik
eerlijk ben verwacht ik volgend seizoen wel een paar beste dompers. Gewoon omdat we afgelopen seizoenen ook wel eens zijn
opgerold toen we tegen een derdeklasser oefenden. Er staat ons zeker wel wat te wachten
en er is een hoop werk aan de winkel. Al met al hoop ik gewoon dat we volgend seizoen
wel wat punten kunnen pakken en dat we ook een beetje meer gaan voetballen.”
Hoofddoel voor de toekomst moet zijn dat SPW een stabiele derdeklasser moet kunnen
worden. Jasken denkt dat het kan. Verder denkt hij ook verder dan SPW 1 en ziet hij SPW
in de breedte ook wel sterker worden: “SPW moet de komende jaren in staat zijn om naast
het eerste elftal, ook gewoon een goed tweede elftal bij elkaar te kunnen zetten. Voor de
rest hoop ik gewoon dat de club weer meer leden gaat krijgen en dat wij volgend seizoen
in de derde klasse kunnen blijven.” (RegioMagazine / Gerry Grave)
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Arjan’s Haardhout in Onstwedde, voor het
verwijderen en snoeien van bomen en haarden brandhout
Door Miranda Wolters
De naam van de onderneming van Arjan Strockmeijer zegt het eigenlijk al, toen bij begon lag
de focus van zijn bedrijf voor al op de verkoop
van haard- en brandhout. In de loop van de
jaren werd die dienst aangevuld met diensten
gericht op het onderhoud en het kappen van
bomen.

een boom, ook in uw eigen tuin, een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd worden.
De regels hiervoor verschillen per gemeente
en Arjan kan u precies vertellen hoe dat in uw
gemeente zit. Het aanvragen van de kapvergunning moet u als klant echter zelf doen, dit kan
eenvoudig online en hiervoor bent u uw DigiD
nodig.
Haardhout verkoopt Arjan het hele jaar door,
de grootste piek ligt hierbij in de maanden
september en oktober want dat zijn natuurlijk
de maanden waarin het weer wat kouder gaat
worden en de houtkachel weer aan gaat. U kunt
uw haardhout bij Arjan bestellen, hij komt het
dan bij u langsbrengen. Wilt u eerst graag weten
hoe en waarmee u het beste kunt stoken? Arjan
geeft u graag een goed advies.

Arjan is beslist geen hovenier, het echte groene
werk laat hij liever aan de goede hovenier over
maar het kappen en verwijderen van bomen
doet hij graag. Dit is ook waar het meeste van
zijn haardhout vandaan komt, namelijk van het
kappen van bomen bij particulieren. Arjan is
gespecialiseerd in het verwijderen van bomen
die niet kunnen vallen. Dat wil zeggen dat het
dan om bomen gaat waar omheen geen ruimte
is om ze na het kappen te laten vallen. “We klimmen dan met een klimgordel en klimijzers eerst
helemaal naar boven, mét een veiligheidslijn,
en breken de boom als het ware van boven naar
beneden af.” legt Arjan uit.
Het gaat dan eigenlijk altijd om bomen die dood zijn of
op een ongewenste plek staan of om bomen die gekapt
moeten worden omdat ze overlast bezorgen. Arjan: ”Is een
boom dood, dan moet altijd eerst onderzocht worden of
deze nog veilig genoeg is om in te klimmen. Is dat niet het
geval dan moeten we een andere oplossing zoeken.” Wat
tegenwoordig best weleens voorkomt is dat een boom
moet wijken omdat deze teveel schaduw op een met zonnepanelen gevuld dak veroorzaakt. De panelen brengen
daardoor niet genoeg rendement op en door de boom te
verwijderen profiteert men weer van een maximum op-

Arjans Haardhout
Duinweg 1a | Onstwedde | Tel: 06-14103279
Email: strockmeijer46@hotmail.com
www.arjanshaardhout.nl
brengst. Voor het verwijderen van ieder soort boom is een
oplossing te vinden en de prijs van de kap hangt af van de
tijd die daarvoor nodig is.
De boom wordt dus van bovenaf ‘afgebroken’ totdat er
alleen nog een klein stukje stam boven de grond uitsteekt.
De stam kan dan nog worden gefreesd, het zogenaamde
‘stobben frezen’. Hierbij wordt de stam tot een diepte van
ongeveer 20 centimeter onder de grond weg gefreesd.
Alles wat er dan nog achterblijft sterft vanzelf af en zo kan
er een nieuw tegelpad of mooie groene grasmat overheen
aangelegd worden. Soms moet er voor het verwijderen van
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Erka – casual mode – al 56 jaar een begrip in
Stadskanaal en omstreken
Kledingzaak Erka opende haar deuren om precies te zijn op 30 april 1964 in Musselkanaal.
Grappig verhaal daarbij is dat Roelandt Kugul
destijds ‘even’ vergeten was dat het die dag
Koninginnedag was. Hij kon de deuren van zijn
in de ochtend net geopende winkel dus om 1
uur ’s middags alweer sluiten.
In 1974 volgde de opening van een tweede
winkel aan de Hoofdstraat in Stadskanaal en
sinds 1984 werkt de zoon van Roelandt Kugul
in het bedrijf, hij is tegenwoordig eigenaar. De
kledingzaak in Musselkanaal is gesloten en Erka
verhuisde in Stadskanaal lang geleden al van de
Hoofdstraat naar het Menistenplein 12. De mode
verandert constant en de vader van Rob, Roelandt, had destijds al in de gaten dat je daarom
mee moet veranderen. Hij ging zich specialiseren op het gebied van jeans met als gevolg dat
jong en oud van heinde en verre naar Musselkanaal kwamen voor een spijkerbroek. Als een
van de weinige kledingzaken in Oost-Groningen
heeft Erka nog steeds een enorm grote collectie
spijkerbroeken, iets om trots op te zijn!
Erka richt zich op mode voor de casual man en
vrouw, zowel jong als oud. Met voor vrouwen
mooie merken zoals Enjoy en Elvira en voor
mannen onder andere State of Art en Fish called
Fred. Ook Rob blijft met de modewereld en
huidige markt mee veranderen en je vindt in de winkel
dan ook altijd de nieuwste collecties. Van een mooi design
overhemd tot een sportief colbert voor heren tot een
feestelijke jurk tot casual blouse of shirt voor dames. Om
je outfit af te maken is er ook een goede keuze in accessoires, sneakers van Fab en boxershorts van Garage. Wist je
trouwens dat je als man ook heel goed kunt slagen bij Erka
voor de aanschaf van een prachtig gesneden kostuum?

Met de moderne tijd meegaan betekent dat Erka ook een
online webshop heeft. Mocht het zo zijn dat je niet in de
gelegenheid bent om, om welke reden dan ook, naar de
winkel te komen dan kun je je nieuwe kleding dus ook
online uitzoeken en bestellen. De zomercollectie hangt
op dit moment nog volop in de winkel met voor de heren
onder andere kwalitatief goede polo’s met mooie prints die
goed combineren met een short of bermuda. Mooie prints

vind je ook terug op de zomerjurkjes, topjes en rokken
voor dames. Het team van Erka adviseert je graag zodat je
voor iedere gelegenheid een passende en mooie outfit in
huis kunt halen!
Erka Casual Mode
Menistenplein 12 | Stadskanaal | Tel: 0599 – 617 622
Email: info@erkavof.nl | www.erka-webshop.nl
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Nieboer Advies in Nieuw Buinen, voor
administratie en advies
Veel mensen in de regio kennen Jan Nieboer, hij is immers een maatschappelijk betrokken man en actief in
veel verschillende besturen van diverse organisaties.
Het maatschappelijk betrokken willen zijn is hierbij zijn
grote drijfveer, al ver voordat de term ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ aan populariteit won. Al sinds
2013 is Jan als zelfstandige werkzaam in zijn advies- en
administratiekantoor Nieboer Advies aan de Drentse
Poort 18 in Nieuw Buinen.
In het bedrijfsverzamelgebouw hebben zich verschillende
bedrijven gevestigd. “Ik begon alleen in het kleinste kantoortje van het pand en inmiddels werken we hier met in
totaal 7 mensen op kantoor. Ik gaf destijds ook nog les aan
studenten van een MBA-opleiding en een van mijn studenten werd uiteindelijk mijn eerste werknemer.” vertelt Jan.
“In de afgelopen jaren zijn we dus flink gegroeid en hebben we een grote klantenkring en bijbehorende naamsbekendheid in de regio opgebouwd.”
Het doen van de administratie en de soms ingewikkelde
belastingaangiftes en vraagstukken zijn vrijwel niemands
favoriete bezigheden. Nieboer Advies neemt die werkzaamheden en problemen uit handen van zowel de zakelijke als particuliere klant. Dit betekent voor de particuliere
klant dat men de belastingaangifte in orde kan maken,
maar ook advies en hulp kan bieden bij allerlei andere juridische kwesties. Voor de zakelijke klant is het dienstenpakket enorm uitgebreid, het kantoor is gespecialiseerd in het
midden- en kleinbedrijf en richt zich naast het verwerken
van de administraties ook op het verstrekken van fiscaal,
bedrijfsmatig en juridisch advies. Het verstrekken van
die adviezen is zelfs een belangrijke pijler van het kantoor. “We hebben bijvoorbeeld kortgeleden een bezwaar
ingediend op een bekeuring die een bedrijf gekregen had
naar aanleiding van de corona maatregelen, zij kregen die
bekeuring omdat er meer dan 3 personen in een busje
vervoerd werden.” legt Jan uit.

Voor het verwerken van de administratie van een bedrijf
moet er soms eerst overzicht en structuur in die administratie aangebracht worden, daarna werkt men op basis
van een van tevoren afgesproken vast bedrag per jaar aan
de administratie en blijft er overzicht. En dat is fijn als er
bijvoorbeeld later nog teruggekeken moet worden naar
vorige jaren, er is ligt dan een gedegen en betrouwbaar
dossier waarin altijd alles terug te vinden is. Naast het
verwerken van de administraties kan men ook de jaarrekeningen en belastingaangiftes in orde maken, de loonadministratie doen en helpen en adviseren bij een bedrijfsovername. “Wij zijn geen accountantskantoor, deze richten zich
vaak heel specifiek op 1 aspect van het ondernemerschap.”
verduidelijkt Jan. “Door mijn jarenlange werkervaring op

verschillende gebieden heb ik veel kennis opgedaan.
Ons dienstenpakket is daarom ook breder dan dat van de
meeste kantoren.”
Zoals gezegd is Jan Nieboer in het dagelijkse leven niet
alleen werkzaam voor zijn klanten maar is hij ook actief
in verschillende besturen. Mocht u hier meer over willen
lezen dan kan dat op zijn persoonlijke website www.jannieboer.nl
Nieboer Advies
Drentse Poort 18 | Nieuw Buinen
Tel: 0599 – 85 00 77 | Email: info@nieboeradvies.nl
www.nieboeradvies.nl
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“Wat u ook in gedachten heeft, bij Kornelius voeren ze het uit”

Uw kast op maat gemaakt bij
Kornelius vloeren, deuren en kasten
in Stadskanaal
Door Martin Zaagman
Al jaren op zoek geweest naar het
kastje voor onder de trap maar de
juiste maat niet kunnen vinden?
Dit probleem heeft u niet als u
naar Kornelius in Stadskanaal gaat.
Kornelius is al jaren de specialist
op het gebied van vloeren, deuren
en kasten in Noord-Nederland. In
de ruim zevenhonderd vierkante
meter grote showroom aan de
Navolaan vindt u een uitgebreid
assortiment aan vloeren, kasten en
deuren. Kornelius levert maatwerk
kastoplossingen voor elk budget,
interieur en ruimte. Waarbij de
klant het idee heeft waarna Kornelius het werkelijkheid laat worden
ongeacht om welke woonruimte
het gaat.
Als het tijd wordt voor een nieuwe
kast en wilt u deze zelf samenstellen
en op maat laten maken, dan bent u
bij Kornelius aan het juiste adres. Zij
maken samen met InQuino kasten
op maat helemaal naar uw wens. De
voordelen van InQuino zijn: uitsluitend hoogwaardige materialen;
100% maatwerk; vijf jaar garantie;
degelijk Duits fabricaat; volautomatisch productieproces en een grote
materiaalkeuze. De mogelijkheden
hierbij zijn eindeloos. Kiest u bijvoorbeeld voor een open kast of een
met deurtjes, van vloer tot plafond
of van wand tot wand. Heeft u lastige hoeken in uw huis?
Geen probleem, bij Kornelius ontwerpen ze samen met u
die kast die perfect in uw woning past.
Kornelius werkt volgens een eenvoudig principe waarbij
u volledig bepaalt hoe uw kast er uit gaat zien. Uiteraard
blijven de kosten beheersbaar: tijdens het ontwerpen ziet
u direct welke invloed bijvoorbeeld een andere materiaal
keuze of een andere handgreep heeft op het totale kostenplaatje.
Luc Kornelius: “Wij leveren kwaliteitsmaterialen, mooi
afgewerkt en dat alles voor zeer aantrekkelijke prijzen.
Bovendien kun je bij ons rekenen op persoonlijke aandacht
en uitstekende service. Wat wij erg belangrijk vinden, is

dat de klant heel tevreden is over zowel het resultaat als
de weg er naartoe. Daartoe volgen wij altijd een aantal
stappen die waarborgen dat wij precies begrijpen wat de
klant wil”.
Als u een lege ruimte of een lege kamer heeft die niet
optimaal in gebruik is en heeft u al een voorstelling hoe
de ruimte er in de toekomst uit kan gaan zien? Of het nu
uw woonkamer, slaapkamer, bureau, badkamer, gang, trap,
eetkeuken of uitgebouwde zolder betreft bij Kornelius
vindt gegarandeerd een oplossing die exact aan uw eisen
en voorstellingen voldoet.
Alles is mogelijk bij Kornelius waarbij een grove schets met
de maten in eerste instantie genoeg is. U heeft de gehele

opstelling van het meubelstuk al in gedachten, alleen de
circa maten zijn van belang. En nu op naar de winkel, de
vakman die uw vertrouwen heeft.
Aan de hand van de door u gemaakte schets maakt Kornelius een 3D tekening. U hoeft zich alleen te beraden welke
meubelstuk en welk detail hoe en waar u geplaatst wilt
hebben, daar ontstaat al direct een 3D beeld en een prijs
uit.
Bent u geïnteresseerd in een op maat gemaakte kast kom
dan eens langs bij Luc en Erika Kornelius. Zij staan u onder
het genot van een kop koffie of thee graag te woord en
gaan daarna samen met u uw woonwensen voor u uit
tekenen.
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Uitgebreide en moderne collecties bedrijfs- en
jachtkleding bij Onrust in Nieuw Buinen
Dat bedrijfskleding geen saaie en vormeloze kleding
hoeft te zijn bewijzen de collecties die bij Onrust in
Nieuw Buinen in de winkel hangen. Vond je voorheen alleen maar bedrijfskleding die voor mannen was ontworpen, tegenwoordig zijn er ook speciale collecties voor
vrouwen en zijn werkbroeken geen wijde vormeloze
modellen meer.
“De werkbroeken zijn tegenwoordig speciaal gesneden op
het heren- of vrouwenlichaam en in de modellen worden
veel materialen van stretchkwaliteit verwerkt.” zegt Alberta
Engelkes hierover. De afdeling bedrijfskleding binnen
Onrust is het domein van haar en haar collega’s, dagelijks
helpen ze klanten met veel plezier en enthousiasme bij de
aanschaf van nieuwe bedrijfskleding.
Het assortiment bedrijfskleding is bij Onrust zo compleet
dat men iemand van top tot teen van een outfit kan voorzien, dus van pet tot schoenen. Daarbij zorgt Onrust dan
voor een mooie bedrukking of een label met het bedrijfslogo. Kleding wordt veel in laagjes gedragen, dus niet 1 dikke
warme jas met trui maar bijvoorbeeld een shirt, met trui en
vest en daarover nog een iets dunnere maar wel warme jas.
Op deze manier is er nog steeds veel bewegingsvrijheid
en comfort. Bij mooi en warmer wordend weer kan er dan
steeds een laag uitgetrokken worden. Belangrijk daarbij
is dat de materialen winddicht, waterdicht en ademend
zijn. Overigens is dit soort kleding natuurlijk ook gewoon
geschikt om te dragen tijdens het tuinieren of wandelen.
Hoofdbedekking zoals een pet of hoedje zijn items waaraan niet direct gedacht wordt bij de aanschaf van een
nieuwe werkoutfit maar deze zijn als bescherming tegen
de zon zeker geen overbodige luxe. “Ook deze items kunnen we bedrukken met het logo van het bedrijf.” vertelt
Alberta. Korte broeken voor de zomer zijn ook leverbaar,
ook weer in fijne materialen en met hier en daar stretchstof
voor een optimale bewegingsvrijheid. Binnenkort komen

er ook nog nieuwe modellen hemdjes binnen. Deze shirts
zonder mouw maar mét borstzak zullen in het zwart en
grijs verkrijgbaar zijn en zijn gemaakt van een zware kwaliteit katoen. Zo kunnen de hemdjes met gemak een seizoen
gedragen worden. Onrust beschikt over een behoorlijk
grote basisvoorraad werkkleding die ieder voor- en najaar
aangevuld word met seizoenartikelen. Van kleine tot hele
grote maten zodat iedereen wel kan slagen in de zoektocht
naar iets nieuws.
“Ook bij ons in de winkel maatregelen genomen tegen co-

rona zodat men veilig kan komen winkelen en er voldoende afstand gehouden kan worden.” besluit Alberta. Indien
gewenst is het ook mogelijk om een afspraak te maken
om bedrijfskleding te komen uitzoeken en passen. Dat kan
dan in alle rust, zeker als men met meerdere medewerkers
komt.
Onrust
Drentse Poort 1b | Nieuw Buinen
Tel: 0599 - 653 042 | Email: info@onrust.net
www.onrust.net
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UrbanSofa studio bij Selekt Wonen Ter Veen
in Borger
Selekt Wonen Ter Veen in Borger is al meer dan 35 jaar
specialist op het gebied van wonen, zitten en slapen in
Borger en omstreken. In de categorie wonen vindt u bij
Selekt Wonen Ter Veen alles voor de inrichting van uw
woning, van de mooiste vloeren tot prachtig woontextiel.
Op het gebied van zitten vindt u in de winkel een uitgebreide collectie eetkamertafels met stoelen, banken,
chaise longues en fauteuils om een gezellige zithoek te
creëren. En voor een goede en comfortabele nachtrust
helpt het team u graag in de zoektocht naar het bed dat
het beste bij u past. Kortgezegd biedt Selekt Wonen Ter
Veen alles op het gebied van wonen in verschillende stijlen en lifestyle artikelen, altijd eigentijds en actueel.
In uw zoektocht naar nieuwe meubels voor uw woning
bent u natuurlijk altijd op zoek naar de beste kwaliteit voor
de beste prijs. Selekt Wonen Ter Veen speelt hier op in met
een unieke formule: een compleet ingerichte UrbanSofa
studio in de winkel. In de UrbanSofa collectie vindt u kwaliteitsmeubels die rechtstreeks vanaf de fabriek geleverd
worden en die met aandacht voor mens en milieu geproduceerd worden. UrbanSofa is een vooruitstrevend meubelmerk die al in 2011 brak met de traditionele meubelhandel
in Nederland. Vanaf die tijd levert het merk al rechtstreeks
vanaf de fabriek en zo worden dure schakels in het leveringsproces overgeslagen. Winstmarges voor importeurs
en groothandels verdwenen en hoge kosten voor op- en
overslag zijn niet meer nodig. Daar plukt u als consument
de vruchten van!
Uw nieuwe bank wordt geheel naar uw wensen geproduceerd in de Europese topfabriek van UrbanSofa en daarna
rechtstreeks afgeleverd bij Selekt Wonen Ter Veen. Direct
na binnenkomst wordt er in overleg met u een moment
voor de aflevering bij u thuis gepland zodat u heerlijk kunt
genieten van de luxe en comfort van de nieuwe bank.
Simpel en eenvoudig: European quality, straight from the
factory.

Sinds 2016 levert UrbanSofa ook prachtige houten meubels vanuit de fabriek in Azië. De mooiste eettafels, salontafels en hoektafels van prachtige materialen, rechtstreeks
van de meubelfabriek in Azië naar de UrbanSofa studio
in Borger. Doordat UrbanSofa het hele productieproces
zelf in de hand heeft kunnen ze alle meubelen en bankstellen produceren met optimale aandacht voor mens en
milieu. Iedere stap in het proces wordt continu in de gaten
gehouden en bewaakt. Voor de bankstellen gebruikt men
bijvoorbeeld uitsluitend hardhout uit duurzaam beheerde

Duitse bossen. Lekker dichtbij en voorzien van de beste
keurmerken. Een ander mooi voorbeeld is de tapijtproductie in India. Alle vloerkleden worden daar geproduceerd
onder toezicht van Stichting Care en Fair. U bent van harte
welkom in de UrbanSofa studio in de winkel in Borger, het
team vertelt u er graag nog meer over!
Selekt Wonen Wonen Ter Veen
Bloemdijk 1a | Borger | Tel: 0599-234489
Email: info@ter-veen.nl | www.ter-veen.nl
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Simpel, Snel, Slank!
Bij Easyslim.nu in
Emmen

Door Miranda Wolters
“Ik heb van mijn grootste frustratie mijn beroep gemaakt.” zegt Petra Bartelink, eigenaar van Easyslim.nu in Emmen. “Jarenlang was ik aan het lijnen, ik probeerde verschillende methodes waarmee ik wel kilo’s verloor maar uiteindelijk kwam ik daarna altijd
weer aan. Het werd een eindeloze strijd die niet alleen slecht voor mijn lichaam was, ik
werd er ook nog eens niet blij van.” Haar ervaringen met Easyslim.nu zorgden ervoor
dat ze niet alleen kilo’s verloor en strakker werd, het lukte haar ook om een gezonde
leefstijl te behouden. Samen met haar man is zij eigenaar van de Easyslim.nu afslankstudio’s in Emmen, Hardenberg en Nieuwleusen.
In Emmen vind je de studio aan de Kolhoopstraat 37a. In een huiselijke en rustige
omgeving helpen Petra en haar team je op
weg naar een gezonde leefstijl waarbij je
gewicht verliest, je spieren versterkt en je
ook op gewicht zult blijven. Easyslim.nu
maakt onder andere gebruik van een geavanceerd apparaat dat met ultrasound en
elektrostimulatie zorgt voor het gewichtsverlies. De behandelingen zijn veilig en
qua gevoel te vergelijken met een stevige
massage. Ultrasound zorgt ervoor dat vet
druppelsgewijs uit de vetcellen verdwijnt.
Elektrostimulatie traint de spieren zodat ze
sterker worden en de vetverbranding op
gang komt. Hierbij worden vooral de buik,
billen, heupen en benen aangepakt omdat
zich hier de grootste spiergroepen en doorgaans de meeste vetophopingen bevinden.
Er worden in totaal 16 pads op het lichaam
aangebracht en de behandeling duurt circa
40 minuten. Een van de bijkomende voordelen van het apparaat is dat het bijvoorbeeld ook de rugspieren versterkt zodat
rugklachten kunnen worden verminderd en
cellulite gelijk wordt aangepakt.
Daarnaast wordt er, indien gewenst, een
persoonlijk voedingsplan opgesteld.
Belangrijk hierbij is dat er een reëel doel
wordt gesteld voor wat betreft het te
behalen gewicht. Samen wordt er gekeken
naar wat je kunt bereiken en het tempo
bepaal je helemaal zelf. Soms is spieropbouw belangrijker dan gewichtsverlies.
Het voedingsplan wordt dan ook helemaal
afgestemd op je persoonlijke voorkeuren
en leefomstandigheden. Er is ook een
Easyslim.nu kookboek met daarin talloze
koolhydraatarme recepten die gemakkelijk
aan te passen zijn zodat het hele gezin mee
kan eten.

“Wanneer iemand voor het eerst bij ons
komt stellen we dus samen een plan op en
kan er een proefbehandeling plaatsvinden.”
legt Petra uit. “Al na de eerste behandeling
op de bank, met het apparaat, is resultaat
zichtbaar en meetbaar. We stellen een
plan op voor de komende tijd aan de hand
van het doel en plannen iedere week een
afspraak in. Dit duurt ongeveer een uurtje
zodat het voor iedereen in de agenda in te
plannen is.”
Iedere week wordt er gewogen en wordt
er op gezette tijden de vet- en spiermassa
gemeten om de voortgang te bepalen. Tussentijds kunnen er aanpassingen in het persoonlijke plan gedaan worden, en worden
er praktische tips over het voedingsplan
gegeven. Er zijn zoveel mogelijkheden voor
het aanpassen van een voedingspatroon
dat het voor iedereen mogelijk is om nieuwe eetgewoontes aan te leren. Het team
van Easyslim.nu is zelf ervaringsdeskundig
en volgt regelmatig bijscholingen, zij hebben dus altijd de meest actuele kennis.
Easyslim.nu Emmen werkt alleen op afspraak zodat je nooit lang hoeft te wachten
en er voldoende tijd voor je beschikbaar
is. Klanten omschrijven de behandeling
met het apparaat als ‘weldadig en ontspannend’. De studio is van maandag tot en met
donderdag geopend van 9.00 tot 21.00,
mocht je meer informatie of een intake/
proefbehandeling willen ondergaan dan
ben je van harte welkom!
Easyslim Emmen
Kolhoopstraat 37a – Emmen
Telefoon: 06 – 533 534 64
www.easyslim.nu/emmen
www.facebook.com/easyslim.nu
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Pand 5 Mode in Vlagtwedde, een bekende locatie
in een nieuw jasje
Op deze locatie heeft voorheen Wijbrands een Manufacturenzaak gehad, welke
Kraima voortgezet heeft als kledingwinkel. Daarna heeft Els Dekker dit voorgezet en werd ruim 5 jaar geleden gevolgd door CuBuz Mode en Zo. Het pand
heeft dus een lange historie met kleding.
lijke sfeer wordt u
geholpen met uw
wensen en vragen.
Een prettige sfeer
bij de aankoop
geeft een extra
dimensie bij het
dragen!

Door veranderingen in de maatschappij en de opkomst
van webwinkels staan lokale bedrijven voor een andere
uitdaging dan voorheen. Nog meer moet er sprake zijn van
toegevoegde waarde voor de klant, nog meer creatief zijn
om tegen de grote spelers in de markt op te boksen en een
plek te zijn waar de klant met plezier komt en blijft komen.
Deze uitdagingen vergen veel van een ondernemer en het
is nog lastiger als je als compagnons een onderneming
hebt. Soms is het dan beter om uit elkaar te gaan. Bij het
zoeken naar een nieuwe naam voor de kledingwinkel in
het pand aan de Wilhelminastraat 5 te Vlagtwedde bood
de naam zich eigenlijk spontaan aan, Pand 5 Mode…
Pand 5 Mode wordt nu gerund door Zwanet Buirs en het
enthousiaste team. In een gemoedelijke en persoon-

Bij ons heeft de
klant keuze uit een
breed assortiment
aan mode. Voor
eigentijdse kleding,
bijvoorbeeld Tramontana, Dreamstar
en Enjoy. Voor de
comfortabele en
draagbare mode
Cecil en Jensen.
Voor de jeans en broeken Red Button en Gafair. Daarnaast
heeft Pand 5 Mode nog een selectie aan diverse merken
dameskleding.
Voor de heren zijn er onder andere Gabbiano, Petrol en
Chris Cayne. Voor onderkleding hebben wij een breed assortiment van Ten Cate van Basic tot Shapewear. Schoenen
van Fabulous Fabs en tassen van Justified en New Rebels
maken het af.
We hebben genoeg in huis om u van top tot teen te kleden
en helpen u daarbij graag om ook uzelf eens te verassen.
Andere kleuren, andere stijl… Laat u verassen en probeer
wat u leuk vindt. Het gaat ons om een tevreden klant.

Uw glimlach in de spiegel maakt ons blij, een blik in de kledingkast thuis houdt u blij. Wij gaan voor 100% tevreden
klanten en besteden daar ook graag onze tijd en aandacht
aan. De persoonlijke band maakt volgens ons het verschil!
Een glimlach is het mooiste wat je kunt dragen en een
mooie outfit kan daarbij net het benodigde zetje geven.
Soms is er een aanleiding nodig voor een nieuwe outfit,
maar soms ben je die aanleiding ook gewoon zelf!
Voor onze mooie acties zie onze advertentie in deze krant
en op onze Facebookpagina: Pand 5 Mode
Wilheminastraat 5 te Vlagtwedde. Tel 0599-638445
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3D tuinontwerp door Hout & Steen in Nieuw Buinen
Wanneer u plannen en ideeën heeft voor het opnieuw aan laten leggen en
inrichten van uw tuin is het soms lastig voor te stellen hoe die ideeën er uiteindelijk in het echt uit zullen komen te zien. Daarvoor biedt Hout & Steen vanaf
nu een handige oplossing in de vorm van een 3D tuinontwerp voor uw tuin.
Gineke Kuipers van Hout & Steen
vertelt erover: “Door naar de website
www.tekenjetuin.nl te gaan kan men
vanaf nu zelf het eerste ontwerp voor
de tuin maken. Tijdens het ontwerpen ziet men dan al hoe het er in het
echt ongeveer uit kan komen te zien
en kunnen er, indien nodig, dingen
aangepast worden. Daarna stuurt men
het ontwerp naar ons, wij maken het
ontwerp daarna helemaal af en perfect
en kunnen dan aan de hand van dat
ontwerp ook de offerte voor de klant
maken.” Dat zelf maken van het eerste
3D ontwerp is erg fijn en gemakkelijk,
en een mooie mogelijkheid om verschillende dingen uit te proberen.
Bij Hout & Steen kunt u voor de inrichting van de tuin vervolgens kiezen uit
ontelbaar veel verschillende soorten
sierbestrating, het assortiment is dit
voorjaar uitgebreid en er is nu nog
meer keuze. Het houtbouwconcept
met volledige vrijheid in maatwerk en
creativiteit biedt veel mogelijkheden
voor het laten bouwen van tuinhuisjes,
schuurtjes en overkappingen.
Een aantal van de medewerkers bij
Hout & Steen zijn mensen die voor
dagbesteding naar Nieuw Buinen
komen en die dagbesteding is bedoeld

voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat men
bij Hout & Steen mag doen waar men
goed in is of wat men leuk vindt om
te doen. “Vanuit ons sociale hart doen
we op deze manier iets terug voor de
maatschappij en deze manier van werken bevalt alle betrokkenen erg goed.”
zegt Gineke hierover. Sommige vinden
het fijn om met hun handen te werken
en dat kan bij Hout & Steen natuurlijk
erg goed en anderen zijn goed in het
doen van computerwerk. Ook dat is
dan mogelijk. Zo maken een aantal van
hen prachtige artikelen die vervolgens
in de winkel van Hout & Steen verkocht worden, u vindt hier altijd wel
een passend cadeau of mooi accessoire voor uw woning of tuin. Hardlopers
zijn op dit moment de handgemaakte
hapjesplanken, deze zijn te verkrijgen
in verschillende soorten en maten, zien
er stoer uit en zijn erg robuust. Ook
zijn ze heel erg geschikt om te gebruiken voor het serveren van gerechten
tijdens een barbecue, houdt de actie in
de gaten!
Hout & Steen
Iepenlaan 1 | Nieuw-Buinen
E-mail: info@hout-steen.nl
Tel: 06-15557567
www.hout-steen.nl
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Gasterij Natuurlijk Smeerling is een van de
initiatiefnemers van de verrassend doordachte
lunchbox
Het coronavirus raakt ons allemaal, voor Gasterij Natuurlijk Smeerling
betekende dit dat Margriet Nieuwenhuis de gasterij 2 weken lang moest
sluiten. Dit zorgde niet alleen bij haar, maar ook bij andere ondernemers in
de omgeving voor een korte tijd van bezinning maar ook voor het ontstaan
van veel creativiteit en het zoeken naar kansen in deze moeilijke periode.
“We zijn in de periode dat we gesloten waren eigenlijk al vrij snel overgestapt op de mogelijkheid tot het afhalen van onze producten maar er waren
ook al plannen, samen met een aantal andere ondernemers uit de regio, voor
de introductie van de verrassend doordachte lunchbox. Deze kwamen door
het coronavirus in een stroomversnelling terecht.” aldus Margriet.
De verrassend doordachte lunchbox is een initiatief van Gasterij Natuurlijk
Smeerling, Heerlijk Westerwolds Land, Puur Westerwolde en Indepro en
Reinadvies. Stuk voor stuk ondernemers die allen dezelfde ideeën en gedachten over gezond en goed eten delen. Volgens hen moet elke maaltijd zo
zijn samengesteld dat deze een toegevoegde waarde voor jouw gezondheid
en omgeving heeft. Ruim 60% van de ingrediënten van de producten in de
lunchbox is afkomstig van lokale boeren en producenten. De Westerwoldse
boeren en producenten hebben zo ontzettend veel te bieden en zullen je
smaakpapillen zeker verrassen. “Samen willen we de lokale producten nog
meer onder de aandacht brengen, ze zijn niet alleen lekker en gezond maar
ook nog eens goed voor onze planeet omdat ze bijdragen aan een beter milieu. De ingrediënten hoeven immers niet van ver te komen en dat is positief
voor de CO2 uitstoot.” voegt Margriet toe. De recepturen van de gerechten
zijn van de hand van Rineke Dijkinga van Heerlijk Westerwolds Land en de gerechten wisselen regelmatig.
Tegelijk met de introductie van de verassend doordachte lunchbox werd er ook een fietsen autoroute door de streek uitgezet. Start van de route is mogelijk vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling of Puur Westerwolde en daar ontvang je dan ook de route én de lunchbox.
De fietsroute is ongeveer 36 kilometer lang en voor de autoroute is dat 80 kilometer.
Het is een ware ontdekkingstocht door het mooie Westerwolde en de route leidt onder
andere langs de haver-, boekweit- en roggevelden waarvan de oogst in jouw gerechten in
de lunchbox is verwerkt. Vanzelfsprekend is de lunchbox ook gewoon ‘los’ te bestellen bij
zowel Gasterij Smeerling als Puur Westerwolde.

“Tot nu toe zijn de reacties op de lunchbox erg positief.” vertelt Margriet. “Een aantal van
de gerechten hebben we daarom nu ook opgenomen op onze menukaart in de gasterij.”
Zowel Margriet als de andere initiatiefnemers hopen dat dit de start van een succesvol
concept is en richten zich natuurlijk op toeristen maar ook op inwoners van onze eigen
regio. Gasterij Natuurlijk Smeerling is inmiddels weer gewoon geopend, van woensdag
t/m vrijdag van 11 tot 5 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur.
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Smeerling 15 | Onstwedde | Tel: 0599-312611
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl | www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
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Lach meer, ga fietsen op een
E-bike van dé Onstwedder
Tweewielerspecialist
Steeds meer mensen kiezen bij de aanschaf van een nieuwe fiets voor de E-bike in plaats van voor een ‘normale’
fiets. Na de introductie van de E-bike waren het vooral ouderen die voor het comfort en gemak van een E-bike
kozen, tegenwoordig doet leeftijd er niet meer toe. Voor jongeren is de E-bike bijvoorbeeld ook een uitkomst, veel
van hen fietsen dagelijks naar school en zijn op de fiets minder lang onderweg dan met het openbaar vervoer.

John Johannes nam in 2017 de fietsenwinkel aan de Dorpstraat in Onstwedde over en
besloot zich vanaf dat moment te gaan richten op de verkoop van E-bikes. Een van de
redenen hiervoor was ook omdat de markt voor de ‘gewone’ fietsen door de toegenomen
vraag naar E-bikes steeds kleiner geworden is. Dé Onstwedder Tweewielerspecialist is dus
eigenlijk vooral E-Bike specialist. Dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen gewone fiets
verkoopt, deze zijn natuurlijk nog gewoon te bestellen en in de werkplaats worden ze ook
nog steeds gerepareerd.
80% stadsfiets
Van alle E-Bikes die dé Onstwedder Tweewielerspecialist verkoopt is 80% een stadsfiets,
maar in het assortiment vindt u ook de fietsen uit het sportievere segment. Op een stadsfiets zit je comfortabel rechtop en dat is tijdens het fietsen van lange afstanden een fijne
houding. In de verschillende modellen bevindt de motor zich in het midden van de fiets, bij
de trappers, of in het voorwiel. “Een van de voordelen van een middenmotor is dat de fiets
hierdoor stabieler is dan die met een voorwielmotor.” legt John uit. “Het gewicht bevindt
zich daarbij zo laag mogelijk in de fiets.” Op de nieuwere modellen E-Bikes zien we tegenwoordig vaak dat de accu niet achterop, maar in het frame geplaatst is, dit geeft de fiets
ook direct een hippe en moderne uitstraling. Overigens valt voor de verschillende accu’s
niet exact aan te geven hoe hoog de actieradius is, dit hangt van veel factoren af. “Dat is
wel een vraag die we vaak krijgen maar daarbij moet je rekening houden met je fietsgedrag. Fiets je erg sportief of juist meer recreatief en gebruik je daarbij de ondersteuning
weinig of veel maakt bijvoorbeeld al erg veel uit voor het accugebruik. Tel daarbij op dat je
natuurlijk ook te maken kunt hebben met wind, heuvels en een slechte bandenspanning.
Dan is je accu vanzelfsprekend gewoon sneller leeg.” vertelt John.
Uiteindelijk meer kilometers fietsen
Feit is wel dat gebleken is dat wanneer je een E-bike aanschaft je uiteindelijk ook meer
zult gaan fietsen. Mensen die vroeger maximaal 20 km. per keer fietsten blijken dat nu
gemiddeld 50 km. per keer te zijn gaan doen. Puur vanwege
het gemak en het comfort waarmee men de kilometers
aflegt. John adviseert dus voor een iets zwaardere accu te
kiezen zodat iedere kilometer comfortabel en mét ondersteuning gefietst kan worden. Dé Onstwedder Tweewielerspecialist heeft naast E-Bikes ook nog de nodige accessoires zoals bijvoorbeeld fietstassen in het assortiment. Erg
handig wanneer je een thermoskan koffie met iets lekkers
of een extra jas mee wilt nemen voor onderweg.
Onderhoud en reparaties
Er wordt geadviseerd een E-bike 1x per jaar te brengen
voor een onderhoudsbeurt. Als dit nodig is zullen hierbij
bijvoorbeeld de banden vervangen worden en alles wordt
even weer nagekeken. Je mag je fiets zelf brengen en halen
maar John kan deze ook bij je thuis halen en brengen. In de
goed uitgeruste werkplaats repareren John en zijn collega
overigens alle soorten en merken fietsen. Tot slot van John
nog een laatste tip voor wat betreft het fietsen op een Ebike: “Zet bij het opstappen je ondersteuning een standje
lager om te voorkomen dat je er als een speer vandoor gaat
met de kans op vallen. Dit maakt het opstappen en wegfietsen nog steeds erg gemakkelijk. Zet de ondersteuning dus
niet helemaal uit, dit maakt het wegfietsen juist weer iets
moeilijker en minder vlot.”
Dé Onstwedder Tweewielerspecialist
Dorpsstraat 10 | Onstwedde | Tel: 0599- 638812
Email: info@deonstweddertweewielerspecialist.nl
www.deonstweddertweewielerspecialist.nl
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Mooie samenwerking tussen Admifa en
Boer&Recht in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Admifa is al meer dan 20 jaar een bekend en betrouwbaar
adres voor uw administratie, boekhouding en meer. Van
het totaal aantal ondernemers die vertrouwen op de
dienstverlening van Admifa is 60% actief in het MKB en
is 40% agrariër. Omdat er vanuit het bedrijfsleven ook
veel juridische vragen gesteld worden aan de accountants en adviseurs van Admifa zijn zij nu een mooie en
unieke samenwerking aangegaan met Boer&Recht.
Bert Schulte van Admifa zegt hierover: “Met de juridische
dienstverlening van Linda Boer van Boer&Recht bieden we
nu een totaalpakket aan al onze klanten op het gebied van
financiële en juridische dienstverlening. (Agrarische) ondernemers die geen klant zijn bij Admifa kunnen overigens
ook gewoon bij Boer&Recht aankloppen.” Linda vult hem
aan: “Ik heb met Boer&Recht een mooi plekje gekregen in
het pand van Admifa. Dit biedt veel voordelen. De lijntjes

voor het stellen van juridische vragen en het geven
van adviezen zijn kort. De klant vindt bovendien
alles onder 1 dak. Daarmee worden tijd en kosten
bespaard.”
Linda Boer van Boer&Recht is jurist en heeft ruim
15 jaar juridische werkervaring op diverse rechtsgebieden. De afgelopen 11 jaren heeft ze zich
met name toegelegd op het agrarisch recht en
het omgevingsrecht. Maar ze draait haar hand ook
niet om voor andere complexe juridische vraagstukken die bij bedrijven binnen het MKB kunnen
voorkomen. Linda heeft op meerdere vlakken een
connectie met het boerenleven, niet alleen haar
achternaam toont die aan maar Linda woont ook
op een boerderij. Haar partner heeft een akkerbouwbedrijf en daardoor weet Linda heel goed hoe
het boerenleven eruit ziet en met welke zaken agrariërs
te maken kunnen krijgen. De samenwerking met Admifa
was dan eigenlijk ook een logische stap. “Ik wilde graag
als zelfstandig jurist aan de slag gaan en
mijn partner was al klant bij Admifa. In een
gesprek met Bert sprak ik mijn wens uit en
zo ontstond als vanzelf het idee om samen
te gaan werken.” legt Linda uit.
In de agrarische sector krijgt men veel
te maken met wet- en regelgeving. Denk
hierbij aan mestwetgeving en regels
omtrent dierwelzijn, geur, fijnstof en
ammoniak. Maar ook aan regels op het
gebied van pacht. Boer&Recht kan u van
advies voorzien en u bijstaan als er een
conflict ontstaat of dreigt te ontstaan met
de overheid of een andere partij. Verder
kunt u bij Boer&Recht terecht met vragen
over een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning en voor het opstellen
van overeenkomsten, bijvoorbeeld bij
het oprichten van een maatschap. Met al

deze zaken kan Linda u met Boer&Recht terzijde staan en
van advies voorzien, tegen een eerlijk tarief. Naast haar
werk bij Boer&Recht is Linda ook lid van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Ook is ze lid van de bezwaarschriftencommissie van het SNN, het samenwerkingsverband Noord Nederland. Aan kennis en kunde ontbreekt het
bij haar dus niet.
“Wij zijn erg blij met deze mooie samenwerking en we verwachten hiermee in een behoefte te voorzien. Een eerste
oriënterend gesprek is vrijblijvend en kan eventueel op het
bedrijf plaatsvinden als men dat wenst.” besluiten Bert en
Linda. Ze nodigen u van harte uit een afspraak te maken.
Admifa en Boer&Recht vindt u samen, onder 1 dak aan de
Elektronicaweg 23 in Stadskanaal.
Boer&Recht			Admifa
Tel: 0599 – 74 50 84		
Tel: 0599 – 65 38 11
06- 113 29 113
Email: info@boerenrecht.com
Email: info@admifa.nl
www.boerenrecht.com		
www.admifa.nl
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Ongedierte in of rond uw woning?

HOB Plaagdierexperts in Gieten lost het probleem voor u op!
Hinder of overlast van ongedierte of plaagdieren in of
rond uw woning is erg vervelend en kan daarnaast ook
nog eens schade veroorzaken. Vaak ontdekt u het probleem zelf doordat er overlast is door lawaai of stank of
bijvoorbeeld wespen rond uw terras of mieren die door
uw keukenkastjes wandelen. HOB Plaagdierexperts heeft
voor bijna ieder probleem een oplossing en zorgt ervoor
dat de overlast snel en vakkundig verdwijnt.
“Deze maand bestaan we precies 17,5 jaar” vertelt Hans
Hoekstra van HOB. “Ik begon destijds alleen, naast mijn
baan in loondienst, en nu werk ik samen met een team van
10 collega’s dagelijks fulltime in het bedrijf. De jaren zijn
echt voorbij gevlogen.” Volgende maand, in juli, verwacht
Hans het nieuwe pand aan de Rondkamp 11 in Gieten te
kunnen betrekken en dat is weer een mooie volgende stap
in de groei van HOB.
HOB bestrijdt alle soorten ongedierte en plaagdieren, van
bedwants tot steenmarter. Eventuele ontstane schade na
de plaag kan men ook voor u repareren. Wat HOB bijzonder
maakt is dat ze bijvoorbeeld 10 jaar garantie geven op de
preventieve maatregelen die in uw woning nemen om te
voorkomen dat de steenmarter zijn intrek neemt. Dit doet
geen enkel ander bedrijf in Nederland en dat zorgt er dan
ook voor dat het werkgebied van HOB zich uitstrekt over
heel Nederland. De steenmarter wordt overigens niet bestreden omdat het een beschermde diersoort is. Wel kunnen er preventieve maatregelen genomen worden zodat
hij uw woning of pand niet meer binnen kan komen. “Wat
we in het geval van overlast, veroorzaakt door een steenmarter doen, is nagaan wat de steenmarter kan en doet bij
de woning.” legt Hans uit. “Vervolgens volgt daaruit een
advies met een passende offerte van en kunnen we de preventieve maatregelen gaan nemen.” Bij de uitvoering van
die maatregelen is het belangrijk om zeker te weten dat de
steenmarter op dat moment niet ‘thuis’ is. De plaagdierexpert zal dit dan ook zeker onderzoeken. Een steenmarter

die opgesloten wordt zal in paniek raken en u zeker een
slapeloze nacht bezorgen.
Wat HOB ook veel voor particulieren is het bestrijden van
de eikenprocessierups. De eikenprocessierups komt al een
jaar of 10 in het noorden van Nederland voor maar is pas
de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Vorig jaar waren
er ontzettend veel nesten, hij zorgt ook voor best wel wat
overlast want de haartjes van de rups verspreiden zich via
de lucht in een redelijk grote omtrek rond het nest. Laten
zitten is dan geen optie, want het oude nest blijft een
jaar of 5 intact, een nest dat blijft hangen blijft overlast
bezorgen. Het is volgens Hans overigens echt een lelijk

beest, een ontzettende lelijke mot om te zien. 1 rups heeft
duizenden haren die je met het blote oog niet ziet, je ziet
alleen de lange haren maar het zijn de korte haartjes die
de irritatie veroorzaken.
Ongedierte; wespen, mieren, steenmarter of anders, wilt u
natuurlijk kwijt. Neem bij hinder of overlast contact op met
HOB Plaagdierexperts in Gieten, ze helpen u er vanaf.
HOB Plaagdierexperts
Gieten | Tel: 0592 – 262 185
Email: info@hobgieten.nl
www.hobgieten.nl
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Panman Dak- en Gevelservice, all-round specialist
op het gebied van dak- en gevelreiniging,
- renovatie en spuitwerken
Door Miranda Wolters
Toen Roy Panman begin 2017 met zijn
bedrijf begon had hij een duidelijke visie
voor zijn onderneming. Hij wilde bewust
en strategisch gaan ondernemen, schreef
een ondernemingsplan waarin hij onder
andere zijn doelgroep en diensten bepaalde en liet een huisstijl ontwerpen. 2017
zag hij dan ook als een ‘startjaar’. Tegen
het einde van dat jaar wisten zijn klanten
hem al goed te vinden en had Panman Daken Gevelservice al een aardige naamsbekendheid en betrouwbare reputatie
opgebouwd.
In 2018 werd het eerste personeelslid aangenomen en de hoeveelheid opdrachten en aanvragen groeide gestaag door. Dat gebeurde ook in 2019 en nu, halverwege 2020, werken er inmiddels in totaal 4 medewerkers in
het bedrijf en is Roy op zoek naar het 5e personeelslid. Qua bedrijfsoppervlakte groeide
Panman Dak- en Gevelservice van 40m2 naar 300m2.

bracht en is waterdicht. Dankzij de hoge
kwaliteit van dit product geeft Panman Daken Gevelservice zelfs 20 jaar fabrieksgarantie, iets dat uniek en bijzonder is. Voordeel
van het gebruik van de vloeibare dakbedekking is dat het dak niet open gemaakt hoeft
te worden , het over veel verschillende
soorten dakbedekking heen aangebracht
kan worden en het millieuvriendelijke product ook nog eens zorgt voor meer koelte in
de onderliggende ruimtes. Roy: “Inmiddels
kunnen we constateren dat we voor ieder
soort dak of gevel, of deze nu horizontaal,
verticaal of diagonaal staat, wel een oplossing hebben.”
Mocht u meer informatie willen of een offerte willen aanvragen dan kunt u telefonisch
of per email contact opnemen met Panman Dak- en Gevelservice. U krijgt altijd een eerlijk
advies om teleurstellingen te voorkomen en men zal wanneer u bijvoorbeeld uw dakpannen wilt laten coaten altijd eerst bij u langskomen om de huidige staat van de dakpannen
te bekijken.

Panman Dak- en Gevelservice startte destijds met diensten op het gebied van dak- en
gevelreiniging en coating voor zowel particulieren als bedrijven. Het dienstenpakket is de
laatste tijd flink uitgebreid. “Dat heeft te maken met de vragen die we van onze tevreden
klanten kregen.” legt Roy uit. “Zo reinigen we tegenwoordig ook straatwerk, hebben we
ons gespecialiseerd in spuitwerken voor de binnenkant van de woning, vervangen we
complete daken in plaats van ze alleen te reinigen en te coaten én plaatsen we ook complete dakkapellen en nieuwe goten.”
Het begon dus allemaal met het reinigen en coaten van daken en gevels. Wanneer dakpannen er na jaren van diverse weersinvloeden niet mooi en netjes meer uitzien kunnen
deze gecoat worden en dit is in 50 tot 75% van de gevallen een goedkopere oplossing
dan het leggen van nieuwe dakpannen. Dit geldt ook voor gevels en voor platte daken
is er de mogelijkheid om deze te laten voorzien van een vloeibare dakbedekking als de
oude aan vervanging toe is. Deze wordt over de bestaande dakbedekking heen aange-

Drentse Poort 18 | Nieuw Buinen | Tel: 085 – 877 00 13 | info@dakengevelservice.nl
www.dakengevelservice.nl
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FBB Design in Stadskanaal, voor borduren,
bedrukken én beletteren
De borduurmachine draait bij FBB Design op volle toeren
en aan tafel is een van de medewerker druk met het in
orde maken van een bestelling voor een klant. Dag in dag
uit is er levendigheid in de showroom aan de Steenhouwer 19a in Stadskanaal en eigenaresse van FBB Design,
Carla van Dam, en haar collega’s genieten volop van die
levendigheid en drukte.
“We richten ons eigenlijk vooral op het leveren van geborduurde en bedrukte producten aan de kleine ondernemer.”
vertelt Carla. “bij ons is het ook mogelijk slechts 1 artikel te
laten bedrukken of borduren, we berekenen geen digitalisatie- of ontwerpkosten, leveren betaalbare artikelen daarmee ook voor hen een aantrekkelijke leverancier.” FBB Design is gespecialiseerd in alles op het gebied van borduren,
bedrukken en relatiegeschenken maar als particulier kunt
u ook bij hen terecht voor de mooiste cadeaus. Niet alleen
voor een mooie gepersonaliseerde handdoek maar ook
voor luiertaarten, knuffels met een naam erop geborduurd,
lekkere zeepjes maar voor nog veel meer. Ben je dus op
zoek naar een uniek en bijzonder cadeau voor iemand dan
is een bezoek aan de showroom zeker de moeite waard.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bedrukken
van een flinke hoeveelheid mokken, ieder jaar mag FBB
Design de afscheidsmokken voor alle eindexamenleerlingen van een grote school in de regio leveren. Deze gepersonaliseerde mokken zijn ook na het bedrukken nog afwasmachinebestendig. “We zijn voor kleding leverancier van
onder andere de merken Clique en Jobman. Alle soorten
textiel worden door altijd door onszelf getest waarbij we
ook kritisch kijken naar de bedrukking en het borduursel
na een wasbeurt. Het advies is altijd deze niet in de droger
te drogen en mocht er onverhoopt toch iets met het textiel
gebeuren dan proberen we dat altijd zo netjes mogelijk op
te lossen.” aldus Carla. Bedrijven die voor hun personeel
nieuwe bedrijfskleding zoeken kunnen dit gewoon in de
showroom komen uitzoeken en het passen door de werk-

nemers kan indien gewenst gewoon plaatsvinden op de
werkvloer. Carla: “We zorgen dan voor voldoende pasmodellen in verschillende maten zodat iedereen de kleding
op zijn of haar gemak kan passen.”

groten van je zichtbaarheid vind je als ondernemer nu dus
allemaal onder 1 dak. FBB Design is van dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur en na 13.00
uur eventueel op afspraak. Je bent van harte welkom!

Inmiddels heeft FBB Design haar dienstenpakket uitgebreid met de mogelijkheid om ook reclameborden of
bedrijfswagens te beletteren en levert Carla bijvoorbeeld
ook banners en vlaggen. Alles wat nodig is voor het ver-

FBB Design
Steenhouwer 19a | Stadskanaal
Tel: 0599-639199 b.g.g 06-51609929
info@fbbdesign.nl | www.fbbdesign.nl

Xtra schoon op weg dankzij Wasxpress in
Musselkanaal
Martin Trip opende 2,5 jaar geleden Wasxpress aan de
Schoolstraat 143 in Musselkanaal. Naast een moderne
wasstraat vindt je op het terrein van Wasxpress ook 2
doe-het-zelf wasboxen waar je je auto, camper of caravan zelf kunt wassen, stofzuigers, een mattenborstelmachine en diverse andere hulpmiddelen om je auto zelf zo
schoon en fris mogelijk te maken.
Het voorwassen van je auto is bij iedere wasbeurt in de
wasstraat altijd gratis en dit wordt voor je gedaan. De
voorwas is zo grondig dat de auto uiteindelijk eigenlijk al
schoon door de wasstraat gaat. Tijdens het voorwassen
wordt er eerst voorgeweekt, vervolgens wordt de auto afgespoten en in de schuim gezet en als laatste gaat de borstel er overheen. Op deze manier worden ook alle hoekjes
en randjes alvast gereinigd. De auto is dan al ontdaan van
vrijwel al het vuil en dat zorgt ervoor dat de was, die er in
de wasstraat op aangebracht wordt, zich extra goed aan
de lak kan hechten. “We horen vaak van klanten terug dat
de auto na een wasbeurt in onze wasstraat langer schoon
blijft dan in andere wasstraten.” vertelt Martin.
Voor het wassen in de wasstraat kun je kiezen uit 1 van de
3 verschillende wasprogramma’s die in prijs variëren van
€ 10, voor het ‘softpolish’ programma tot € 15,- voor het
‘showroom care’ programma. Tijdens programma dat € 15,kost wordt je auto bijvoorbeeld zelfs 2x met shampoo gewassen en wordt er een speciale lak- en kunststofverzegeling gebruikt. Wil je je auto nog uitgebreider laten wassen
en bijvoorbeeld ook mechanisch laten poetsen dan kan
dat ook. “Onze werkplaats bevindt zich naast de wasstraat
en daar kunnen we de auto’s ook mechanisch poetsen en
detailen. Beschadigde koplampen kunnen bijvoorbeeld
ook weer worden gerestaureerd.” zegt Martin hierover.
Bij het mechanisch poetsen van de auto worden ook alle
kleine krasjes van de auto verwijderd, de machine gaat er
in totaal 4 keer overheen en door het aanbrengen van een
goede waslaag heb je daarna ontzettend lang plezier van

een glimmende en strakke laklaag. De VIP behandeling is
ook een mogelijkheid, hierbij wordt zelfs de binnenkant
van de auto helemaal gereinigd, deze behandeling duurt
ongeveer een uur.

afspraak gemaakt kan worden maar dat is niet persé nodig.
Op doordeweekse dagen is Martin samen met een collega
aanwezig en in het weekend komen daar nog 2 teamleden
bij. Gewoon langskomen kan dus ook.

Tussen de werkplaats en de wasstraat is D en H shop
gevestigd, terwijl je auto onder handen genomen wordt
kun je hier genieten van een kop koffie met iets lekkers
erbij. Voor alle behandelingen geldt dat hiervoor een

Wasxpress
Schoolstraat 143 | Musselkanaal
Email: info@wasxpress.nl | Tel: 06 - 50 50 11 99
www.wasxpress.nl
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Wonen in een Knarrenhof, ook iets voor U?
Door Miranda Wolters
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is over het algemeen de wens van veel ouderen.
Verhuizen naar een verzorgingstehuis is vaak nog niet aan de orde of gewoon niet mogelijk en op
mantelzorg kan men vaak niet terugvallen. Levensloopbestendige woningen zijn schaars en vaak
alleen maar te koop in het dure segment. Deze constateringen, én het feit dat er best veel mensen zijn die het leuk vinden om elkaar af en toe te helpen, zorgden in februari 2018 in Zwolle
voor de feestelijke opening van het eerste Knarrenhof van Nederland.
Inmiddels wordt er in Hardenberg gebouwd aan het
tweede Knarrenhof en zijn er verspreid over heel Nederland ook andere plannen ontstaan. Zo zal de bouw van
de projecten in Zutphen, Gouda, Zeewolde en Hasselt dit
jaar en begin 2021 aanvang nemen. Ook in de gemeente
Stadskanaal is nu nog kleine groep mensen die heeft
aangegeven graag te willen gaan wonen in een zogenaamd
‘meergeneratiehofje’. Meergeneratiehofjes zijn bedoeld
voor mensen in de leeftijdscategorie van 19 tot 109 jaar
oud. Zo wonen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren in hun eigen woning in een levendige
gemeenschap waar men elkaar kent. Hier is het begrip
noaberschap vanzelfsprekend, kijkt men naar elkaar om
en helpt men elkaar waar nodig. Niet met zorg, maar met
aandacht. Een gemeenschap waar je van elkaars kennis,
kunde en gezelschap profiteert. Er is een gemeenschappe-

lijke ruimte en er worden regelmatig
allerlei activiteiten georganiseerd
zoals samen tuinieren, fietstochten en
zelfs wijnproeverijen. Motto hierbij
is altijd dat alles mag en niets moet.
Door zoveel mogelijk zelf en samen
te organiseren wordt wonen actiever,
leuker, beter en goedkoper.
Knarrenhof in Stadskanaal
Zoals gezegd is er op dit moment in Stadskanaal een kleine
groep mensen ontstaan die hebben aangegeven te willen
gaan uitzoeken of het mogelijk is om ook hier een Knarrenhof te gaan realiseren. Knarrenhof Nederland begeleidt
het hele proces en helpt waar mogelijk en nodig. Er wordt
geluisterd naar de wensen van de groep, samen wordt er
gezocht naar mogelijke locaties
en gedurende het hele proces
heeft iedereen in de groep
evenveel inspraak. Knarrenhof
Nederland heeft geen winstoogmerk, is geen commerciële
ontwikkelaar en een belangrijk
doel is dat er in een Knarrenhof
levensbestendige woningen
gerealiseerd worden die voor
iedereen betaalbaar zijn, in verschillende groottes en prijsklassen. Naast koopwoningen is er
in een Knarrenhof idealiter ook
plaats voor sociale huurwoningen en een hof bestaat uit zo’n
20 tot 30 woningen. Stichting

Bert Drenthe uit
Stadskanaal zong voor
Parkheem

Zanger Bert Drenthe uit Stadskanaal treedt regelmatig op, maar tijdens de coronacrisis
is dat uiteraard een stuk lastiger gebleken. Desondanks trad Drenthe een aantal keren
op. Hij deed dat voor woonzorgcentra in de regio Stadskanaal. Uiteraard met heel veel
plezier en volgens de richtlijnen van het RIVM.
Op 16 en 23 april jl. trad hij bij woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal op. Vanaf twee
uur ’s middags zong hij er een klein uur lang. Een aantal bewoners luisterde buiten met
veel plezier naar zijn liedjes. Drenthe zong op het trottoir achter de omheining van het
woonzorgcentrum en keek op een erg leuke middag terug. Daarna volgden nog enkele
optredens in de regio. (RegioMagazine / Gerry Grave)

Knarrenhof heeft goede contacten met Lefier waarmee
er ook een project in Emmen gerealiseerd gaat worden.
Mogelijk zijn er dus ook kansen voor samenwerking in
Stadskanaal. De zoektocht naar een locatie is gestart en de
eerste gesprekken met de gemeente Stadskanaal zullen
binnenkort plaatsvinden.
Op tijd inschrijven
De persoonlijke aanpak bij de plannen en het ontwikkelen
van een Knarrenhof in Stadskanaal zorgt ervoor dat dit
waarschijnlijk nog niet op hele korte termijn gerealiseerd
zal gaan worden. Gemiddeld duurt het zeven jaar om een
nieuw hofje te realiseren. Op tijd inschrijven, ook als u pas
over een aantal jaren wilt verhuizen, is dan ook het advies.
Mocht het wonen in een Knarrenhof uw interesse gewekt
hebben dan kunt u meer informatie vinden op de website
van Stichting Knarrenhof Nederland, het inschrijven voor
het hofje in Stadskanaal kan ook via die site. U wordt dan
op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen. De
groep initiatiefnemers in Stadskanaal houdt u ook via hun
eigen Facebook pagina op de hoogte.
www.knarrenhofnederland.nl
www.facebook.com/woonhofstadskanaal
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