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Kwalitaria De Musketiers is het
nieuwe middelpunt van Ter Apel

Voor Kevin Siersema en Marloes Sterkenburgh is het de afgelopen weken een drukke periode geweest. Niet alleen runnen ze met veel succes Kwalitaria ‘t Middelpunt in EmmerCompascuum, maar vanaf nu verwennen ze ook in Ter Apel de mensen met al het goede
dat de Kwalitaria-formule te bieden heeft. Kwalitaria de Musketiers is te vinden aan de
rand van het centrum en die naam, die is niet toevallig.
De Musketiers zal voor echte Ter Apelers
geen onbekende naam zijn. Het nieuwe
onderkomen, dat overigens zeer stijlvol verbouwd is, droeg altijd deze naam al, alleen
was het toen nog een kroeg annex slijterij.
“Voor ons was het eerlijk gezegd wel makkelijk om door te gaan met deze naam, de
naamsbekendheid is direct aanwezig,” legt
Kevin uit. "Deze plek is een begrip in het
NIEUW IN VLAGTWEDDE:

Twinzz dames en kindermode
Zie onze advertentie op pagina 19!

J.L. Smit Grond- en Straatwerk
uit Drouwenermond, voor al uw
sierbestrating, tuinhout, zand, grond
en nog veel meer!
Zie onze advertentie op pagina 5.

Woning (ver)kopen?
Siefkes Vastgoed Nieuwe Pekela.
Zie onze advertentie op pagina 12!

dorp." Dat zowel de vestigingen in EmmerCompascuum als in Ter Apel aangesloten
zijn bij Kwalitaria, dat is voor Kevin en
Marloes logisch: “Kwalitaria staat voor écht
lekker eten met aandacht voor kwaliteit
en duurzaamheid. Onze producten zijn net
even anders en daardoor bijzonder lekker.”
Smaak staat bij Kwalitaria en dus ook bij ons
voorop. Toch mag dit niet ten koste gaan

van oorsprong van de producten. Duurzaamheid vinden wij belangrijk en van de
producten die Kwalitaria levert weten we
dat het zo duurzaam mogelijk is geproduceerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van onze
heerlijke burgers, gemaakt met puur Hollands MRIJ-rundvlees en belegd met verse
toppings. Bij ons vind je ook alleen maar
plofkipvrije snacks. Zoiets is voor ons heel
logisch, maar in Nederland is het echt nog
niet de standaard.”

Lees meer op pagina 23!
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Van den Berg HOORTOESTELLEN in Borger
1000 euro korting op Signia 7Nx Charge&Go
Iedere twee maanden zet dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, Van den Berg
Hoortoestellen Borger, één specifiek product in het zonnetje. Deze keer vragen we uw
aandacht voor de Signia 7Nx Charge &Go. Deze oplaadbare toestellen, waarmee u in
gezelschap beter kunt verstaan dan een goedhorende, koopt u bij Van den Berg Hoortoestellen, in maart en april, als set met maar liefst 1000 euro voordeel.
Beter verstaan dan goedhorende
“Nx” staat voor Natural Experience, dat
verwijst naar de natuurlijke geluidskwaliteit van het hoortoestel. Deze toestellen
verwerken het geluid van de eigen stem
onafhankelijk van alle andere (omgevings)
geluiden. Hierdoor ervaart u uw eigen stem
als prettig en natuurlijk. Maar, dat is nog
lang niet alles; want Signia is er, met de
7Nx, als eerste in geslaagd om een hoortoestel te produceren waarmee de drager
in veeleisende omgevingen beter kan verstaan dan een goed horende zonder hoortoestel. De nieuwe 7Nx, net zo klein als een
koffieboon, is hiervoor o.a. uitgerust met
geavanceerde functies als automatische
spraakherkenning en - ruisonderdrukking.
Draadloos verbonden
Alsof dit nog niet genoeg comfort en gemak
zou bieden, kunt u bovendien het intelligente Signia 7Nx toestel draadloos met uw
smartphone of andere bluetooth-apparaten
verbinden. Zo speelt het gemakkelijk telefoongesprekken, muziek, films en televisieprogramma’s direct af in uw oren. Met de
ingebouwde oplaadbare accu kunt u tot 24
uur perfect verstaan, telefoneren én muziek
luisteren via uw hoortoestellen. Het toestel
is draadloos te koppelen aan uw iPhone en
met een accessoire (de StreamLine Mic) via
Bluetooth aan uw smartphone (Android),
televisie en externe audio.

Slimme inductieve lader
De recentelijk geïntroduceerde 7Nx
Charge&Go combineert alle voordelen van
Signia Nx met handig draadloos opladen.
Een systeem dat intuïtief werkt omdat de
accu volledig verwerkt is ín het design van
het toestel. Aan het einde van de dag zet
u de 7Nx Charge&Go hoortoestellen in
de inductieve lader, de lader schakelt uw
hoortoestellen automatisch uit en, als u ze
weer uit de lader haalt, schakelen de hoortoestellen automatisch weer aan.
Klinkend belastingvoordeel
De aanschaf van uw hoortoestel is ook dit
jaar, als onderdeel van de ‘specifieke zorgkosten’, weer aantrekkelijk fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel behoorlijk
oplopen tot maar liefst 50% van de totale
aanschafwaarde. Het belastingvoordeel
geldt over het bedrag dat u volledig particulier aan hoortoestellen besteedt. Anders
gezegd, u ontvangt belastingvoordeel als u
geen gebruik maakt van de vergoeding van
uw zorgverzekeraar.
Rekenvoorbeeld:
U schaft bij Van den Berg Hoortoestellen
twee Signia 7Nx toestellen aan. Voor deze
hoortoestellen betaalt u in maart en april,
inclusief een inductieve Nx-lader, slechts
€ 3.400,-. Stel; uw leeftijd is 65 jaar, u

heeft een jaarinkomen van 30.000 euro
en u maakt geen gebruik van vergoeding
door uw zorgverzekeraar. Dan bedraagt
uw belastingvoordeel € 1.625,- Uw totale
voordeel tijdens deze actie, korting en
fiscaalvoordeel, is dan maar liefst € 2.625,-.
De audiciens van Van den Berg Hoortoestellen nemen graag de tijd voor het maken
van een persoonlijke berekening van úw
belastingvoordeel. Vanzelfsprekend geheel
gratis én vrijblijvend.
Borger, dichterbij dan u denkt
Heeft ú hier wel oren naar? Bel 0599 – 235
444, en maak vandaag nog een afspraak
voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U vindt Van den Berg Hoortoestellen aan
de Torenlaan 12C in Borger. 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!
Van den Berg HOORTOESTELLEN
Torenlaan 12C | Borger | T. 0599 – 235 444
www.vandenberg-hoortoestellen.nl
info@vandenberg-hoortoestellen.nl
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Veranda-screen; een goed idee wordt
steeds verder ontwikkeld
Veranda-screen van Jokazon is op dit moment een hot item. Wat is begonnen als een
eenvoudige oplossing voor bladeren op de veranda, is inmiddels geoptimaliseerd tot
een volwaardig product. Jokazon uit Ter Apel maakt het met de levering en montage van
de veelzijdige Veranda-screen mogelijk om ook in de tuin te kunnen vertoeven en van
het buitenleven te genieten onder minder gunstige weersomstandigheden.
Veranda-screen is ongeveer zeven jaar
geleden ontwikkeld door Jokazon. Er is veel
vraag naar, afgelopen jaar zijn er meer dan
500 van geplaatst. Een goed idee, zoveel
is duidelijk. Vandaar ook dat men constant
bezig is het product verder te ontwikkelen
en te optimaliseren.
Bescherming tegen weersinvloeden
"Veel mensen hebben een prachtige veranda, houten overkapping of een prieel, vaak
uitgerust met luxe tuinsets, en willen ook
van het buitenleven blijven genieten als het
minder fraai weer is", weet Roy Kamst, eigenaar Jokazon. "Met de Veranda-screen is dat
weer mogelijk."
De Veranda-screen beschermt niet alleen
tegen de zon, maar houdt ook regen en

wind tegen, en is daarom geschikt voor
het afschermen van onder meer terrassen,
veranda’s, overkappingen, halfopen tuinhuisjes, prieeltjes en inpandige balkons. Bovendien is het doek van de Veranda-screen
geweven uit glasvezel en daarom oersterk,
vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, veten vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden.
"De Veranda-screen is leverbaar in alle
afmetingen en wordt geleverd met een
binnengeleider die als een soort ritssluiting
werkt waardoor het systeem extreem windvast is en dus ook geschikt is voor grotere
openingen", legt Roy Kamst uit. "Bovendien
is elke screen standaard volledig elektrisch
en wordt bediend middels een handig formaat afstandsbediening.”

Praktische oplossing te over
Je kunt er in principe zelfs je veranda mee
afsluiten waardoor het zelfs voor de kat van
de buren onmogelijk is om nog langs te komen. Of bij een carport de auto uit het zicht
te plaatsen. Daarnaast heeft de Verandascreen het voordeel dat je wel naar buiten
kunt kijken maar dat er niet naar binnen kan
worden gekeken. Een perfecte oplossing
voor als je wat extra privacy wenst.
Jokazon is gevestigd aan de Viaductstraat
110- 111 in Ter Apel. Wilt u meer informatie over de veelzijdige toepassingen van
de Veranda-screen, dé elektrisch oprolbare
afsluiting voor veranda en overkapping, dan
kunt bellen naar 0599-582 286 of een kijkje
nemen op www.jokazon.nl.

Op www.veranda-screen.nl kunt u de vele
toepassingen van de veranda-screen
bekijken.
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J.L. Smit Grond-en straatwerk in Drouwenermond
biedt een breed scala aan diensten voor zowel de
zakelijke als de particuliere klant
J.L. Smit Grond- en straatwerk is een onderneming die volgend jaar al weer tien jaar bestaat.
De onderneming is de afgelopen jaren gegroeid, er zijn steeds meer werkzaamheden bij gekomen.
Hierdoor is het team steeds groter geworden. Ook het wagen- en machinepark is flink uitgebreid en
ieder jaar worden er weer nieuwe investeringen gedaan om aan de wensen van de klant te kunnen
blijven voldoen.
J.L. Smit grond en straatwerk biedt een breed scala aan
diensten voor zowel de zakelijke klant als de particuliere
klant. Bij de zakelijke klanten kun je denken aan woningbouwverenigingen, gemeentes, aannemingsbedrijven. De
werkzaamheden die voor beide klanten worden uitgevoerd
kun je als volgt omschrijven:
• Aanleg riolering, zowel renovatie als nieuwbouw.
• Grondverzetwerkzaamheden
• Bestratingswerkzaamheden, zowel herbestrating als
nieuw, handmatig en machinaal
‘Wij verzorgen het hele traject van begin tot eind en hebben hiervoor de juiste vakmensen tot onze beschikking;
een totaalpakket. Om nog meer aan de wensen van onze
klanten te kunnen voldoen, zijn we een aantal jaren geleden gestart met de verkoop van bestrating.
We hebben een ruim aanbod van zowel nieuwe als gebruikte (sier) stenen, tegels, grind en split en decoratieve
elementen. Ook voor een aanhanger zand bent u van harte
welkom.
Voor de zakelijke klant kunt u hierbij denken aan betonplaten, betonklinkers, H-klinkers etc. Al deze materialen kunnen wij tevens machinaal voor u verwerken. Ook hoveniers
en andere bestratingsbedrijven zien we graag langskomen
binnen ons bedrijf. Het voordeel is dat ze hun klanten naar
ons showterrein verwijzen, waar wij ze kunnen voorzien
van degelijk advies, terwijl de werkzaamheden van de hovenier en bestratingsbedrijven gewoon doorgang kunnen

vinden. Hierin ontzorgen wij onze klanten.
Wij hebben de dealerschappen van
gerenommeerde fabrikanten waaronder
RedSun, Tuinvisie, Excluton en Van der
Sanden, Diamant beton en MBI. Het assortiment is uitgebreid en alle materialen zijn
van uitstekende kwaliteit, maar ook voor
elke portemonnee.
Er wordt hard gewerkt aan het realiseren
van een mooi en overzichtelijk showterrein op de nieuwe locatie in Drouwenermond. Hierin worden de nieuwste trends
van 2019 meegenomen en zal vanaf begin
april compleet en volledig zijn.
Vanwege de ruime ervaring en met een
groot en vast tevreden klantenbestand
kunnen we met een gerust hart stellen dat
onze werkzaamheden van kwaliteit zijn.
Wij hopen dat we ook het komende jaar
weer veel klanten tevreden kunnen stellen met een mooi aangelegde tuin, een
fijn terras of een stevige oprit.
J.l. Smit Grond- en straatwerk
Zuiderdiep 56, 9523 TH Drouwenermond
Tel. 06 - 10 22 71 02
www.jlsmitgrondenstraatwerk.nl
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ADMIFA Stadskanaal: al twintig jaar deskundig
accountant en adviseur
De jaren zijn voorbij gevlogen. In 1999 begonnen en dit jaar al het twintigjarig jubileum
kunnen vieren. Voor Bert Schulte en alle medewerkers reden genoeg om dit uitgebreid
te vieren: in mei wordt een stedentrip naar Antwerpen georganiseerd. “Daar hebben
we erg veel zin in.”

Bert houdt er niet van zichzelf
op de borst te kloppen. “Maar ik
ben er wel heel trots op wat we
hebben neergezet”. We zien altijd
de kansen liggen die zich voordoen, voor ons zijn er uitdagingen
genoeg.”
Appie is inmiddels aan het afbouwen, maar loopt nog geregeld
mee. Voor Bert mogen er nog wel
twintig jaar bijkomen. “Absoluut”.
Bert Schulte
Als je bekijkt hoe snel de afgelopen twintig jaar zijn gegaan, dan
zal er voor het gevoel in no-time weer een jubileum gevierd kunnen worden.

Agrarisch

Tot eind jaren negentig was Bert met veel plezierwerkzaam voor een accountantskantoor
uit Winschoten, maar soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan en de ambitie om voor
zichzelf te beginnen werd steeds groter. Toevallig of niet, tijdens een zaalvoetbaltoernooi
rond kerst 1998 in Sportcentrum Bruinsma sprak hij daarover met zijn collega Appie Hulsker en wat bleek: Appie had dezelfde ambitie. Er werd besloten om samen verder te gaan
en Admifa was geboren.

Harm Greven

Secretariaat

Sterk in het MKB en de agrarische sector
Door de ervaring en expertise was Admifa al snel een bekende en vertrouwde naam in de
Kanaalstreek. Na enkele maanden werden twee medewerkers aangenomen en aan het
eind van het jaar nog eens drie. “Ongeveer 40% van onze cliënten komt uit de agrarische
sector. Daar zijn we erg blij mee, het scheelt ook nog eens dat veel van ons een agrarische
achtergrond hebben. Door deze nuchtere achtergrond ben je ook beter in staat het MKB te
adviseren. Het klinkt wat cliché, maar de betrokkenheid naar de klant is er zeker.”
Het klantenbestand loopt van Zuid-Drenthe tot aan de Wadden. Sinds kort is er een
samenwerkingsverband aangegaan met Administratiekantoor Greven uit 2e Exloërmond.
“Het is geen overname, maar een samenwerkingsverband,” legt Bert uit. Door diverse
expertises te bundelen (fiscalisten, juristen, salarisadministrateurs) zijn we (nog) beter in
staat de klant van het juiste advies te voorzien!
Ongedwongen sfeer
Bert heeft in twintig jaar tijd wel het een en ander zien verschuiven. De regelgeving
schuift heen en weer en automatisering heeft een belangrijke positie weten te veroveren
in de accountancy. “Maar hard werken en de klant centraal stellen, dat blijft onveranderd.”
Klanten voelen zich bij Admifa thuis door de ongedwongen sfeer, hoort Bert vaak terugkomen. Hij wil niet te veel praten over wat er allemaal zo goed is bij Admifa,

Lonen

Admifa is gevestigd aan de Electronicaweg 23 te Stadskanaal. Om te weten te komen wat
zij voor u kan betekenen belt u 0599-653811. Of stuur een mailtje naar info@admifa.nl

MKB
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Koops Dienstverlening in Vlagtwedde is expert in boomverzorging
Soms worden bomen in de tuin eenvoudigweg te groot of dient een boom
weer in model gebracht te worden.
Dan is het de hoogste tijd om uw
boom te snoeien. Ook kan een situatie
veranderen door bijvoorbeeld een
verbouwing, waardoor er iets met een
aanwezige boom moet gebeuren. Het
is belangrijk om uit te zoeken welke
bomen u in uw tuin heeft staan, want
elke boom is uniek en moet op een
bepaalde manier verzorgd worden.
Bomen (volledig) verwijderen
Bij een nieuwe indeling van een tuin
kunnen bomen in de weg gaan staan.
Laat deze dan door een specialist als
Martijn Koops op een zorgvuldige
manier verwijderen. Het is natuurlijk
een lastige opgave om zelf een boom
te kappen in een beperkte en kleinere
ruimte. Martijn Koops beschikt over
de juiste technieken en kennis om uw
boom veilig te verwijderen.
Door ruimtegebrek is het niet altijd
mogelijk om de boom in zijn geheel te
rooien. De boom wordt in dit geval in
gedeeltes verwijderd. Nadat de boom
gekapt is blijft er wortelkluit oftewel
stobbe achter en dit kan in de weg
zitten. Deze stobben kunnen vakkundig uitgegraven of
weggefreest worden.
Ook is het mogelijk om uw bomen op de juiste wijze te
snoeien. Het snoeien van bomen vraagt kennis van uw
bomen en is seizoensgebonden. Het snoeien van bomen is
bij Martijn Koops in vertrouwde handen.
Een boom is een waardevol bezit in uw tuin. Het is daarom
extra belangrijk dat bomen goed onderhouden worden.

Voor een jonge boom is de boomverzorging in de eerste
jaren bepalend voor hoe de boom zich verder gaat ontwikkelen. Niet iedereen heeft groene vingers of tijd om het
onderhoud van uw boom zelf te doen. Martijn Koops helpt
u graag.
“Wij zijn gespecialiseerd in bosbouw en beschikken over
machines om complete bomen te verwijderen en de
stronken eruit te frezen. We doen alles op het gebied van
bosbouw en leeghalen en aanleg van tuinen.”

Grondverzet
Ook kunt u bij Martijn terecht voor grondverzet. Het uitgraven of omzetten van een paardenbak, of het uitgraven van
kavels dient met de nodige kunde te gebeuren.
Martijn kan met verschillende kranen langskomen, voor
elke klus is er het juiste materieel aanwezig.
Bel gerust voor een vrijblijvende offerte: 06-10222688.
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60-jarig jubileum van Hidding Doe Het Zelf
Vlagtwedde
Een zelfstandige doe het zelf winkel dat al 60 jaar op dezelfde locatie bestaansrecht heeft, het is maar weinigen
gegeven. Voor Hidding Doe Het Zelf in Vlagtwedde kan in
elk geval de vlag uit, want in april aanstaande wordt het
diamanten jubileum gevierd.
Op 2 april 1959 begonnen de ouders van Geesje Hidding
met een schildersbedrijf, gecombineerd met een winkel in
verf en behang. De zaak liep goed, in de loop van de jaren
‘60 veranderde de markt. Uurlonen gingen omhoog, dus
voor de gewone man was het moeilijker om een vakman in
te huren. Het gevolg daarvan was dat de doe-het-zelfmarkt
in opkomst kwam. Mensen gingen thuis meer zelf doen en
hadden winkels nodig die voorzagen in hun behoeften.
Ook Hidding ging mee in die stroom en vanaf 1970 was
de verfwinkel gemoderniseerd tot een doe-het-zelf-zaak.
Vader Hidding stopte als schilder, maar nam zijn expertise
wel mee. De verfafdeling bleef en tot op de dag van vandaag is dit nog een sterk punt van de zaak. Er staan twee
verfmengmachines tot hun beschikking om alle gewenste
kleuren te mengen.
Het was nog een volledig andere tijd, van internet had
niemand gehoord. Thuis opzoeken welke soorten verf er
waren, dat was niet gewoon. Gedegen advies zoals die bij
Hidding Doe Het Zelf gegeven werd, daar had men echt
wat aan. De zaak kreeg in de wijde omgeving bekendheid
en het verzorgingsgebied strekte zich uit van Blijham tot
aan Sellingen.
Overname door Kars en Geesje
Op 1 januari 1993 hebben Geesje en Kars de zaak overgenomen. Het eerste jaar gingen zij op dezelfde voet verder,
terwijl er plannen gemaakt werden voor de toekomst. In de
jaren die volgden werden er verschillende uitbreidingen
en verbouwingen uitgevoerd. Voor meer naamsbekendheid
sloten zij zich in 2000 aan bij de landelijke HUBO-formule.
Het assortiment werd uitgebreid met schuifwandkasten en
raamdecoratie op maat. Zij komen bij de mensen opmeten

en monteren. Dit assortiment is in een ruime showroom in
de winkel te bekijken. In 2015 ging het Hubo logo van de
winkel, omdat de strategie van de organisatie door diverse
fusies niet meer bij de winkel past. Ze zijn nu aangesloten
bij een inkooporganisatie waar naar eigen behoefte het
assortiment samengesteld kan worden.
Zaterdag 6 april open dag
Een jubileum moet uiteraard gevierd worden, dus zaterdag
6 april, van 8.30 uur tot 17.00 uur, is iedereen van harte
welkom op de open dag. Een zestal firma's - Bison, Alabastine, Noordwand Behang, Verf van der Feer, Koopmans Verf
en Raffito schuifwandkasten, zijn van 10.00uur tot 16.00
uur aanwezig voor uitgebreide demonstraties. Onder het

genot van een hapje en een drankje kunt u zo volledig
worden bijgepraat over de laatste trens en tips. Er zijn
diverse kortingsacties om het feest te vieren en er is een
raad & win spel georganiseerd. Voor de kinderen is er een
kleurwedstrijd.
Tevens wordt er een emmer-actie gehouden. Op alles wat
in de gratis emmer past wordt % korting gegeven. U bent
dus van harte welkom op zaterdag 6 april.
Hidding Doe Het Zelf
Schoolstraat 9 | 9541CE Vlagtwedde
0599-312266
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Wees verzekerd van een perfecte tuin: schakel
Rolfers Groentechniek en Dienstverlening in
Rolfers Groentechniek & Dienstverlening is een totaalconcept dat werkelijk alle voorkomende werkzaamheden
in uw tuin of op uw bedrijfsterrein uit handen kan nemen.
Denk aan het renoveren van een oprit, of het snoeien van
een grote berkenboom achter in de tuin. Doordat men in
het bezit is van een grote verreiker kunnen ook de lastige
klussen op hoogte eenvoudig worden aangegaan.
De afgelopen weken waren de jongens van Rolfers ook
veel bezig op hun eigen terrein. Richard Rolfers begon drie
jaar geleden vol enthousiasme aan het Open Eind in Musselkanaal, maar merkte in de loop der tijd dat ruimtegebrek
steeds meer een rol begon te spelen. Sinds kort is de verhuizing naar Ter Apelkanaal een feit. “Het is dan maar een
kilometer verder, maar de ruimte die we hier hebben voor
ons materiaal, daar ben ik wel blij mee.”
Op eigen benen
Het ondernemerschap bevalt Richard goed. De verantwoordelijkheid die erbij komt kijken is een extra stimulans
bovenop de vrijheid die hij heeft als werkgever, in plaats
van werknemer. “Uiteraard heb je nu meer papierwerk en
dergelijke, maar ik probeer zo veel mogelijk wel mee te
gaan met de klussen. De praktijk en het papierwerk horen
nu eenmaal allebei te gebeuren en momenteel kan ik nog
goed bolwerken.
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden gebeurt
in de nabije omgeving, maar ook zijn er regelmatig ritjes
naar Groningen of Haren. “We komen zelfs steeds meer in
Duitsland. De Duitse manier van straatleggen is wat anders
dan de Nederlandse. We komen zo iets voordeliger uit de
bus, vandaar dat er wel markt voor is. Onze kwaliteit blijft
namelijk wel gewaarborgd.
Advies op maat
Bij Rolfers neemt men de meest uiteenlopende klussen
aan. Bij zowel particulieren als bedrijven kan men onder

meer terecht voor het aanleggen van opritten en terrassen
of pleinen. “Ook het herstraten, wat lang niet elk bedrijf
tegenwoordig nog wil doen, is voor ons geen probleem.
Als wij mensen een dienst kunnen bewijzen, dan doen we
dat. Vakkundig, snel en zonder gezeur. Of wat te denken
van het aanleggen van sprinklerinstallaties. Dat vergt wel
een bepaalde mate van technische vaardigheden, lang niet
iedereen durft dat aan. Wij doen het graag.”

sociale factor in ons werk. Niet alleen maar over koetjes en
kalfjes natuurlijk, we geven helder advies en denken mee
in de aanpak van bijvoorbeeld de aanleg van een tuin. Het
totaalplaatje uitvoeren is wel het mooist. Nadenken over
wat kan en wat niet kan. Iemand kan de mooiste ideeën
hebben, maar het moet wel te doen zijn. We verkopen
geen luchtkastelen, realistische ideeën zijn in de praktijk
toch beter.”

Richard kan ervan genieten als hij zijn klanten op de juiste
weg kan helpen. “Een praatje met mensen zorgt voor de

Rolfers Groentechniek en Dienstverlening
Zandberg 42 | 9563PJ Ter Apelkanaal | 085-2081622
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Nieuw in Vlagtwedde: Twinzz – Dames & en Kindermode
Woensdag 13 maart is Vlagtwedde een
dames- en kinderkledingwinkel rijker:
Twinzz. Tijdens de feestelijke openingsweek kunt u profiteren van veel acties en
krijgen de eerste 25 bezoekers die meer
dan €100,- besteden een tegoedbon van
maar liefst €25,-. De naam Twinzz is niet
toevallig overigens, wie de twee eigenaren ziet, die weet genoeg.
Grote stap?
Zwaantje Brugge en Gepkina Hemssems
komen allebei uit de financiële dienstverlening, dus dat de tweeling nu begint met
een modewinkel lijkt zo op het oog een hele
grote stap. Zwaantje: “Voor ons niet hoor.
Het contact met mensen en iemand blij kunnen maken met wat je aan te bieden hebt,
dat staat bij ons voorop. Bovendien hebben

we in Hanneke Wilts, die jarenlange ervaring heeft in
damesmode, een sterke kracht aangenomen. We zijn
erg blij dat ze in ons team zit.”
Toch zet je een stap als deze niet zomaar. Online
concurrentie is voor velen een te grote drempel om
nog in de detailhandel te stappen. “Dat hebben wij
ons ook wel bedacht, zegt Gepkina. “Toen we nog bij
de bank werkten, zagen we met regelmaat ondernemersplannen voorbijkomen. Veel van die plannen
zagen er goed uit en bleken in de loop der tijd ook
succesvol. Dat kunnen wij ook, hebben we bedacht.
Uiteraard is dit idee niet over één nacht ijs gegaan.
We hebben veel advies ingewonnen bij familie,
vrienden en experts. We hebben er vertrouwen in dat
we in Vlagtwedde een kans van slagen hebben. Onze
locatie is goed, het pand is fantastisch en ons aanbod
is fantastisch. Dat moet goedkomen!”
Feestelijke openingsweek
Op dinsdag 12 maart zal het pand feestelijk worden
geopend. Vrienden, familie en genodigden krijgen als
eerst de kans zich te verheugen op de nieuwe winkel.
Op woensdag 13 maart is iedereen welkom en worden er verschillende openingsacties gehouden. Ook
voor de kinderen natuurlijk. Een kinderkledingwinkel
was in Vlagtwedde nog niet aanwezig, reden te meer
om met kinderen langs te komen. Merken als Name It,
Jubel, Sturdy en Quapi zijn in ruime mate op voorraad. Wie tijdens de eerste dagen langskomt, maakt
kans op een fraaie kinder tas.
“Ook geven we verschillende damessetjes weg. Je
kunt je direct aanmelden als Vriendin van Twinzz, wat
we willen belonen. Op vrijdag 15 maart hebben we
een echte Vriendinnenavond, met lekkere hapjes en
drankjes. Iedereen is welkom, het is een vrije inloop.”
Zwaantje en Gepkina zijn enorm enthousiast jou te
mogen verwelkomen. Nieuwsgierig geworden? Vanaf
13 maart ben je van harte welkom in de winkel aan
de dr. P. Rinsemastraat 4a, Vlagtwedde (dat is naast
de Jumbo). Een eerste indruk krijgen is mogelijk via
twinzzmode.nl of kijk even op Facebook of
Instagram. Bellen is natuurlijk ook mogelijk;
via 0599-201082 en mailen gaat naar
info@twinzzmode.nl
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Het gaat lekker met de Jongens van Westen
Bij de Jongens van Westen kunt u, op afspraak, terecht voor alle soorten parketvloeren, zowel nieuw alsook renovatie. Bovendien is het mogelijk om uw
houten trap volledig te laten renoveren naar de nieuwste trends. In november
2018 is er bij Westen Tapijt & Wonen het naastgelegen pand – Marktstraat 58,
omgetoverd tot: De Jongens van Westen.

eens zo dat de verkoop van laminaat
bijvoorbeeld erg terugloopt en een
pvc-vloer is helemaal populair, maar
voor parketvloeren is ook voldoende
belangstelling. Het is trouwens ook
aan te raden een parketvloer met
regelmaat opnieuw te oliën; met goed
onderhoud houd je het langst plezier
van je parket.”
Al ruim 30 jaar is Westen Tapijt & Wonen bekend in Musselkanaal en ruime
omgeving als hét adres voor raamdecoratie, verf, behang en ruime selectie
vloerbedekking.

“Parket verkopen is jaren onderdeel
van Westen, nu hebben we dit een
eigen plek kunnen geven,” legt Frank
Westen, eigenaar van Westen Tapijt
& Wonen uit. De expertise van Eino
Schut, voorheen Vloerservice Schut,
is zo goed dat we dit volledig bij de

Jongens van Westen zijn gaan inzetten.” Het gaat goed met de Jongens
van Westen. Sinds de opening, nog
maar een paar maanden geleden, is
het een drukte van belang. De verkoop
of het renoveren van een parketvloer
is momenteel erg in trek. “Het is niet

20% korting op raamdecoratie
Westen Tapijt & Wonen heeft de
goede naam dat met elke klant volledig wordt meegedacht over de wensen.
Vakkundigheid en service staan in
deze voorop, van a tot en met z moet
de klant zich geholpen voelen. “Vertrouwen is hierbij de sleutel,” verklaart
Frank, “we willen niet alleen vakkundig
zijn, maar het ook uitstralen. Laten zien
dat we in elk aspect van woninginterieur experts zijn. Die expertise kan men
ook verwachten van de Jongens van
Westen.
Dat dit nu een los onderdeel is geworden, betekent niet dat onze sterke

punten minder gelden. Ook bij de
Jongens van Westen geldt vertrouwens
als basis.”
Doordat Westen de vakkundigheid zelf
in huis heeft, is men niet afhankelijk
van freelancers en zzp'ers. Schilders
worden nog wel ingehuurd, maar alleen waar al goed persoonlijk contact
mee is en die de gewenste kwaliteit
kan waarborgen. Het grootste voordeel
van expertise in eigen beheer is dat de
kosten zo laag mogelijk kunnen blijven.
Dat scheelt u weer in de portemonnee.
Geen moeilijke facturen die opgesplitst zijn in allerlei potjes, maar één
prijs. Duidelijkheid, daar houden ze
wel van bij Westen.
Gedurende de maand maart profiteert
u van maar liefst 20% op alle raamdecoratie. Een goede reden dus om weer
langs te gaan bij uw vertrouwde adres
in Musselkanaal, Marktstraat 60.

Westen Tapijt & Wonen en
de Jongens van Westen
Marktstraat 58/60
9581AC Musselkanaal
0599-412972
info@westenwonen.nl

22

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

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

23

(vervolg van de voorpagina)

Kwalitaria De Musketiers is het
nieuwe middelpunt van Ter Apel
Voor elk wat wils
Voor een lekkere lunch, warme maaltijd of snack zit je
goed bij Kwalitaria. In het brede assortiment is aan het hele
gezin gedacht. Van vers afgebakken broodjes, een gezonde
salade, burgermenu, friet met een snack tot een kindermenu; er is voor elk wat wils.
Kwalitaria de Musketiers is een plek die voor iedereen
toegankelijk is. Het maakt niet uit of je oud of jong bent,
alleenstaand of met het hele gezin langskomt, iedereen is
welkom. We vinden het belangrijk dat we zo’n gevoel ook
kunnen geven, dat we uitstralen dat we er zin in hebben.
Bij Kwalitaria De Musketiers kun je na het shoppen lekker
eten en drinken, maar zomers kun je ook lekker op het
terras zitten en kijken naar de bootjes die langs varen.
We hopen dat we van toegevoegde waarde worden in het
dorp, waar iedereen met een glimlach binnenstapt en met
een glimlach vertrekt."
Door de ervaring vanuit Emmer-Compascuum mee te
nemen naar Ter Apel heeft Kevin er absoluut vertrouwen
in dat Kwalitaria de Musketiers een blijvertje is in Ter Apel.
“De groep medewerkers is grotendeels wel anders natuurlijk, maar dat maakt voor het geheel niet uit. Iedereen,
Ter Apel of Emmer-Compascuum is enthousiast over het
assortiment en staat echt voor de kwaliteit die we willen
leveren. Je kunt bij ons écht lekker eten. Ons personeel
weet het en zet zich volledig in de kwaliteit volledig te
waarborgen. In ons brede assortiment is aan het hele
gezin gedacht. Complete maaltijden, burgers, friet, snacks,
salades, belegde broodjes en een kindermenu; wij hebben
voor elk wat wils. We hopen alle buurtbewoners binnenkort te ontmoeten."

De producten van Hollandse bodem van Kwalitaria zijn al
ruim 25 jaar nét even anders, en daardoor bijzonder lekker.
Als meest vooruitstrevende cafetariaformule van Nederland besteden ze aandacht aan kwaliteit én duurzaamheid.

Kwalitaria De Musketiers is gevestigd aan de Hoofdstraat
24 in Ter Apel. Het telefoonnummer is 0599-745045.
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Wilts Grondverzet in Stadskanaal
Wilts Grondverzet uit Stadskanaal is een gespecialiseerd bedrijf dat actief is in grondverzet, maaikorf- en sloopwerkzaamheden. Eigenaar Marcel Wilts is een vakman in hart
en nieren. Al ruim twintig jaar is hij actief als kraanmachinist, in de breedste zin van het
woord. Die ervaring heeft hij meegenomen in zijn eigen onderneming: Wilts Grondverzet. Het werk dat Wilts Grondverzet doet is zeer divers. Van sloopwerk tot aan bomen
rooien en van riolering tot aan grondverbetering; als er een kraan bij te pas moet
komen, dan belt u met Wilts Grondverzet.
Kraan- en Grondwerk
Sommige klussen vragen om groot materieel, terwijl anderen alleen met minikranen
te doen zijn. Niet overal is evenveel ruimte.
Gelukkig is er bij Wilts Grondverzet de beschikking over verschillende soorten en types kranen. Zodat altijd gedaan kan worden
wat vereist is. Het aanleggen van kabels en
leidingen gaat gepaard met vakmanschap.
Dan bent u bij Wilts Grondverzet aan het
juiste adres.

Sloopwerk
Het juiste sloopwerk is meer dan alleen
met een sloopkogel te werk gaan. Wilts
Grondverzet levert kwaliteitswerk als het
gaat om sloopwerkzaamheden. Is een
sloophamer vereist of een sorteergrijper?
Dit gaat eenvoudig omdat het allemaal op
de aanwezige kranen past.
Uitbaggeren en Beschoeiing
Het uitbaggeren van een sloot of vijver is

voor Wilts Grondverzet een eenvoudige
klus, ook in zeer drassige omstandigheden.
U kunt ervan op aan dat de klus vakkundig,
snel en volgens alle milieueisen afgeleverd
wordt.
Grondverbetering
Percelen waarvan de bovenlaag in slechte
staat verkeert, hebben de juiste verzorging
nodig. De grondlaag kan, als dat nodig is,
worden vervangen. De arme grond wordt
vervangen door een rijkere grond, soms
aangevuld met compost. Als het perceel er
om vraagt, dan kan er ook een drainagesysteem worden aangelegd, of er wordt op de
juiste manier een greppel gegraven.
Bomen knippen/rooien
Wie denkt aan grondverzet, die denkt
wellicht niet direct aan boomverzorging.

Toch bent u ook daarvoor bij Wilts aan het
juiste adres. Door middel van een speciale
bomenschaar kunnen taken tot wel 40
centimeter dik worden doorgeknipt. Bomen
knippen is een snellere en veiligere manier
om bomen te rooien. Er hoeft geen bomen
klimmer meer de boom in om deze uit te
kleden.
Wilts Grondverzet is een voordelig adres
voor het leveren van allerlei materialen zoals pvc-buizen, grind, zand, grond,
drainagemateriaal en dergelijke. Voor
het bestellen van goederen, of voor het
aanvragen van een offerte belt u met 0654354097 en u krijgt Marcel direct aan
de lijn. Of stuur een mailtje naar info@
wiltsgrondverzet.nl en u krijgt zo spoedig
mogelijk antwoord.
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De Naaibox in Stadskanaal is onderhand uniek is zijn soort

“Ook kan men bij ons terecht
voor bedrijfskleding waar we dan
het logo van u bedrijf op kunnen
borduren maar ook vele babyartikelen en ontzettend veel cadeaus, vooral voor de kraamtijd.”
Voor het machinaal borduurwerk
kan Helga zeggen dat hierin veel
mogelijk is.
De Naaibox is hét adres voor fournituren, maar ook voor machinaal
borduurwerk, het laten stomen van uw kleren en onder meer cadeauartikelen. De Naaibox is zo langzamerhand een unieke winkel aan
het worden. Eigenaresse Helga Nijenhuis kan juist daardoor heel veel
mensen in hun behoeften voorzien. Heel veel van dergelijke zaken
zijn er niet veel meer en zeker niet in de regio. “Onze klanten komen
inmiddels overal vandaan: Beilen, Borger, Winschoten, Veendam.”
“Hier in Stadskanaal is sinds kort
geen winkel meer die kleinvak
zoals garen ritsen, vlieseline
en biasband e.d. verkoopt. Wij
hebben ons assortiment daarom
uitgebreid met heel veel nieuwe
artikelen. Ook hebben wij in
ons assortiment de Wafelstof
opgenomen en diverse kleuren
voeringstoffen.

Van het verstellen en repareren van kleding tot de verkoop
van onder meer diverse soorten
sokkengarens, borduurpakketten, borduurstoffen, haak- en
breigaren en fournituren.
De volgende merken Durable ,
Scheepjes ,Schachermayer Rico ,
Lang Yarns , Lanarte , Pako en Dmc
zijn in de winkel ook aanwezig

“In de kelder hebben
we op dit moment
uitverkoop in diverse
artikelen met 50%
korting.”
“Graag willen wij de kelder vrij
maken voor iemand die er een
uitdaging in ziet om er stoffen
te gaan verkopen,we zijn dus
opzoek naar iemand die hier een
uitdaging inziet . Ik merk wel dat
het een stap is om in deze tijd nog
een winkel te beginnen maar ik
heb ook dagelijks de vraag of wij
ook stof verkopen ,dus er is wel
behoefte aan.”

Helga, met naast haar haar man
Peter, is daarom nog absoluut niet
van plan ermee te stoppen. Ze is
22 jaar geleden begonnen in haar
garage, 13 jaar terug verhuisde
ze naar het fraaie pand in het
centrum van Stadskanaal. “Ik ben
nog fit, dus ik kan nog wel een
paar jaar door, hoor. Bovendien
sta ik nog elke dag met plezier in
de winkel, dat ga ik mezelf niet
afpakken.”

Indien u meer informatie wilt
ontvangen of wilt weten hoe De
Naaibox eruitziet dan kunt u altijd
even een kijkje komen nemen aan
de Beneluxlaan in Stadskanaal.
Helga staat open voor al uw vragen. De Naaibox is gevestigd aan
Beneluxlaan 7 in Stadskanaal. Het
telefoonnummer is 0599-610921.
Op www.denaaibox.nl is meer informatie te vinden. Hebben we u
nieuwsgierig gemaakt kom gerust
eens kijken in de Beneluxlaan 7.
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Dak & Gevel Noord in Stadskanaal:
specialist in dakcoating
Vaak sta je er niet bij stil, maar een dak boven je hoofd is een groot goed. Een woning beschermt
je tegen kou, regen, warmte, wind. Alle weersinvloeden blijven buiten, daar waar je zelf veilig
en warm zit. Maar die invloeden van buitenaf hebben na verloop van tijd wel het nodige effect
op muren en daken, die zijn immers niet beschermd. Gelukkig val daar wat aan te doen.

zijn waterkerendheid verliezen. Dit kan worden
voorkomen door de dakpannen te coaten. Dak &
Gevel Noord biedt voordelige én snelle oplossingen.

Dak & Gevel Noord uit Stadskanaal is inmiddels
ruim 15 jaar expert op het gebied van reiniging,
renovatie en onderhoud van daken en gevels.
Zelfs het geven van een andere kleur op muur
of dak is mogelijk. Het herstellen van voegen,
schoorsteenrenovatie of een dakinspectie behoren ook tot het dienstenpakket.

Nanocoating
Door het gebruik van nanocoating ontstaat er
een nog betere penetratie van de ondergrond,
in vergelijking met het gebruik van traditionele
impregneermiddelen. Op deze manier worden
daken, maar ook gevels, beter beschermd; Bovendien rekt het de levensduur.

Alle voorkomende werkzaamheden aan dak
of gevel zijn in vertrouwde handen bij Dak &
Gevel Noord. Zo worden bij een dakinspectie
altijd tien vaste punten doorgenomen. Liggen
de pannen netjes, zitten er geen scheurtjes in,
enzovoort. Als een kleine reparatie nodig blijkt,
dan wordt dit meteen nauwkeurig uitgevoerd.
Uiteraard volledig in overleg.
Het reinigen van sterk vervuilde of verweerde
gevels gebeurt in veel gevallen middels het zogenoemde waterstralen. Zonder dat de voegen

tussen de stenen weg worden gestraald, is deze
methodiek krachtig genoeg om algen en andere
zware vervuling te verwijderen.
Dakcoating
Dakcoating is een van de specialismen van Dak
& Gevel Noord in Stadskanaal. De goed opgeleide werknemers hebben veel ervaring met het
coaten van dakpannen. Dit gebeurt voor zowel
particulieren als organisaties in de noordelijke
provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de
kop van Overijssel. Elke woning of bedrijfspand
kan er weer als nieuw uitzien!
Daken en gevels zijn onderhevig aan bijvoorbeeld weersinvloeden, uv-straling en (uitlaat)
gassen. Na verloop van tijd gaan algen en
mossen zich op en tussen de dakpannen en de
stenen nestelen. Hierdoor zal de kwaliteit van
de ondergrond in rap tempo afnemen en zal het

Dak & Gevel Noord is een gevestigde naam op
gebied van buitenschil onderhoud. Eigenaar
Rick Niemeijer is trots op zijn werknemers en
op Dak & Gevel Noord: ““Onze expertise is in
de wijde omgeving bekend. Niet voor niets dat
onze klantenkring behalve groot, ook trouw is.”
Een offerte aanvragen is eenvoudig via de website dakcoatingnoord.nl aan te vragen.
Uiteraard kan bellen ook: 0599-470307, of
stuur een mailtje naar info@dakengevelnoord.nl
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Houtbouw Mark Schreuder en Apperlo
Hout & Montagebouw samen sterk
Tuinhuisjes, schuttingen, overkappingen:
alles dat (deels) van hout gemaakt is en voor
jouw tuin bestemd is, dient vakkundig geplaatst te worden. Houtbouw Mark Schreuder is samen met Apperlo Hout & Montagebouw een ideale vakspecialist. Voor een
scherpe prijs waarbij kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Alle producten worden
naar wens van de klant gemaakt, zodat ook
jouw eigen ontwerp tot de mogelijkheden
behoort.
Mark en Christian kennen elkaar al lange
tijd. Ze zijn ook beide al jaren werkzaam in
de houtbouw, maar via verschillende paden
kwam het uiteindelijk tot een samenwerkingsverband. Waarom zou je elkaar beconcurreren, als je ook kunt samenwerken? De
samenwerking bevalt uitstekend en er wordt
dan ook uitstekend werk afgeleverd. Zoals
gezegd zijn ze erg handig in het plaatsen
van schuurtjes en tuinhuisjes, veranda’s of
overkappingen. Alles dat in een tuin gezet
kan worden van hout. En als de klus binnen is,
dan is dat natuurlijk geen probleem. Vakmanschap staat voorop en de heren zijn pas klaar
als jij volledig tevreden bent met het resultaat. Maar maak je daar maar geen zorgen om.
“Onze afwerking is wel een sterk punt,” vertelt Mark.
“Doordat we zelfstandig zijn, kunnen we onze eigen tijd
indelen. Uiteraard hebben we wel met een bepaald soort
werkdruk te maken, maar niet zoals je wel eens bij grote
concerns tegenkomt. We nemen de tijd om topkwaliteit af
te kunnen leveren. Technisch gedetailleerd, dus geen afgeraffelde werkjes. Het contact is direct, je krijgt altijd één
van ons aan de lijn. We weten dus direct over welk project
het gaat, dat scheelt alleen maar.”

Een keer wat anders
Eén van de specialiteiten van Houtbouw Mark Schreuder
en Apperlo Hout & Montagebouw is het plaatsen van zogenoemde kota’s.
“Een Finse kota is een tuinhuis, maar dan wel een zeer speciale. Je kunt het gebruiken om je schoffels in op te bergen,
maar het is ook ideaal als buitensauna, of een mancave
bijvoorbeeld. Vooral de uitstraling van een kota in je tuin

is geweldig. Je hebt kota’s in vele verschillende varianten
en maten. Als je een keer iets anders wilt dan een standaard tuinhuis, dan is dit zeker een overweging waard. We
plaatsen regelmatig kota’s, dus bij ons ben je aan het juiste
adres.”
Houtbouw Mark Schreuder en Apperlo Hout & Montagebouw zijn beide gevestigd in Nieuw-Buinen. Bel gerust op
06-44201721 of 06-43917246.
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Handelsonderneming Kuper opent op 15 maart
de deuren in het nieuwe onderkomen aan de
Mercuriusweg 1N in Ter Apel
Handelsonderneming Kuper is net één jaar actief als
betrouwbare partner in gebruikt kantoormeubilair en
nu al kan er verhuisd worden. De loods aan de Kloosterveenweg is simpelweg te klein geworden om de grote
voorraad te herbergen. Vandaar dat 15 maart het nieuwe
onderkomen aan de Mercuriusweg in Ter Apel geopend
zal worden.
Meer ruimte geeft automatisch meer mogelijkheden. Vandaar dat naast een ruime opslag ook een fraaie showroom
ingericht zal worden. Bureaus, bureaustoelen, allerlei
soorten kasten, het is in ruime mate aanwezig. Stel dat er
toch iets niet direct op voorraad is, dan kan Henk Kuper
hier snel op anticiperen. “Stel dat iemand 15 bureaus wil
hebben, dan kan dat binnen een dag geregeld worden.
Door onze contacten met groothandels zijn er korte lijntjes,
wat de snelheid alleen maar ten goede komt. We verkopen gebruikt meubilair en binnenkort komen hier ook
nieuwe stoelen en bureaus bij. Denk trouwens niet dat het
gebruikt meubilair ook echt te zien is. We controleren bij
binnenkomst alles op kwaliteit, daarna wordt het grondig
gereinigd en technisch gecontroleerd. Als er wat tussen zit
dat echt niet verkocht kan worden, dan wordt het ook echt
niet verkocht.”
Henk is dagelijks op pad en ziet veel meubilair voorbijkomen bij onder andere overheidsinstellingen. Mocht het
nodig zijn, dan kunnen op bureaus nieuwe bladen gemonteerd worden. “Wanneer bedrijven nieuwe inventaris nodig
hebben, dan is het zeker een voordelige keuze om ons
even te bellen. Ondanks dat het gebruikt meubilair betreft,
is het nog altijd van hoge kwaliteit. Beter dan bij een meubeldiscounter, waar je denkt voordelig uit te zijn.
“We leveren met onze bus al het meubilair zelf naar onze
klanten. Snelle levering vinden we belangrijk, waarbij we

natuurlijk zorgvuldig te werk gaan. We leveren zoals afgesproken is, alleen kwaliteit en optimaal schoongemaakt.”
Verhuizing
15 maart is de verhuizing van de Kloosterveenweg naar
de Mercuriusweg, vlak achter de Karwei. Hemelsbreed zit
er slechts een paar honderd meter tussen, het is toch een
paar weken extra hard werken geweest. Het nieuwe onderkomen, dus inclusief showroom, is gereed voor gebruik.
Alleen de voorraad moet nog worden verhuisd. Ik ben blij
dat in zo’n korte periode dat onze handelsonderneming
nu bestaat er een flinke groei is geweest. Het bewijst toch

dat wat je doet, aanslaat en dat er markt voor is. Voor ons
is het een extra drive door te gaan op de weg die we zijn
ingeslagen. Zolang het plezier er is, zullen we ons volledig
inzetten voor onze klanten.
Handelsonderneming Kuper
Mercuriusweg 1N | 9561AL Ter Apel
Tel: 06-40739587
info@kantoorkuper.nl
Voor de openingstijden kijkt u op kantoorkuper.nl
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Autobandrecycling.nl vindt nieuw en groter
onderkomen
in Stadskanaal
Het recyclen van autobanden is een wereld die
voor veel van ons niet erg bekend is. Dat is voor
de mannen van Autobandrecycling.nl natuurlijk
wel anders. Ongeveer vijf jaar geleden startte
men in Nieuw-Buinen met het inzamelen van
gebruikte autobanden. In 2019 is de volgende
stap gezet en is de verhuizing naar een groter
onderkomen in Stadskanaal een feit.
Meertend Trip, vestigingsmanager van Autobandrecycling.nl legt uit: “Bij elke autogarage of dealer
komen autobanden door vervanging van nieuwe
binnen, en die halen we dus wij op. Als wij de
wereld op deze manier van circulaire economie
kunnen helpen, dan doen we dat graag natuurlijk.
Ongeveer 20% van de banden wordt geëxporteerd, het overige deel wordt gerecycled tot
rubbergranulaat. We verschepen banden eigenlijk
over de hele wereld, Europa, maar ook veel naar
Noord- en Zuid-Amerika.”
“Van afval naar grondstof”
Rubbergranulaat kan worden gebruikt voor vele
doeleinden. Voor lijm bijvoorbeeld, maar ook iets
als remblokken en natuurlijk als korrels op kunstgrasvelden. “We vinden het fantastisch dat een
autoband op deze manier een tweede leven krijgt.
Het produceren van rubber is toch een heel proces
en als je het zo kunt hergebruiken, dat scheelt al in
de basis. Van afval naar grondstof, noemen wij het
wel eens.”
Het nieuwe onderkomen van Autobandrecycling.
nl is een stuk ruimer dan men gewend was en dat
bevalt uitstekend. Behalve dat het terrein stukken groter is en de opslag van banden daarmee
makkelijker, loopt het op kantoor ook soepeler.
“We hebben elf mensen in dienst, waarvan er vier
de hele dag op pad zijn om met een truck autobanden op te halen. Onze klantenkring bevindt
zich door heel Noordoost Nederland heen; autogarages, autodealers, eigenlijk overal waar met auto’s
gewerkt wordt, daar komen wij langs.”
Gecertificeerd proces
Het inzamelen van oude autobanden mag in
Nederland alleen gebeuren door gecertificeerde
inzamelaars. Autobandrecycling.nl is ISO 9001 en
RecyBEM gecertificeerd en zorgt voor een verantwoorde verwerking van afval.
Autobandrecycling BV
Voltaweg 1 | 9503GR Stadskanaal
085-2736759 | info@autobandrecycling.nl

Adverteren in
RegioMagazine?
Bel John ten Hoff:
06 - 30 72 46 09
of Louw Roukema:
0599 - 61 11 99

Foto: Harrie Meiringh
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Adverteren in
RegioMagazine?
Bel John ten Hoff:
06 - 30 72 46 09
of Louw Roukema:
0599 - 61 11 99
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Hoveniersbedrijf Veldhuis in Vledderveen neemt
met minder dan perfectie geen genoegen

“Dat we de beste zijn, dat we heel veel machines in bezit hebben, al dat soort pronkerige teksten, dat
hoef je van mij niet in de krant te zetten. Dat past niet bij ons, zo zijn wij niet. Wij zijn Hoveniersbedrijf
Veldhuis. Wat we doen, gebeurt met veel plezier en inzet. Eerlijk werk en optimale inzet voor onze
klanten.”
Voor Irma Veldhuis uit Vledderveen is normaal
doen bijzonder genoeg. Samen met haar man
Gerrie runt ze al jaren hun eigen hoveniersbedrijf
in Vledderveen. Wie met Veldhuis belt, krijgt ook
direct Irma of Gerrie aan de telefoon. Ze zijn beide

op de hoogte van alle projecten die er spelen;
groot of klein. “We leveren diensten aan zowel bedrijven als particulieren. We komen dan ook echt
de meest uiteenlopende zaken tegen. Het onderhouden van een tuin voor wie er fysiek niet meer

aan toe komt, het snoeien van een heg, of tijdens
een vakantie het gras maaien. Het kan allemaal.
Maar ook zijn er onderhoudscontracten mogelijk
om bijvoorbeeld bedrijfsterrein schoon en bijgewerkt te houden.”
Hoveniersbedrijf Veldhuis is veel meer dan alleen
groenwerkzaamheden. Het plaatsen van tuinhuisjes gebeurt met regelmaat van de klok en het
bestraten van een oprit of een terras is ook mogelijk. “We kunnen een tuin volledig inrichten. Van de
kleinste plantjes tot aan schuttingen en terrassen.
We denken mee, geven advies waar het nodig is en
uiteraard zullen we ons uiterste best doen om het
eindresultaat uitmuntend te laten zijn. We mogen
dan wel nuchtere Groningers zijn, we nemen met
minder dan perfectie geen genoegen.”

Een groot voordeel van de diensten van Hoveniersbedrijf Veldhuis is dat men wekelijks op de
veiling rondloopt voor de nieuwste trends in beplanting. Bovendien kunnen de planten niet verser
zijn dan zo. Tel daarbij de jarenlange ervaring in
het groen op en de conclusie kan getrokken worden dat nieuwe beplanting in veilige handen is van
Hoveniersbedrijf Veldhuis. De beplanting kan op
bestelling geleverd worden en eventuele bezorging in de regio is mogelijk. Een tuin kan helemaal
opfleuren door het plaatsen van andere planten en
struiken. Goed advies is daarbij zeer belangrijk.
“Als het aan ons ligt, komt er veel meer groen in
de tuin. Niet voor onszelf, maar omdat het zeer
belangrijk is in de waterhuishouding. Hoe meer
groen er in een tuin aanwezig is, des te beter wordt
regenwater weggevoerd. De regenbuien lijken de
laatste jaren steeds heftiger te worden, het kan
een ramp zijn als alles blank komt te staan. Wij
adviseren: meer beplanting, meer gras en minder
bestrating.”
Hoveniersbedrijf Veldhuis vindt u in Vledderveen,
3e Oomsberg 30. Geef ze eens een belletje op
0599-454035 om te horen wat ze voor u kunnen
betekenen.
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NL Glas & Montage in Ter Apel – voor alle
voorkomende glaswerkzaamheden
Sinds februari is Nick Lourens uit Ter Apel eigenaar van
NL Glas & Montage. Hoewel nog maar 25 lentes jong
heeft hij al ruime ervaring als glaszetter. De kans deed
zich voor om op eigen benen te gaan staan en met succes.
Ondanks dat hij nog maar net een maand bezig is, staat
de agenda al behoorlijk vol.
Als er een ruit vervangen dient te worden, of u kiest voor
een isolerende glasoplossing, dan is NL Glas en Montage
hét adres. Nick komt langs om de situatie te bepalen, al
het glas in te meten en aan de hand daarvan wordt een offerte opgesteld. Glaswerk is vakwerk, dus daar neemt Nick
volledig de tijd voor. Uiteindelijk wilt u zorgeloos kunnen
genieten van goed gezette ramen, zonder dat er woekerprijzen voor zijn gerekend. Bij NL Glas & Montage bent u
verzekerd van eerlijke prijzen.
“Omdat ik sta voor wat ik lever, geef ik tien jaar garantie op
al het glaswerk,” verzekert Nick. “Het is bij mij vanzelfsprekend dat er kwaliteit geleverd wordt.”
Voor zowel kleine reparaties als grote projecten
Wanneer de buurjongen het ruitje van de garage met een
voetbal heeft ingetrapt, dan kan dit snel verholpen worden.
Grotere projecten, zoals het plaatsen van een serre, hebben iets meer tijd nodig en vragen de nodige technische
kennis. NL Glas & Montage is ook voor zulke projecten een
betrouwbare partner. “Zeker, klussen zoals het plaatsen
een serre zijn leuke projecten en zijn vooral ook uitdagend.
Het geeft mij een voldaan gevoel wanneer er na afloop een
strak gemonteerd geheel staat. Ik word er nog blijer van als
ik mensen tevreden kan achterlaten.”
Als u er nog niet helemaal over uit bent hoe een project
aan te pakken, dan komt Nick graag langs om het nodige
advies te geven. Wenst u een offerte, dan is deze vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Moet er een ruit vervangen of gerepareerd worden, of een
kozijn vervangen worden? Het kan allemaal tegen een eerlijke prijs. NL Glas & Montage uit Ter Apel is uw totaalleverancier op het gebied van glas. Nick Lourens is zeer ervaren
op het gebied van glasreparatie en glasvervanging. U kunt
bij NL Glas & Montage terecht voor het plaatsen, repareren
en vervangen van dubbel glas, gehard glas, gelaagd glas,

draadglas, zonwerend glas en isolatieglas (HR+ glas en
HR ++ glas).
NL Glas & Montage
Sluisstraat 2 | 9561PW Ter Apel
Tel: 06-82940801
Info@glasenmontage.nl
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Geen vlek is te gek voor Vloervernieuwing.nl
Elke vloeroppervlakte in een woning of kantoorruimte
is in meer of mindere mate onderhevig aan slijtage. Spelende kinderen, maar ook het rollen van een bureaustoel,
het zorgt voor vlekken, krassen of deuken in de vloer. Dat
is niet erg, je voorkomt het toch niet, maar het is wel belangrijk om er de juiste zorg aan te geven. Vloervernieuwing.nl uit Stadskanaal neemt u die zorg uit handen. Zij
zorgen dat elke vloer onderhouden wordt, gerenoveerd
of gereinigd. Zelfs het aanleggen van een nieuwe parketof pvc-vloer behoort tot de mogelijkheden.
Aart de Boer, mede-eigenaar van Vloervernieuwing.nl is
duidelijk over de normen van zijn bedrijf. “We vertellen
geen onzin, we maken geen loze beloften. Als iets écht niet
wil, dan moeten we dat kunnen vertellen. Maar goed, we
kunnen wel veel, dus zo vaak komt het ook niet voor. Het
onderhouden van vloeren doen we graag, maar we weten
ook dat men zelf ook veel kan doen. Bij ons is topkwaliteit
onderhoudsmateriaal te verkrijgen, we weten ook wat waar
geschikt voor is, dus adviseren we zeker als het kan.”
GOP de Boer, waar Vloervernieuwing.nl onderdeel van
uitmaakt, is ruim 25 jaar geleden door de ouders van Aart
opgericht. Als vanzelf bevond Aart zich op een gegeven
moment in de wereld van de vloeren, dus hij weet waar
hij over praat. “Onze expertise, ik doe het echt niet alleen,

is in de wijde omgeving bekend. Niet voor niets dat onze
klantenkring behalve groot, ook trouw is. Onze onderhoudsbeurten laten resultaat zien en de vloerrenovaties
maken nog altijd weer het nodige enthousiasme los. Niet
voor niets zeggen we: geen vlek is ons te gek.”
Korte lijnen voor optimale efficiëntie
Vloervernieuwing.nl werkt aan alle denkbare vloertypen.
Behalve onderhoud verzorgt men ook inspecties en vochtmetingen. Advies over het verlengen van de levensduur
van de vloer is standaard. Buiten kantooruren beschikt
men nog over een 24-uurs servicedienst. Ideaal voor het
verhelpen van eventuele waterschades, klachten of andere

calamiteiten, die snel verholpen moeten worden.
De lijnen zijn kort, zodat het overleg en advies niet over
allerlei schijven hoeft te gaan. Snelheid en efficiëntie dekken de kosten, alleen maar voordelen dus. Dit geeft het
bedrijf ook de nodige flexibiliteit om direct op onverwachte
situaties te kunnen inspelen. Vloervernieuwing.nl is een
organisatie, die er op is gericht oplossingen te creëren voor
alle mogelijk uitdagingen omtrent vloeronderhoud.
Wie bij Vloervernieuwing.nl een onderhoudsbeurt voor
de vloer afneemt, profiteert nog tot en met maart van een
gratis onderhoudspakket. Ideaal om in huis te hebben.
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Ladies
Day & Night
werd goed
bezocht in
Stadskanaal
Vrijdag 1 maart jl was Pagecentrum in Stadskanaal voor
de 8e keer het decor van de Ladies Day & Night die daar
werd georganiseerd door Week in Week uit en RegioMagazine.

Meer dan 3000 vrouwen bezochten deze dag de talrijke
standhouders en deze deden dan ook goed zaken. Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat er in Borger-Odoorn
dit jaar ook weer een Ladies Day & Night wordt gehouden.
Deze gaat plaatsvinden op vrijdag 1 november 2019. De
locatie maken we binnenkort bekend via Week in Week uit.
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‘Het is vaak een laatste uitstapje’
Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN) biedt met de
Wensambulance ernstig zieke mensen met een beperkte
levensverwachting de mogelijkheid om op geheel eigen
wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Zo kunnen
ze een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven
toevoegen. Erik Roelfsema is wenscoördinator bij SANN.
Door Eline Lohman
REGIO – Sinds 2002 is Erik ambulancechauffeur van beroep.
Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk bij de Wensambulance
in het noorden van Nederland, voor de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. In 2009 werd de stichting
opgericht en toen trad hij toe als bestuurslid. Al snel werd
hij wenscoördinator. “Als iemand een wens heeft, kan deze
via de website of telefonisch aangevraagd worden,” vertelt
Erik over zijn vrijwilligerswerk. “Vervolgens ga ik de wens
helemaal uitwerken. Die wens kan van alles zijn, zoals een
dagje naar zee of naar een pretpark, of een familiebezoek,
musical enz. Ik maak een draaiboek en heb contact met de
huisarts of de zorginstelling waar iemand verblijft. Ik zet de
wens uit bij de 150 vrijwilligers, dat zijn ambulancechauffeurs, verpleegkundigen en verzorgenden. Zij geven aan
of ze beschikbaar zijn of niet. Vervolgens wordt de wens
uitgevoerd.”
Het betekent heel veel voor mensen dat zij een laatste
wens in vervulling kunnen laten gaan, volgens Erik. “Voor
mensen is het vaak een laatste uitstapje. Ze leven er
naartoe en hebben de dag van hun leven. Voor de familie is het ook een mooie afsluiter.
Zij geven vaak aan dat ze het heel fijn vonden dat een wens nog uitgevoerd kon worden.
Vaak krijgen we als dank een donatie.”

Voorlichting geven in het
Refaja Ziekenhuis

Erik noemt het ‘een soort roeping’ dat hij dit vrijwilligerswerk doet. “Het is zulk dankbaar
werk. Het kost me vrije tijd, er gaat veel energie en tijd in zitten, maar je krijgt er zoveel
voor terug. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen over de Wensambulance
Noord-Nederland praten en wat vrijwilligers en donateurs allemaal voor ons doen. Het
aantal wensen – die we uitvoeren - verschilt jaarlijks. Soms zijn het er 70, soms wat meer
of minder. We zitten op dit moment op 55. Maar we bereiden er jaarlijks meer voor, want
sommige mensen komen helaas voordat de wens uitgevoerd kan worden, te overlijden. Ik
vind het heel belangrijk dat dit soort dingen in stand wordt gehouden, dus ik ben blij dat
ik verbonden ben aan de stichting en dat ik me op deze manier in kan zetten voor mensen
die terminaal zijn.” (Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

Vindt u ook dat wij goed
werk doen?
Onlangs gaven Martijn en Emma voorlichting aan 4e jaars leerlingen verpleegkunde van
het Drenthe College te Emmen. Dit deden zij op hun stage-adres in het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal.
Wat doen we als Stichting? Wat kun je voor de Stichting betekenen als vrijwilliger? Ook de
Wensambulance was mee om een goede indruk van het geheel te krijgen.

Wilt u de Stichting Wensambulance Noord-Nederland financieel steunen? Als donateur
of sponsor, laat uw Wensen in vervulling gaan!
Voor meer info: info@wensambulancenn.nl
Rekeningnummer: NL19 RABO 01 02 44 42 26 t.n.v.
Stichting Wensambulance Noord Nederland/SANN
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Voorbeelden van sponsoring Wij komen graag iets
voor de Wensambulance
vertellen over de

Wensambulance

Ook geven wij de mogelijkheid tot het geven van een lezing over de Wensambulance.
Iemand van onze vrijwilligers kan dan op een door u aangegeven locatie een presentatie
geven over de wensambulance. Op deze wijze komt u meer te weten over onze stichting.
Wilt u dit ook eens organiseren mail dan naar info@wensambulancenn.nl.

Doneren aan de
Wensambulance
Zonder donaties kunnen wij helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook
van harte welkom. Wij kunnen alle vormen van donatie goed gebruiken om de laatste
wens van ernstig zieke mensen te vervullen. Of u nu vaste donateur wilt worden, een
éénmalig bedrag wil storten, of een periodieke schenking wilt doen, uw steun kunnen
wij goed gebruiken. Stichting Ambiance Noord-Nederland rekeningnummer NL19 RABO
01 02 44 42 26.

Op de ambulancepost in Sappemeer werd een cheque overhandigd met daarop een
bedrag van maar liefst €1199,85, bijeengebracht door deelnemers en sponsoren Ambulancezorg Groningen aan de Vierdaagse van Nijmegen 2018.
Heel erg bedankt hiervoor, weer een mooi gebaar!!

Fiscaal aftrekbaar
Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers
kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn
dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden,
gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt
dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een
maximum van 10% van het verzamelinkomen. Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.
Zelf actie ondernemen?
U kunt ons ook helpen door bijvoorbeeld een sportwedstrijd, een fancy fair, een concert in het teken van de Wensambulance te laten plaatsvinden. Uw actie kan natuurlijk
ook op onze website vermeld gaan worden. Wanneer u een
lezing over de stichting wilt organiseren, kunt u contact met
ons opnemen via info@wensambulancenn.nl. Eén van onze
vrijwilligers komt dan bij u langs om van alles over de Wensambulances te vertellen. Ook kinderen kunnen informatie
opvragen om een spreekbeurt over de Wensambulance te
geven. Wellicht kunnen we met de Wensambulance dan
ook langs komen op de school.

RegioMagazine
geeft bijdrage aan
Wensambulance
Ook RegioMagazine heeft de Wensambulance onlangs
een bijdrage overgemaakt van € 250.
“Ons bedrijf geeft bijna maandelijks wel iets aan een goed
doel of aan iemand die deze bijdrage op dat moment goed
kan gebruiken voor het welzijn van mensen en/of dieren”
aldus Harrie Meiringh, uitgever van het RegioMagazine.
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Over de Wensambulance Vrijwilligers
Wensambulance liepen
de “Tocht om de Noord”
Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN) wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van
hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun
leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben
meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit NoordNederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen en zo
een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen.
We willen mensen naar een voor de
persoon bijzondere plek brengen en
ze zo een speciale dag geven. Stichting Ambiance Noord-Nederland is
een stichting die is opgericht door
vrijwilligers die onder andere werkzaam zijn in de zorg.
Bestuur en vrijwilligers
Omdat er in het ziekenhuis of binnen de reguliere ambulancezorg niet altijd tijd is om iets extra’s te doen voor ernstig zieke
mensen, voelden wij de behoefte om een stichting op te richten. Wij willen ernstig zieke
mensen die afhankelijk zijn van liggend vervoer nog een hele speciale dag (of dagen)
geven. Op 11 februari 2009 is de Stichting Ambiance Noord-Nederland, na een aantal
maanden van voorbereiding, officieel van start gegaan. Wanneer ernstige zieke mensen
afscheid willen nemen van het leven, maar de omgeving niet in staat is te helpen met het
vervullen van deze wens, bijvoorbeeld door de ernst van de lichamelijke handicap, de
huidige conditie of de benodigde zorg tijdens een reis, willen wij helpen de wens geheel
kosteloos te vervullen. In het jaar 2012 hebben we ervoor gekozen om het woord “Wensambulance” boven de naam van de stichting te zetten, zodat iedereen meteen kan zien
wat wij doen.

In 2018 hebben een aantal vrijwilligers, de "Tocht om de Noord" gewandeld. Natuurlijk
werd er gewandeld in de shirts van Stichting Wensambulance Noord-Nederland.
Er werd gewandeld om o.a. de naamsbekendheid van de Wensambulance te vergroten.

Wie zijn wij?
Het bestuur bestaat uit Henk van de Boer (voorzitter), David Kremer (penningmeester) en
Ellie Bontes (adviserende rol over de ambulancezorg). Daarnaast zijn nog twee mensen
actief die het bestuur ondersteunen, namelijk: Wiebe Meintema (nazorg) en Erik Roelfsema (wenscoördinator) Ruim 155 professionele vrijwilligers zijn zeer betrokken bij de
Wensambulance. De statuten en jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.

Vrouwen van Nu in Eext
organiseerden lezing
over de Wensambulance
Onlangs was de Wensambulance te gast bij de Vrouwen van Nu afdeling Eext. Hier werd
een presentatie gegeven over wat wij als Stichting Wensambulance Noord-Nederland
(SANN) doen.
Een mooie avond met vele verhalen en vragen en soms ontroerende reacties. Wilt u ook
meer informatie of een presentatie voor uw vereniging, club of bedrijf, laat het ons weten
via: info@wensambulancenn.nl

www.wensambulancenn.nl

Folder aanvragen of
wens indienen?
Mocht u een folder willen aanvragen over de Wensambulance of wilt u een wens indienen? Alle informatie hierover kunt u vinden op www.wensambulancenn.nl

Wordt u ook vrijwilliger
bij de Wensambulance?
Zonder vrijwilligers, geen wensen
Wilt u ook vrijwilliger worden bij de Wensambulance in Noord-Nederland?
Door het invullen van uw gegevens in ons aanmeldformulier op de website kunt u zich
aanmelden als vrijwilliger van de Wensambulance in Noord-Nederland.

Wensambulance heeft al meer
dan 5700 likes op facebook
We hebben nu over de 5700 likes op onze facebookpagina. De Wensambulance bedankt
iedereen voor zoveel likes op de facebookpagina.
Hierdoor groeit de naamsbekendheid en weten steeds meer mensen de Wensambulance
te vinden zodat we nog meer wensen kunnen gaan vervullen. Natuurlijk kunt u ook alle
informatie vinden op www.wensambulancenn.nl

