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

Zonwering envoor
Rolluiken’
Dé reclamekrant van‘Jokazon
ondernemers
de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde
in Ter Apel is het gehele jaar actief. “Ons bedrijf is niet alleen gespecialiseerd in het tegenhouden
van de zon tijdens warme dagen,
maar middels het monteren van
rolluiken ook gespecialiseerd om
tijdens koude dagen de warmte
binnen te houden en de kou
buiten te sluiten, tegengaan van te
veel licht en het verminderen van
storende geluiden”, zegt eigenaar
Roy Kamst.
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Rolluiken zijn de perfecte oplossing
Het blijkt dat steeds meer mensen
rolluiken laten monteren. “Men komt
er steeds meer achter dat rolluiken
in veel gevallen de perfecte oplossing zijn voor zonwering, isolatie
en te veel licht en geluid”, legt Roy
Kamst
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aar dat is nog niet alles ehalve permanente make up heeft in usti
que ook de lancering plaatsgevonden van IK SKIN Perfecton 2.0, het
enige cosmeticamerk in Nederland dat door artsen wordt geadviseerd
bij het ondergaan van intensieve medische behandelingen als chemo
kuren en bestralingen. "Dat is de reden dat wij samenwerken met
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Permanente make-up is een nieuwe specialisatie
van Rustique in Musselkanaal

Bij Houthandel
Westerwolde
in Onstwedde kunt u
de plank niet misslaan!
Kijk voor al onze
aanbiedingen op pagina 10.

BASKO BOUW
Gasselternijveen
Voor al uw
bouwwerkzaamheden.
Zie onze advertentie
op pagina 5!

OPRUIMING BIJ
HARTMAN BEDDEN!

op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door
gaan hangen of zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op
de gevel.”
www.jokazon.nl
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onderscheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket:
opmeten, offerte, levering en montage. “We hebben alles in eigen hand
en hoeven niets uit te besteden, daarom kunnen we altijd efﬁci nt
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 en 13 okNieuwe collega: Julianne Bruining
tober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal, in
aarnaast heeft usti ue een nieuwe collega in de persoon van ulian
het Pagecentrum. Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis
ne Bruining, een ervaren schoonheidsspecialiste die binnen afzienbare
te maken met de zeer functionele rolluiken van ‘Jokazon Zonwering en
tijd haar opleiding tot allround specialist en gewichtsconsulent hoopt
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon:
af te ronden
at biedt ons de mogelijkheid om ruimere openingstij
0599-582286. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op
den te hanteren , vertelt vonne
e zijn nu ook op donderdagoch
www.jokazon.nl.
Zie ook onze advertentie op pagina 26!
tend en zaterdagmiddag geopend."
Verhuizing
Of het zo langzamerhand niet te klein wordt op de huidige locatie met
drie collega's en al die specialisaties, apparatuur en producten, vraagt
de verslaggever. "Zeker weten", bevestigt Yvonne. "En dat is ook de
reden dat er vergevorderde plannen zijn om te verhuizen naar een
ruimere setting. Als het zover is dan laten wij dat iedereen weten. We
blijven in elk geval in de Kanaalstreek."

"IK SKIN Perfection 2.0 speelt perfect in op de wens van iedereen om www.salon-rustique.nl en Facebook
mooi oud te worden met producten zonder huidonvriendelijke stoffen. Rustique blijft voorlopig eerst gevestigd aan de Schoolstraat 44a in
usselkanaal elefoon: 0
7 1 2 oor meer informatie kan er
ant juist die kunstmatige en belastende stoffen in huidverzorgings
een
kijkje
worden
genomen
op
www
salon rusti ue nl of op ace
producten zorgen er voor dat onze huid sneller veroudert!"
book/ INSTAGRAM. Zie onze advertentie op pagina 8

Laat uw schoorsteen
vakkundig vegen door
15 en 16 juni Metabo Roadshow
Klus
&Techniek
Schoorsteenbij Boiten
in Stadskanaal!
veegbedrijf JD!!
Zie onze advertentie op pagina 15.
Zie onze advertentie op pagina 3!!

VERBOUWINGSOPRUIMING

ALRIK HEKWERK EN OMGEVINGSBEHEER
uit Nieuw-Weerdinge is een veelzijdig bedrijf.

Zie onze advertentie op pagina 2.

Zie onze advertentie op pagina 33!

bij Gerard Hempen Keukens
Ter Apelkanaal!
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Uw oude hoortoestellen zijn geld waard:

Uw hoortoestellen een tweede ronde, weggooien is zonde!
De ontwikkeling van de hoortoestellentechniek heeft de afgelopen jaren een enorme
vlucht genomen. Met als gevolg: steeds
kleinere en betere hoortoestellen die optimaal
zijn toegesneden op de luisterbehoefte van de
individuele slechthorende. Door deze ontwikkeling worden zelfs gesprekken in een rumoerige omgeving weer verstaanbaar. Achtergrondlawaai wordt gedempt en spraak wordt
herkend en geaccentueerd, zo kan de drager
weer horen wat écht van belang is. Bijkomend
voordeel: deze minuscule hoortoestellen zijn
geheel onzichtbaar.
KLINKENDE INRUIL ACTIE
Heeft u hoortoestellen aangeschaft, maar draagt u
ze niet? Of kent u iemand die zijn of haar hoortoestellen niet draagt? Voor diegene die het hoortoestel in de kast heeft liggen, omdat het toestel
simpelweg niet
voldoet aan
de verwachtingen, heeft
Van den Berg
Hoortoestellen
een klinkende
inruilactie. Het
maakt niet uit
waar de hoortoestellen zijn
gekocht: u levert uw oude hoortoestel in, ontvangt
een klinkende korting op de aanschaf van een
nieuwe (uw inruilkorting kan oplopen tot maar
liefst € 850,-) en Van den Berg Hoortoestellen
doneert uw oude toestel aan de Starkey Hearing
Foundation!
STARKEY HEARING FOUNDATION
Wereldwijd zijn ruim 360 miljoen mensen slechthorend, slechts drie procent van deze slechthorenden is in staat om aanspraak te maken op goede
audiologische zorg. De Starkey Hearing Founda-

tion heeft als doel om deze grote groep slechthorenden, gratis, te voorzien van de juiste hoorzorg
en goede hoortoestellen. Inmiddels is de Starkey
Hearing Foundation in meer dan 100 landen actief
in o.a. Afrika, Europa, Amerika en Centraal Azië.
Van den Berg Hoortoestellen is maatschappelijk
betrokken en is dan ook trotse partner van de
Starkey Hearing Foundation. Sinds de oprichting
in 1984 heeft deze stichting wereldwijd meer dan
1,9 miljoen hoortoestellen geschonken aan hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks doneert
de stichting maar liefst 100.000 hoortoestellen. Uw
bijdrage helpt ook u mee om de wereld beter te
laten horen.
BELASTINGDIENST BETAALT MEE
Nog meer ﬁnancieel voordeel voor u: in het kader
van “privé-aankoop” is de aanschaf van deze toestellen ook in 2017 aantrekkelijk ﬁscaal aftrekbaar,
uw belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst
50% van de totale aanschafwaarde. Informeer bij
de audiciens van Van den Berg Hoortoestellen
naar een persoonlijke berekening van uw belastingvoordeel. Geeft u uw oude hoortoestellen een
tweede ronde, wilt u proﬁteren van een klinkende
korting en tegelijkertijd een goed doel steunen?
Leg dan uw oor te luister bij Van den Berg Hoortoestellen.
VAN DEN BERG HOORTOESTELLEN
BORGER
Ook voordelig uw oude hoortoestellen uit de kast
halen? Leg dan uw oor te luister bij Van den Berg
Hoortoestellen Borger. U vindt deze hoorspecialist aan de Torenlaan 12C in Borger. De locatie is
uitstekend bereikbaar en er is volop gratis parkeergelegenheid voor de deur. De openingstijden zijn
dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Loop
gerust eens binnen voor vrijblijvende informatie
en een gratis hoortest of bel voor een afspraak:
0599 – 235 444. Tot horens bij Van den Berg
Hoortoestellen

Welkom bij Juwelier Kluiter in Vlagtwedde
Juwelier Kluiter Vlagtwedde de Zinzi specialist tie sieraden en horloges uitgebracht waar Kim en Fatima mee
schitteren. Wilt u ook net als Kim Feenstra en Fatima Moreira
van de regio !

Constant op zoek naar de laatste trends de beste deals?
Dan vindt u bij Juwelier Kluiter altijd de beste merken
voor de scherpste prijzen. Juwelier Kluiter is alweer ruim
24 jaar gevestigd in Vlagtwedde, een mooi dorp dat ook
wel het hart van Westerwolde wordt genoemd. Juwelier
Kluiter is de specialist op het gebied van horloges en
sieraden. Of het nu gaat om een nieuwe aankoop, de reparatie van horloges en sieraden, of om vakmanschap en
service. Juist het aanbod van een optimale combinatie
van al deze elementen bij elkaar staat bij ons hoog in het
vaandel. En ook na uw aankoop staan wij uiteraard voor
u klaar! Kom gerust eens langs in onze winkel voor een
indruk van onze fraaie collecties van sieraden in zilver en
goud en horloges tegen betaalbare prijzen.
Onze goudsmid kan al uw wensen op zijn vakgebied voor u
vervullen. Iets nieuws laten maken, oude trouwringen vermaken naar een nieuw bijzonder sieraad met voor u een speciale
betekenis, of uw oude sieraden veranderen, hij maakt er iets
moois en blijvends van. Vanzelfsprekend is de reparatie van
al uw zilveren en gouden sieraden bij ons ook in vertrouwde
handen. Ook voor horloge reparaties bent u bij ons van harte
welkom, wij repareren tegen betaalbare prijzen alle horloges.

Juwelier Kluiter heeft de collectie zilveren sieraden van Zinzi
direct uit voorraad leverbaar: verschillende zilveren ringen,
meer verschillende prachtige zilveren armbanden, kettingen,
oorbellen, creoolhangers of hangers en een uitgebreide collectie van bedels of kettingen. Of je nu op zoek bent naar
een stoere zilveren armband, een schitterende bling ketting,
opvallende ‘statement’ ring of fashionable horloge.Zinzi en
Juwelier Kluiter willen draagplezier en fun toevoegen aan het
dagelijkse leven van die vrouw. Zinzi staat als Nederlands
sieradenmerk bekend om de betaalbare draagbare zilveren sieraden. Altijd kwaliteit en heel veel verkrijgbaar tussen € 19,95
en € 99,95. De Zinzi artikelen zijn ingedeeld in verschillende
categorieën zodat je gemakkelijk en snel je perfecte sieraad,
horloge of accessoire kunt vinden.

Kijk ook eens op juwelierkluiter.nl
Nu ook Zinzi Mart Visser collectie bij Juwelier
Kluiter

Prachtige zilveren sieraden van Zinzi ontworpen door Mart
Visser. Dat dit een goede combinatie is is goed te zien. De
krachtige ontwerpen in zilver met mooie graﬁsche vormen en
elegante silhoutten. De Zinzi by Mart Visser sieraden bestaan
veelal uit prachtige zilveren sieraden sets bestaande uit een
Mart Visser ring en Mart Visser hanger.

Zinzi horloges

Het populaire merk Zinzi (betekent: zin in zilver) gaat mee
met de laatste trends. De horloges van Zinzi zijn dan ook zeer
trendy, modieus en opvallend. Zinzi besteedt de grootste aandacht aan de kwaliteit van de horloges. Ze worden gemaakt
door de allerbeste designers en met de hand vervaardigd.
Met Zinzi bent u helemaal bij de tijd. Het horloge is lekker
groot en heeft een opvallende wijzerplaat die rondom bezet
is met echte Swarovski kristallen. De Zinzi Uno is in verschillende kleuren verkrijgbaar, dus er is altijd een Zinzi horloge
dat bij u past! En dankzij de los verkrijgbare lederen banden
in verschillende fashionkleuren geeft u uw horloge binnen
no-time een make-over.

Wij hebben in ons assortiment een grote keuze in geboortegeschenken, Parker pennen en vele andere leuke cadeaus.
Ook vindt u voor een jubileum het juiste blijvende cadeau.
Wij verkopen horloges van bekende A-merken als : Citizen,
Zinzi, Festina, Danish Design, S’Oliver, Esprit, Ancre, Orient, Kim Feenstra en Fatima Moreira de Melo zijn de vaste gezichPrisma, Sekonda, Skagen, Oozoo en Lorus.
ten van Zinzi. Om de 6 maanden wordt er een nieuwe collec-

de Melo pronken met de horloges van Zinzi? Druk uw eigen
wens, emotie en stijl uit met de horloges van Zinzi!

Kijk ook eens op juwelierkluiter.nl
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 18:00
Op maandag en zaterdag is de winkel gesloten.
Op zaterdag staan wij op de weekmarkt in Stadskanaal,u vindt
ons voor de Marskramer.
Wilhelminastraat 19 | 9541 AM Vlagtwedde
telefoon: 0599 313519. Wij accepteren de VVV-Cadeaubon.
Gratis parkeren voor de deur.
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Mellies Houtbouw in Nieuw-Buinen:
een jonge onderneming
die met robuust hout werkt

Door Jan Venema
Robuust. Stevig. Mooi houten bouwwerken. Dat zijn de indrukken die je krijgt als
je door de Facebookpagina van Mellies Houtbouw uit Nieuw-Buinen glijdt. Branco
Mellies houdt van eerlijk en degelijk materiaal. Dat is te zien bij de bouwwerken die
hij maakt.

Als Branco een opstal bouwt, levert hij die compleet af. ,,Van het fundament tot de nokpannen. De kozijnen, de dakgoten, de regenpijpen en natuurlijk het hang- en sluitwerk op ramen
en deuren’’, zegt de ondernemer. Maar zijn hart ligt bij het werken met hout. Waarom? Branco: ,,Hout leeft. Het is warm materiaal, want het is een natuurproduct. En je kunt er werkelijk
alles mee maken, je kunt er alles mee veranderen en je kunt er alles mee uitbreiden.’’

Schuren, veranda’s, carports of overkappingen. Branco Mellies bouwt ze robuust en sierlijk.
En hij bouwt ze snel. Van het bedrijf, dat nu ruim een half jaar bestaat, zijn al verschillende te
vinden in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en wijde omgeving, variërend van een bescheiden berghokje tot een ferme kapschuur. Het laatste gebouw meet vijftien bij vijf meter en is te zien op
het terrein van de opdrachtgever in Buinen. Daar zat zo’n twee weken werk in.

Mellies Houtbouw mag dan nog maar sinds september vorig jaar bestaan, het vakmanschap
dat onder het bedrijf ligt, gaat al een aantal jaren langer mee. Branco Mellies is voor hij voor
zichzelf begon zes jaar lang werkzaam geweest bij een ander houtbouwbedrijf.
Daar heeft hij veel vakmanschap en ervaring opgedaan, waar zijn eigen klanten nu de vruchten van plukken n hij heeft er veel contacten opgedaan, een ﬁks netwerk van vaklieden
opgebouwd. Daar plukt hij nu zelf de vruchten van. Als zzp'er (zelfstandige zonder persoBranco werkt doorgaans alleen. Maar soms heeft hij hulp nodig, zoals bij de kapschuur in
neel) werkt hij veel samen met andere eenmansbedrijven of grotere bouwondernemingen. De
Buinen. Daar zitten stukken hout in die zo groot zijn dat een timmerman ze onmogelijk in z’n ene keer is Branco’s algemene kennis of specialisme welkom bij de klus van een collega. De
eentje veilig op de plek kan krijgen of hanteren. In dergelijke gevallen roept hij soms de hulp volgende keer heeft hij zelf baat bij de gespecialiseerde kennis van een collega. In beide gevalin van een assistent. Branco Mellies: ,,Het liefst werk ik met hout van de Douglasspar. Of
len proﬁteert de klant er van
met eikenhout, dat nog een stuk zwaarder is. Zwaar hout, maar ook van een zware kwaliteit.
Zonder het hout te behandelen, staan bouwwerken van deze soorten hout tientallen jaren.’’
Het jonge bedrijf van Branco Mellies heeft een betrekkelijk rustige start gehad. Omdat hij in
Als het hout onbehandeld blijft, wordt het grijs. Veel mensen zien daar de charme van in. Wie het begin van de herfst van start ging en dan komt het buitentimmerwerk op een laag pitje te
het hout (redelijk) kleurecht wil houden, kan het behandelen met tal van houtbeschermingsstaan. Inmiddels is het voorjaar losgebarsten. Branco merkt dat hij het drukker krijgt. ,,Het
middelen.
begint aan te trekken’’, zegt hij. Z’n bedrijfsbus zal het komende seizoen vermoedelijk veel
kilometers maken. Zeker niet slecht voor een vakman die ruim een half jaar geleden voor
zichzelf is begonnen met de beperkte middelen die hij had. Mooie bedrijfskleuren op het
voertuig: oranje, olijfgroen en zwart. ,,Tja’’, zegt Branco, ,,die bus is tweedehands, maar doet
het goed. Dat oranje zat er al op. Hij was oranje met wit. De bedrijfsnaam Mellies Houtbouw,
het telefoonnummer, het e-mailadres en de steunkleur heb ik er later op laten stickeren’’.
,,Mooie bus toch?’’ zegt een voorbijganger die het toevallig hoort. Branco Mellies grijnst
tevreden.
Mellies Houtbouw | Zuiderdiep 146 | Nieuw-Buinen | 06 18 88 59 80
www.mellieshoutbouw.nl | info@mellieshoutbouw.nl
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'Van Wattum Makelaardij' uit Stadskanaal
Perfecte mix van zakelijkheid en gevoel
door Jaap Ruiter
Je wilt je huis verkopen of hulp bij het aankopen van
een huis, maar welke makelaar kies je dan? "Ik zou in
elk geval kiezen voor een ervaren en betrokken makelaar
met veel kennis van de regio waar de verkoop of aankoop
plaatsvindt", antwoordt Geert van Wattum van 'Van Wattum Makelaardij' uit Stadskanaal.
'Van Wattum Makelaardij' kan u nog beter van dienst zijn
Geert van Wattum begon in 2008 met een eigen makelaardij,
maar begon wel in een tijd toen de verkoop van woningen op
zijn dieptepunt was. De eigenaar van 'Van Wattum Makelaardij' is dus niet anders gewend dan zijn uiterste best te doen
en daarnaast altijd bereikbaar te zijn waardoor hij geen '9 tot
5'-mentaliteit heeft. "Want anders had ik het echt niet gered.
Mijn werkwijze is nog steeds hetzelfde als toen ik begon, met
als extra voordeel dat ik inmiddels over veel meer ervaring beschik waardoor ik mijn klanten nog beter van dienst kan zijn."
Betrokken en gepassioneerd
Geert van Wattum is een betrokken en een gepassioneerde makelaar, maar weet als geen ander hoe de prijzen in dit gebied,
waar hij zelf werkzaam is, zich ontwikkelen. "Deze regio kun
je niet vergelijken met de explosief gestegen huizenverkoop
in grote steden. Het gaat hier veel langzamer de goede kant
op. Als een klant een onrealistische vraagprijs heeft waarvan
ik zeker weet dat deze niet haalbaar is en hij of zij wil dat niet
aanpassen, dan vind ik dat je als makelaar ook zo eerlijk moet
zijn om tot de conclusie te komen dat we dan geen zaken kunnen doen. Hoe jammer ik dat ook vind. Huizenverkoop moet
realistisch zijn en geen luchtkasteel worden."
Persoonlijk contact
Geert van Wattum hecht veel waarde aan persoonlijk contact met zijn klanten. "Er moet een
klik zijn, dat vind ik belangrijk. En ook al ligt
de verkoop een poosje stil, ik blijf wel communiceren met mijn klanten. Ik denk met ze mee,
bescherm ze waar het nodig is en sta ze bij met
raad en advies. Zowel waar het verkoop als aankoop betreft. Bij verkoop probeer ik een goede,
maar wel realistische prijs te bewerkstelligen. Bij
aankoop moet ik de klant wel eens beschermen
dat hij niet te veel betaalt voor een woning waar
zijn hart naar uitgaat. De klant redeneert vaak
uit emotie, maar dat is meestal niet verstandig,
ﬁnancieel gezien
NVM
'Van Wattum Makelaardij' is vanaf het begin
aangesloten bij de NVM. "Als relatief klein
makelaarskantoor kan ik altijd terugvallen op de
enorme kennis van de NVM met eigen juridische
afdeling. Daarom kan ik ook de meest ingewikkelde contracten met allerlei mitsen en maren
afsluiten. Verder is het een voordeel dat het
NVM een landelijk uitwisselingssysteem heeft
waardoor alle aangesloten makelaars direct weten
waar en wanneer een woning te koop wordt aangeboden. Dat is een bijna onmisbaar onderdeel
bij een zoekopdracht als ik word ingeschakeld bij
de aankoop van een woning. Verder kan ik uiteraard optimaal gebruik maken van het populaire
Funda met het grootste woningaanbod van het
internet."
De nadelen van een internetmakelaar
Het is tegenwoordig een trend om zelf of via
een internetmakelaar je huis te verkopen. Dat
lijkt goedkoper maar blijkt in de praktijk tegen te
vallen. "Iedereen is natuurlijk vrij om te kiezen,
maar uit een onderzoek dat onlangs in het NRC
heeft gestaan komt naar voren dat wie een internetmakelaar in de arm neemt, gemiddeld 18000
euro aan opbrengt misloopt", vertelt Geert
van Wattum. "Uit datzelfde onderzoek komt
naar voren dat internetmakelaars de slechtste
onderhandelaars zijn. Er wordt geadviseerd om
te kiezen voor een makelaar met ervaring in een
bepaalde wijk of prijsklasse. Die weet gemiddeld
5 procent meer uit een deal te halen."
www.vanwattummakelaardij.nl
Op zoek naar een ervaren en betrokken makelaar
die op een zakelijke manier huis en hart verbindt? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen
met 'Van Wattum Makelaardij', gevestigd aan de
Saaksumborg 9 in Stadskanaal. Telefoon: 059961 33 66 of mobiel: 06 123 73 287. Voor meer
informatie kunt u ook kijken op
www.vanwattummakelaardij.nl
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OBS de Badde in Musselkanaal op de
kaart gezet met “Het Gedichtenpad”

De kinderen van de Badde maken een uniek
Gedichtenpad aan het Stadskanaal

RegioMagazine
Succes door Reclame!
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of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

Wat vooraf ging:
In 2016 is de school
ingeloot voor een
samenwerking met
schoolschrijvers.nl
en Biblionet Groningen. De schrijvers
van Schoolschrijvers.
nl delen hun liefde
voor verhalen lezen en
creatief schrijven. Op
deze wijze maken zij
de kinderen enthousiast voor de magie van
taal. Die magie heeft
kinderboekenschrijfster Gonneke Huizing
goed weten over te
brengen door het
afgelopen half jaar inspirerende gastlessen te verzorgen.
De leerlingen van alle groepen hebben een gedicht geschreven en Heleen Wilkens, een
bekende illustratice, heeft in de laatste les de kinderen ondersteund om een passende illustratie te maken. De handelsvereniging van Stadskanaal heeft houten schildersezels in bruikleen
gegeven waarop de gedichten zijn te bewonderen.
De Directeur J.H. Kruit benadrukt het belang van een goede aansluiting van de school in de
wijk. Het team is op de hoogte van wat er leeft en streeft naar het hoogst haalbare onderwijs voor de kinderen. Daarbij is een goede relatie met de ouders, bewoners van de wijk , de
peuterspeelzaal en de Stobbe van cruciaal belang. “Aansluitend op het inspectieonderzoek in
2016 gaan wij dan ook voor het predikaat “Excellent”. Daarmee zouden wij een van de eerste
scholen in het Noorden kunnen zijn die op alle onderdelen méér dan goed onderwijs biedt.”
Ook nieuwsgierig geworden?
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen op Het Gedichtenpad langs het kanaal
vanaf het ierde erlaat tegenover de ingang van de eta sportvelden
e fﬁciele
opening zal op woensdagavond 17 mei om 18:15 plaatsvinden in gezelschap van wethouder
Gezina Brongers en Gonneke Huizing. U kunt een wandeling maken langs de meer dan 35
gedichtenposters.
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Specialiteiten en Ambachtelijke Slagerij J. Hemmen in Onstwedde
is een combinatie van vakmanschap en passie

door Jaap Ruiter
Er zijn slagerijen en er is specialiteiten Slagerij J.
Hemmen uit Onstwedde. De ambachtelijke slagerij
van het ondernemerspaar Johnny en Jeichien Hemmen biedt meer dan alleen een stukje vlees. Behalve
een volwaardige en veelzijdige slagerij kunt u er
ook terecht voor barbecue, buffet, gourmet, salade,
hapjesschaal en zelfs voor een speenvarken aan het
spit. Daarnaast heeft 'Slagerij J. Hemmen' een eigen
traditionele worstenmakerij.
Kwaliteit
Kwaliteit staat altijd op de eerste plaats bij Slagerij J.
Hemmen. Kwaliteit in alle geledingen van het bedrijf op
het gebied van producten, keuze, creativiteit, advisering, hygiëne, presentatie, vakmanschap en service. "Wij
verkopen alleen vlees met een goed en positief verhaal",
vertelt Johnny Hemmen. "Dat betekent dat het vee een
diervriendelijk en waardig leven achter de rug heeft en
dat de aanvoer van de vleeswaren een constante kwaliteit heeft, zowel wat betreft samenstelling als versheid.
Alle vlees wat wij verkopen heb ik persoonlijk in handen
gehad, gekeurd en gesneden. Bij de geringste twijfel
gaat het niet in de verkoop. Het vlees komt voor het
merendeel hier uit de buurt. Dat vind ik prettig en is ook
nog eens duurzaam."

lingen en bezoeken workshops, voorlichtingen, nemen
deel aan excursies en komen als vakgroep regelmatig bij
elkaar om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren."
Erkend leerbedrijf
Bij Slagerij J. Hemmen zijn ze altijd op zoek naar iets
nieuws of verrassends. "Dat bedenken wij zelf of klanten
komen met ideeën", legt Johnny Hemmen uit. "Verder
probeer ik een aantal 'vergeten vleessoorten' weer onder de aandacht te brengen. Daarnaast vind ik het jammer dat er zo weinig jonge mensen voor het slagersvak
kiezen. Wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen.
Als erkend leerbedrijf hopen wij onze stagiaires enthousiast te maken voor het vak."

Vlees is gezond
De smaak van 'vlees met een verhaal' heeft ook een
betere smaak. "Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de bekende kiloknallers", zegt Johnny Hemmen.
"Een goed stuk vlees wat op de juiste manier is bereid
is heel gezond. Het bevat eiwitten, vitamines en ijzer."
Daarnaast werkt Johnny Hemmen voor de bekende bioboerderij 'Landleven' uit Onstwedde. "Wij bewerken het
vlees en maken er gevarieerde vleespakketten van."
Passie wordt gewaardeerd
Vanwege de hoge kwaliteit van het vlees, het complete
assortiment, de eigen befaamde worstenmakerij en de
aanvullende specialiteiten trekt Slagerij J. Hemmen klanten van ver buiten Onstwedde. Johnny en Jeichien Hemmen en hun medewerkers zijn daar maar wat trots op.
"Het is fijn om te merken dat onze gezamenlijke passie
voor het vak zo gewaardeerd wordt. We doen er dan ook
alles aan om op de hoogte te blijven van alle ontwikke-

www.slagerijhemmen.nl
Slagerij J. Hemmen is het adres voor kwaliteit en gevestigd aan de Dorpsstraat 38 in Onstwedde. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0599-33 19 14 of een kijkje
nemen op www.slagerijhemmen.nl of op Facebook
(Specialiteiten Slagerij J. Hemmen).
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Allround Bestrating Noord uit Stadskanaal is een allround,
veelzijdig en betrouwbaar bestratingsbedrijf met eerlijke en
scherpe tarieven

Aanleg nieuw terras in wildverband
door Jaap Ruiter
'Allround Bestrating
Noord' uit Stadskanaal is
een allround, veelzijdig en
ﬂexibel bestratingsbedrijf
met veel vakkennis en
jarenlange ervaring. 'Allround Bestrating Noord'
is met name gespecialiseerd in alle voorkomende
bestratingswerkzaamheden
rondom het huis. "Daarbij
kun je denken aan sierbestrating, opritten, parkeerplaatsen, terrassen en
verder alles wat een stenen
ondergrond heeft", vertelt eigenaar Arie van Roessel. "Daarnaast werken wij ook voor
aannemers."

Eerlijk en scherpe prijs
ij llround estrating
Noord staan betrouwbaar
heid en kwaliteit voor op
aarnaast vind ik het
belangrijk dat de prijs eerlijk
en scherp is , zegt rie van
oessel
n hecht ik veel
waarde aan het maken van
duidelijke en heldere afspra
ken zodat er geen misverstan
den ontstaan odra er een
overeenkomst is gaan we aan
de slag en werken altijd op de
meest efﬁci nte manier om
de klus zo goed en zo snel
mogelijk te klaren ls we meerdere dagen bezig zijn laten we de werkplek altijd netjes achter
voordat we naar huis gaan

Degelijk, strak en netjes, zonder nawerk (zoals het hoort)
llround estrating Noord is het adres voor zowel robuust als ﬁjn straatwerk et eindresul
taat is echter altijd degelijk, strak en netjes, zonder enig nawerk voor de opdrachtgever oals
het hoort , voegt rie van oessel er aan toe erder zijn wij in staat om een bestratingsklus
compleet te verzorgen, inclusief sloopwerkzaamheden, afvoeren en levering van alle materia
len en stenen die nodig zijn

Goed gereedschap en professionele apparatuur
ls vakman stratenmaker weet rie van oessel als geen ander hoe belangrijk het is om over
goed gereedschap en professionele apparatuur te beschikken
at heb ik altijd bij mij en is
voor mij een voorwaarde om in combinatie met een uitgebreide vakkennis en ervaring een
degelijk, strak en net eindresultaat te bereiken, zodat de opdrachtgever tevreden is aar doe
je het voor en is daarom altijd ons streven oor minder doe ik het niet, want ik wil ook trots
op mijn werk kunnen zijn k werk liever een uurtje langer door zodat het perfect is dan mij er
met een antje van eiden af te maken at past niet bij mij

ok nemen wij rioleringswerkzaamheden en kleine aanpassingen in de tuin en aan het huis
voor onze rekening als dat zo uitkomt een probleem n als de opdrachtgever nog geen
idee heeft hoe hij of zij het wil hebben, dan denken wij graag mee ij alle opdrachten ben ik
vanaf het begin tot het eind altijd het enige aanspreekpunt ij kleine klussen kom ik alleen,
bij grote klussen kom ik samen met andere vakbekwame medewerkers

Vrijblijvend contact
ls u op zoek bent naar een allround bestratingsbedrijf, dat met name gespecialiseerd is in
particuliere opdrachten en daarnaast ook bijkomende werkzaamheden als riolering en kleine
tuinaanpassingen voor zijn rekening kan nemen, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen
met llround estrating Noord uit tadskanaal elefoon: 0 0 22 17
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Boiten Techniek in Stadskanaal is een technische groothandel
met alleen maar A-merken voor echte professionals uit Bouw en
Industrie die hoge eisen stellen aan machines, gereedschappen,
kleding en ijzerwaren
door Jaap Ruiter
Uw verslaggever rijdt er vaak langs, maar
heeft in al die jaren nimmer een verhaal
geschreven over Boiten Techniek aan de
Steenhouwer in Stadskanaal. En waarom
eigenlijk niet? Tijd voor een bezoek en een
kennismaking derhalve!
Technische groothandel in A-merken
"Dat we vrijwel nooit in de krant staan met
een verhaal komt omdat we puur een technische groothandel zijn voor Bouw en Industrie,
ZZP'ers en ervaren doe-het-zelvers die hoge
eisen stellen aan machines, gereedschappen,
ijzerwaren en kleding ", vertelt mede-eigenaar
Marcel Helweg. "Vaak moeten deze beroepskrachten onder extreme omstandigheden werken. Onze kracht is de levering van professionele
producten van alleen maar A-merken voor echte
professionals, zodat zij ook in regen, wind, zand
en kou hun vaak zware werk kunnen doen. Onze
producten hebben een lange levensduur en kunnen tegen een stootje."
De snoerloze bouwplaats
Speciaal voor deze professionals houdt Metabo
op 15 en 16 juni een roadshow waar kennis kan
worden gemaakt met 'de snoerloze bouwplaats'.
"Want die kant gaan we op omdat vooral de lithiumbatterijen van Metabo maar liefst 67 procent
meer vermogen leveren dan de huidige generatie batterijen en je er bijna dubbel zo lang mee
kunt werken (87 procent) dan met de standaard
accu's", vertelt Marcel Helweg. "Vanwege deze
extreem krachtige accu's is het straks niet meer
nodig om machines met snoer te gebruiken.
Binnenkort wordt er getapt, gezaagd, geboord en
geschuurd zonder een stopcontact in de buurt.
Dat biedt beroepskrachten veel meer vrijheid."

Metabo: De snoerloze bouwplaats is werkelijkheid geworden
Met meer dan 80 machines in de 18 Volt-range dekt
Metabo bijna alle toepassingen snoerloos af, en met de
kracht van de Metabo LiHD accu-packs biedt Metabo
ook machines aan die tot nu toe ontbraken: accu-machines in het absolute hoogste vermogensbereik zoals de
nieuwe grote haakse slijper, die de kracht heeft van een
machine op netvoeding met 2.400 Watt. Andere machines als accu-tafelcirkelzagen, zware accu-boorhamers of
snoerloze stofzuigers volgen spoedig.
De accu-technologieën van de verschillende fabrikanten zijn
niet uitwisselbaar met elkaar. Bij accu telt het systeem. Een
professionele gebruiker moet nauwkeurig afwegen welke
fabrikant het beste assortiment machines heeft voor zijn toepassingen. Want als hij net als vroeger met vele verschillende
machines werkt, heeft hij voor ieder merk de bijbehorende
accu-packs en laders nodig, en dat wordt zeer snel kostbaar en
onoverzichtelijk.
Productiviteitsvoordelen wegen verreweg zwaarder dan meerkosten
Bovendien is de prijs van de apparaten zonder accu-packs en
lader – de zogenaamde bodies – bijna gelijk aan die van de
vergelijkbare elektrische machines. Wie dus kiest voor het systeem van één fabrikant en zo accu-packs en laders voor al zijn
accu-machines kan gebruiken, heeft bij het kopen van andere
apparaten praktisch geen kostennadelen, maar bespaart van
het begin af aan geld door de betere productiviteit.
Uitwisselbaarheid dankzij intelligente accu-packs
Vele gebruikers reageren zeer verbaasd, als ze horen dat bij
Metabo de oudste Li-ion accu-packs uit het jaar 2009 nog
op ieder actuele accu-machine en iedere lader passen. De
uitwisselbaarheid binnen het Metabo accu-systeem is 100% –
gisteren, vandaag en morgen.
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Nieuwe locatie voor Mooi bij Heidi uit
Stadskanaal
Heidi Koorn, eigenaresse van Mooi bij Heidi, is per 1
april met haar salon verhuisd naar de Krommewijk 15R
te Stadskanaal, nadat zij jarenlang bij Fraaai Body &
Beauty in Musselkanaal gevestigd was.
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Bij Heidi kunt u terecht voor Oolaboo, een Nederlands
product op natuurlijke basis, welke veilige en waardevolle voedingsstoffen ontwikkelt om de huid en haar van binnenuit te
verzorgen. Dit in samenwerking met op voeding gebaseerdehoog geconcentreerde en doeltreffende cosmetica voor onze
buitenkant. Dit alles is mens-, dier- en milieuvriendelijk getest.

ADVERTEREN IN REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of Mariska Teerling: 0599 - 61 33 36

Ook kunt u bij Heidi o.a. terecht voor de volgende behandelingen: oil control, saveguard, ageless, truf e indulgence,
beauty sleep, massages, make-up (dag, avond en bruids makeup). Heidi werkt met LOOkX, een moderne make-up die met
haar tijd meegaat. LOOkX presenteert twee keer per jaar haar
nieuwe collectie. In de toekomst wil Heidi haar behandelingen
uitbreiden met manicurebehandelingen en nagels lakken.
Op de website kunt u terecht voor alle informatie per behandeling. De behandelingen zijn exclusief en effectief. Omdat
iedereen anders is, geeft Heidi altijd een passend advies,
afgestemd op uw persoonlijke wensen.
Mooi bij Heidi staat garant voor kwaliteit en professionaliteit
op het gebied van eaut en ellness eidi gaat e ibel om
met de wensen van de klant en reserveert alle tijd voor uw
rust, ontspanning en persoonlijk advies.

Mooi bij Heidi is geopend op dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur,
woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot
20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur en op zaterdag van
8.30 tot 12.00 uur. Buiten openingstijden zijn wij uitsluitend
op afspraak geopend.
U vindt Mooi bij Heidi aan de Krommewijk 15R in Stadskanaal. Tel. 06-53448338 of kijk op onze website: www.mooibijheidi.nl. Tevens kunt Mooi bij Heidi volgen op Facebook:
MooiBijHeidi.

Colofon
Autocenters van Staalduinen Louwes (ACSL)
in Stadskanaal opende Nissan-vestiging
Autocenters van Staalduinen Louwes(ACSL) is al
jarenlang een bekende naam in de regio StadskanaalVeendam-Emmen-Assen-Winschoten. Mede-eigenaar
Gerrit van Staalduinen is dan ook maar wat trots op zijn
bedrijf dat hij met buitengewoon veel plezier runt. De
zaken gaan prima en dus besloot hij naast de bekende
merken KIA, Honda, Citroën, Nissan en Mitsubishi uit
te breiden. Het bedrijf opende op 7 april jl. een Nissanvestiging aan de Koperslager 1 in Stadskanaal.
,,We hebben naast ons bestaande pand het pand van voormalig Actief Trip gekocht en deze aangepast”, zegt Van
Staalduinen. ,,Wel dusdanig dat aan de eisen van Nissan is
voldaan. Daar kom je niet onderuit en het is ook goed dat we
dat doen.” Er kwamen nogal wat mensen op de opening die
door burgemeester Baukje Galema van Stadskanaal werd verricht af. ,,Er waren zeker een paar honderd mensen. Eigenlijk
allemaal genodigden.” Maar er kwamen meer mensen op de
opening af. Zo was Koen Maes, directeur van Benelux Nederland ook present. Hij keek zijn ogen uit en was vol lof over
het knap staaltje werk dat Van Staalduinen leverde. Alle aanwezigen maakten een praatje, bekeken het verbouwde pand
en aten en dronken wat. Saillant detail is trouwens dat het vernieuwde pand als eerste Nissan-dealer van de Benelux volgens
de nieuwste eisen van Nissan is ingericht. ,,Daar zijn we dan
ook erg trots op”, zegt Van Staalduinen die het de afgelopen
weken maar wat druk heeft gehad, maar dat er uiteraard graag
voor over had. ,,We staan er voor onze klanten en willen hen
het allerbeste bieden en hopen dan ook dat men bij ons een
auto koopt en voor reparaties e.d. naar ons toekomt.”
Het pand ziet er prachtig uit met een oppervlakte van 1250
vierkante meter. Niet de kleinste showroom dus. ,,Hoeveel
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auto’s erin kunnen? Geen idee. Heel veel in ieder geval. Ik
zeg van ‘laat de mensen maar langskomen, dan kunnen ze het
zien’.” Veel mensen weten de weg inmiddels te vinden. De
grote schare vaste klanten bijvoorbeeld, maar ook nieuwe.
Ze zijn toch wel benieuwd geweest naar wat ASCL Nissan
tadskanaal, want zo heet het bedrijf ofﬁcieel, heeft te bieden
en wie goed doet, goed ontmoet. Zo geldt het ook voor de
Stadskanaalster Nissan-dealer die vanaf de opening tot en
met Tweede Paasdag voor heel mooie aanbiedingen had
gezorgd. Ook daar kwamen genoeg mensen op af. ,,Het was
erg geslaagd en ik kijk dan ook terug op een prima verlopen
opening”, zegt Van Staalduinen.
Ook bij ASCL Nissan Stadskanaal staat het personeel elke dag
voor de klant klaar: voor het verkopen van een goede auto,
maar ook voor al uw reparaties. Ook is er een zogenaamd
‘DESIGN LAB’. De klant kan er zijn of haar Nissan geheel
volgens eigen wensen laten samenstellen. U vindt Autocenters
van Staalduinen Louwes aan de Koperslager 1 Stadskanaal.
Tel. 0599-725044 of kijk eens op www.acsl.nl.
(Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Het Kunstevenement Exloo,
op zondag 4 en maandag 5 juni
(Pinksterweekend) van 11.00 tot
17.00 uur in Beeldentuin en
Galerie Zwakanaga
Beeldentuin Zwakanaga in Exloo is inmiddels een begrip als het gaat om prachtige
beelden en kunstobjecten, een rijke wilde bloementuin, een vijver met beekloop en de
heerlijke serene rust. Op diverse plekken in de 5000 m2 grote tuin staan zitjes waar u
kunt genieten van de kunstobjecten, de prachtige bloemen en de stilte. De beelden
en verschillende kunstobjecten van de zomerexposanten staan verspreid over de tuin
geplaatst, zodat ze ten volle tot hun recht komen. Er valt ontzettend veel te zien en te
beleven. Deze tuin met al het moois brengt kunst/natuur en mens dichter bij elkaar.
Tijdens het Pinksterweekend vindt er een prachtig kunstevenement plaats, waar naast de 22
zomerexposanten ook 43 kramen staan met een grote variëteit aan kunst. Beelden en objecten
van brons, steen, glas, metaal, hout, schilderijen en textielkunst, mozaïek en porselein.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om Studio JOB uit Odoorn uit te nodigen om kunstwerken te maken. De naam Studio JOB Odoorn is
met zorg gekozen. Studio staat voor een kleine
werkplaats of atelier, maar is ook het synoniem
van een kleinere woning. JOB staat voor Jongeren Onder Begeleiding en is de Engelse vertaling
van het woord werk.
Gelegen in een oorspronkelijk fabriekspand te
Odoorn, bieden zij jongeren met een hulpvraag
een plek waar zij onder begeleiding hun talenten
kunnen ontdekken en ontwikkelen. De werkomgeving bestaat uit meerdere studio’s waarbij
elke studio zijn eigen doel dient. Er wordt door
maximaal tien jongeren tegelijk met de handen
gewerkt, waardoor mooie, maar vooral ook creatieve producten ontstaan. Van buitenkachel tot
kussen, van broodplank tot lamp; aan diversiteit
bij Studio JOB geen gebrek. Een groot deel van
deze producten wordt toegevoegd aan het assortiment van Pand 11, een winkel gehuisvest in
hetzelfde pand.
De jongeren zullen kunst vertalen op eigen
wijze, de resultaten zullen verrassend en inspirerend zijn. Op beide dagen kunt u ook weer gaan
genieten van muziek. Zangformatie LINK III
zal op eerste Pinksterdag hun prachtige nieuwe
repertoire laten horen. En ook tweede Pinksterdag hebben we mooie muziek van Erin Go
Bragh.
Beide dagen bent u van harte welkom van 11.00
tot 17.00 uur. Locatie: Hoofdstraat 58 (achter
het gemeentehuis), 7875 AP Exloo. De entree
bedraagt €2,- (waarbij een groot deel van het
bedrag wordt geschonken voor het onderhoud
van de tuin).

RegioMagazine
Succes door Reclame!

ADVERTEREN IN
REGIOMAGAZINE?
Bel John ten Hoff:
06 - 30 72 46 09
of Mariska Teerling:
0599 - 61 33 36
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Ron Haans in Stadskanaal biedt op maat gesneden
lichaamsonderhoud, wanneer en zolang je maar wil

Door Jan Venema
p vaste tijden sporten, in de le voor de bank om je buikspieren te trainen. itnessuurtjes missen omdat je onverwacht moet overwerken. ij sportschool Ron aans in
tadskanaal behoort dat allemaal tot het verleden. De sportschool is uur per dag,
zeven dagen per week en
dagen per jaar open.

kertijd wordt geregistreerd wie er binnen is. Het systeem vergt vertrouwen tussen de leiding
van de sportschool en de klanten. De sporters kunnen er op vertrouwen dat er altijd toezicht
is. De sportschool vertrouwt er op dat de klanten netjes met de voorzieningen omgaan. In de
nacht van zaterdag op zondag met vrienden binnen komen en een feestje bouwen, is er niet
bij. Hallatu: ,,Als sporters lid worden en een sleutel krijgen, tekenen ze een overeenkomst van
drie pagina’s waarop duidelijke huisregels staan. Het werkt. We hebben nog nooit problemen
Bedrijfsleider Jafeth Hallatu: ,,Iedereen heeft minder tijd tegenwoordig. Mensen gaan het liefst gehad.’’
naar de sportschool wanneer het hen uitkomt. Bij ons is de klant koning en dat betekent dat
hij mag sporten wanneer hij wil en hoe lang hij wil. Wie bieden daar de mogelijkheden voor.’’
on aans heeft de sportschool aan de enelu laan ink verbouwd et sportcentrum heeft
een ink oppervlak met een groot aantal voorzieningen, onderverdeeld in verschillende zones
Uiteraard is er begeleiding op de sportschool. In de vestiging in Stadskanaal bestaat deze uit
Zo is er een zone Ready Steady Go, toestellen die je meteen en eenvoudig kunt gebruiken.
vier personen, die allemaal gediplomeerd sportinstructeur zijn en een opleiding tot bedrijfsEr is een Ab Stretch zone, waar je ondermeer je buikspieren kunt trainen en strekoefeningen
hulpverlener hebben afgerond. Maar in -bijvoorbeeld- de nachtelijke uren is deze begeleiding kunt doen. Er is een Free Weight zone, waar met dumbells en losse schijven kan worden
niet ter plaatse aanwezig.
getraind n de cardiohoek vinden ﬁetstrainingen en oefeningen op loopbanden plaats r zijn
voorzieningen voor spinning en er kunnen BKick bosklessen worden gevolgd. Teveel om op
,,Maar er is toezicht op afstand’’, zegt Hallatu. ,,Op alle vestigingen van Ron Haans zijn came- te noemen.
ra’s, waarmee in een centrale meldkamer de boel in de gaten wordt gehouden. Verder zijn er
paniekknoppen geïnstalleerd en kunnen bezoekers, als er geen begeleiding is, een veiligheids- De sportschool werkt samen met personal trainers, die klanten een op een ondersteunen bij
ketting dragen. Door in geval van nood op de paniekknop te drukken of de veiligheidsketting het aanpassen van hun levensstijl. En er wordt samengewerkt met diëtisten en fysiotherapeute activeren is het mogelijk binnen een kwartier tijd een ambulance, brandweer of politie ter
ten. Verder biedt de sportschool nog het een en ander op het gebied van wellness.
plaatse te krijgen. Gelukkig is dat tot dusver op geen van de vestigingen nodig geweest.’’
De kleedkamers zijn voorzien van sauna’s en er zijn zonnebanken.
Naast Stadskanaal heeft Ron Haans vestigingen in Winschoten, Groningen, Hoogezand en
het Duitse Weener. Wie lid is van de sportschool kan te allen tijde op elk van deze vestigingen
terecht. De elektronische sleutel die de leden krijgen, geeft toegang tot alle locaties. Tegelij-

Ron Haans | Beneluxlaan 2A Stadskanaal | 0599 655 008
www.ronhaans.nl | stadskanaal@ronhaans.nl
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Op zoek naar personeel? Abiant in Stadskanaal biedt u flexibele medewerkers!
door Jaap Ruiter
Abiant Uitzendgroep timmert voortvarend aan de weg
en heeft inmiddels 10 regionale vestigingen in de drie
noordelijke provincies. "Wat dat betreft weten we precies wat er speelt en wat er nodig is omdat we gevestigd
zijn in hetzelfde gebied waar onze uitzend- en detacheringsmedewerkers werkzaam zijn", opent Jan Willem
Speelman, vestigingsleider van Abiant Stadskanaal, het
interview. "Dat we altijd dichtbij zijn en er bovenop zitten wordt erg gewaardeerd door onze opdrachtgevers.
Persoonlijk contact, bezield en betrokken zijn de pijlers
van onze uitzendgroep."
'Nee' is geen optie bij Abiant
Andere factoren die tot het succes van Abiant hebben geleid
zijn de 24/7 bereikbaarheid voor zowel opdrachtgevers als
personeel en het meedenken en aansluiten bij de wens van
de opdrachtgever waardoor altijd het juiste personeel wordt
uitgezonden of gedetacheerd. 'Nee' is geen optie bij Abiant.
"Omdat we korte lijnen en goed contact hebben met onze
opdrachtgevers, weten we ook direct wat er nodig is als er
extra personeel gevraagd wordt", zegt Jan Willem Speelman.
"Omdat we veel personeel in vaste of tijdelijke dienst hebben
kunnen we ook heel snel en e ibel schakelen ij leveren
altijd wat er gevraagd wordt. Linksom of rechtsom."
Abiant is betrouwbare werkgever die conform CAO betaalt
Niet alleen opdrachtgevers doen graag zaken met Abiant,
maar ook het uitzend- en detacheringspersoneel werkt graag
voor de regionale uitzendgroep. "Omdat ons personeel weet
dat we een betrouwbare werkgever zijn en altijd conform de
CAO betalen", legt Jan Willem Speelman uit. "Daarnaast bieden we onze medewerkers scholing aan als daar behoefte aan
is en zorgen we er voor dat ze goed uitgerust zijn met professionele handgereedschappen en als het nodig is een compleet
veiligheidspakket met kleding, helm, brillen, schoeisel en
handschoenen. Bovendien proberen we ook altijd iets extra's
voor ons personeel te doen, zoals een gezellig samenzijn voor
kerst en iedereen een kerstpakket krijgt of een barbecue vlak
voor de zomervakantie."

Van 16 tot 67 jaar
Het personeelsbestand van de Abiant Uitzendgroep is zeer
divers, zowel opleiding als leeftijd. "Dat komt omdat we in
heel veel sectoren werkzaam zijn en gaat van laaggeschoold
tot HBO en van 16 tot 67 jaar", vult Jan Willem Speelman
aan. "Veel van ons personeel is al heel lang in dienst omdat ze
gewaardeerd worden en de afwisseling leuk vinden met de zekerheid dat er altijd werk is. We hebben weinig verloop, net als
bij ons op kantoor. Veel opdrachtgevers vinden het erg prettig
dat ze steeds met dezelfde accountmanager te maken hebben,
die hun bedrijf door de jarenlange samenwerking goed kent.
Als een bedrijf een bepaalde medewerker zoekt, weten wij

precies welke medewerker bij dat bedrijf past. En als zo'n medewerker niet direct voorhanden is, dan zoeken we in al onze
vestigingen net zo lang tot we hem of haar hebben gevonden.
Desnoods leiden we iemand zelf op. Maar we zullen hoe dan
ook voldoen aan de vraag van onze opdrachtgevers."
www.abiant.nl
Abiant Uitzendgroep, ook voor 'Werving en Selectie', heeft in
de drie provincies diverse vestigingen. Voor de regio Kanaalstreek is dat de vestiging aan de Tinnegieter 9A in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen via 0599-65 18 08
of een kijkje nemen op www.abiant.nl
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Koude grond
oorzaak koude vloer
De grond om ons huis is inmiddels flink afgekoeld en via
de funderingsmuren wordt de
warmte uit de kruipruimte gezogen. Dit maakt de vloer koud
en zorgt voor een koude zone
onderin de woning zoals te zien
is op deze infraroodfoto.

VOOR

Deze koude zone koelt onze
onderbenen af waardoor dikke
sokken en pantoffels vaak
onvoldoende zijn om koude
voeten te voorkomen. Bodemisolatie en gewone vloerisolatie
beschermen de vloer niet of
onvoldoende tegen de afkoeling
naar de koude funderingsmuren
omdat ze permanent warmte
blijven uitstralen. Daarom zijn
vloeren in nieuwbouwwoningen
zonder vloerverwarming ondanks
de vloerisolatie nog steeds te
koud, tenzij je de CV flink hoger
zet. Het TONZON Thermoskussen
is een unieke Nederlandse uitvinding die als enige de warmteuitstraling van de vloer wel vrijwel
volledig elimineert. Daardoor
komen vloeren eindelijk op
kamertemperatuur zoals te zien
is op deze infraroodfoto.

“Hoogste tijd
voor klimaateffectieve
oplossingen”
tonzon.nl/klimaat

TONZON Vloerisolatie®
®
met Thermoskussens

andere techniek, warmere vloer, hogere besparing
TONZON Thermoskussens isoleren op een effectievere manier dan andere vloerisolaties. De Thermoskussens blokkeren de warmtestraling door de vloer waardoor
bestaande vloeren warmer worden dan de lucht boven de vloer.

NA

Nieuwe woningen, woningen met
purschuim en woningen met
bodemisolatie kunnen allemaal
nog profiteren van deze uitvinding.

HEEL BETAALBAAR
Heeft u een woning van 50 m
dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor
slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs in inclusief materiaal,
montage, btw en een woning
gebonden TONZON certificaat.
2

Zelfs mensen met vloerverwarming in nieuwbouwwoningen merken op dat de Thermoskussens een opmerkelijk effect hebben: “de vloer
wordt nu warm op plekken waar deze voorheen
helemaal niet warm werd”. Het wooncomfort
stijgt daarmee aanzienlijk. En het gasverbruik
wordt beduidend minder. Bij woningen met
radiatoren scheelt de energiebesparing
gemiddeld 15 tot 20% en bij woningen met
vloerverwarming tot wel 40%.

de kruipruimte verdwijnt voorgoed. Het resultaat
van deze gecombineerde aanpak is een comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

Minder vochtproblemen
Deze Bodemfolie stopt de verdamping van
vocht waardoor er geen vocht uit de bodem kan
doordringen tot in de woning. De warmere vloer
en lagere vochtigheid geven schimmels en huisstofmijten nauwelijks kans en de muffe geur uit

TONZON Bodemfolie

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Kijk snel op tonzon.nl
TONZON Thermoskussens

De illustratie geeft weer hoe TONZON Thermoskussens en Bodemfolie zijn aangebracht onder
de vloer. Het Thermoskussen is een revolutionair
isolatiemateriaal dat in 1980 in Nederland werd
ontwikkeld en isoleert als een thermosfles.

Waarom nog langer wachten? Kijk op tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie: een klasse apart
I: tonzon.nl E: info@tonzon.nl T: 0900 - 28 66 966

(0,10 p/min)
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‘Kaspers Advies’ voor Administratie en Belasting heeft een nieuw
kantoor geopend aan de Unikenkade 40 in Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Persoonlijk en betrouwbaar
zijn de twee pijlers waarop
‘Kaspers Advies’ al sinds
2009 is gebouwd. De in administratie en belasting gespecialiseerde onderneming
van Harm-Jan Kaspers is
onlangs verhuisd naar de
Unikenkade 40 in Stadskanaal, maar is nog steeds het
persoonlijke, betrouwbare
en deskundige adres voor
particulieren, ZZP’ers en
kleine ondernemers in het
MKB.
Uitgebreid met een administratieve medewerker
Het nieuwe energie neutrale kantoor biedt ruime ontvangstmogelijkheden en door de
personele uitbreiding is er nu meer tijd en ruimte voor een gedegen advies. De
werkzaamheden van Kaspers Advies bestaan uit het begeleiden van startende ondernemers, schrijven van ondernemingsplannen, opstellen van jaarrekeningen, ﬁnanci le
automatisering, invullen van belastingaangiftes voor particulieren en ondernemers en
het compleet verzorgen van ﬁnanci le administraties erder ben ik geregistreerd
belastingconsulent (waarmee de belastingdienst aangeeft dat ze veel vertrouwen in mij
hebben)”.
Begeleiding van (startende) ondernemers
Nadat Harm-Jan Kaspers als doctorandus in Bedrijfskunde zijn studie aan de universiteit afrondde begon hij vrijwel direct met een eigen ﬁnancieel en ﬁscaal administratie
kantoor. "Ik heb altijd al iets met cijfers gehad. En omdat ‘business development’ een
onderdeel is van Bedrijfskunde kan ik (startende) ondernemers niet alleen uitstekend
van dienst zijn als het gaat om administratie en belasting, maar kan ik hun bijvoorbeeld
ook helpen bij het ontwikkelen van diensten en nieuwe producten of om een uit het
buitenland geïmporteerde product in de markt te zetten. Desgewenst schrijf ik daar
ook een goed ondernemingsplan voor, waardoor het aanvragen van een lening bij de
bank meestal iets eenvoudiger gaat."
Gehoord en gezien
Klanten van Kaspers Advies roemen vooral de deskundigheid en de persoonlijke betrokkenheid van Harm-Jan Kaspers. Ze voelen zich gezien en gehoord. Bovendien weten ze dat de privacy gewaarborgd is en hun persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens in
betrouwbare handen zijn. "Ik wil er gewoon zijn voor mijn klanten. Ik wil meedenken

en brainstormen als ze daar behoefte aan hebben. Daar wil ik ruim de tijd voor nemen omdat
ik de mens achter de ondernemer wil leren kennen, waardoor ik nog beter kan adviseren en
meehelpen de juiste richting en koers van het bedrijf te bepalen. Daarom heb ik geen 9-tot5-mentaliteit, want juist dan werken de meeste ondernemers! Wat betreft persoonlijk contact
ben ik er ook voor hun na het werk en niet alleen tijdens het werk."
Ook voor particulieren
ok voor particulieren is het ﬁscaal en ﬁnancieel aantrekkelijk om de belastingaangifte door
aspers dvies te laten doen eel mensen vinden het nog steeds een beetje eng om met
een paar muisklikken de vooraf al ingevulde belastingaangifte door te geven aan de belastingdienst", weet Harm-Jan Kaspers uit ervaring. "Bovendien blijken veel mensen nog steeds een
aantal aftrekposten niet in te vullen of vergeten toeslagen aan te vragen. Want dat moet je nog
steeds zelf doen. Dat vult de belastingdienst niet voor je in. Daardoor laten mensen soms nog
veel geld liggen! En dat is jammer, want waarom zou je teveel belasting betalen?"
www.kaspersadvies.nl
‘Kaspers Advies’ heeft een nieuw adres en is gevestigd aan de Unikenkade 40 in Stadskanaal.
elefoon: 0
20 1 1 of mobiel: 0 12 72 1 oor meer informatie kunt u ook een
kijkje nemen op www.kaspersadvies.nl of een vrijblijvende afspraak maken.
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Houthandel Westerwolde in Onstwedde:
U rijdt bij ons naar binnen, wij helpen u
met veel plezier, en dat alles binnen één
kwartier!
Houthandel Westerwolde in Onstwedde
is hét adres voor particulieren, hoveniers,
aannemers en kleine zelfstandigen in
de bouw en onderscheidt zich door een
compleet assortiment materialen voor in, om en aan het huis. “Van fundering tot nok
en van sierbestrating tot tuinhout”, is de samenvatting van Harry Blaauw, die behalve
de administratie ook een deel van de in- en verkoop voor zijn rekening neemt.
Onderscheidend op vele fronten
Houthandel Westerwolde onderscheidt zich niet alleen door een compleet assortiment bouwen tuinmaterialen, maar is ook onderscheidend door kwaliteitsmaterialen tegen een scherpe
prijs aan te bieden waardoor de houthandel van eigenaar Klaas Okken zonder problemen kan
concurreren met alle bouwmarkten. “Sterker, wij zijn meestal aantrekkelijker geprijsd”, voegt
Harry Blaauw er aan toe. “Daarnaast kunnen onze klanten rekenen op een uitstekende service. Daarbij kun je denken aan snelle levering van materialen, grote voorraden, materiaalkennis, deskundig advies, meestal gratis bezorging, op maat schaven en/of zagen en de mogelijkheid om een aanhanger te lenen.”
Winkel, showroom en magazijn
Houthandel Westerwolde bestaat uit een winkel, showroom en een groot binnen- en buitenmagazijn. “Vorig jaar hebben we de winkel uitgebreid”, vertelt Harry Blaauw. “Het assortiment is in zijn geheel ink groter geworden ooral waar het ijzerwaren en kleine gereed
schappen betreft heeft de klant nu veel meer keus.” Behalve Harry Blaauw en eigenaar Klaas
Okken, staan verkoper Bert Kort en chauffeur Rutgert Tipker ook tot uw dienst.

Pink Ladies Night bij
De Nardusbloem Musselkaaal
Op woensdag 23 mei organiseert Margreet Dik Compressie & MammaCare Specialist
samen met De Nardusbloem Musselkanaal een Pink Ladies Night. Speciaal voor dames met of na borstkanker met van alles om er goed uit te zien en je beter te voelen…
met o.a: De nieuwe collectie Care badmode & Lingerie, geschikt voor het dragen met
of zonder prothese ( geshowd door modellen).
Door Margreet Dik Compressie & MammaCare specialist. Werkt normaal ambulant en komt
gratis bij u thuis. Alles op het gebied van behandeling van Lymfoedeem o.a. t.g.v kanker. Door
de Oedeemfysiotherapeute Melanie Dulling Fysiotherapie Musselkanaal. Therapeutisch elastische kousen en compressie hulpmiddelen door eMJe bv, Jolanda De Schepper en Margreet
Dik. Marco en Miranda’s Haarmode Haarwerk en Mutsjes, Gezonde Voeding 3Care en Bioresonantie Line & Beauty studio Marianne, Pand 11 The Fasion Van, Kleding en accesoires
Massagepraktijk C2U Carola Warmink Massage bij Kanker, Look Good veel Better ENZ…
Kortom van alles op het gebied van persoonlijke verzorging en oncologie. Er is gelegenheid
om te kijken, passen en kopen. Ben je nieuwsgierig, ben of ken je iemand met borstkanker,
kom dan langs op deze informatieve maar vooral gezellige avond. Neem gerust iemand mee!
U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur bij De Nardusbloem Schoolstraat 58a Musselkanaal
Evt opgave graag per mail: info@margreetdik.nl onder vermelding van: “Pink Ladies Night
De Nardusbloem” en dan graag de locatie en aantal personen vermelden. Entree is gratis.
Voor info Margreet Dik Tel: 06-23930228
Dinsdag 23 mei

De Nardusbloem Musselkanaal
Schoolstraat 58-A Musselkanaal
inloophuis@nardus.nl 0599-653127
Aanvang: 19.00 tot 21.00 uur

‘Boodschappen’
Omdat Houthandel Westerwolde zeer ruim en overzichtelijk is gesitueerd, kan er zonder pro- Gratis entree | Liefst aanmelden per mail of telefonisch.
blemen met een vrachtauto, grote bus of auto en aanhanger ‘boodschappen’ worden gedaan.
“Men kan in de lengte door de loods rijden en pakken wat men wenst”, legt Harry Blaauw uit.
“En als de materialen te zwaar zijn helpen we een handje of nemen we de heftruck of kraan.
Ook op het buitenterrein zijn de paden breed genoeg om langs te rijden. Daarom zeggen wij
ook altijd: u rijdt bij ons naar binnen, wij helpen u met veel plezier, en dat alles binnen één
kwartier!”
www.houthandelwesterwolde.nl
Houthandel Westerwolde, voor al uw scherp geprijsde hout- en plaatmaterialen, bouwmaterialen, isolatiematerialen, installatiematerialen, tuinmaterialen en sierbestrating, is gevestigd aan
de Wessinghuizerweg 4A in Onstwedde. Telefoon: 0599-33 17 64. Openingstijden: maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.houthandelwesterwolde.nl.
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Kornelius Badkamers & Keukens in Stadskanaal neemt zorg voor de
verbouwing weg en klaart de klus
Door Jan Venema
Een vraag recht voor de raap. Waarom moeten we naar
Kornelius Badkamers & Keukens als we een nieuwe
badkamer of keuken willen? Ida Simone de Roo hoeft
geen seconde na te denken. ,,Omdat we een compleet
pakket aanbieden’’, zegt ze. ,,Van a tot z is in al het benodigde werk voorzien. Als het om een keuken gaat: van de
demontage van de oude keuken tot de oplevering van de
nieuwe en al het werk dat er tussenin ligt.’’
Het komt zo vaak voor. Mensen bestellen -om bij het voorbeeld te blijven- een keuken, maar besluiten deze door een
handige buurman te laten plaatsen. Een neef kan goed tegelen
en een bevriende loodgieter wordt het verleggen van gas-,
stroom- en waterleidingen toevertrouwd. Dat lijkt mooi en
goedkoop geregeld. Het resultaat is vaak dat mensen lang in
een onafgebouwde keuken en dus in de troep zitten.
Bij Kornelius in Stadskanaal gebeurt dat niet. Wie bij Kornelius een keuken of een badkamer bestelt, krijgt een keuken en
een badkamer. Zonder onnodige zorgen die bij een verbouwing kunnen komen kijken. ,,We houden de planning volledig
in onze eigen handen’’, zegt De Roo.
Daar zit het verschil met ‘keukenboeren’ die de ene aanbieding over de andere aanbieding smijten. Kornelius moet het
niet hebben van zogenaamde kortingen van 70 procent voor
compleet ingerichte keukens met gratis montage, aanbiedingen
die geregeld voorbij komen in de agressieve markt. Kornelius
Badkamers & Keukens houdt het liever bij een goede verstandhouding met de klant. Dat houdt in dat er goede afspraken worden gemaakt, dat er een gedegen planning komt.
Kornelius Badkamers & Keukens houdt die planning zelf strak in de hand. De Roo: ,,We
werken met een vaste groep onderaannemers die we goed kennen ie we e ibel kunnen in
zetten. Een tegelzetter die met de ene klus bezig is, kan later op de dag ergens anders worden
ingezet. We zorgen er voor dat vaklieden, zoals de tegelzetter, de stukadoor en de loodgieter
niet op elkaar hoeven te wachten. We stemmen alles op elkaar af. Daarom blijven wij ook het
enige aanspreekpunt als er een keuken of badkamer verbouwd moet worden.’’
,,Klanten komen hier omdat ze een nieuwe keuken of badkamer willen’’, zegt De Roo. ,,Heel
vaak zijn dat voor deze klanten oriënterende gesprekken. Wat we niet doen, is meteen een
keuken verkopen. We willen weten wat de klant precies wil. Voor klanten een beslissing ne-

men, volgen er meestal nog meer gesprekken. We komen zelf kijken in hun huis. Dan krijgen
we er zelf een gevoel bij. Vaak hebben we zelf tips en suggesties. Over de indeling. Het kan
zijn dat we suggesties geven als we de lichtinval kennen. Alles kan van invloed zijn.’’
De mensen van Kornelius beseffen heel goed dat een uitgave voor een badkamer of een
keuken een belangrijke beslissing is. De meeste mensen die een nieuwe keuken kopen doen
dat maar een keer in hun leven. Die investering moet dan ook helemaal in orde zijn. Mensen
die een keuken of een badkamer bestellen, willen dat wel overwogen doen. Het verkoopteam
van Kornelius, bestaande uit Gerwin Geertsema, Luc Kornelius, Ida Simone de Roo en Erik
Timmerman, is zich daar erg van bewust.
Kornelius Badkamers & Keukens | Koperslager 4 9502 DA Stadskanaal
0599 616 016 | www.badkamersenkeukens.nl | info@badkamersenkeukens.nl
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Alrik Hekwerk en omgevingsbeheer uit Nieuw-Weerdinge
is een veelzijdig bedrijf en biedt meer dan je denkt!
'Daag ons maar uit!'

door Jaap Ruiter
Alrik uit Nieuw-Weerdinge is een veelzijdige onderneming, en heeft een ontstaansgeschiedenis die teruggaat
tot 1998 toen vader Albert en zoon Rick Boelen een onderneming starten. Nu is Alrik het bedrijf van de broers
Rick en Wim Boelen. Hun bedrijf kent vele facetten op
het gebied van plaatsing en levering van (sier)hekwerk,
omheiningen en (beton)schuttingen, omgevings- en
terreinbeheer, onkruidbestrijding, reinigen van straatmeubilair, plaatsing van routeborden voor etsers en
wandelaars, aanleggen van speciale LED-verlichting bij
oversteekplaatsen voor voetgangers (Zebra-Safe). Alrik
werkt voor particulieren, bedrijven, gemeentes, provincies en aanbieders van openbaar vervoer.
'We denken liever in oplossingen dan in onmogelijkheden'
"Onze werkzaamheden zijn in de loop der jaren geleidelijk
uitgebreid", verklaart Rick Boelen de veelzijdigheid van Alrik.
"Vaak komt van het een weer het ander. Dan ben je bijvoorbeeld ergens hekwerk aan het plaatsen en krijg je de vraag of
je het omheinde terrein ook kunt onderhouden. Aangezien
we onze opdrachtgevers graag tegemoet komen en in principe
geen uitdaging uit de weg gaan is dat meestal wel te realiseren,
mede door onze jarenlange ervaring, deskundigheid, e ibi
liteit en inmiddels uitgebreide machinepark en professionele
apparatuur. Wat dat betreft verkopen we niet snel 'nee'. We
denken liever in oplossingen dan in onmogelijkheden. En dat
wordt erg gewaardeerd door onze opdrachtgevers, hebben we
inmiddels gemerkt."
Mooi hekwerk voor meer privacy
Alrik voorzag al vele mooie projecten van een schitterend (sier)hekwerk of een mooie schutting. Particulieren en bedrijven hechten steeds meer waarde aan hun privacy en veiligheid. Bij
Alrik is de keuze hierin enorm. Van een sierlijke krul in het hekwerk tot een mooie poort in
twee delen met een afstandsbediening op de telefoon of een strakke houtbeton schutting met
een stoere uitstraling tot een robuuste schuifpoort bij een agrarisch bedrijf. Alrik heeft het
allemaal.
Nieuwste techniek
Bij Alrik staan kwaliteit, oog voor detail, veiligheid en milieu en maatwerk hoog in het vaandel.
Zo werkt Alrik bijvoorbeeld met de nieuwste heteluchttechniek om onkruid te bestrijden.
"Door het onkruid te verhitten vernietig je de celstructuur waardoor het plantje afsterft", legt
Rick Boelen uit. Deze milieuvriendelijke techniek wordt door Alrik bij de overheid toegepast
omdat het spuiten met vergif is verboden en het onkruid op een natuurvriendelijker manier
moet worden bestreden.

'Zebra-Safe'
Alrik heeft inmiddels al tal van bijzondere opdrachten voltooid. Zo plaatst het NieuwWeerdinger bedrijf voor een aannemer door heel Nederland het unieke oversteeksysteem
ebra afe ls voetgangers en ﬁetsers oversteken wordt de
verlichting geactiveerd
zodat automobilisten er op geattendeerd worden om snelheid te minderen of te stoppen. De
'Zebra-Safe' wordt veel toegepast in het westen en zuiden van Nederland. Wanneer u deze zomer vertrekt naar uw vakantiebestemming vanaf vliegveld Schiphol zult u bij het oversteken
naar de vertrekhallen aan Alrik denken.
www.alrik.eu
Alrik is gevestigd aan het Weerdingerkanaal NZ 225 in Nieuw-Weerdinge. Op deze locatie
is ook de showtuin met tal van voorbeelden van (sier)hekwerk, omheiningen, schuttingen en
toegangsbeheer. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0591-562 135 of een kijkje nemen
op www.alrik.eu. Op Facebook kunt u de projecten bekijken en zien wat Alrik verstaat onder
veelzijdigheid, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
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Zaterdag 27 mei van 10.00 tot 14.00 uur
FTC Noord fysiotherapie Vlagtwedde houdt OPEN HUIS van nieuwe
praktijk Vlagtwedde
Door Jan Johan ten Have
FTC Noord fysiotherapie houdt op zaterdag 27 mei
open huis in de nieuwe praktijk aan de Dr. P. Rinsemastraat 9 in Vlagtwedde. Het nieuwe onderkomen
wordt of cieel geopend op woensdag mei. Drie
dagen later staan de deuren open voor iedereen om
er onder het genot van een kopje kof e, thee of een
drankje de nieuwe praktijk te bewonderen.
FTC Noord is nu gevestigd op de voormalige Rabobanklocatie op de hoek Dr. P. Rinsemastraat-Schoolstraat, direct
naast de studio van RTV Westerwolde. De fysiotherapiepraktijk betrekt daar een aanzienlijk groter pand. Zo heeft
FTC Noord in het nieuwe onderkomen beschikking over
drie behandelkamers, twee meer dan voorheen. Ook is de
oefenruimte er aanzienlijk groter en is er ruime douche- en
kleedgelegenheid.
Open huis
Tijdens het open huis staat de deur open voor iedereen om

de nieuwe praktijk te komen bekijken. Er zijn diverse therapeuten van FTC Noord aanwezig die bezoekers rondleiden,
vragen beantwoorden en informatie verstrekken over alle
therapieën, zoals algemene fysiotherapie, manuele therapie,
bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie, haptonomie, dry
needling, psychosomatische fysiotherapie en diverse oefengroepen.
ersoonlijke aandacht
De bezoekers van de open dag krijgen een moderne fysiotherapiepraktijk te zien, die aan alle eisen van deze tijd
voldoet. “Ondanks het grotere oppervlak van onze oefenruimte, blijven wij oefentherapie geven op dezelfde kleine
schaal als voorheen, met volop persoonlijke aandacht voor
elke patiënt”, vertelt Gerard Koerts, samen met Annemiek
Töben en Klaas Hummel eigenaar van FTC Noord.
Parkeren voor de deur
Voor de nieuwe praktijk ligt een ruime parkeerplaats, zodat
bezoekers van FTC Noord hun auto gratis voor de deur
kunnen parkeren. “Dat is voor cliënten met bepaalde
fysieke klachten bijzonder prettig”, zegt Koerts. Ook
ligt de nieuwe praktijk op een prachtige zichtlocatie in het hart van Vlagtwedde: “Wij openen een
prachtige nieuwe fysiotherapiepraktijk in Vlagtwedde
en denken dat dit een aanwinst is voor het dorp.
Daarmee worden wij graag gezien.”
itbreiding van specialisaties
FTC Noord is vier jaar gevestigd in Vlagtwedde.
Daarvoor had FTC Noord al praktijken in Stadskanaal (2) en Nieuw-Buinen. In de loop van de tijd
groeide de Vlagtwedder praktijk gestaag. Zo is er in
de loop der tijd een mooie klantenkring opgebouwd.
Koerts: “Onze praktijk werd echt veel te klein, met
n behandelkamer konden we nauwelijks e ibel
zijn. Bovendien willen het aantal specialisaties in
Vlagtwedde graag verder uitbreiden. Daarom zijn
wij ontzettend blij met ons nieuw onderkomen.”

36 19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | TuinGroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | TuinGroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

37

38 19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | TuinGroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

19, 20 en 21 mei: De Grote LenteBeurs 2017 | TuinGroen/Mestenmaker Stadskanaal | U komt toch ook? | www.delentebeurs.nl

39

Grandioos en terugkeer van voormalige leden
Na een ingrijpende verbouwing mag SportPlaza zich zonder overdrijving de grootste en de
mooiste sportschool van de regio noemen. "Ik ben blij dat je dat zegt", geeft Daniella Hartmann aan, als ze de verslaggever een rondleiding geeft. "Want dat was precies ons streven
toen imone, eter en ik de sportschool overnamen en de boel ink zijn gaan verbouwen
We zijn heel tevreden over het uiteindelijke resultaat. De opening op 6 mei was grandioos. We
kregen heel veel complimenten, maar het grootste compliment was toch wel dat veel voormalige leden weer terug zijn gekomen."
SportPlaza is een sportschool zoals een sportschool hoort te zijn
en rondleiding leert dat port laza over veel faciliteiten beschikt: een zaal voor ﬁtnessap
paratuur, een spinningzaal, yogazaal en een zaal voor groepslessen. SportPlaza biedt Kids
Zumba, Kids Jumping en Jeugd Circuit Training. Volwassenen hebben de keus uit Jumping,
Spinning, Yoga, Zumba, Pilatus, Body Pump en 55+Fit. De stijlvolle entree van SportPlaza is
van een indrukwekkende grootte met lange hoekbar en ruime zitgelegenheid en zijn er voorts
uitgebreide faciliteiten voor omkleden en douchen.

door Jaap Ruiter
Op 6 mei jl. vond onder grote belangstelling de (her)opening van SportPlaza aan de
Viaductstraat 59 in Ter Apel plaats. Na een lange tijd van onzekerheid en onduidelijkheid wat er met het voormalige Traction zou gebeuren besloten Daniella Hartmann,
Simone Elting en Peter Velthuis begin van dit jaar de handen ineen te slaan en de
sportschool over te nemen onder de nieuwe naam SportPlaza.

of e, thee en sauna gratis
ls je komt ﬁtnessen, word je persoonlijk en professioneel begeleid door gediplomeerde
instructeurs, die samen met jou een persoonlijk trainingsschema samenstellen dat regelmatig
wordt geëvalueerd en aangepast", legt Daniella uit. "Met SportPlaza willen wij kwaliteit bieden
in alle facetten van het ﬁtnessen
ndanks de uitgebreide faciliteiten en vele e tra s is port
Plaza aantrekkelijk geprijsd: jeugd kan er al sporten vanaf 10,- euro per maand. Volwassenen
kunnen aan de slag vanaf 1 , euro per maand
n is de kofﬁe en thee gratis, net als het
gebruik van de sauna", vult Daniella aan. "Verder kan er voor een schijntje gebruik worden
gemaakt van de zonnebank en is er ruime parkeergelegenheid voor de deur."
Impressie op Facebook en Instagram
SportPlaza is een sportschool zoals een
sportschool hoort te zijn: gemoedelijk,
laagdrempelig, ruim bemeten, deskundig,
veelzijdig, aangenaam geprijsd en is ook
nog eens 7 dagen per week geopend!
Verder is het goed om te weten dat ook de
Fysiotherapiepraktijk Tri-Fysio er is gevestigd en speciaal voor alle SportPlaza-leden
en niet-leden spreekuur houdt mocht er
onverhoopt een blessure optreden.
SportPlaza is gevestigd aan de
Viaductstraat 59a in Ter Apel.
Telefoon: 0599-580 802. Voor een uitgebreide impressie kunt u een kijkje nemen op
Facebook en/of Instagram. Aan de nieuwe website wordt hard gewerkt.
SportPlaza Ter Apel is 7 dagen per week geopend. Ma - Vrij van 08:30 tot 21:30 uur en in het
weekend van 09:00 tot 13:00 uur. Naast de ﬁtness verzorgen we verschillende groepslessen.
Sporters in de ﬁtness krijgen een persoonlijk trainingsschema om het gewenste doel te bereiken. Het trainingsschema wordt regelmatig besproken en waar nodig aangepast. Voor de jeugd
heeft SportPlaza verschillende mogelijkheden. We zijn vorige week gestart met Kids Zumba
(elke wo om 15:30 uur) en Kids Jumping (elke vrij om 15:30 uur) en op vrijdag om 16:00 uur is
er voor de jeugd Circuittraining voor slechts €10,- per maand.
We werken nauw samen met Tri-Fysio, patiënten van Tri-Fysio kunnen bij ons worden behandeld/begeleid. Ook klanten van SportPlaza kunnen met vragen terecht bij de fysiotherapeuten
van Tri-Fysio. Bij SportPlaza kun je ook terecht voor verantwoord afvallen onder begeleiding
van onze gediplomeerde gewichtsconsulent. Ook gezelligheid en beleving vinden wij belangrijk,
de kofﬁe en thee is gratis en in de lounche kun je na het sporten gezellig nazitten. Tevens heeft
SportPlaza sauna’s in de kleedkamers en kan er, tegen betaling van een kleine vergoeding,
gebruik worden gemaakt van de zonnebank.
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