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Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter
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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
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Volledig vernieuwd KüchenTreff in Stadskanaal
gaat open op zaterdag 2 juni!

NIEUW IN STADSKANAAL!
Bert Mulder Uitvaartzorg
Zie onze advertentie op pagina 9!
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Laat uw schoorsteen
vakkundig vegen door
klus & schoorsteenveegbedrijf jd!!
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bels verkopen, die
eveneens heel scherp
geprijsd zijn", vertelt
Norbert Weidijk. "Van onze klanten horen
we vaak dat ze het jammer vinden dat wij
bijvoorbeeld geen barkrukken verkopen als
ze een complete keuken met zitbar hebben
gekocht. Of dat ze het jammer vinden dat ze
geen bijpassende eettafel met stoelen kunnen uitzoeken bij de nieuwe keuken. Daar
spelen we nu op in en is ook de reden dat
we met KüchenTreff eveneens tegels gaan
verkopen. Vanaf 2 juni kun je bij ons terecht
voor een compleet en op elkaar afgestemd
pakket: keukens, tegels en meubels."

nog steeds heel populair", weet Gerben
Niers. "Maar ook de duurzame en milieubewuste eco-keuken zonder spaanplaat is aan
een opmars bezig."
Heropening op 2 juni!
Het volledig vernieuwde KüchenTreff gaat
open op 2 juni en is onveranderd gevestigd
aan de Navolaan 44 in Stadskanaal, tussen
Praxis en Kwantum. Voor informatie kunt u
bellen naar 0599-792020 of kijken op
www.kuechentreff-stadskanaal.nl
Zie ook onze advertenties op
pagina 4 en pagina 16.
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Café ’t Mingelmous in Stadskanaal

Al meer dan 30 jaar van alles wat!

door Jaap Ruiter
Café ’t Mingelmous aan het Menistenplein in Stadskanaal
is wellicht een van de bekendste horecagelegenheden
in de Kanaalstreek. Café ’t Mingelmous heeft een lange
historie en een mengelmoes aan klanten: Van (piep)jong
tot oud. Van stelletjes tot vrienden- en vriendinnenclubs.
Van zakenman tot bouwvakker. Van fit tot krakkemikkig.
Van losbol tot nerd en van feestvarken tot de kat-uit-deboom-kijker.

De Mingel is the place to be
"De Mingel, zoals we café
’t Mingelmous in de volksmond noemen, is een heerlijke sociaal maatschappelijke smeltkroes van mensen
uit alle geledingen van de
samenleving", vat eigenaar
Roelof Bieze samen. "Wil je
er even uit voor een praatje,
een biertje, een hapje, een
borrel of dat je iets te vieren
of een afspraakje hebt, dan
is De Mingel the place to
be. Vanaf het begin liep het
als een trein. Dat heeft te
maken met goed gastheerschap, goede producten en
een goede presentatie van
het personeel. Verder is De
Mingel een sfeervolle kroeg,
heeft het soul, heerst er een
relaxt sfeertje en je voelt je
vooral heel welkom. Hier is
nooit gedonder. De Mingel is
voor veel klanten een soort
van tweede huis. Als men
eenmaal is geweest blijft
men komen. Daar ben ik
supertrots op, en voor mij en
mijn zoon Marlon een bewijs
dat we het goed doen."

Balen van betutteling
Behalve een sfeervol onderkomen met de onlangs
nieuw geplaatste bar beschikt De Mingel over twee
terrassen. Eentje overdekt
voor de zaak en eentje op
het plein zelf waardoor er
direct van elk zonnestraaltje
kan worden genoten onder
het genot van een hapje
en drankje. Ook al vindt
Roelof Bieze dat hij een van
de mooiste banen heeft,
hij baalt echter wel van de
steeds toenemende betutteling van de overheid. "Neem
het roken. Zo heb ik voor
een vermogen een schitterende rookruimte laten
bouwen, met alles er op en
er aan, zodat niet-rokers
absoluut geen enkele last
van rokers hebben, wordt
binnenkort het roken helemaal verboden. Dan denk ik
wel eens, kom op overheid,
mogen we ook nog iets zelf
beslissen!"
Oorlogsgebied
Verder is Roelof Bieze uit de
organisatie gestapt van de
befaamde ‘Knoalster Nacht’
en de Vrijmarkt. "Ik heb daar
24 jaar lang aan meegewerkt, maar het is minder
leuk geworden omdat alles
veel harder wordt gespeeld,
er steeds strengere regelwetgeving komt en meer

eisen aan de beveiliging
worden gesteld. Het lijkt
verdorie soms wel oorlogsgebied. Het gemoedelijke
en het vanzelfsprekende
gezamenlijke is er helemaal
af. Ik voel me daar niet meer
bij thuis. Maar misschien
word ik ook wel te oud. Ha
ha. En wordt het tijd voor de
jonge generatie!"
De Törfsteker
Maar er zijn echter nog veel
dingen waar Roelof Bieze
nog steeds heel erg van kan
genieten. Dat is zijn Whiskygenootschap De Törfsteker,
het organiseren van live
muziek in De Mingel, het

spelen in de band ‘Smooth’
(wie kent ze niet?) en geniet
hij nog het meest als hij
zijn klanten ziet genieten.
"Ik kan mij daarom ook nog
geen leven zonder De Mingel voorstellen. De Mingel
is mijn leven. Dat is wie ik
ben."
www.mingelmous.nl en
Facebook
Café ’t Mingelmous is gevestigd aan het Menistenplein
10 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-620565. Voor
meer informatie, agenda en
nieuwtjes kun je een kijkje
nemen op www.mingelmous.nl of op Facebook.
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CS Daktechniek uit Onstwedde is
specialist in hellende daken

door Jaap Ruiter
CS Daktechniek uit Onstwedde is gespecialiseerd in alle hellende daken, uitgezonderd
rieten daken. De nieuwe onderneming van Chris Strockmeijer neemt alle werkzaamheden die met een dak te maken hebben voor zijn rekening: dakkapellen, dakramen,
nieuw dakbeschot, isolatie, aanbrengen van golfplaten, vervangen van dakpannen,
inclusief vernieuwen van tengels, panlatten en aanbrengen van damp-doorlatende
folie. "Maar ook een compleet nieuw dak met alle bijkomende timmerwerken, inclusief
nieuwe dakgoten, behoort tot de mogelijkheden", voegt Chris Strockmeijer er aan toe.
Sneller en efficiënter
Het voordeel om zaken te doen met CS Daktechniek als het gaat om werkzaamheden
aan hellende daken, is dat de onderneming
van Chris Strockmeijer ook daadwerkelijk
daarin gespecialiseerd is. "Door onze specialisatie en ervaring in daktechniek werken
wij veel sneller en efficiënter. Bovendien
zijn apparatuur en gereedschap daar ook

op afgestemd. Zo heb ik bijvoorbeeld de
beschikking over veel steigermateriaal, een
pannenlift en verrijker. Daarmee onderscheid ik mij van andere timmer- en klussenbedrijven."
Kwaliteit
Chris Strockmeijer is een jonge en enthousiaste ondernemer die bewust voor een

eigen bedrijf heeft gekozen. "Ik zocht de
uitdaging en ben iemand die hoge eisen
stelt. Dat is soms lastig als je in loondienst
bent. Een eigen bedrijf stelt mij in staat om
de werkzaamheden zo uit te voeren zoals ik
denk dat het goed is en hoort. Ik streef altijd
naar kwaliteit en ben alleen tevreden met
een strak en op alle fronten netjes afgewerkt dak. Ik hou niet van prutswerk of dat
iemand zich er met een Jantje-Van-Leiden
afmaakt. Met een eigen bedrijf heb ik alles
in eigen hand. En dat bevalt mij veel beter!"
Verwijderen van asbestplaten
Wat betreft het aanbrengen van golfplaten
werkt Chris Strockmeijer veel samen met
een asbest-saneerder om asbestplaten te
verwijderen en te vervangen door golfplaten. "Er zijn nog heel veel gebouwen met

asbestplaten, daar is nog veel werk in te
doen." De eigenaar van CS Daktechniek
is blij dat hij zich jaren geleden al heeft
gespecialiseerd in daktechniek. "Ik ben een
prima opgeleid en gediplomeerd timmerman, maar allround timmerman was mij te
breed. Dan kun je wel van alles, maar je
bent nergens heel goed in omdat je te veel
verschillende dingen doet. Ik vind dat het
beter is om ergens wel heel goed in te zijn.
Dat onderscheidt je van de rest."
www.csdaktechniek.nl
CS Daktechniek, gespecialiseerd in alle
werkzaamheden van hellende daken, is
gevestigd aan de Havenstraat 20 in Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06 5208 1333 of een kijkje nemen op
www.csdaktechniek.nl
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Bert Mulder Uitvaartzorg in Stadskanaal
Zo wil ik het graag…

door Jaap Ruiter
De uitvaart… Een waardig afscheid… Het is niet het meest favoriete onderwerp om daar
over na te denken. Toch kan het de moeite waard zijn om dat wel te doen, en helemaal
omdat Bert Mulder met zijn ‘Bert Mulder Uitvaartzorg’ in Stadskanaal een uitstekend en
meestal goedkoper alternatief is.
Kosten vaak hoger dan verwacht
De voormalige predikant en ervaren uitvaartverzorger is
vorige maand begonnen met ‘Bert Mulder Uitvaartzorg’, en
biedt een waardig en soms beter afscheid aan tegen een
lagere prijs. "De kosten van een uitvaart zijn vaak hoger dan
verwacht, maar daar beginnen nabestaanden vaak niet over
uit respect voor de overledene. Met ‘Bert Mulder Uitvaartzorg’ laat ik zien dat een waardig en gepast afscheid, dat
volledig recht doet aan de overledene, binnen een bepaald
en betaalbaar budget kan worden uitgevoerd."

hoe je de uitvaart vorm wil
geven en wat de kosten zijn.
Daarbij is in mijn visie de
kleinschalige en plaatselijke uitvaartverzorger het
allerbelangrijkste. Op het
moment van overlijden ben
ik er voor de familie."

De grootst mogelijke zorg
Bert Mulder houdt van zijn
Betrokken, Betrouwbaar en Betaalbaar
werk en weet vanuit zijn
Bert Mulder heeft veel ervaring met begrafenissen en
achtergrond als predikant en
crematies. Eerst als predikant, later als uitvaartverzorger
uitvaartverzorger als geen
bij een grote landelijke organisatie. "Het was een bewuste
ander dat een overlijden
keus om voor mijzelf te beginnen. Het werd mij allemaal te bij het leven hoort. Hij is
commercieel. Zo was er te weinig aandacht voor regionale
daarom 24/7 bereikbaar.
verschillen en wilde ik meer aandacht, zorg en tijd beste"Ik vind het nog steeds een
den aan de nabestaanden, zonder misbruik te maken van
voorrecht dat de familie van
hun kwetsbare positie. Dat heeft met integriteit te maken.
de nabestaanden mij er als
Met Bert Mulder Uitvaartzorg wil ik Betrokken, Betrouwrelatief vreemde bij haalt
baar en Betaalbaar zijn. Dat zijn mijn kernwaarden en een
om mij het meest kostbare
alternatief om hetzelfde pakket aan te bieden tegen lagere toe te vertrouwen. Daar ga
kosten."
ik met de grootst mogelijke
zorg mee om. Bij mij is een
Vrijheid om eigen uitvaartverzorger te kiezen
uitvaart niet standaard. Er
Of u nu lid bent van een uitvaartvereniging of verzekerd
is veel mogelijk. Bovendien
bent, u kunt Bert Mulder altijd inschakelen als u dat wenst.
ga ik altijd in overleg en bespreken we wat ik ga doen en
"Veel mensen denken dat ze gebonden zijn aan de uitvaart- wat de familie eventueel zelf wil doen. Daarin ben ik heel
verzorger die op de polis staat. Maar dat is een misvatting.
flexibel met als uitgangspunt dat de familie met dankbaarIedereen is vrij om zijn eigen uitvaartverzorger te kiezen.
heid op de uitvaart terug kan kijken. Een goed verlopen
Daarom is het ook zo belangrijk om al bij leven over de
uitvaart werkt helend en draagt bij tot een beter verweruitvaart na te denken, zodat je weet wie je moet bellen,
kingsproces."

www.bmuz.nl
Bert Mulder Uitvaartzorg biedt u een alternatief en is
gevestigd aan de Spechtenhof 7 in Stadskanaal. Voor meer
informatie of het aanvragen van een duidelijke brochure
kunt u bellen met 0599-611145 (24/7) of een kijkje nemen
op www.bmuz.nl
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Golf4life:
Samen golfen
tegen kanker
Op zaterdag 23 juni organiseert de golfclub Country Golf
Ees, aan de Oosterweg 1 te Ees, in samenwerking met
KWF kankerbestrijding een golfmarathon van 07.00 uur
s’ ochtends tot 19.00 uur s’ avonds. Het is op die dag de
bedoeling in teamverband zoveel mogelijk holes te spelen. Iedereen kan meedoen in tweetallen per dagdeel.
Een dagdeel is van 07.00 tot 11.00 uur, van 11.00 tot
15.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. Je zoekt zelf sponsoren die jou financieel willen steunen, bijvoorbeeld een vast
bedrag voor een dagdeel golfen.
De kosten om te spelen op de Country Golf baan in Ees zijn
20 euro per dagdeel waarvan 4 euro naar KWF gaan. Om te
golfen op de baan in Ees hoef je niet in het bezit te zijn van
een golfvaardigheid bewijs. Daarom kan een ieder op een
sportieve manier zijn of haar bijdrage leveren aan het KWF.
Helaas is geld voor onderzoek nog steeds heel hard nodig,
1 op de 3 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de
diagnose kanker. Gelukkig betekent dit niet meteen een
doodvonnis, maar jaarlijks sterven 45.000 mensen aan de
gevolgen van kanker. Alleen samen kunnen we hier iets
tegen doen. Daarom hoopt KWF na het eerste succesvolle
Golf4life seizoen, in 2018 heel golfend Nederland in actie
komt voor kankeronderzoek.
Laat van je horen en strijd/golf mee tegen kanker!
Aanmelden kun door een mailtje te sturen naar:
vereniging@countrygolfees.nl of bel 0599-236328.
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‘Arjans Haardhout’ per 1 juni
gevestigd in Onstwedde
door Jaap Ruiter
Per 1 juni is ‘Arjans Haardhout’ officieel verhuisd van Musselkanaal naar Duinweg 1A in
Onstwedde. Eigenaar Arjan Strockmeijer had in de loop van de tijd het merendeel van
zijn machines, apparatuur en gereedschappen al overgebracht naar de Duinweg 1A,
maar gaat er nu ook zelf wonen. "Dat is veel handiger voor mij om woning en bedrijf
naast elkaar op 1 adres te hebben. Dat biedt mij de mogelijkheid om de komende jaren
uit te breiden."
Netjes werken
'Arjans Haardhout' kapt en verwerkt bomen,
rooit bossen en struiken, versnippert takken en freest stobben en laat de werkplek
altijd keurig netjes achter. Het bedrijf van
Arjan Strockmeijer werkt voornamelijk voor
particulieren, maar wordt zo nu en dan ook
ingehuurd door andere bedrijven, vooral als
het een groot project betreft. "En daarnaast
verkoop ik gedroogd en kwalitatief uitstekend haardhout en ben daarmee over het
algemeen ook nog eens iets goedkoper dan
een ander. Uiteraard bezorg ik ook. Ja, ik
weet het, de bedrijfsnaam ‘Arjans Haardhout’ dekt niet helemaal de lading."

gepaste afmetingen hebben waardoor het
vrijwel altijd mogelijk is om via de voordeur,
de hal en de keuken of achterlangs op een
moeilijke bereikbare plek te komen", vertelt
Arjan Strockmeijer. "Daarom is het verwijderen van een uit zijn krachten gegroeide
boom of enorme conifeer in een klein achtertuintje voor mij geen enkel probleem."

Ervaren en deskundig
Arjan Strockmeijer heeft inmiddels ondervonden dat er steeds meer vraag is naar een
vakman die bomen kan kappen op moeilijk
bereikbare plekken. Vooral nu de crisis
voorbij is en men weer iets meer te besteden heeft, wordt er steeds vaker gekozen
Ook op moeilijk bereikbare plekken
voor achterstallig tuinwerk alsnog aan te
Arjans Haardhout heeft zich de laatste jaren pakken en eindelijk die uit zijn krachten
gespecialiseerd in het kappen van bomen
gegroeide boom of conifeer in de achtertuin
op bijna onbereikbare locaties, opruimen en te laten kappen. "En dat is specialistisch
versnipperen van takken met een hakselaar werk en steekt heel nauw", voegt Arjan
en verwijderen van boomstronken met een Strockmeijer er aan toe. "Daar komt de nostobbenfrees. "De hakselaar en de stobdige ervaring en deskundigheid bij kijken.
benfrees zijn geschikt om te gebruiken op
Bovendien moet je ook over professioneel
moeilijk bereikbare plekken omdat ze aangereedschap beschikken."

www.arjanshaardhout.nl
Bij 'Arjans Haardhout' is het nu ook mogelijk om op locatie te pinnen! Verder is het
bedrijf van Arjan Strockmeijer per 1 juni

gevestigd aan de Duinweg 1A in Onstwedde. Telefoon: 06 1410 3279. Voor meer
informatie kunt u ook een kijkje nemen op
www.arjanshaardhout.nl
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Ingrid’s Parfumbar en Dunk Fashion in Stadskanaal:
geur op je persoonlijke maat en exclusieve kleding
voor de moderne man
vrijwel de hele breedte van
de achterwand en oogt strak
en modern door gebruik
van mooie materialen en
uitgekiende kleuren. De
LED-verlichting in het front
van de toog en de prettige
muziek op de achtergrond
maken het helemaal af. Het
geheel oogt en hoort goed.
Fris, modern, strak en uitnodigend.
De parfumcollectie die de
merknaam Tapparfum draagt,
wordt aangevuld met tassen,
portemonnees en sieraden.
Accessoires die vooral de
Door Jan Venema
vrouwelijke
bezoekers
bekoren,
maar ook voor mannen
Kort voor Moederdag 2018 opende Ingrid’s Parfumbar
die een mooi cadeau aan hun lief willen geven. De andere
haar nieuwe vestiging aan het Europaplein in Stadskanaal
helft van de winkel is gevuld met stijlvolle mannenkleding.
en de klanten weten de weg al goed te vinden. Het zal
Veel van merken die in de streek niet of moeilijk te krijgen
niet in de laatste plaats te danken zijn aan de naam die
zijn. Rene: ,,Ik heb onderzoek gedaan naar wat in deze regio
de zaak heeft opgebouwd op de vorige locatie aan de
nog mist. Dan komt je onder andere uit op Purewhite, Mile
Navolaan en aan de fraaie Facebook-pagina die het bedrijf Stone, Ballin en Zumo. Ik hoor mensen zeggen dat ze het
jammer vinden dat ze voor deze merken meestal naar winactief onderhoudt. ,,Omdat het nieuwe pand groter is,
kels in Groningen of Zwolle moeten.’’
combineren we de parfum nu met herenkleding die hier
in Stadskanaal niet of onvoldoende te krijgen was’’, zegt
Een jonge vrouw komt de winkel binnen. Ze is op zoek
René Tjarks, de partner van Ingrid Schuitema. Rene vernaar twee parfums: een voor zichzelf en eentje om weg te
koopt de kleding onder de naam Dunk Fashion.
geven. De vrouw ziet de vele flessen aan de achterwand.
De parfumcollectie -deze omvat meer dan tweehonderd
verschillende geuren- is een regelrechte blikvanger als je
de winkel binnenstapt. De flessen vullen de hele wand, van
links naar rechts en van vloer tot plafond. De toog waarachter de parfum in het bijzijn van de klant wordt getapt vult

Elke fles is bedrukt met de naam van de winkel. René laat
haar wat geurensoorten ruiken. Fris, zoet, bloemig, kruidig.
Ze kiest voor de LA 101 en de LA 500. Ze betaalt, snuffelt nog even tussen de damesaccessoires en verlaat dan
opgewekt de winkel. ,,De parfums hebben geen naam. Maar

ze zijn allemaal geïnspireerd op grote parfumeurs of goede
merken’’, vertelt René. ,,Klanten kiezen uit een flesje van
30, 50 of 100 milliliter. Ze laten het flesje navullen als het
leeg is. Uiteindelijk ben je dan voordeliger uit.’’
Ingrid’s Parfumbar/Dunk Fashion
Europaplein 7 | Stadskanaal | 0599 858 180
Ingrid’s Parfumbar
Notaris Oostingstraat 2 | Emmen | 0591 346 381
www.facebook.com/
tapparfumStadskanaalEmmenNederland
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Grote autoshow bij
ACSL van Staalduinen
Stadskanaal
Door Eline Lohman
ACSL van Staalduinen Louwes houdt van 31 mei tot en
met 3 juni een grote autoshow aan de Veenstraat 3 en
Koperslager 1 met een regionaal karakter. Mensen kunnen niet alleen alle occasions bekijken van ACSL van
Staalduinen Louwes, maar ook kunnen ze genieten van
leuke activiteiten.
ACSL van Staalduinen Louwes deed eerder mee aan occasionshows, maar besloot dat het nu tijd werd voor een eigen
show, vertelt Gerrit van Staalduinen. “Het is de eerste keer
dat we een eigen grote autoshow houden. Wij hebben zo’n
mooi, groot plein – ideaal voor een autoshow. Tijdens het
evenement zijn alle occasions van onze vier vestigingen
te zien. Op deze manier willen we meer en ook andere
mensen bereiken, vooral binnen de regio.”
Wie de autoshow bij ACSL van Staalduinen Stadskanaal
bezoekt, kan niet alleen auto’s bekijken. Op de zaterdag
en zondag zal er een eettent bij het autobedrijf staan waar
bezoekers terecht kunnen en kinderen kunnen spelen op
een springkussen. Zo wordt de autoshow een uitje voor het
hele gezin! Ook zijn er diverse acties. Kopers ontvangen
bijvoorbeeld bij aankoop van een occasion een bon van de
winkel Intratuin. De autoshow is op donderdag en vrijdag
te bezoeken van 9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
ACSL van Staalduinen Louwes is een echt familiebedrijf;
een dealerbedrijf in de breedste zin van het woord. Er
wordt aan autoverhuur (Autohopper) gedaan, ze zijn Vakgarage voor onderhoud aan alle merken, er is een ruime
keuze aan occasions en het bedrijf is dealer van de merken
Kia, Nissan, Honda en sinds kort Peugeot en Citroën
specialist (PCA dealer) Kijk voor meer informatie over het
autobedrijf op de website www.acsl.nl
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‘Het Oude Wapen’ in Blijham is veelzijdig,
compleet en gemoedelijk
door Jaap Ruiter
Zeg je Fally Spit-Koning, dan zeg je eetcafé en zalencentrum ‘Het Oude Wapen’. Zeg je
‘Het Oude Wapen’, dan zeg je Fally Spit-Koning. Fally is vergroeid met haar bekende
horeca-onderneming aan de Hoofdweg 70 in Blijham, die de beschikking heeft over
diverse flexibel in te richten zalen van 2 tot 200 personen en een uitgebreide keuken.
Veelzijdig en compleet
‘Het Oude Wapen’ is veelzijdig, flexibel en
compleet waardoor u er ondermeer terecht
kunt voor een bruiloft, personeelsfeest,
koffietafel, receptie, begrafenis, jubileum,
vergadering, muziekevenementen en niet te
vergeten Fally’s wereldberoemde stampotbuffetten! Aan de voorkant is het gezellige
en sfeervolle huiskamer-café gevestigd,
voor een drankje, hapje of lekkere maaltijd.
Spin in het web
In ‘Het Oude Wapen’ komen al jaren diverse
top country bands en solo artiesten die een
vaste kern bezoekers trekt. Daarnaast is ‘Het
Oude Wapen’ de thuishaven van diverse
regionale clubs, verenigingen, zangkoren en
toneelgroepen. Fally is de spin in het web

en verantwoordelijk voor de laagdrempelige gemoedelijkheid en gastvrijheid die
‘Het Oude Wapen’ zo kenmerkt. De centrale
ontmoetingsplaats is de stamtafel in het
eetcafé, dat vanaf 16.00 uur is geopend.
"Ik ben altijd weer blij als ik de deuren van
het eetcafé weer open kan doen", verklaart
Fally. "Ik geniet van de aanwezigheid van
mijn gasten. Het samenzijn, het contact, de
verhalen over het leven. Nee, ik ben niet
graag alleen."
Historie
Eetcafé en Zalencentrum ‘Het Oude Wapen’
heeft een lange historie en is van oudsher
een dorpshuis. In 1997 is het door Fally en
haar 10 jaar geleden overleden echtgenoot
Thijs overgenomen en uitgebouwd tot het

huidige eetcafé en zalencentrum waar menig countryband kind aan huis is, want Thijs
en Fally waren van jongs af aan al verknocht
aan dit muziekgenre. Na het overlijden van
Thijs heeft Fally in Nashville de bakermat
van de country al eens bezocht. "Country
met een vleugje blues zit in mijn bloed",
zegt Fally.
Thijs Spit Memorial Days
Op 1 en 2 juni wordt weer het jaarlijkse
Thijs Spit Memorial Days gehouden, een
tweedaags country-muziekspektakel dat
na het overlijden van Thijs in het leven is
geroepen. "De opbrengst gaat rechtstreeks
naar het KWF omdat Thijs en inmiddels al
vele mensen aan deze vreselijke ziekte zijn

overleden", vertelt Fally. "Iedereen betaalt
een tientje entree en de bands treden
kosteloos op."
www.hetoudewapen.com
Eetcafé en Zalencentrum ‘Het Oude Wapen’
is gevestigd aan de Hoofdweg 70 in Blijham
en is tevens de uitvalshaven voor een
ontdekking van het prachtige Westerwoldegebied met zijn wandel- en fietsroutes.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0597-561237 of een kijkje nemen op www.
hetoudewapen.com, waar u ook de actuele
agenda met activiteiten kunt raadplegen.
En als u van country met een vleugje blues
houdt, vergeet dan niet om alvast 1 en 2
juni in uw agenda te reserveren!
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Ronald Veerbeek nog fit
genoeg om tweede klasse
te spelen
Hij keepte bijna tien jaar in de zondag tweede klasse bij Valthermond, Ronald Veerbeek, de huidige doelman van ASVB. Een buitengewoon betrouwbare keeper die eigenlijk altijd een voldoende scoort en nooit verzaakt. De geboren en getogen Sellinger
is dan ook nagenoeg nooit geblesseerd, mekkert nooit, maakt een team beter en is
daarom ook aanvoerder van de Blijhamsters. De nestor van de ploeg maakte echter bij
de senioren nog nooit een kampioenschap mee en was op Hemelvaartsdag jl. dan ook
behoorlijk in zijn nopjes toen zijn team de titel in de zondag derde klasse pakte.
“Ja, echt geweldig. Ik ben er ontzettend blij mee. Het was mijn eerste en langverwacht
kampioenschap bij de senioren. Ik heb heel wat meegemaakt als speler en ben ook gepromoveerd, maar dit maakte ik nog nooit mee. Drie keer promoveerde ik, waaronder twee
keer via de nacompetitie met Valthermond en in mijn eerste jaar bij ASVB toen we van de
vierde naar de derde klasse promoveerden. Geweldig dat het nu via het kampioenschap
lukt. Vooral ook omdat het de twee seizoenen ervoor steeds niet lukte, hoewel we er
dicht bij zaten. We verloren de finales tegen Forward en Zuidwolde, maar dit seizoen kon
niemand ons van de titel afhouden.”
Met zijn 34 jaar is hij eigenlijk nog niets eens zo oud voor een doelman, maar het lijkt
wel of Veerbeek al decennialang keept. Hij doet en laat er veel voor en is een voorbeeld
voor veel (jonge) keepers. Omdat er nog geen opvolger bij ASVB is en Veerbeek nog goed
genoeg is voor het keepen in de tweede klasse gaat hij nog wel even door. “Ik ben nog fit
genoeg, hoor. Aan stoppen denk ik nog lang niet. Het gaat allemaal veel te mooi. Ik word
in september 35. Kan ook nog zat. En ik heb wel zin in het keepen in de tweede klasse. Dat
deed ik al drie jaar bij Valthermond. Ik denk trouwens dat we met dit team wel meekunnen in de tweede klasse. We zijn overigens bezig de selectie iets uit te breiden zodat we
er in de breedte sterker op worden. Het zal niet zo gemakkelijk gaan als dit seizoen, maar
handhaven moet zeker lukken.”
Aan de sfeer zal het in ieder geval niet liggen. Ronald Veerbeek voelt zich inmiddels behoorlijk ingeburgerd in Blijham. In 2010 ging hij in Blijham wonen en vier jaar later verliet
hij vv Valthermond voor ASVB. Het wonen in Blijham doet hij nog altijd met veel plezier.
Ook het spelen bij de club bevalt hem erg goed. “Het is een heel warme club waar ik me
vanaf het begin meteen al thuis voel. Prestaties en gezelligheid gaan hand in hand. De
club zit niet alleen op het veld, maar ook erbuiten in de lift: kijk hoe het sportpark er nu
bij ligt. Echt heel mooi met een scorebord dat is gerealiseerd en veel sponsoren zijn zo
enthousiast gemaakt. De verbouwingen in de kantine zitten ook in de laatste fase. Ook dat
is geweldig om te zien voor een klein dorp als Blijham. (Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Johnny Houwen,
Richard Nuus kijkt terug
‘Witte Muis’ voor het leven op prachtperiode bij ASVB
Met zijn 42 jaar is Johnny Houwen een nog jonge voorzitter bij ASVB. Die rol vervult hij
overigens al bijna vijf jaar en met buitengewoon veel plezier. Houwen staat bekend als
een enthousiaste man die het beste voor heeft met ‘zijn ASVB’. Het is en blijft echt zijn
club. Als kleine jongen begon hij er op zesjarige leeftijd al met voetballen om vervolgens het eerste elftal te halen. Daarin kwam hij vele seizoenen uit en op behoorlijk
niveau, want Johnny Houwen speelde in de eerste klasse. Veel kampioenschappen
maakte hij niet mee, maar onlangs mocht hij de samen met de andere bestuurders van
de club voorbereidingen op het kampioenschap gaan treffen. Ze deden dat in de dagen
voorafgaand aan Hemelvaartsdag jl. Die dag werd ASVB namelijk kampioen van de zondag derde klasse B en omdat iedereen daar wel van uitging lag het draaiboek al lang en
breed klaar: op de platte kar door het dorp en een feestje na afloop. Houwen was erbij
en zal die dag niet gauw weer vergeten.
“Het was geweldig. Ik ben echt ontzettend blij met dit kampioenschap en ben blij voor
de hele club. Alle vrijwilligers die het hele jaar door alles voor de club doen, de supporters die alle wedstrijden bezoeken. Daar doe je het voor. Voor de selectie en een tweetal
jongens in het bijzonder is het een emotioneel jaar geweest. Voetbal en kameraadschap
kunnen dan in dit soort tijden enige troost bieden”, spreekt Johnny Houwen. Het was een
seizoen waarin het vlaggenschip uiteindelijk al vrij vroeg kampioen werd. “Dat is ook terecht, hoor”, vervolgt hij. “We scoorden de meeste doelpunten, kregen het laagste aantal
goals tegen en op eigen veld zelfs maar één. Dat zegt genoeg.”
Johnny Houwen is er trots op dat hij de rol van voorzitter bij ASVB mag vervullen, maar
benadrukt dat hij het niet alleen kan en wil. “We doen het samen. De oude garde doet bijvoorbeeld nog erg veel voor de club en dat valt te waarderen. Veel vrijwilligers en leden
maken het samen met hen en het bestuur goed toeven bij de club. Ik ben van jongs af
aan al een ‘Witte Muis’. Samen met mijn vader en broer ben ik al jaren lid van de club, een
fantastische club. ASVB heeft zich altijd gekenmerkt als een dorpsclub met ambitie. Gezelligheid, saamhorigheid en prestaties gaan hand in hand. Zoals ik al zei, als je eenmaal bij
de club bent, laat je die niet los. ‘Een ieder komt graag weer’, een zin uit ons clublied, zegt
eigenlijk alles over de club.
Dat een ieder graag weer komt behoeft geen uitleg. Zeker niet omdat ASVB komend
seizoen in de zondag tweede klasse zal uitkomen, de klasse waarin de club graag structureel wil spelen. Volgens Johnny Houwen realistisch. “De selectie zoals die er nu staat, kan
zeker de tweede klasse aan. Het mooie aan ASVB is dat, als er nieuwe spelers bij komen,
ze zich altijd direct thuis voelen. Dat is echt een kracht van de club. Je wordt direct opgenomen als Witte Muis. Supporters en vrijwilligers werken daar ook zeker aan mee.”

Wie Richard Nuus zegt zegt eigenlijk meteen ASVB. Het is ook wel een beetje logisch,
want Nuus doorliep er alle jeugdteams en speelde ook nog eens jarenlang in het eerste
elftal. Hij maakte de gouden jaren bij de club mee: eerste klasse-voetbal in Blijham was
in de jaren negentig heel gewoon met een derde plaats als uitschieter in 1995.
Twintig jaar later keerde Richard Nuus er als hoofdtrainer terug. Hij had met de club een
groot doel, namelijk ASVB terug te laten keren naar de zondag tweede klasse, het niveau
dat de club al jaren beoogt. En als dat dan is gelukt moet de club een stabiele tweedeklasser worden. Na twee seizoenen bovenin de derde klasse te hebben meegedraaid, lukte
het Nuus de stap omhoog te maken, want op Hemelvaartsdag jl. werd ASVB op eigen veld
kampioen door FC Zuidlaren met 4-0 te verslaan. Die uitslag had overigens veel hoger
kunnen uitvallen. Het zegt veel over de klasse van de Blijhamsters dit seizoen.
“Ik vind het vooral een heel degelijk team met ontzettend veel balans en een paar spitsen
die erg gemakkelijk scoren: Michael Sypré die terugkeerde bijvoorbeeld en ook Thom van
der Veen. En achterin stond het erg goed met Erwin Aukes die ik een linie heb laten zakken. Het was even zoeken, maar dit leek mij de beste oplossing en het pakte goed uit. De
voorsprong op de concurrentie is vrij groot gebleken en we zijn dan ook terecht kampioen
geworden. Ik ben dan ook erg blij met dit resultaat en zie dit als een mooie afsluiting van
mijn periode als hoofdtrainer bij ASVB.”
Nuus stopt er na dit seizoen mee als hoofdtrainer en kiest voor het jeugdcoördinatorschap
bij de jeugd van Westerlee en Scheemda. “Daarin zie ik een heel mooie uitdaging. Het
gaat om jeugd onder de vijftien jaar. Dat ga ik samen met Cor Grozema doen. Het heeft
niet met werk of iets dergelijks te maken. Ik heb dan wel mijn eigen bedrijf (Kassanet),
maar kies er bewust voor met de jeugd verder te gaan.
Bij ASVB was het drie jaar lang geweldig. Elke keer weer genoot ik van de inzet van de
spelers en de mensen eromheen. Alles is er zó goed geregeld. Zo fijn om daar dan hoofdtrainer te mogen zijn.”
ASVB speelt komend seizoen in de tweede klasse. Op de vraag of de club zich er moet
kunnen handhaven antwoordt Nuus dat dat geen enkel probleem moet zijn. “Ik zie ze wel
in de middenmoot eindigen. Misschien moet er in elke linie een speler bij, maar het is nog
geen 15 juni. Dan is de overschrijvingstermijn verstreken. Dit team heeft potentie genoeg
en met de nieuwe trainer Loek Swarts en zijn assistent, de nog zeer jonge Jordin Louwes,
zie ik zelfs mogelijkheden dat ASVB een stabiele tweedeklasser moet kunnen worden.”
(Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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