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Pengels in Stadskanaal al 10 jaar hét
adres voor outdoor & vrije tijd
Begin juni is het precies 10 jaar geleden dat
Stieneke en Christa Gersonius de deuren
openden van Pengels Outdoor & Vrije tijd.
Een jubileum dat gevierd moet worden en
dat zal volgens moeder en dochter dan ook
zeker gaan gebeuren.
Pengels Outdoor & Vrije Tijd is de speciaalzaak voor Stadskanaal en omgeving waar
iedereen die van het buitenleven houdt zal
vinden wat hij of zij nodig is of wenst. Denk
daarbij niet alleen aan outdoor kleding maar
ook aan survival gear, wandelschoenen,
rugzakken en slaapzakken en luchtbedden.
“Wandelaars, golfers, jagers, en hondensportliefhebbers weten onze winkel goed te
vinden”, vertelt Stieneke. “Maar we verkopen ook hondenvoer van het merk Hubertus
Gold voor de actieve hond”, vult Christa
haar aan. “Dit voer bevat alle voedingsstoffen die de hond dagelijks nodig heeft om
in optimale conditie te blijven, maar dan
zonder geur, kleur en smaakstoffen.”
Outdoor kleding
U vindt bij Pengels Outdoor & Vrije tijd
onder andere outdoor kleding van de
merken Luhta, Icepeak, Killtec,Pinewood en
Lifeline. Outdoor kleding beschikt over een
groot draagcomfort zodat u er lekker in kunt
bewegen en is daarnaast over het algemeen

Afval storten als een koning
en voor iedereen een ijsje!
Zie pagina 4 & 5!

Vesschbikes,
customized
fietsen,
gebouwd in
Stadskanaal
Zie pagina 17!

ook nog eens licht in gewicht en sneldrogend. Soms ook met insectblokkers tegen
muggen en teken en een zonbeschermingsfactor tegen de schadelijke straling van de
zon. Overigens is de outdoor kleding van

tegenwoordig allesbehalve saai te noemen
want bij het ontwerp ervan wordt ook rekening met de mode van nu gehouden.
Lees verder op pagina 7!
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Specialiteitenslagerij J. Hemmen in Onstwedde
heet voortaan Uw Slager Hemmen
Door Miranda Wolters
In 2020 namen Mark Visser en zijn echtgenote Kirsten Specialiteitenslagerij J. Hemmen aan de Dorpsstraat in Onstwedde over van de vorige eigenaren Johnny en Jeichien
Hemmen. Mark en Kirsten besloten destijds geen naamsverandering door te voeren
maar deden dat kortgeleden wel en wat daarvan de reden is legt Mark ons graag uit.
Uw Slager
“We zijn sinds 1 mei aangesloten bij Uw
Slager en daarbij hoorde een naamsverandering”, aldus Mark. “Omdat de naam Hemmen in de hele regio bekend is hebben we
er ook nu weer voor gekozen om die naam
te behouden en heten we dus nu Uw Slager
Hemmen. Uw Slager is een winkelformule
voor zelfstandige slagers in Nederland
en ondersteunt ambachtelijke slagers op
allerlei fronten, van foldermateriaal en content voor social media tot de ontwikkeling
van nieuwe producten. Iedere Uw Slager
is uniek en heeft zijn eigen identiteit, we
bepalen dus uiteindelijk zelf het assortiment dat de klant in onze vitrines vindt.
Deze samenwerking met andere ambachtelijke slagers zorgt ervoor dat we kunnen
putten uit een grote bron van informatie en
creativiteit om onze producten te verfijnen,
vernieuwen en nog lekkerder te maken”,
legt hij uit. Bij een naamsverandering
hoort overigens ook een nieuwe huisstijl
en daarom werd de voorgevel veranderd
en dragen alle medewerkers bij Uw Slager
Hemmen nieuwe bedrijfskleding.
Meer dan alleen een karbonade of blinde
vink
“Onze klanten komen niet alleen uit Onstwedde maar veelal ook uit de omliggende
dorpen en men haalt bij de slager niet meer
alleen de ‘eenvoudige’ karbonade of blinde

vink”, vertelt Mark. “Ons aanbod is enorm
groot en klanten komen bijvoorbeeld ook
voor een borrelbuffet of hapjesschalen
naar de winkel. Op het gebied van vlees
kan men rekenen op topkwaliteit vlees en
hebben we regelmatig weer een nieuwe
vleesvariatie in de aanbieding. Zo hadden
we bijvoorbeeld al eens de Smulbollen,
kleine Italiaanse bollen gevuld met een
bijzonder smakelijke topping die thuis alleen nog maar even kort afgebakken moet
worden in de oven.” Lekker buiten eten en
genieten gaat perfect met een barbecue en
ook daarvoor heeft Uw Slager Hemmen het
lekkerste vlees in de aanbieding. Wat dacht
u van een barbecue American style met
een flinke brisket of beef hammer op de
barbecue? Voor de salades en de kruidenboter hoeft u ook niet meer op pad want
deze heeft Uw Slager Hemmen ook voor
u, ambachtelijk bereid in eigen keuken. En
heeft u geen zin of tijd om te koken? Uw
Slager kookt voor u de lekkerste kant en
klaar maaltijden, vers en gezond!
Geen middagsluiting meer
Kleine verandering die ook doorgevoerd
werd is dat de middagsluiting verdwenen
is. Mark: “Voorheen waren we tussen de
middag altijd gesloten maar we vinden dat
eigenlijk niet meer van deze tijd en daarom
hebben we ervoor gekozen om de middagsluiting af te schaffen.”

Dat betekent dat Uw Slager Hemmen nu
van dinsdag tot en met donderdag van 8.30
uur tot 18.00 uur geopend is, op vrijdag
van 8.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdag
van 8.00 uur tot 16.00 uur. Het team van
Mark en Kirsten staat voor u klaar en geeft
u indien gewenst ook graag tips voor het
bereiden van een lekker stuk vlees.

Uw Slager Hemmen
Dorpsstraat 38
9591AV Onstwedde
Tel: 0599 – 33 19 14
www.slagerijhemmen.nl
info@slagerijhemmen.nl
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Afval storten als een koning en voor iedereen een ijsje!
Dat een afvalcontainer op locatie of bij huis helemaal niet duur hoeft
te zijn en afval storten bovendien ook gewoon leuk kan zijn, bewijzen
de mannen van Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur), sinds vorig jaar gevestigd aan de Wagenmaker 8 in Stadskanaal.
‘De scherpste tarieven van heel
Groningen en Drenthe’
Ruime openingstijden, vriendelijke ontvangst, altijd bereid
een helpende hand te bieden bij
uitladen, een keurig onderhouden
recyclingterrein en ook nog eens
ongelofelijk scherpe tarieven zijn
de succesvolle ingrediënten van
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur). Een
afvalbedrijf met milieustraat waar
zowel bedrijven als particulieren
welkom zijn. "Dit jaar hebben de
gemeentes de kosten voor het
storten van afval, maar bij ons
blijven de tarieven onveranderd
en het afval juist aantrekkelijk
geprijsd", zegt eigenaar Rutger

van Lier. "Bovendien zijn wij ook
veel makkelijker en flexibeler wat
betreft het storten van afval en
zullen dus niet snel iets weigeren,
zoals elders wel eens gebeurt
en klanten met een half volle
aanhanger weer worden weggestuurd. Ook kunnen mensen hun
oud ijzer bij ons brengen. Ons
motto is: Help een klant zoals je
zelf geholpen zou willen worden."
‘Binnen 1 werkdag een afvalcontainer bij u thuis of op locatie’
Een ander groot pluspunt van
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) is het
verhuren van afvalcontainers. Die
zijn evenals het storten van afval

Links Bas de Kok en
rechts Rutger van Lier

ook zeer scherp geprijsd. "Wij
plaatsen al een 3 kuub container
vanaf 99 euro, exclusief btw, maar
inclusief plaatsing, het afval en
ophalen van de container", voegt
Rutger er aan toe. "En vandaag
bellen of online bestellen betekent morgen of nog dezelfde dag
de afvalcontainer al op locatie of
bij huis! En als het nodig is kan er
ook gebruik worden gemaakt van
onze containerauto met laadkraan
om het afval bij de klant voor de
deur te laten opknijpen, als het

door omstandigheden niet lukt
om de container zelf te vullen."
Voor bedrijf en particulier
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) voor
bedrijf en particulier is gevestigd
aan de Wagenmaker 8 in Stadskanaal en is heel toegankelijk voor
auto, aanhangwagen en vrachtauto.
De mannen van Stadskanaal Recycling zijn te bereiken op telefoon-

nummer 0599 - 25 30 12 of
06 - 34 21 60 50 (ook voor een
berichtje via WhatsApp). Voor
meer informatie over rolcontainers voor bedrijfsafval, afvalcontainers van 3 tot en met 40 kuub
of het zelf komen brengen van
afval kunt ook even een kijkje
nemen op de Facebookpagina van
Stadskanaal Recycling of op
www.stadskanaal-recycling.nl
waar u met een paar muisklikken
ook digitaal een afvalcontainer
kunt huren.
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Vervolg van de voorpagina

Pengels Outdoor & Vrije tijd viert haar 10-jarig jubileum
Behalve voor outdoor kleding kan de liefhebber van het
buitenleven ook bij Pengels Outdoor & Vrije tijd terecht
voor wandelschoenen ( Grisport, Dolomite, Chiruca en
Sommerset), sokken, survival gear en slaapzakken en
luchtbedden. Maar u zult er ook slagen als u een fijne rugzak zoekt. “We hebben al een hele collectie en daar komt
deze zomer ook de rugzakkencollectie van O’Neill bij. In
de kelder hebben we ook een ruime collectie artikelen
voor het buiten koken en daar vindt men ook de koopjeshoek.
10 jaar geleden…
Eigenlijk waren Stieneke en Christa 10 jaar geleden
helemaal niet van plan om een winkel te openen. “Ik
kwam online een paar enorm leuke roze enkellaarsjes
tegen”, vertelt Christa, “maar we zijn niet van het online
kopen en toen ik verder keek bleken die laarsjes deel uit
te maken van een hele winkelvoorraad, het was alles of
niets. De koop ging in eerste instantie dus niet door maar
mijn moeder en ik begonnen toch te fantaseren hoe leuk
het zou zijn een winkel, maar we hadden allemaal onze
bezigheden en zo bleef het bij fantaseren. S ’avonds, wij
waren in de sporthal en werden door mijn man gebeld
dat hij een bod had uitgebracht en deze werd tot onze
verbazing geaccepteerd. “Maar we werden verrast door
het feit dat de voorraad wel heel erg groot was, wilden
we deze op de markt verkopen dan zouden we daar jaren
mee zoet zijn”, vertelt Stieneke. “Uiteindelijk besloten we
een klein pandje te gaan huren voor de verkoop en zo
ontstond ineens ‘Pengels”. Ons huurcontract moesten we
wel direct voor 2 jaar tekenen dus toen de zomervakantie
begon en wij voor de winter bijna geen voorraad hadden
zijn we een wintercollectie in gaan kopen. Wisten wij veel
dat we daarvoor eigenlijk veel te laat waren.” Christa: “We
begonnen dan wel een winkel maar eigenlijk wisten we
helemaal niets over inkopen van collecties. Dat is nu, na
10 jaar, natuurlijk wel heel anders.” Het kleine pandje werd
uiteindelijk echt veel te klein en dat zorgde ervoor dat de

winkel naar een ander pand verhuisde. Sinds maart 2018
is de winkel gevestigd aan de Hoofdstraat 57.
En het mooiste van dit alles, de roze enkellaarsjes waren te
klein.
Jubileumweek
“We zullen in de week rond 9 juni uitgebreid stilstaan bij
ons 10-jarig bestaan”, vertellen de dames. “We hebben
al het een en ander bedacht en zijn druk bezig om alles
verder vorm te geven en uit te werken. Er zal in ieder geval
10 dagen lang een grote brievenbus in de winkel staan
waarin iedere betalende klant zijn of haar adresgegevens
achter kan laten om zo kans te maken op mooie prijzen.

Een aantal van onze leveranciers hebben al mooie prijzen
ter beschikking gesteld.” Stieneke en Christa zijn dan ook
erg trots op de winkel en de klantenkring die ze hebben
opgebouwd, een winkel als deze vindt u in Stadskanaal
niet en sinds januari van dit jaar is Pengels ook nog eens
touristinfo punt voor de regio Westerwolde. Dat betekent
dat u er alle toeristische info over de regio Westerwolde,
inclusief routekaarten voor de mooiste fiets- of wandeltochten kunt krijgen. U bent van harte welkom!
Pengels Outdoor & Vrije tijd
Hoofdstraat 57 | Stadskanaal | Tel: 0599 - 61 31 85
www.facebook.com/PengelsOutdoorVrijeTijd
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Eetcafé de Leeuw in Wedde, gastvrij en lekker
borrelen, lunchen of dineren
alles over deze bijzondere gerechten. Voor
de bierliefhebber is er ook een uitgebreide
bierkaart en zelfs voor de ijsliefhebber is er
Italiaans ijs van IJssalon Veendiep.
“We bieden wel regelmatig weer iets
nieuws aan”, aldus Diane, “Zo hebben we
ons broodje Brie en de clubsandwich zalm
kortgeleden vernieuwd maar koken we af
en toe ook gerechten die niet op de kaart
staan. Dat doen we bijvoorbeeld als een
gast reserveert en vraagt naar seizoen gerechten zoals asperges, in zo’n geval gaan
we wat service betreft graag een stapje
verder en regelen we dat gewoon.”

Door Miranda Wolters
Het afgelopen jaar werd Eetcafé de Leeuw in Wedde verkozen in de top 10 van meest
gastvrije stempelpost van het Pronkjewailpad, het verrassende en actieve wandelpad
dat de wandelaars op een gastvrije manier laat kennismaken met de provincie Groningen. De verkiezing in deze top 10 was voor de vaste gasten van het eetcafé geen hele
grote verrassing, zij weten al lang dat ze hier altijd kunnen rekenen op vriendelijke
bediening en vooral ook op een lekkere lunch of goed diner.
“We hebben als herinnering aan de verkiezing een mooi bordje gekregen dat nog
een plek ergens aan de muur moet krijgen”,
vertelt Diane Wezeman, eigenaresse van
het eetcafé. “Gasten konden bij ons altijd al
terecht voor een borrel of een hapje eten
maar we zijn ons de afgelopen jaren steeds
meer gaan richten op écht goed eten en
ook serveren we tegenwoordig een lekkere

kop koffie met dagvers gebak van Kopje
Genieten.” Op de menukaart vindt u een
grote keuze aan gerechten waarvan sommige wel heel bijzondere namen hebben
gekregen. Zo is er het broodje van Dijk, ooit
bedacht door 1 van de oude werknemers,
en wat dacht u van een ‘patatje zwait veur
de kop’ of ‘Lieve Lientje’ als dessert? Het
team van Eetcafé de Leeuw vertelt u graag

Er is wat dat betreft heel veel mogelijk bij
Eetcafé de Leeuw want wilt u een feestje
komen vieren of met collega’s komen borrelen dan kan dat ook. Diane:” Op verzoek
kan er heel veel, als men bij ons aangeeft
wat de wensen zijn dan maken wij er een
arrangement van, mits we het kunnen regelen natuurlijk.”

Eetcafé de Leeuw is de afgelopen jaren
voor velen een vast rustpunt geworden en
Diane en haar team zijn hun gasten dankbaar voor het feit dat ze hen ook na ‘coronatijd’ weer weten te vinden. “We gaan een
mooie zomer tegemoet”, zegt Diane, “Team
Wensmarathon vindt weer plaats in Wedde
en ook is er weer de vrachtwagentrek en
de lichtweek en wordt ook het strandvolleybaltoernooi weer georganiseerd in
het dorp.” De moeite waard om voor naar
Wedde af te reizen dus en in combinatie
met een bezoek aan Eetcafé de Leeuw zult
u er zeker genieten. Het eetcafé is dit voorjaar en tijdens het hele zomerseizoen, tot 1
oktober, van dinsdag tot en met zondag van
10.00 uur tot 22.oo uur geopend. Tijdens
Hemelvaart en Pinkstermaandag bent u ook
van harte welkom!
Eetcafé de Leeuw
Hoofdstraat 35 | Wedde
Tel: 0597 – 522295
www.eetcafe-deleeuw.nl
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Bouwservice ten Hoff in Musselkanaal,
voor uw verbouwing of onderhoud en zelfs
het bouwen van overkappingen

Door Miranda Wolters
Dennis ten Hoff werkt al sinds zijn 16e in de bouw, hij begon er als leerling en heeft de
afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij bekende bouwbedrijven in de regio. Tot hij
besloot als zelfstandige verder te gaan en startte met Bouwservice ten Hoff.
“De afgelopen jaren is het in de bouw
steeds drukker geworden qua werk en
werden de projecten steeds groter”, vertelt
Dennis. “Ik merkte dat ik het werken aan
kleinere opdrachten en projecten toch
het allerleukste vindt om te doen. Dat
maakte de stap om voor mezelf te beginnen behoorlijk logisch.” Met Bouwservice
ten Hoff richt Dennis zich dus vooral op die
kleinere projecten en dan gaat het veelal
om opdrachten voor particulieren.
Verbouwingen
Op dit moment is Dennis bezig met de
verbouwing van een woning in Musselkanaal maar hij heeft ook al een grote
verbouwing van een woning in Stadskanaal
gerealiseerd. Dat doet hij op dit moment
ook in Sellingen en Delfzijl en dit zijn dan
verbouwingen die redelijk uitgebreid zijn
en waarbij bijvoorbeeld de hele indeling
van een woning wordt veranderd. “Maar ik
kan bijvoorbeeld ook een aanbouw aan een
woning realiseren, een badkamer compleet
verbouwen of kozijnen vervangen”, legt
Dennis uit. “Deze projecten zijn qua tijd
die ik ervoor nodig ben te overzien en ook
kan ik bij deze opdrachten goed inschatten
welke materialen ik exact nodig ben en dat
is in deze tijd van steeds maar stijgende

prijzen wel erg prettig. Ook voor de klant,
ik vind het belangrijk dat zij aan het einde
van de opdracht niet voor vervelende verrassingen komen te staan als de rekening
gepresenteerd moet worden.”
Onderhoud of overkappingen
Dennis is ook inzetbaar voor klussen die
te maken hebben met het onderhoud van
uw woning. Denk hierbij niet alleen aan
het vervangen van oude kozijnen inclusief
nieuw glas maar ook aan het vervangen van
bijvoorbeeld dakgoten of gevelbekleding.
“Ik heb ook al eens een hele dakkapel van
een woning vervangen, deze bleek helemaal verrot en veroorzaakte daardoor flinke
lekkage”, aldus Dennis. Kortgeleden mocht
Dennis voor een klant een overkapping
bouwen, een opdracht waar hij erg blij mee
was en ook met veel plezier aan gewerkt
heeft. “Ik zou me daarom in de toekomst
misschien wel wat meer willen focussen op
het bouwen van overkappingen, schuurtjes
en carports”, zegt hij daarover. Installatiewerk doet Dennis niet, daarvoor heeft hij
goede contacten met een installateur en
ook laat hij het stucwerk dat eventueel
gedaan moet worden bij een klant ook
door een stukadoor doen met wie hij vaker
samenwerkt.

Dennis: “Het allerbelangrijkste voor mij is
dat de klant tevreden is als de opdracht is
voltooid maar ook wil ik alleen maar kwaliteit leveren. Daarom ga ik niet voor half
werk en gebruik ik alleen maar materialen
waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn.
Ben ik klaar dan laat ik het achter zoals het
hoort, ik werk netjes en gestructureerd en
heb oog voor detail.”

Dennis komt altijd van tevoren bij u langs
om de situatie te bekijken om zo een goede
inschatting te kunnen maken voor wat betreft de tijd en de materialen die daarvoor
nodig zijn.

Verbouwingsplannen of onderhoud
nodig?
Heeft u verbouwingsplannen of is er onderhoud aan uw woning nodig? Neem dan
contact op met Bouwservice ten Hoff om
de mogelijkheden te bespreken.

Bouwservice ten Hoff
Schoolstraat 157 | Musselkanaal
Tel. 06 - 45 39 07 52
www.bouwservicetenhoff.nl
email: info@bouwservicetenhoff
Facebook & Instagram: bouwservicetenhoff

Op de website én op Facebook en
Instagram houdt hij u op de hoogte van de
laatste nieuwtjes.
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Koop je nieuwe outfit voor een outletprijs
bij Girlz Love Sale in Stadskanaal

Door Miranda Wolters
Is jouw garderobe toe aan iets nieuws, weet je echt niet meer wat je aan moet trekken naar dat feestje aankomend
weekend of ben je al tijden op zoek naar een mooi zomerjurkje? Bij Girlz Love Sale aan de Schielandlaan 2a in Stadskanaal zul je vast en zeker slagen!

voor in het haar.” En natuurlijk zijn er nog de schoenen en
sneakers, ook weer voor dames, heren en kinderen.
Op verzoek en Facebook Like actie
De collectie bij Girlz Love Sale wisselt regelmatig, precies
zoals dat bij een outlet hoort en dat maakt dat een regelmatig bezoekje aan de winkel best de moeite waard is. En
ben je op zoek naar een bepaald item en kun je het ook bij
Girlz Love Sale niet vinden? Geef het dan even door aan
een van de medewerksters, eventueel even met een foto
en dan gaan ze tijdens de inkoop gewoon voor je op zoek
naar het gewenste kledingstuk.
Outlet
Sharon Schonewille is bedrijfsleidster bij Girlz Love Sale en
vertelt: ”We zijn vorig jaar, in coronatijd, begonnen met de
winkel en dat was best spannend. Bij Girlz Love Sale vinden klanten dames-, heren- en kinderkleding en schoenen,
tassen en andere accessoires. We zijn een outlet want de
prijzen zijn laag en we verkopen zowel merk als non-merk
artikelen.” Een outlet had Stadskanaal tot vorig jaar nog
niet en dat is dus best bijzonder.
Sharon: “We zitten niet midden in het centrum van Stadskanaal en we hebben er bewust voor gekozen om niet
op donderdagavond open te zijn maar op vrijdagavond.
Daardoor kunnen onze klanten op donderdagavond rustig
winkelen in het centrum en hebben ze op vrijdagavond
alle tijd om naar Girlz Love Sale te komen om te shoppen.”
Voor en rond de winkel is voldoende parkeergelegenheid
aanwezig.

Regelmatig wisselende collectie voor dames,
heren en kinderen
Bij Girlz Love Sale vind je op dit moment ontzettend leuke
items voor de zomer en is er ook alweer voldoende keuze
in zwemkleding. Luchtige en kleurige zomerjurken zijn ook
dit jaar nog steeds populair en dus hangen ze er in allerlei
leuke prints en kleurtjes in de rekken. “Satijnen tops zul je
deze zomer ook veel gaan zien en daarom hebben we ze
ook in allerlei kleuren hangen”, aldus Sharon. Merken die
je bij Girlz Love Sale voor dames tegen kunt komen zijn
onder andere Supertrash en Loavies en in de collectie zul
je ook zeker super leuke items vinden als je een grote maat
draagt. Voor de heren zijn dat bijvoorbeeld de broeken van
Levi’s en Pall Mall en voor de kinderen is er onder andere
kleding van Name it. Sharon: “Voor de kids hebben we kleding vanaf maat 40 tot 176, van prematuur tot puber dus.
Op dit moment hebben we voor de kleine meiden ook nog
een hele voorraad Twisteez, ontzettend leuke accessoires

“We verkopen overigens niet alleen vanuit de winkel maar
doen dat ook online, via Marktplaats of Facebook”, vertelt
Sharon nog. “Op onze Facebookpagina, facebook.com/Girlzlovesale, houden we regelmatig leuke like en deel acties
en iedere klant die onze Facebook pagina liked krijgt van
ons een leuke attentie.” Dat liken mag je thuis, voordat je
de winkel bezoekt of als je online iets bestelt doen maar
kan ook ter plekke, in de winkel.
Girlz Love Sale is van maandag tot en met donderdag
geopend van 11.30 uur tot 17.30 uur, op vrijdag van 11.30
uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Je bent van harte welkom!
Girlz Love Sale
Schielandlaan 2a
Stadskanaal
www.facebook.com/Girlzlovesale
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Vesschbikes, customized fietsen, gebouwd in
Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Sebastian Vester en Iwan Schut zijn twee gepassioneerde Elite wielrenners die beide
een schat aan kennis over racefietsen hebben verzameld. Toen ze tijdens de lockdown
geen wedstrijden meer konden fietsen en ze samen op trainingskamp op Mallorca waren kwamen ze op het idee om hun eigen merk racefietsen op de markt te gaan brengen.
“We wilden ze niet alleen zelf op de markt
gaan brengen maar ook nog eens zelf
gaan bouwen. Onze filosofie is dat iedere
wielrenner uniek is en iedereen dus ook op
een unieke fiets zou moeten rijden. Vesschbikes bouwt daarom volledig customized racefietsen”, vertellen ze. Customized
houdt in dat je zelf bepaalt hoe je fiets
eruit komt te zien en welke onderdelen er
gebruikt worden.
“Zo hebben we al een fiets helemaal
in chroom opgebouwd, afgemaakt met
gouden accenten en witte teksten. Wil je
een helemaal roze fiets met gele stippen
dan behoort dat zelfs tot de mogelijkheden. Behalve de kleur van de fiets zijn ook
alle andere componenten en onderdelen
zoals de groepset en wielen helemaal zelf
te kiezen. We onderscheiden ons van alle
andere fietsenbouwers doordat we je tijdens het hele traject begeleiden en er echt
niemand anders op exact dezelfde fiets
als die van jou rondrijdt. We bevinden ons
in het topsegment en bouwen vooral voor
wedstrijdrijders maar ook voor toerfietsers
en recreanten.”
Zoals gezegd zijn Sebastian en Iwan zelf
Elite wielrenners, dit betekent dat ze wel

wedstrijden op het hoogste niveau rijden
maar hiervoor niet betaald worden. Sebastian rijdt voor het John Deere cyclingteam en Iwan voor de Kannibaal in Peize.
“Dankzij onze eigen ervaring hebben we
inmiddels best wel een netwerk opgebouwd en zo is het ook gekomen dat we
Martijn Keizer onze ambassadeur mogen
noemen. Martijn was jaren profwielrenner,
reed onder andere voor de Lotto Jumbo
ploeg (het huidige Jumbo Visma) en nam
onder andere deel aan de Giro ‘d Italia.
Hij rijdt nu op een echte Vesschbike. Daar
zijn we best trots op”, zegt Iwan. “Veel van
onze klanten weten ons via ons netwerk of
via social media te vinden en we verkopen
onze fietsen niet alleen in Nederland maar
bijvoorbeeld ook in België”, vult Sebastian
hem aan. “Onze droom is om de Vesschbikes uiteindelijk ook in de Tour de France
terug te zien en nog mooier zou het zijn
om ooit onze eigen wielerploeg van start te
kunnen laten gaan.”
Alle fietsen worden gebouwd met een carbon frame, het voordeel van dit materiaal is
dat het licht van gewicht is maar daarnaast
ook erg stijf. Er zit dus absoluut geen speling in het carbon en dat zorgt er volgens
Sebastian en Iwan voor dat alle kracht van

het rondtrappen ook daadwerkelijk op het
achterwiel terecht komt, precies zoals het
bij een fiets van hoge kwaliteit hoort.
De levertijd voor een nieuw te bouwen
fiets is 4 tot 6 weken, iets dat onder andere
afhangt van de kleur die er voor het frame
gekozen wordt. “We bouwen de fiets echt
helemaal zelf, het enige dat we uitbesteden
is het spuiten van het frame en als deze
bijvoorbeeld een parelmoer kleur moet
krijgen dan bestaat de kleur uit meerdere
lagen en dus ook uit meerdere droogmomenten. We gaan pas met het frame aan de
slag als de kleur echt helemaal goed droog
is.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar Vesschbikes? Neem dan vandaag nog contact
met Vesschbikes op of kom langs aan de
Zadelmaker 1e in Stadskanaal, de koffie
staat altijd klaar!

Zadelmaker 1e
Telefoon: 06 20 73 25 01 | 06 40 81 44 54
E-mail: info@vesschbikes.com
www.vesschbikes.com
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‘t Naoberke verhuist naar het Willem Diemerplein
in Musselkanaal

Door Miranda Wolters
Sinds begin 2021 maakt ’t Naoberke deel uit van de zorgdiensten van het Naoberhuis. ’t Naoberke is de plek waar kinderen, jongeren én ouderen welkom zijn voor hun dagbesteding. Was ’t Naoberke tot voor kort te vinden aan de Schoolstraat in Musselkanaal, op dit moment is men druk bezig met de verhuizing naar het Willem Diemerplein en verwacht
Talita Baalman, eigenaresse van het Naoberhuis en ’t Naoberke, de deuren er snel te kunnen openen.
De feestelijke opening is op 3 juni vanaf 13:00 uur.
Iedereen is welkom.
“We wilden met deze dagbesteding vooral zorgen voor
een lach op het gezicht van onze cliënten. ’t Naoberke
kenmerkt zich door kleinschaligheid en het feit dat het
ons lukte om gezelligheid en sfeer te creëren. We ontvangen vooral cliënten met een verstandelijke beperking die
extra begeleiding nodig zijn bij hun dagelijkse taken en
onze cliënten voelen zich erg op hun gemak en thuis bij
’t Naoberke.” Iedereen krijgt er zijn of haar eigen taken
en verantwoordelijkheden, helemaal afgestemd op de
persoonlijke wensen en behoeftes. Er worden niet alleen
cadeauartikelen en snuisterijen verkocht in de winkel
maar ze worden ook door de cliënten zelf gemaakt. Ook
weer in samenwerking met de andere locaties van het
Naoberhuis, het zagen van bijvoorbeeld hout voor vogelhuisjes gebeurt dan daar en vervolgens worden de huisjes
in het Naoberke in elkaar gezet. “Maar we lunchen tussen
de middag bijvoorbeeld ook samen en daarvoor moet natuurlijk bedacht worden wat we dan gaan eten en moeten
er boodschappen voor gehaald worden. Ook dat doen
we dan samen, inclusief het dekken van de tafel en het
opruimen achteraf.” legt Talita uit. Iedereen helpt elkaar
en oefent door deze ogenschijnlijk ‘gewone’ dagelijkse
dingen ook nog eens de sociale vaardigheden.
Verhuizen
Tot voor kort was ‘t Naoberke te vinden aan de Schoolstraat in Musselkanaal, bij het tankstation en de wasstraat.
“Dat was natuurlijk een prima plek maar we misten toch
de gezelligheid van het centrum van Musselkanaal”,
vertelt Talita. “In het centrum zijn we wat zichtbaarder en
gemakkelijker te bereiken en lopen mensen sneller even
binnen voor een praatje. We houden nu eenmaal van gezelligheid!” Het pand aan het Willem Diemerplein is ideaal
om als locatie voor de dagbesteding te gebruiken want
naast het winkelgedeelte boven is er ook beneden nog
een grote ruimte die men gaat gebruiken als werkruimte
en waar dus cadeauartikelen en andere dingen gemaakt
kunnen worden. Talita: “Daarnaast is het voor degene die
daar behoefte aan heeft ook de plek waar men zich even
kan terugtrekken. Het winkelgedeelte en de ruimte voor
dagbesteding is dus wat meer van elkaar gescheiden dan
in ons oude pand en dat vinden veel van onze cliënten erg
fijn.”
Dagbesteding: maandag tot vrijdag open
(winkel ook op zaterdagen van 10:00 - 15:00)
‘t Naoberke is van maandag tot vrijdag geopend van
ongeveer 9.00 tot 17.00 uur en u vindt er ontzettend veel
leuke cadeauartikelen en woonaccessoires. Omdat cliënten ’s morgens van huis worden gehaald en aan het einde
van de dag ook weer worden thuisgebracht kan het soms
betekenen dat de deur in de ochtend dus iets later open
gaat. U bent tijdens openingsuren van harte welkom in ‘t
Naoberke en wilt u meer weten over de mogelijkheden
van dagbesteding? Loop ook dan gerust even binnen!
‘t Naoberke
Willem Diemerplein 3, Musselkanaal
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(Over)last van vervelende beestjes?
Hebbuzz Plaagdierbestrijding en Advies in Stadskanaal
helpt u door middel van bestrijding én preventie
ik had al de nodige kennis in huis maar
moest toch nog de nodige diploma’s halen
om dit werk te mogen doen.”

Door Miranda Wolters
Plaagdieren zijn er in allerlei soorten en maten en het ene beestje zal meer overlast en
hinder veroorzaken dan de ander. Wat ze allemaal wel met elkaar gemeen hebben is
dat we ze liever niet in of rond onze woning zien en dat is nu precies de reden dat Mark
Harms u graag helpt door ervoor te zorgen dat ze een andere woon- of hangplek gaan
zoeken en uw woning en tuin links laten liggen.
“Ik werkte voordat ik met Hebbuzz begon
ruim 20 jaar in de dierenbranche en heb
alles dat te maken heeft met plaagdierbestrijding én de preventie ervan altijd erg
interessant gevonden en haalde erg veel

voldoening uit het geven van de juiste
adviezen aan klanten die ik sprak”, vertelt
Mark Harms, eigenaar van Hebbuzz. “Het
bestrijden van plaagdieren wordt aan
steeds meer en strengere regels gebonden,

Voor de bestrijding van plaagdieren mag
niet meer zonder meer gif gebruikt worden,
bestrijders hebben niet meer alleen te
maken met landelijke regelgeving. Regels
verschillen ook per provincie. “Bovendien
streef ik ernaar om de meest duurzame en
milieuverantwoorde oplossing te gebruiken
en daarbij is voorkomen natuurlijk altijd beter. Succesvolle bestrijding van plaagdieren
valt of staat met een goed advies vooraf.”
Mark kijkt daarbij onder andere naar de
leefomgeving en hoe hij er voor kan zorgen
dat de leefomgeving van het dier zo oninteressant wordt dat hij vertrekt.

zijn hoogtepunt en worden mensen soms
geplaagd door hele kolonies mieren die
door hun woning marcheren. En als de
zomer begint is dat ook weer het startsein
voor de overlast door wespen. Mark: “Het
maakt niet uit om welk dier het gaat, als ik
bij een klant kom zal ik altijd zelf eerst op
onderzoek uitgaan om na te gaan om welke
soort het precies gaat en pas daarna bepaal
ik welke middelen we kunnen gebruiken
om ze te laten verhuizen of om ze toch te
bestrijden. Eventueel gebruik ik in mijn
onderzoek een warmtebeeldcamera om
precies te bepalen waar de beesten zitten.”
Mark werkt overigens redelijk anoniem
doordat hij zonder logo of reclame op zijn
auto rondrijdt, iets dat veel mensen wel
een prettig idee vinden.

Ieder seizoen kent grof gezegd zijn eigen
plaagdierenoverlast. In februari en maart
is er veel overlast door mollen. Zij graven
lange gangen onder uw grasmat of straatwerk waardoor de grond verzakt en er
lelijke molshopen achterblijven. Zo rond
deze tijd is de muizenoverlast vaak op

Hebbuzz plaagdierbestrijding & advies is
sterk in deze regio vanwege de kennis en
ervaring die Mark in huis heeft en bent u
eindelijk van de (over)last af? Dan zal Mark
in overleg met u ook blijven monitoren en
evalueren om plaagdieren in de toekomst
te voorkomen.
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Volop tuingereedschap, machines en werkkleding
op voorraad bij Onrust in Nieuw-Buinen
Het tuinseizoen is weer begonnen, de zon heeft zich al
eventjes laten zien en maart roerde zijn staart. Tijd om de
tuin weer lekker op orde te maken zodat u er het komende
seizoen weer volop van kunt genieten. Bent u daarvoor
nog nieuw tuingereedschap voor nodig, is uw maaier aan
onderhoud toe of is het tijd geworden voor een robotmaaier? Bij Onrust in Nieuw-Buinen helpt men u graag!
“Vorig jaar hebben we, net als heel veel andere bedrijven,
wat problemen gehad met levertijden van allerlei zaken”,
vertelt Alberta Engelkes, die samen met haar man Arno de
2000m2 grote winkel runt. “Daarom hebben we dit jaar
extra veel besteld en zijn de zitmaaiers bijvoorbeeld weer
gewoon leverbaar. Die waren er vorig jaar gewoonweg
niet.” Het gemak van een zitmaaier is erg fijn als u een
wat grotere tuin heeft, veel mensen kiezen tegenwoordig
ook voor een robotmaaier en die zijn voor zowel grote als
kleine tuinen geschikt. Het voordeel van een robotmaaier
is, naast dat het u de tijd en moeite van het maaien scheelt,
dat het zorgt voor een mooier gazon omdat het regelmatiger bijgehouden wordt. “Wat we ook zien”, zegt Alberta, “is
dat mollen blijkbaar niet van het geluid van de robotmaaier
houden en dus een tuintje verder gaan.”
Onrust levert vanzelfsprekend niet alleen zit- en robotmaaiers voor het gazon maar er is in de winkel ook volop
keuze in ander tuingereedschap en machines. Zo zijn er de
heggenscharen, bosmaaiers en trimmers van merken als
Efco en Stihl, zowel op brandstof, elektrisch als op accu en
ook is er veel keuze in handgereedschappen zoals batsen,
harken en schoffels. En wilt u de groene aanslag op uw
terrastegels op een verantwoorde manier verwijderen dan
heeft Onrust daarvoor de perfecte groene aanslagverwijderaar. Alberta: “Dit middel is niet alleen effectief tegen
de groene aanslag maar ook biologisch verantwoord. Veel
mensen gebruiken nog altijd azijn en dat is niet alleen
slecht voor het milieu maar tast ook het rubbertje in de
drukspuit die ze ervoor gebruiken aan. Met als gevolg dat

er regelmatig een nieuwe gekocht moet worden. Dat probleem heeft men met dit middel niet.”
Gaat u in de tuin aan het werk dan is comfortabele kleding
een must en gebruikt u bepaalde machines zoals een kettingzaag dan is beschermende kleding echt aan te raden.
Onrust heeft niet alleen een uitgebreide collectie werkkleding voor heren maar er zijn tegenwoordig ook verschillende merken die complete lijnen voor dames produceren.
“Zo is er bijvoorbeeld het Amerikaanse merk Carhartt dat
bekend staat om zijn robuuste kleding en goede pasvorm
voor dames”, aldus Alberta. “In de collectie vindt men niet
alleen heerlijk zittende werkbroeken maar ook leggings,
poloshirts, truien, jassen en bodywarmers.” Voor de man of

vrouw die met de kettingzaag aan het werk gaat is het belangrijk zichzelf goed te beschermen en daarom vindt u bij
Onrust ook beschermende kleding en veiligheidshelmen,
gelaatsbeschermers en veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers, werkhandschoenen met beschermende inzetstukken
en veiligheidsschoenen.
U bent van harte welkom in de winkel aan de Drentse Poort
in Nieuw-Buinen, het team van Onrust adviseert en helpt u
graag.
Onrust
Drentse Poort 1b | Nieuw-Buinen | Tel: 0599 - 65 30 42
Email: info@onrust.net | www.onrust.net
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Westerwoldse Gedichten
fietsroute
Zin om poëtisch te fietsen door Westerwolde? Dat kan.
Sjoerd Visser, dichter uit Sellingen, heeft een fietstocht uitgezet
door Westerwolde van 39 kilometer waar hij op diverse plekken historische gedichten bij heeft gemaakt. U fietst en op de
historische punten kunt u deze gedichten zelf lezen.
Routes inclusief gedichten zijn gratis verkrijgbaar bij Gasterij
Natuurlijk Smeerling, waar ook de route start.
Voor meer informatie mail naar:
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
of bel 0599 - 31 26 11
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Aanmelding tiende Westerwolde
Wandelweekend geopend

Twee dagen wandelen door prachtige omgeving tijdens het Westerwolde Wandelweekend (foto stichting Wandelen in Westerwolde)
WESTERWOLDE - Het Westerwolde Wandelweekend staat dit jaar voor de tiende keer op het programma. Het wandelevenement vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juni vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde. Onderweg zijn er allerlei verrassende activiteiten. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden.
Tijdens het Westerwolde Wandelweekend kan iedereen
één of twee dagen georganiseerd wandelen door mooi
Westerwolde. Stichting Wandelen in Westerwolde heeft
een aantal prachtige routes uitgezet door gevarieerde
landschappen.

Op zaterdag is er een wandeling van 10 kilometer met
onderweg tal van activiteiten, zoals muziek, toneel en
zang. “Een route om even de tijd voor te nemen dus”, zegt
Henk Oosterhuis namens de organisatie. Starten kan deze
dag van 17.30 tot 19.00 uur en de wandelaars moeten om
22.00 uur binnen zijn.

Op zondag is er keuze uit drie verschillende afstanden. Van
10.00 tot 13.00 kan er gestart worden voor een afstand
van 12,5 kilometer, van 8.45 tot 10.00 uur voor een afstand van 25 kilometer en van 8.00 tot 9.00 uur voor een
afstand van 40 kilometer. Op zondag worden alle wandelaars om uiterlijk 18.00 uur terug verwacht.
Meedoen kost 7,50 euro per afstand, inclusief
reserveringskosten. Aanmelden kan via
www.westerwoldewandelweekend.nl.
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