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

‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’
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John ten Hoff: 06 30 72 46 09
specialiseerd 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.

Mariska Teerling: 0599 61 33 36

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 uit. “Dat had men 150 jaar
geleden ook al begrepen. Toen werden houten rolluiken gemonteerd.
Momenteel zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk,
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze
relatief goedkoop.”

Louw Roukema: 0599 61 11 99

In maximaal 90 seconden een ongeëvenaarde en
hypernauwkeurige oogmeting tijdens de
DNEye Road Show bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde

Kwaliteit
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ gaat voor kwaliteit. Daarom wordt
er alleen gebruik gemaakt van diverse gerenommeerde merken, met
‘Heroal’ als de bekendste. “Daarnaast lever ik meestal motoren van het
merk ‘Somfy’, dat is al jaren het beste merk in deze branche”, verklaart Roy Kamst, die van jongsafaan is opgegroeid in de wereld van
zonwering en rolluiken. “Ik hielp mijn vader altijd mee, en later heb
ik het bedrijf overgenomen. Nog steeds zijn vakmanschap, diversiteit,
persoonlijk contact en service de pijlers onder het bedrijf, dat al meer
dan 40 jaar bestaat. Zo heeft mijn vader het altijd gedaan, zo doe ik het
nog steeds en zo zal het ook blijven.”
Ervaring en goede producten
‘Nee’ wordt er niet verkocht bij ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’.
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de ingang van Frey Oogzorg aan de Dr. P. Rinsemastraat 2. "Op
deze dagen kan iedereen kosteloos een oogonderzoek ondergaan
met de DNEye-scanner van Rodenstock", legt Henk Akkerman,
eigenaar, opticien en contactspecialist van Frey Oogzorg uit. "De
DNEye-scanner biedt de meest geavanceerde en revolutionaire
manier van oogmeting! Van dit apparaat staan er nog geen 50 van
Zie onze advertentie
in heel Nederland."

standigheden (dag, schemer en
nacht) na en neemt de kanteling
van de ogen tijdens het kijken
in de verte en het lezen mee.
Zo worden de exacte afwijkingen bij diverse pupilgroottes
gemeten. En het mooie van dit
alles is dat een meting slechts
maximaal 90 seconden duurt."

In maximaal 90 seconden een
hypernauwkeurige oogmeting
Henk Akkerman is zeer enthousiast over de DNEye-scanner
en erg in zijn sas met de DNEye
Road Show voor de ingang van
zijn zaak. "Dit is een buitenkans
voor iedereen om zijn of haar

De perfecte bril
Iedere brildrager wenst zich de
perfecte bril. "Dat is nu mogelijk
met de revolutionaire techniek
van de DNEye-scanner", vervolgt Henk Akkerman. "Na een
meting met de DNEye-scanner
worden de meetresultaten door
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ogen op een absoluut ongeëvenaarde manier te laten meten.
Beter is er niet. Vergeleken met
standaard-apparatuur is een
meting met de DNEye-scanner
25 keer nauwkeuriger! Het meet
met 1500 hypernauwkeurige
metingen de sterkte van je ogen

Laat uw schoorsteen
vakkundig vegen door
klus & schoorsteenveegbedrijf jd!!
Zie onze advertentie op pagina 3!!

exclusieve DNEye Road Show
op 24 november en 1 december, van 9.30 tot 18.00 uur, voor
de ingang van Frey Oogzorg
aan de Dr. P. Rinsemastraat 2 in
Vlagtwedde. Tijdens deze twee
dagen kunt u een afspraak maken voor een kosteloos oogonderzoek met de DNEye-scanner.
Bovendien ontvangt u ook nog
eens een waardecheque ter
waarde van 100 euro korting op
de aankoop van een complete
bril met Rodenstock multifocaalglazen met DNEye-techniek!
Zie ook onze advertentie op
pagina 22.
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Aangenaam, Van den Berg HOORTOESTELLEN Borger
In de hunebedhoofdstad van Nederland, Borger, is dé
hoorspecialist van de Drentse Hondsrug gevestigd: Van
den Berg Hoortoestellen. Rustig gelegen aan de rand
van het gezellige centrum. Naast het feit dat de winkel
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer en
de auto, beschikt de winkel ook over een ruime gratis
parkeergelegenheid.

Van hoorprobleem naar persoonlijke hooroplossing
Bij twijfels over uw gehoor laat u dit gratis én vakkundig
onderzoeken door Van den Berg Hoortoestellen. Indien
noodzakelijk wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld
en de audicien begeleidt u bij de keuze van het hoortoestel.
Anders gezegd: u kiest zélf uw hoortoestel uit! Het gekozen
hoortoestel kan, in de eigen leefomgeving, uitgebreid worden
getest. Tijdens de periodieke controles wordt
het hoortoestel naar uw persoonlijke voorkeur
optimaal afgesteld. Goed om te weten: bij Van
den Berg Hoortoestellen wordt u gedurende de
gehele gewenningsperiode begeleid door dezelfde
audicien.
Meer dan twintig jaar ervaring
In Nederland zijn meer dan 800 verschillende
hoortoestellen leverbaar. Waar veel bedrijven een
beperkt assortiment aanbieden, levert Van den
Berg Hoortoestellen álle gerenommeerde A-merk
hoortoestellen. Mede hierdoor is Van den Berg
in staat om de beste oplossing voor uw hoorprobleem te bieden. En, met meer dan twintig jaar
ervaring in de audiologie beschikt StAr gecertificeerd audicien Feike van den Berg over een
schat aan kennis en ervaring. Deze kennis wordt
keer op keer ingezet om de slechthorende klant
optimaal te bedienen.
Klinkende inruilactie voor het goede doel
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, ruim
90% van deze slechthorenden is niet in staat om aanspraak
te maken op goede audiologische zorg. De Starkey Hearing
Foundation heeft als doel om deze grote groep slechthorenden te voorzien van gratis hoortoestellen.
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. Van den Berg Hoortoestellen is maatschappelijk betrokken en trotse partner van
de Starkey Hearing Foundation. Door te profiteren van de
inruilactie draagt u bij om de wereld beter te laten horen.
Onzichtbaar verstaan
Goed nieuws als u géén hoortoestel wilt: Van den Berg
Hoortoestellen introduceert “onzichtbaar verstaan” met het
kleinste IIC hoortoestel ter wereld. Onze IIC (invisible in
canal) hooroplossingen zijn de kleinste ter wereld en worden
op maat gemaakt. Ondanks het feit dat ze diep in de gehoorgang gedragen worden, kunt u deze onzichtbare hoortoestellen eenvoudig uit het uw oor halen en weer indoen.
De geavanceerde techniek van deze minuscule hooroplossing
geeft spraak voorrang op lawaai en biedt hierdoor een optimale verstaanbaarheid in akoestisch uitdagende situaties. De
onzichtbare IIC hoortoestellen van Van den Berg Hoortoestellen kunnen gehoorverliezen tot 90 dB in het hoge tonengebied compenseren. Hierdoor wordt onzichtbaar verstaan
bereikbaar voor een grote groep slechthorenden.
Van den Berg Hoortoestellen Borger
Twijfels u over uw (h)oren? Bel 0599 – 235 444 en maak
vandaag nog een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. U vindt Van den Berg Hoortoestellen aan
de Torenlaan 12C in Borger. Bezoek, voor meer informatie en
prijzen, ook eens: www.vandenberghoortoestellen.nl
Tot horens, bij Van den Berg Hoortoestellen!
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House & Style op weg naar het volgende jubileum
nog steeds dezelfde passie
heb als toen ik begon."
Toegang, veiligheid en
design
House & Style was, is en
blijft een unieke onderneming voor zowel particulier
als ondernemer. Het assortiment is een combinatie van
toegangsbeheer, veiligheid
en design. "Daarbij kun
je denken aan hang- en
sluitwerk, binnen en buitendeuren, toegangscontrolesystemen, buitenverlichting,
alarmering, postbussen,
schuifwanden en kasten en
binnen-, buiten- en garagedeuren", somt Martin Smit
op.

door Jaap Ruiter
House & Style uit Stadskanaal, voor een veilige en stijlvolle leefomgeving, bestond
afgelopen 3 november op de dag nauwkeurig precies tien jaar. In aanwezigheid van
de verslaggever van RegioMagazine, die op de jubileum-ochtend van 3 november op
bezoek is, blikt de Stadskanaalster ondernemer samen met echtgenote Magda terug.
Ondernemer met visie
Na 20 jaar in de branche
van ijzerwaren en hangen sluitwerk te hebben
gewerkt vond Martin Smit

van House & Style het tien
jaar geleden tijd worden
voor een nieuwe uitdaging.
Hij dacht er enige tijd over
na wat voor onderneming
hij zou gaan beginnen, maar

op een morgen, ergens in
2007, werd hij wakker en
wist hij het! "Het bedrijf zou
House & Style gaan heten
en gespecialiseerd zijn in
toegankelijk maken van

woningen en bedrijfspanden in de breedste zin van
het woord. Ik zag die ochtend het complete plaatje
voor me. En het bleek een
goed plaatje, want vergeleken met het begin is House
& Style voor 95 procent
nog steeds hetzelfde. Een
ondernemer met visie, zeg
je? Nou ja, misschien wel.
De visie van tien jaar geleden heeft in elk geval goed
uitgepakt. En ik merk dat ik

"Daarnaast zijn we gespecialiseerd in hoogwaardige
cilindersloten die wij in
eigen beheer construeren,
inclusief een compleet
sluitplan. Vooral omdat we
zo snel kunnen leveren,
hebben we klanten uit het
hele land. Zo hebben we
ondermeer bungalowparken in Zeeland en Flevoland voorzien van nieuwe
cilindersloten in sluitplan
en zijn een aantal kantoren
aan de Prinsengracht in
Amsterdam voorzien van
sloten van House & Style
uit Stadskanaal. Net als het
theater in Huizen. Daar zijn
wij inderdaad best wel een
beetje trots op."

Hörmann
Martin Smit is ook trots op
het feit dat hij exclusief
dealer is van Hörmann
garagedeuren. "De beste
garagedeuren die er zijn",
zegt hij beslist. "Duitse
degelijkheid die uitblinkt
in superieure kwaliteit en
voorzien van een onovertroffen techniek waardoor
de werking geweldig is.
Er zijn dan ook nooit klachten over. Andere garagedeuren zijn vaak samengesteld uit verschillende
onderdelen van verschillende fabrieken, maar een
garagedeur van Hörmann
bestaat alleen maar uit
onderdelen van Hörmann
zelf." Echtgenote Magda
vult aan: "Noem de naam
Hörmann en Martin begint
direct heel enthousiast te
vertellen."
Vooruitblik
Bij een terugblik hoort
uiteraard ook een vooruitblik. "Ik denk dat wij binnen
2 jaar in een nieuw pand op
het industrieterrein hier in
Stadskanaal zijn gevestigd",
besluit Martin Smit het
interview. "En ik ga er van
uit dat wij, RegioMagazine,
Magda en ik, over tien jaar
ook weer bij elkaar zitten in
het kader van het 20-jarig
jubileum van House &
Style!"
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Tom doet het op zijn eigen manier met
’Elektro Van der Zwaag’!
door Jaap Ruiter
Voor de klanten verandert er niet veel ondanks dat Tom
van der Zwaag vorige maand het voormalige ‘EP Jansen’
aan de Marktstraat 86 in Musselkanaal heeft overgenomen. "Alleen de naam is veranderd in ‘Elektro Van der
Zwaag’", aldus de nieuwe eigenaar, die ruim 9 jaar bij de
vorige eigenaar in loondienst heeft gewerkt. "Ik ben dus
al heel lang bekend met deze elektronicazaak, maar als
nieuwe eigenaar wil ik geen onderdeel meer uitmaken
van een landelijke keten. Ik wil niet merk-gebonden zijn
waardoor ik vrijwel alle merken kan aanbieden en kan
als onafhankelijke elektronicazaak ook nog steeds prima
concurreren met de bekende ketens. Ik zou zeggen: kom
eens langs en kijk en vergelijk!"
Uitgebreid assortiment aan
wit- en bruingoed
Tom van der Zwaag is een
enthousiaste en gedreven
ondernemer met inmiddels
jarenlange ervaring. Daarnaast is het een man die
het op zijn manier wil doen
en juist daarom nergens bij
aangesloten wil zijn. Het
assortiment aan witgoed en
bruingoed is daarom uitgebreider waardoor hij meer
klanten kan bedienen. "En
geloof me dat ik prijstechnisch ook heel goed kan
meekomen met de grote
jongens, die het vooral van
een spectaculaire aanbieding moeten hebben maar
voor de rest niet goedkoper
zijn. Dat wordt wel vaak

gedacht, maar komt vooral
door schreeuwerige advertenties. En vergeet niet dat
die spectaculaire aanbieding vaak een iets ouder
model is of iets mist wat je
niet had verwacht."
Alles voor de klant!
Tom van der Zwaag heeft
service hoog in het vaandel
staan. "Dat zijn onze vaste
klanten gewend. Die stellen
prijs op een goed advies,
zorgvuldige levering en
plaatsing, aansluiten en
instellen van het nieuwe
apparaat, met daarbij een
heldere uitleg. Dat geldt
voor alle apparatuur,
ongeacht of het een tv,

koelkast, (af)wasmachine,
droger, magnetron, oven of
geluidsapparatuur betreft.
En als er daarna nog vragen
zijn, dan blijven wij betrokken en als het nodig is staan
we ook direct weer op de
stoep. Daarnaast nemen we
ook reparaties voor onze
rekening. Wat dat betreft
hebben we alles in huis
om onze klanten optimaal

van dienst te kunnen zijn.
Bovendien heb ik een instelling dat ik alles doe voor
mijn klanten. Niets is mij te
veel. Ze kunnen mij altijd
bellen of bereiken. Deze
werkwijze heeft geresulteerd in een grote en vaste
klantenkring."

Ook pasfoto’s
Tom van der Zwaag maakt

met het onafhankelijke
en nergens aan gebonden
‘Elektro Van der Zwaag’ duidelijk dat je als regionale en
relatief kleine ondernemer
prijstechnisch moeiteloos
kan concurreren met de
grote landelijke ketens.
Begin volgend jaar wordt
er trouwens uitgebreid met
computers, randapparatuur
en telefonie. En net als met

witgoed en bruingoed, ook
onafhankelijk en concurrerend geprijsd.
U kunt bij ‘Elektro Van der
Zwaag’ aan de Markstraat
86 in Musselkanaal ook
terecht voor een perfecte
pasfoto! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
altijd even bellen via 0599416454.
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Medisch Centrum Musselpark: zorg voor iedereen
Op de locatie waar vroeger Don Bosco MAVO dienst deed en later onder meer MAVO De
Akker is sinds april 2016 Medisch Centrum Musselpark gevestigd. Diverse instanties
op het gebied van de zorg oefenen hun functies er uit: een apotheek, twee huisartsenpraktijken, fysiotherapie, psychologen, ergotherapie, podotherapie, een zorggroep,
kinderarts Refaja, logopedie en diëtiek.

Alles samen was hét grote
doel om de patiënten van
zo goed mogelijke zorg
te voorzien. Enkele jaren
geleden ontstond het idee
het medisch centrum zoals
dat er nu is te realiseren.
Van het een kwam het ander en het resultaat mag er
zijn: een medisch centrum
dat er voor iedereen is en
waar de sfeer erg informeel
is. Vooral onderling is het
prima samenwerken door
vooral de lage drempel als
gevolg van de multifunctionaliteit die er indirect voor
zorgt.

en in de avonduren hun
medicijnen willen halen.”

Arnout Janse is apotheker
en toont vol trots wat er
allemaal mogelijk is binnen het medisch centrum:
Apotheek Musselpark die
de patiënt met elke klacht
kan helpen. Bovendien is er
een uitgifteapparaat voor
medicijnen zodat mensen
24/7 hun medicijnen kunnen halen. ,,Die moeten
wél worden besteld”, zegt
Janse. Een heldere instructie van de werking van het
geheel laat zien dat het erg
praktisch is. ,,Ideaal voor
mensen die overdag werken

IPGGZ is er tevens gevestigd: een kleinschalige
GGZ-aanbieder met diverse
vestigingen in het noorden
van het land. ,,Wij bieden zowel Basis GGZ als
Gespecialiseerde GGZ aan
jongeren, volwassenen en
ouderen met psychische
problemen”, legt psychiater Gijs Wientjes uit. ,,Wij
behandelen mensen met
bijvoorbeeld depressieve,
angst- of dwangklachten
en vinden een persoonlijke benadering belangrijk.
Behandelingen worden

Binnen het medisch centrum zijn er twee huisartsenpraktijken, namelijk
Huisartsenpraktijk Meijer en
Huisartsenpraktijk KeizerPrak. ,,Het is prima samenwerken en vooral de lage
drempel is ontzettend fijn”,
zegt Anneloes Keizer-Prak.
Samen met haar man KlaasJan runt ze de praktijk: een
jong echtpaar dat net als
dokter Meijer dag in dag uit
voor de patiënten klaarstaat.

voornamelijk uitgevoerd
door een van onze psychologen in het centrum zodat
we de zorg dichtbij kunnen
bieden aan de mensen uit
deze regio.”
Zorggroep Meander is er
eveneens met diverse afdelingen gevestigd, waaronder
logopedie en thuiszorg,
maar ook diëtiek en ergo.
De medewerkers van de
zorggroep spreken feitelijk
allen over een uitstekende
sfeer en waar de communicatie erg goed verloopt en
het prima samenwerken is.
Podotherapie Läken helpt
mensen met diabetes en de
gevolgen en beperkingen
ervan. Ze is gespecialiseerd
in diabetespodotherapie.
De therapeut behandelt
patiënten met diabetes
mellitus (ze hebben vaak
een verhoogd risico op
voetproblemen als gevolg
van de ziekte). Ze geven
preventief advies op het
gebied van complicaties die
in een later stadium van de
ziekte optreden. Met name
de complexe voetzorg en
wondbehandeling vallen

onder de expertise van de
diabetespodotherapeut.
En dan is er ook nog Fysiotherapie Musselkanaal. Er
wordt gespecialiseerde fysiotherapie aangeboden. De

kinderfysiotherapeut (Marieke Lammers), oedeemtherapeut (Melanie Dilling)
en bekkenbodemtherapeut
(Cathelijn Hartman) hebben
de beschikking over twee
behandelkamers en een

moderne oefenzaal.
Medisch Centrum Musselpark is gevestigd aan
Nijverheidslaan 1, 9581 EJ
Musselkanaal. (Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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BEVO Isolaties & Duurzaamheid uit Musselkanaal
Professioneel en Persoonlijk
door Jaap Ruiter
Duurzaamheid om te besparen op energiekosten begint nog altijd met goed isoleren.
En dat is precies waar ‘BEVO Isolaties & Duurzaamheid’ uit Musselkanaal zich op richt.
Het gecertificeerde bedrijf van Mark Vos en Rudi Berndt richt zich met professionele
bodem-, vloer-, gevel- en dakisolatie vooral op huizenbezitters die met de stijgende
energieprijzen bewust kiezen voor een perfecte en deskundig uitgevoerde isolatie.
Isoleren, subsidie en hoger
energie-label
"Isoleren gaat naar onze
mening voor aanschaf van
zonnepanelen, warmtepompen, zonnestroomboilers of
andere duurzame aan- en
toepassingen. Dat wordt
pas interessant bij een
goed geïsoleerd huis", zegt
Mark Vos, die als medeeigenaar verantwoordelijk
is voor de communicatie
binnen het bedrijf. "Isoleren
is nog steeds een van de
goedkoopste manieren om
veel geld te besparen op je
energiekosten. Bovendien
kun je voor het isoleren van
je huis ook subsidie krijgen.
Uiteraard regelen wij dat
voor onze klanten. Net als
het aanvragen van een
hoger energielabel. En na
afronding nemen we altijd
even contact op of alles nog
steeds naar wens is. Wat
dat betreft is service bij ons
geen loze kreet, maar geven
we daar echt inhoud aan."

Professioneel en
persoonlijk
Na overname van de
complete particuliere tak
van ‘Van den Berg Isolatie’ uit Borger is het hard
gegaan met BEVO Isolaties
& Duurzaamheid. "We hebben niet alleen alle klanten
overgenomen, maar ook
het personeelsbestand
en het machinepark met
bedrijfswagens, apparatuur en gereedschappen",
verklaart Rudi Berndt, die
verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de werkzaamheden binnen het
Musselkanaalster isolatiebedrijf. "Daardoor hebben
we nu alles in eigen hand
en besteden niets uit. Wij
nemen met BEVO Isolaties
& Duurzaamheid het volledige isolatie-proces van
A tot Z voor onze rekening.
Professioneel en persoonlijk. Een klant is bij ons geen
nummer maar een huizenbezitter die zuinig is op zijn
bezit en veel waarde hecht

aan de beste isolatie voor
zijn of haar huis. Wij begrijpen dat en denken daarin
mee op een betrokken en
deskundige manier."
Concurrerende offerte
BEVO Isolaties & Duurzaamheid heeft twee deskundige
en ervaren adviseurs die
op huisbezoek komen als
een huiseigenaar interesse
heeft getoond. In dat gesprek wordt goed geluisterd
naar de wensen van de
klant en wordt er advies
gegeven over de werkwijze
en welke (A-)producten
het beste kunnen worden
gebruikt. Daarna volgt een
grondige inspectie en wordt
er direct een vrijblijvende
offerte gemaakt. "Dat is allemaal mogelijk omdat onze
adviseurs op locatie de
beschikking hebben over
een iPad en printer", voegt
Mark Vos er aan toe. "Klanten hoeven dus geen weken
te wachten totdat er een

offerte in de brievenbus
ligt. Onze offertes zijn altijd
concurrerend, mede omdat
we door onze efficiënte
manier van werken weinig
kosten maken."
Alleen maar blije gezichten
Als er een overeenkomst
is getekend worden de
werkzaamheden netjes,
doelmatig en vakkundig
uitgevoerd, met als doel zo
weinig mogelijk overlast te
veroorzaken. "Ons isolatieteam bestaat uit ervaren
en vakbekwame mensen
met een klantvriendelijke

instelling die hun afspraken
altijd nakomen", vertelt
Rudi Berndt. "Bovendien
wordt er alleen gewerkt met
professionele apparatuur
en uitstekende producten."
Beide ondernemers hebben
het overigens prima naar de
zin in de isolatie-branche.
"Ja, heel leuk werk. Klanten
kijken altijd naar ons uit en
zien daarna het gasverbruik
alleen maar dalen. Dat is
te zien op de meter en ook
aan de veel lagere energienota. Bovendien neemt met
isoleren ook het wooncomfort enorm toe. Het is

daarom geen wonder dat
we alleen maar blije klanten
hebben. En daar worden
we zelf uiteraard ook heel
vrolijk van! Dat maakt het
werk extra leuk."
www.bevoisolaties.nl
BEVO Isolaties & Duurzaamheid is gevestigd aan de
Sluisstraat 106 in Musselkanaal. Voor meer informatie
of voor het aanvragen van
een tot niets verplichtende
offerte kunt u contact opnemen via 0599-820389. U
kunt ook een kijkje nemen
op www.bevoisolaties.nl
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REJO Koeriers uit Stadskanaal gaat zich nog meer
toeleggen op spoedzendingen voor regionale bedrijven
door Jaap Ruiter
Begin dit jaar zijn René de Jonge en Sander Spa de samenwerking aangegaan, onder het mom ‘samen sta je sterker’,
met als resultaat een toonaangevend koeriersbedrijf met
inmiddels een uitstekende naam. Met verschillende maten en soorten bussen en bestelwagens is REJO Koeriers
verantwoordelijk voor een snelle en correcte bezorging
van duizenden pakketten. "Maar we willen uitbreiden in
de eigen regio", verklaart René de Jonge. "Daarbij richten
we ons met name op bedrijfsmatige spoedzendingen."
Prachtig maar zwaar werk
René de Jonge is als medeeigenaar verantwoordelijk
voor de aansturing binnen
REJO Koeriers, maar blijft
voeling houden met de
praktijk door met grote
regelmaat zelf achter het
stuur te zitten. "Wij werken
heel veel voor Post.nl en zo
nu en dan val ik in als een
chauffeur van ons onverhoopt verhinderd is om zijn
route te rijden. Ik heb jarenlang dit werk gedaan en
vind het nog steeds prachtig om te doen. Je klanten
zijn altijd blij als ze je zien
en sommigen staan je al op
te wachten. Maar vergis je
niet! Het is ook zwaar werk,
dat wordt vaak onderschat.
Je moet er aanleg en de
juiste instelling voor hebben. Bovendien moet je als
koerier fysiek goed in orde

zijn en geografische kennis
bezitten om je route zo
efficiënt mogelijk te rijden.
Iedereen die over deze
kwaliteiten beschikt nodig
ik uit om te solliciteren bij
REJO Koeriers, want we zijn
regelmatig op zoek naar
goed personeel."
Extra specialisaties
Opdrachtgevers die zaken
doen met REJO Koeriers weten dat het bedrijf van René
de Jonge en Sander Spa een
combinatie is van betrouwbaar, snel, correct, ervaren
en deskundig. "Kortom, wij
zijn echte professionals",
vat René de Jonge samen.
"Zo komen we altijd voorrijden met een nette auto
en een keurige en vakbekwame chauffeur, die over
de nodige kwalificaties en
diploma’s beschikt. REJO

Koeriers heeft een NIWOvergunning voor zendingen
boven de 500 kilo en we
zijn daarnaast gemachtigd
om gevaarlijke stoffen te
vervoeren. Dat zijn specialisaties die niet elk koeriersbedrijf heeft."
Bedrijfsmatige spoedzendingen
REJO Koeriers wil zo als

gezegd de activiteiten
uitbreiden en zich daarbij
specifiek meer gaan toeleggen op bedrijfsmatige
spoedzendingen. "Bedrijven
die met spoed een waardevolle zending moeten
versturen hebben het liefst
een koerier, die het pakket
persoonlijk ophaalt en ook
persoonlijk aflevert", weet
René de Jong uit ervaring.
"Bij sommige zendingen
mag er gewoon niets mis

gaan. Aangezien wij over
een uitgebreid wagenpark
beschikken, inclusief een
grote bakwagen, waarmee
wij ook pallets met goederen kunnen vervoeren, vakbekwame koeriers in dienst
hebben en ook nog eens
zeer flexibel zijn en per
direct voor de deur staan,
denken wij dat we regionale
bedrijven op dat punt veel
te bieden hebben."

www.rejokoeriers.nl
REJO Koeriers, ook voor
bedrijfsmatige spoedzendingen, is gevestigd aan
de Scheepswerfkade 9 in
Stadskanaal.
Voor meer informatie kunt
u bellen naar 06 1144 7422
of u kunt een kijkje nemen
op www.rejokoeriers.nl
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Winkel/atelier "De Wens Bron" in
Gieten opent op zaterdag 18 november !
Winkel/atelier "De Wens Bron” - helende (half) Edelstenen,
Kristallen & Sieraden - gaat op zaterdag 18 november officieel
open. De opening is van 12.00 tot 18.00 uur. Wees welkom!
Je vindt bij "De Wens Bron" stenen en kristallen, echt, uit de Natuur,
van over de hele wereld. Je kunt ze neerzetten in je huis, als kleine
kunstwerkjes of bij je dragen als sieraad - fonkelend in alle kleuren omdat ze zo mooi zijn.
Maar kristallen hebben ook een helende werking, op fysiek, mentaal,
emotioneel en/of spiritueel vlak: het zijn bijzondere steuntjes in de rug!
Door Niemeijer, eigenaresse van "De Wens Bron”, adviseert je graag
bij het kiezen van de juiste steen. Ook een healing/reading, met betrekking tot de specifieke werking voor jou op dit moment, is mogelijk.
Specialiteit van "De Wens Bron”: de edelstenen en kristallen kunnen
helpen bij het in vervulling doen gaan van harte wensen

Door Niemeijer,
eigenaresse van
"De Wens Bron”

En kinderen mogen altijd een Gelukssteentje uitkiezen!
Winkel/atelier "De Wens Bron” vindt u aan de Stationsstraat 4, 9461 GS in Gieten.
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Remmerts Bouw uit Stadskanaal

Al 10 jaar het adres voor kwaliteit en betrouwbaarheid
door Jaap Ruiter
Remmerts Bouw uit Stadskanaal bestaat 10 jaar. Voor
eigenaar Michel Remmerts is dat een mooie gelegenheid
om even terug te blikken. "Ik weet niet waar die jaren zijn
gebleven. Vanaf het begin liep het direct lekker, en ook
tijdens de crisisjaren was er voldoende werk. Ik verkeer
bovendien in de gelukkige omstandigheid dat mijn klanten bijna allemaal in een straal van 10 kilometer wonen.
Dat is lekker dichtbij huis!"
Spannend
Dat Michel Remmerts niet
stad en land hoeft af te reizen voor werk heeft alles te
maken met zijn uitstekende
naam in de regio. Remmerts
Bouw heeft dat vooral
te danken aan positieve
mond-tot-mond-reclame.
Daarnaast had de vakmantimmerman als erkend
leerbedrijf afgelopen jaren
enthousiaste en talentvolle
leerlingen onder zijn hoede.
Kleine en grote klus
Michel Remmerts heeft
niet alleen veel ervaring,
maar is daarnaast ook nog
eens zeer goed opgeleid.
Hij heeft alle (aannemers)
papieren en vakdiploma’s,
waardoor hij goed kan
calculeren en het werk
nauwgezet kan voorberei-

den. "Dat komt heel goed
van pas als ik een grote
klus heb, en samenwerk
met metselaar, stukadoor
en installateur. Voor de
klant maakt het overigens
niet uit, of het een kleine
of grote klus betreft. Ik ben
en blijf altijd het enige aanspreekpunt. Alles gaat via
mij. Van het afhangen van
een deur tot het bouwen
van een compleet huis."
Afspraak is afspraak
Remmerts Bouw is gespecialiseerd in nieuwbouw,
verbouw, renovatie, onderhoud, aanbouw en interieurbouw. Het timmerbedrijf
van Michel Remmerts is een
betrouwbare partner, waar
afspraak is afspraak geldt.
"Zo ben ik zelf ook. Ik kan
er eveneens slecht tegen

als mensen hun afspraken
niet nakomen", vult hij aan.
"Omdat ik een relatief klein
bouwbedrijf heb, zijn de
bedrijfskosten ook heel
laag, waardoor ik een prima
prijs-kwaliteitverhouding
kan bieden. Ik ben niet de

duurste maar ook niet de
goedkoopste, omdat ik
goed werk wil leveren en
met professionele gereedschappen en hoogwaardige
materialen werk. Ik ben
trots op mijn werk en ik sta
voor mijn werk!"

www.remmertsbouw.nl
Zoekt u een betrouwbaar
bouwbedrijf dat voor kwaliteit gaat en ook nog eens
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding heeft te bieden, dan kunt u vrijblijvend
contact opnemen met

Remmerts Bouw, gevestigd
aan de H.J. Kniggekade 41
in Stadskanaal. Voor meer
informatie kunt u bellen via
06 4930 8851 of een kijkje
nemen op
www.remmertsbouw.nl
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Hunting Seasons in Nieuw-Buinen is een unieke onderneming
op het gebied van de jacht, schietsport en outdoorkleding
ken, foudralen, geweerkoffers, caplights, lokfluiten,
zagen, messen, etc.

door Jaap Ruiter
Iedereen die geïnteresseerd is in het outdoor-gebeuren, inclusief de jacht- en schietsport, kan zijn hart ophalen bij ‘Hunting Seasons’ aan de Drentse Poort 25A in NieuwBuinen. De unieke zaak van Jolanda Huizinga en Bert Wilzing kent zijn gelijke niet als
het gaat om outdoorkleding, schoenen, laarzen, accessoires, vuurwapens en munitie.
Bovendien is Hunting Seasons een verrassend grote, nette, stijlvolle en stoere zaak van
ruim 500 vierkante meter waar het assortiment uitstekend tot zijn recht komt.
Volledig en compleet assortiment
"Hunting Seasons is een
complete winkel voor de
buitenmens, met of zonder
hond", zegt Jolanda Huizinga, in de zaak bijgestaan
door dochter Fleur. "Hier
is alles te vinden op het

gebied van de jacht, schietsport en outdoorkleding."
Een rondgang door de ruim
opgezette onderneming
maakt inderdaad duidelijk
dat het assortiment aan
jacht- en outdoorkleding
volledig en compleet
is: jassen, vesten, broe-

ken, overhemden, truien,
T-shirts, polo’s, hoeden,
petten, camouflagekleding,
handschoenen, sokken, ondergoed, laarzen, schoenen,
hagelgeweren, kogelgeweren, luchtbuksen, munitie
en diverse accessoires als
hoogzitten, tassen, rugzak-

Steeds meer vrouwen met
een jachtakte
En wie dacht dat de jacht,
schietsport en outdoorkleding vooral een mannenaangelegenheid is, komt
bedrogen uit, want Hunting
Seasons heeft wat betreft
outdoorkleding tevens een
uitgebreide en modieuze
kledinglijn voor dames,
inclusief accessoires. "Dat
zie je ook in de jacht en
schietsport", aldus Bert
Wilzing, die samen met Lars
Roelfsema het onderdeel
wapens en munitie voor zijn
rekening neemt. "Steeds
meer vrouwen beoefenen
de schietsport, behalen hun
jachtdiploma of zijn samen
met hun jachthond drijver
of voorjager tijdens de
jacht." Bert Wilzing en Lars
Roelfsema hebben binnen
Hunting Seasons een eigen
onderkomen. "Dat heeft
te maken met veiligheid,
vergunningen, voorschriften
en richtlijnen op het gebied
van wapens en munitie."
Unieke onderneming
Jolanda Huizinga begon in
2011 een webwinkel in outdoorkleding. Toen ze van

haar klanten steeds vaker
de vraag kreeg of ze ook
langs konden komen om te
passen, opende ze in 2015
Hunting Seasons. "Tijdens
de opening liep ik Bert tegen het lijf", vertelt Jolanda.
"We waren het heel snel
eens dat outdoorkleding en
wapens en munitie elkaar
perfect aanvullen.
Een jager of beoefenaar
van de schietsport is ook
vaak geïnteresseerd in
outdoor- en camouflagekleding en omgekeerd zijn
buitenmensen ook vaak
geïnteresseerd in de jacht
en schietsport. In 2016 zijn
we officieel gaan samenwerken en blijken we een
unieke onderneming te zijn
die je in deze hoedanigheid
nergens anders aantreft
in het noorden. Dat horen
we regelmatig van onze
klanten, die meestal echte

buitenmensen zijn met
affiniteit voor jacht, visserij
en schietsport of op een
andere manier van het buitengebeuren genieten. Daar
zijn Bert en ik erg trots op."
www.huntingseasons.nl
Bent u liefhebber of geïnteresseerd in jacht, schietsport of outdoorkleding?
Dan moet u beslist eens
een bezoekje brengen aan
Hunting Seasons! U zult
aangenaam verrast worden.
De unieke onderneming
van Jolanda Huizinga en
Bert Wilzing is gevestigd
aan de Drentse Poort 25A
in Nieuw-Buinen. Voor
meer informatie kunt u
bellen met 06 25 444 744
(algemene vragen) of 06
5323 6690 (specifiek voor
wapens en munitie). U kunt
ook een kijkje nemen op
www.huntingseasons.nl of
Facebook.
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Fiets Flip in Stadskanaal denkt met u mee!

Gratis APK voor uw fiets bij Fiets Flip Stadskanaal
De wintertijd is weer aangebroken en dat betekent dat
veel mensen ’s ochtends en ’s avonds in het donker op
de fiets zitten. Maar ook komt de omslag van fietsen op
de weg naar fietsen op de onverharde paden (van race
naar atb). Fiets Flip heeft inmiddels de nieuwste modellen van 2018 in de showroom staan. Zowel stadsfietsen,
e-bikes als fietsen voor off the road.

maken voor uw gratis fiets APK is niet nodig. Kom gewoon
binnen met uw fiets. De koffie/thee staat klaar!

Onderhoudsbeurten
Vanaf nu is het mogelijk om bij Fiets Flip onderhoudsbeurt
voor uw fiets uit te kiezen. Dit kan voor stadsfietsen, sportfiets en E-bike. U kunt kiezen uit drie pakketten:
GOED: uw fiets wordt onderhouden op drie punten.
Gratis APK
BETER: zelfde als GOED plus nog eens drie punten.
Fiets Flip denkt met u mee. Daarom kunt u uw fiets gratis een BEST: zelfde als BETER plus nog drie/vier punten.
APK laten geven bij Flip. Uw fiets wordt op diverse punten
gecontroleerd. De APK geeft dan een resultaat hoe uw fiets
Wilt u meer weten over de onderhoudsbeurten en mogelijker voor staat. En mochten er reparaties nodig zijn, dan is
heden voor uw fiets? Loop gewoon binnen met uw fiets en de
het mogelijk om dit gelijk te laten uitvoeren door een keuze
medewerkers van Fiets Flip adviseren u wat het beste is voor
te maken uit een van de ondehoudsbeurten. Een afspraak
u en uw fiets.

Kreidler. De fietsen van de merken die Flip in de winkel heeft
zijn veelal al de modellen van 2018. Je hebt bij Flip al een
nieuwe fiets v.a. € 300,00.
Gewone fiets wordt E-bike
Uniek is dat je bij Flip je ‘gewone’ fiets kunt laten ombouwen
tot een echte E-bike. Zo kun je kiezen uit een aandrijving van
het voor- of achterwiel of de middenmotor. Je kunt bijna
zeggen dat voor het ombouwen van je gewone fiets, alles
mogelijk is.

Laat uw fiets in november of
december van dit jaar nog
ombouwen tot een E-bike en
bespaar tot wel € 200,00!

Zorg dat je opvalt!
Met het aanbreken van de wintertijd, is de tijd
dat het licht is overdag ook weer aan het minderen. De campagne voor het zichtbaar zijn op
de fiets in het verkeer zijn dan ook weer in volle
hevigheid uitgebarsten. Fiets Flip heeft voor de
verlichting het merk Simson in het assortiment.
Een geweldig stevig merk voor een betaalbare
Meer
prijs. Neem dus geen risico’s met verlichting die Bent u op zoek naar de fietsmogelijkheden die bij u passen?
niet meer werkt op uw fiets: zorg dat je opvalt! Kom dan gewoon langs in de winkel voor een gesprek. Ook
is het mogelijk om via Stichting Leergeld een fiets aan te
Fietscollectie uitgebreid
schaffen.
Fiets Flip is een gouden greep voor de fietsregio. Met name het assortiment aan fietsen is een Fiets Flip - Menistenplein 7 - 9501 XN Stadskanaal
echte aanvulling op het aanbod van fietsen in
Tel. 0599 639 178. Uiteraard is de fietsenwinkel ook te vinden
de omgeving. Zo voert hij vanaf nu het merk
op Facebook.com/fietsflip
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