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HOORTOESTEL NODIG? Profiteer in 2018!
toestellen aan. Deze geavanceerde hoortoestellen koopt u in november en december,
tijdens de actie “2e Muse iQ r2400 met
50% korting”, voor € 3.143,-. Uw jaarinkomen bedraagt € 25.000 euro en u maakt
geen gebruik van vergoeding door uw zorgEen stichting die, sinds de oprichting in
verzekeraar. Uw belastingvoordeel bedraagt
1984, wereldwijd al meer dan twee miljoen
dan € 1.442,-. De hoogte van uw totale
hoortoestellen heeft geschonken aan minvoordeel, tijdens deze actie, is maar liefst
der bedeelde hulpbehoevende slechtho€2.695,-. Door dit dubbele voordeel kosten
renden. Omdat Van den Berg Hoortoestellen
deze ‘meest geavanceerde oplaadbare
trotse partner is van de Starkey Hearing
hoortoestellen ter wereld’ u in de actiepeFoundation ontvangt u tijdelijk een design
riode slechts € 860,- per stuk, inclusief een
laadstation en accu’s helemaal gratis bij de
gratis design laadstation! Tijdens een vrijaanschaf van de Starkey Muse iQ2400. Zoblijvend kennismakingsgesprek ontvangt u
wel de hoortoestellen áls de accu’s worden
een persoonlijke berekening van uw totale
geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie, dus
voordeel.
vijf jaar zorgeloos verstaan zonder batterijen!

Dé hoortoestellenspecialist van de Drentse Hondsrug, Van den Berg Hoortoestellen
Borger, adviseert: ‘Wacht niet met de aanschaf van hoortoestellen en profiteer dit jaar
nog van de voordelen.’ StAr gecertificeerd audicien Feike van den Berg geeft u vier
klinkende redenen om in 2018 uw hoortoestel(len) aan te schaffen:
1. 50% korting op 2e hoortoestel
2. gunstig laag BTW tarief
3. gratis acculader en accu’s
4. belastingdienst betaalt mee
1. 50% KORTING OP
2E HOORTOESTEL
Tijdens de laatste twee maanden van dit
jaar profiteert u, bij Van den Berg Hoortoestellen, van een spectaculaire aanbieding:
50% korting op het tweede Starkey Muse
iQ2400. Dit nieuwe toestel is het meest geavanceerde oplaadbare hoortoestel ter wereld en combineert optimale verstaanbaarheid in gezelschap met perfecte weergave
van muziek. Van den Berg Hoortoestellen
biedt u de mogelijkheid om, in uw thuissituatie, vrijblijvend drie maanden aan deze
geavanceerde hoortoestellen te wennen!
2. GUNSTIG LAAG BTW TARIEF
In Nederland worden hoortoestellen nu nog
belast met 6% BTW. Maar, met ingang van 1
januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd
naar 9% BTW. Deze verhoging is onderdeel
van het regeerakkoord dat is gesloten door
het kabinet. Door deze verhoging worden in
2019 ook de hoortoestellen duurder. Profiteer daarom dit jaar nog van het gunstige
lage BTW tarief op uw nieuwe hoortoestellen.
3. GRATIS LAADSTATION EN ACCU’S
Sinds 2016 doneert Van den Berg Hoortoestellen jaarlijks ruim honderd oude hoortoestellen aan de Starkey Hearing Foundation.

4. BELASTINGVOORDEEL
De aanschaf van uw hoortoestel
is, ook in 2018, als onderdeel
van de ‘specifieke zorgkosten’,
aantrekkelijk fiscaal aftrekbaar.
Afhankelijk van uw persoonlijke
situatie kan het fiscale voordeel
op uw hoortoestellen oplopen
tot maar liefst 50% van de totale
aanschafwaarde. Het kan daarom
interessant zijn om uw hoortoestel in 2018 te kopen. Het
belastingvoordeel geldt over het
bedrag dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Informeer bij de audiciens van Van
den Berg Hoortoestellen naar een
persoonlijke berekening van uw
belastingvoordeel.
Rekenvoorbeeld:
U schaft bij Van den Berg Hoortoestellen twee Muse iQ r2400

WACHT NIET TE LANG
Tijdens deze actie bedraagt uw totale
voordeel maar liefst € 2.695,-. Al met al
voldoende redenen om juist nú te kiezen
voor het meest geavanceerde oplaadbare
hoortoestel ter wereld. Kom ook in actie en
profiteer dit jaar nog van de huidige voordelen. U vindt Van den Berg Hoortoestellen
aan de Torenlaan 12C in Borger, naast Radio
Vogelzang. De winkel is uitstekend bereikbaar en er is volop gratis parkeergelegenheid voor de deur. De openingstijden zijn
dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Bezoek ook eens de uitgebreide website:
www.vandenberg-hoortoestellen.nl
Tot horens bij Van den Berg Hoortoestellen!
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Gusto d’ Italia, passie voor goede, lekkere en
betaalbare Italiaanse wijnen

door Jan Johan ten Have
MUSSELKANAAL - Wijnen met de smaak
van Toscane, Umbrië of Sicilië. De passie voor het Italiaanse leven in een fijne
fles is niet alleen te vinden in Zuid-Europa. Wie houdt van een goede Italiaanse wijn, kan ook terecht bij www.
wijnitalie.nl, de specialistische webshop Gusto d’ Italia van Judith Oost uit
Musselkanaal. “Wijnen van oorspronkelijke Italiaanse druivensoorten, die niet overal te koop
zijn, dat is onze belangrijkste specialiteit” vertelt ze.

veel plezier te genieten van Italiaanse
wijnen als wij. Daarom verzorgen wij
zowel wijnproeverijen voor bedrijven of
verenigingen als huiskamerproeverijen.
Hierbij vertellen wij het verhaal achter
elke geserveerde wijn.” Via de webshop
kunnen particulieren, bedrijven, horecagelegenheden, slijters, sportverenigingen
de wijnen bestellen in hoeveelheden van
1 fles tot grote partijen. De wijnen worden desgewenst geleverd in geschenksoonlijke contacten”, vertelt Judith. “Achter vele wijnen in
verpakking. Judith: “Voor bedrijven die nog iets speciaals
onze voorraad zit een verhaal dat wij graag vertellen. En het zoeken om als kerst - of eindejaarsgeschenk weg te geven
aantal wijnhuizen, wijnen en verhalen in ons assortiment
aan medewerkers of relaties: denk eens aan Italiaanse wijn.
groeit jaarlijks. Op onze website houd ik een blog bij met
Wij leveren maatwerk en maken er in overleg een mooi
Het bourgondische leven met een weergaloze pasta di
persoonlijke verhalen over onze belevenissen en ervarinpakket van.”
mamma. Met daarbij een heerlijke kruidige rode wijn. Of
gen,
de
wijnen,
wijnboeren
en
wijnmakers.”
lekker op het terras of in de tuin met een verkoelend witte
Afhaalpunt met presentatieruimte
wijn of rosé. Dat is het rijke Italiaanse leven. En die sensatie
Nero
d’
Avola
Gusto d’ Italia levert de wijnen op elk gewenst adres af.
is nu ook thuis te beleven met de wijnen van Gusto d’ Italia.
Judith
en
haar
partner
zijn
al
jaren
verknocht
aan
Italië.
Ook is het mogelijk om ze op afspraak zelf te komen halen
Via www.wijnitalie.nl (of gustoditalia.nl of italiaansewijn.
Tijdens
een
van
hun
reizen
door
het
land,
proefden
ze
op
bij het afhaalpunt aan de A-Kade 13 in Musselkanaal. Daar
nu) haalt iedereen de lekkerste Italiaanse wijnen in huis:
Sicilië
de
Nero
d’
Avola
van
wijnhuis
Principe
di
Corleone.
heeft Gusto d’ Italia een ontvangstruimte met presentatie
van fris Noord-Italiaans tot stevig Zuid-Italiaans, bij Gusto d’
Beiden waren verbluft door deze krachtige, kruidige wijn.
van de collectie. “Wij vinden het leuk om de verhalen te
Italia zijn mooie wijnen te vinden uit alle twintig Italiaanse
“Eenmaal thuis gingen we op zoek, maar deze wijn bleek in vertellen en om mensen wijnen te leveren die bij hun perwijnregio’s.
Nederland nergens verkrijgbaar”, vertelt Judith. “Nu zijn wij soonlijke smaak passen”, zegt de eigenaresse. “Daarom is
exclusief Nederlands importeur van Principe di Corleone,
het ook mogelijk om op afspraak langs te komen zonder dat
Wijnhuizen
van
dit
wijnhuis
voeren
wij
negen
soorten
in
onze
collecer al wijn is besteld. Ter plaatse gaan wij dan in gesprek. We
De specialist in Italiaanse wijnen biedt een speciale setie.”
luisteren naar de wensen en adviseren vervolgens op basis
lectie van ruim zestig variaties van de mooiste wijnhuizen.
van de persoonlijke smaak.”
Wijnen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding van
Wijnproeverij
of
kerstpakket
vijf tot ongeveer vijftig euro per fles. “Met diverse wijnhui“Wij zijn geen sommeliers. Wat wij willen, is andere menKijk voor meer informatie op www.wijnitalie.nl of volg
zen waarvan wij de wijnen leveren onderhouden wij persen in Nederland de gelegenheid geven om met net zo
Gusto d’ Italia via facebook of Instagram.

www.gustoditalia.nl | www.wijnitalie.nl | www.italiaansewijn.nu
Facebook: www.facebook.com/gustoditalia.nl | Instagram: www.instagram.com/gustoditalia.judith
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‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’

Oogmeting 3.0 bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde
Tot op heden kon een goede opticien drie oogfouten corrigeren. Dankzij de DNeye scanner, een revolutionair oogmeetapparaat, corrigeren we er nu achttien. Het resultaat:
een compleet nieuwe generatie glazen. Meer details, meer kleur en meer contrast.

‘Over tien jaar staat dit apparaat bij alle opticiens…
vanaf vandaag staat hij bij ons.’
Wie vroeger naar zijn opticien ging, kreeg
een vrij eenvoudige oogmeting. Je had een
min- of een plus-afwijking en dat was het
wel zo’n beetje. Later kwamen daar cilinder
en prisma bij. Een grote stap voorwaarts.
Zeg maar oogmeting 2.0.
Oogmeting 3.0
Dankzij de DNEye scanner zijn we nu toe
aan een derde stap in deze ontwikkeling.
‘Met dit oogmeetapparaat meten we zeker
25x nauwkeuriger,’ vertelt opticien Henk
Akkerman. ‘Tot op heden kon een goede
opticien drie oogfouten corrigeren. Dankzij de DNeye scanner, corrigeren we er nu

achttien. Een enorme stap vooruit. Over tien
jaar staat dit apparaat bij alle opticiens. En
wij hebben hem nu alvast.’
Hoe werkt het?
De DNEye scanner doet niet één oogmeting. Het apparaat scant het oog met een
onschadelijke lichtstraal, waarbij het 1500
hypernauwkeurige metingen verricht. Zo
wordt duidelijk wat de precieze afwijking is
voor verschillende gebieden van de pupil.
Daarnaast verkrijgt de opticien met de
DNeye scanner extra informatie voor een
eventueel leesdeel, zodat ook dit deel nog
nauwkeuriger kan worden geslepen.

HD-glazen
De uitkomst van deze scan maakt een
compleet nieuwe generatie glazen
mogelijk. Henk Akkerman vergelijkt
het met de ontwikkeling van beeldschermen. ‘Dankzij nieuwe technieken
leggen fotocamera’s meer details vast
en worden beeldschermen steeds
scherper. Deze glazen doen hetzelfde.
Ze geven meer details, meer kleur en
meer contrast weer; niet alleen overdag, maar ook tijdens de schemering
en ‘s nachts.’
Nachtblindheid
‘Veel mensen komen bij me omdat ze
denken dat ze nachtblind zijn,’ zegt Henk
Akkerman. In werkelijkheid is hun oogafwijking ’s nachts en tijdens de schemer anders
dan overdag. Hierdoor zien ze ze ’s nachts
minder goed met de bril waarmee ze overdag prima zien. Dit verschil heeft te maken
met de pupil, die ’s nachts groter is.
De DNEye scanner bootst verschillende
lichtomstandigheden na en meet vervolgens de exacte afwijking bij diverse pupilgroottes. Zo heb je altijd optimaal zicht:
overdag, tijdens de schemer en ’s nachts.’
Gratis DNeye scan
De extra meetgegevens leveren niet voor
iedere brildrager evenveel winst op. Ook is
het geen wondermiddel tegen de gevolgen van glaucoom of staar. Het zijn vooral
mensen met een cilinder die er veel van
zullen merken. De oogmeting met de DNeye
scanner is daarom gratis bij Frey Oogzorg.

‘We willen iedereen van harte uitnodigen
om langs te komen in de winkel voor een
oogmeting,’ zegt Henk Akkerman. ‘We
analyseren de scherpteafwijking voor
verschillende gebieden van de pupillen. We
bekijken de afwijking bij daglicht, schemering en in het donker. En we berekenen de
stand van de lens, tijdens het lezen.’

23 en 30 november
DNEye Promodagen!
Rodenstock komt weer
met de Caravan langs!
Ga voor meer informatie naar Frey Oogzorg,
of maak een afspraak voor een kosteloos
oogonderzoek.
Tel. 0599 - 312 000
www.freyvlagtwedde.nl
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Westen Tapijt & Wonen breidt uit:
De Jongens van Westen
Al ruim 30 jaar is Westen Tapijt & Wonen bekend in Musselkanaal en ruime omgeving als hét adres voor raamdecoratie, verf, behang en ruime selectie vloerbedekking.
Vanaf 24 november wordt er uitgebreid, doordat het
naastgelegen pand – Marktstraat 58, is omgetoverd tot:
De Jongens van Westen.

Bij de Jongens van Westen kunt u, op afspraak, terecht voor
alle soorten parketvloeren, zowel nieuw alsook renovatie.
Bovendien is het mogelijk om uw houten trap volledig te
renoveren naar de nieuwste trends.
Frank Westen, die het familiebedrijf heeft overgenomen
van zijn ouders, is blij met de uitbreiding. “Mijn ouders
begonnen met de winkel op het moment dat ik geboren

ben. Nu heb ik zelf twee zoons en ja, dat zijn de jongens
van Westen. Een mooie naam voor deze uitbreiding, al zeg
ik het zelf. Parket verkopen is jaren onderdeel van Westen,
maar we besteedden het altijd uit aan Vloerservice Schut in
Alteveer. Eino Schut is een echte vakman, we hebben altijd
goed contact met hem gehad. Zo goed zelfs dat we zijn
expertise volledig bij de Jongens van Westen gaan inzetten. Vloerservice Schut hebben we op deze manier volledig
overgenomen.
Westen Tapijt & Wonen heeft de goede naam dat
met elke klant volledig wordt meegedacht over
de wensen. Vakkundigheid en service staan in
deze voorop, van a tot en met z moet de klant zich
geholpen voelen. “Vertrouwen is hierbij de sleutel,”
verklaart Frank, “we willen niet alleen vakkundig zijn,
maar het ook uitstralen. Laten zien dat we in elk aspect van woninginterieur experts zijn. Die expertise
kan men ook verwachten van de Jongens van Westen. Dat dit nu een los onderdeel wordt, betekent
niet dat onze sterke punten verdwijnen. Ook bij de
Jongens van Westen geldt vertrouwens als basis.”
Doordat Westen de vakkundigheid zelf in huis heeft,
is men niet afhankelijk van freelancers en zzp'ers.
Schilders worden nog wel ingehuurd, maar alleen
waar al goed persoonlijk contact mee is en die de
gewenste kwaliteit kan waarborgen. Het grootste
voordeel van expertise in eigen beheer is dat de
kosten zo laag mogelijk kunnen blijven. Dat scheelt
u weer in de portemonnee. Geen moeilijke facturen
die opgesplitst zijn in allerlei potjes, maar één prijs.
Duidelijk, daar houden ze wel van bij Westen.
Woonweekend en culinaire avond
De hele maand november profiteer u van 20%
korting op alle raamdecoratie. In het weekend van
24 en 25 november is het, behalve de opening van
de Jongens van Westen, Woonweekend bij Westen
Tapijt en Wonen. Op zaterdag is er tussen 10 uur en
17 uur van alles te beleven in en rond de winkel.
Zo is Albert Broekman uitgenodigd, die met een
kettingzaag de mooiste creaties uit hout kan toveren
en staat er bijvoorbeeld een heuse poffertjeskraam
de heerlijkste poffertjes te bakken. U kunt er terecht
voor het beste stylingadvies.
Wat u zeker niet mag missen is de culinaire avond
die zaterdag 24 november gehouden wordt, midden in de winkel van Westen. Geniet onder meer
van heerlijke carpaccio, biefstuk van de grill en
lekkere pompoensoep. Alle ingrediënten van dit
uitgebreide diner zijn lokaal en worden perfect op
smaak gebracht door een heuse chef-kok. Bovendien
verzorgt Mitra Bahlmann overheerlijke bijpassende
wijnen, met de daarbij horende tekst en uitleg over
de diverse wijnstreken.
Vanaf 19:30 uur wordt u ontvangen met een bijpassend drankje. Opgave is wel verplicht via info@
westenwonen.nl, of loop even binnen. Deze onvergetelijke avond maakt u mee voor slechts €27,50
per persoon.
Westen Tapijt & Wonen
Marktstraat 60
9581AC Musselkanaal
0599-412972
info@westenwonen.nl
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Snackbar ‘t Wold in Onstwedde viert 5-jarig bestaan met diverse acties

Van patat met frikandel of schnitzel tot buffetten
en barbecues
door Jan Johan ten Have
Op 28 november is het precies vijf jaar geleden dat
Onstwedde weer een snackbar kreeg. Op die datum
in 2013 openden Albert en Trijnie Meems aan de
Dorpsstraat tegenover de supermarkt hun snackbar
‘t Wold. In vijf jaar tijd is de snackbar uitgegroeid
tot een florerende zaak met een grote klantenkring,
uitgebreide kaart en zelfs een ruimte voor kleinschalige feesten en partijen. Om de klantenkring te
bedanken voor het vertrouwen, zijn er ter gelegenheid van het eerste lustrum diverse acties en
aanbiedingen.
Sinds kort heeft snackbar ‘t Wold een derde eigenaar.
Naast Albert en Trijnie is ook Elisa Velema mede-eigenaar van de zaak. Daarmee blijft het een echt familiebedrijf: Elisa is het nichtje van Trijnie, de dochter van
haar zus Ria. Ria was destijds een trouwe hulp bij de
oprichting en enkele jaren werkzaam in de zaak. Nu zij
haar werk om gezondheidsredenen moest opzeggen,
neemt dochter Elisa de honneurs waar.
Trijnie runde tot 2006 haar eigen supermarkt, de Edah
in Oude Pekela. Nadat zij die verkocht, ging ze in loondienst aan het werk. “Ik was ondernemer geweest en
kon maar moeilijk wennen aan het leven als werknemer”, vertelt zij. “Ik was secretaris van
de Handelsvereniging in Onstwedde. Het bestuur zou graag zien dat het dorp weer een
snackbar kreeg, nadat de vorige enkele jaren eerder afbrandde. Ik kreeg de vraag of wij dat
niet wilden gaan doen, maar Albert hield de boot in eerst instantie af. Hij had een goede
baan bij Essent.” Albert: “Op mijn werk begonnen de reorganisaties elkaar op te volgen,
daar werd het niet leuker van. In de hoedanigheid voorzitter van dorpsbelangenvereniging
Ocrea hoorde ik ook steeds vaker de wens van daghoreca in ons dorp. Bovendien stond er
een pand in het centrum van Onstwedde te koop waarin wij zakelijke kansen zagen. Toen
hebben we de stoute schoenen aangetrokken. Het eerste jaar na de opening van onze
zaak, bleef ik werken bij Essent. Dan kwam ik om half vijf thuis van mijn werk en stond ik

om kwart voor vijf achter het fornuis in de snackbar
schnitzels te bakken. Dat heb ik nog een jaar volgehouden, toen ben ik fulltime in onze zaak aan de slag
gegaan.”
Van frikandel tot feestzaal
In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde ‘t Wold zich
razendsnel ontwikkeld. De inschatting van een gat in
de markt bleek een juiste en de klantenkring groeide
snel. Er kwamen enkele uitbreidingen en professionaliseringen en het personeelsbestand werd snel groter.
“Het uitbreiden is nu afgelopen, we hebben geen
ruimte meer”, vertelt Albert. De kaart van de snackbar
is inmiddels zeer uitvoerig: klanten kunnen er terecht
voor een patatje met een frikadel, maar ook voor een
uitvoerige warme maaltijd, bijvoorbeeld een schnitzel,
varkenshaassaté of zelfs macaroni.
De Garage
Twee jaar geleden vond de meest ingrijpende uitbreiding plaats. Toen opende De Garage, een sfeervol
aangeklede zaalruimte voor kleinschalige feesten en
partijen, barbecues of buffetten achter de zaak met
een eigen terras. Hier kunnen groepen tot en met 36
personen terecht. Ook levert ‘t Wold sinds kort barbecues en buffetten op locatie. Trijnie: “De Onstwedder
horecabedrijven, middenstand en zaalexploitanten onderhouden onderling uitstekende
contacten. Als er iemand in nood zit, dan helpen we elkaar. Dat is bijzonder prettig.”
Acties en aanbiedingen
In de jubileumweek van 26 november tot en met 1 december krijgen alle klanten van
snackbar ‘t Wold 50% korting op alle bestellingen van patat, van een bakje tot een familiezak. Iedereen die er een bestelling plaatst vanaf € 8,50 krijgt een gratis ijstaart. Verder
wordt er onder de jongste klanten een prachtige prijs verloot: een miniatuur Scania-vrachtauto van Aviko. Ook is er die week een like- & deelactie op Facebook, waarbij onder alle
deelnemers tien broodjes hamburger ‘t Wold worden verloot.

De hele week:

PATAT VOOR DE
HELFT VAN DE PRIJS!
Bij besteding van €8,50 ontvangt
iedere klant een

GRATIS IJSTAARTJE
Via Facebook verloten wij
d.m.v. een LIKE EN DEEL ACTIE

10 BROODJES 'T WOLD
KASSABONACTIE:

Wij verloten onder onze
'kleine' klantjes een Scania
Aviko vrachtwagen op schaal.
Acties geldig
van 26 november t/m 1 december 2018
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Een van de slechts vijf in Nederland

Auto Elektro Luikens als technisch specialist
erkend HC-Cargo Authorized Dealer
door Jan Johan ten Have
Auto Elektro Luikens in Stadskanaal is sinds kort HC-Cargo
Authorized Dealer. Daarmee is het één van de voorlopig
slechts vijf geselecteerde specialisten op het gebied van
voertuigelektronica in Nederland. Als technisch specialist
werkt Luikens al langer met de producten van HC-Cargo.
Voor het dealerschap heeft hij in de zaak een verkoop- en
servicebalie ingericht, waar zowel garagebedrijven als
particulieren terecht kunnen voor alles op het gebied van
elektronische voertuigtechniek, zoals dynamo’s, startmotoren en aircosystemen.
Als HC-Cargo Authorized Dealer levert, repareert en reviseert Auto Elektro Luikens dynamo’s, startmotoren en aircosystemen voor ‘alles wat rijdt en vaart’: personenauto’s,
bedrijfswagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, industriële voertuigen en boten. Ook zijn er zo’n dertigduizend
onderdelen voor voertuigelektronica leverbaar, waarvan
een aanzienlijk deel uit voorraad, bijvoorbeeld lamdasensoren, abs-sensoren en luchtmassameters. “Dankzij onze
speciale inkoopkanalen hebben wij een leveringsprogramma met unieke onderdelen, zoals originele startmotoren
en dynamo’s voor alle gangbare voertuigmerken, inclusief
Amerikaanse voertuigen. Op alle nieuwe delen krijgt de
klant standaard twee jaar garantie.”
Goedkope onderdelen
Het leveringsprogramma is niet alleen inhoudelijk uniek,
ook qua prijs is het aanbod verrassend. Luikens legt uit
hoe dat kan: “Dat heeft te maken met onze inkoopkanalen,
onze leveranciers leveren bepaalde onderdelen tegen
veel lagere prijzen dan gebruikelijk. Zonder concessies te
doen aan de kwaliteit, vandaar die twee jaar garantie. En
voordat wij een complete startmotor of dynamo vervangen,
praten we eerst even met de portemonnee dicht. Moet
zo’n onderdeel volledig worden vervangen of is reparatie
of revisie misschien een voordelig alternatief? Op basis
van technisch advies gaan wij met de klant in gesprek,
waarna de uiteindelijke beslissing bij de klant ligt: gaan we
repareren of vervangen? Elektrische stroom in voertuigen
is mijn passie. Vinden van de elektronische problemen is
vaak een behoorlijke uitdaging. Die ga ik graag aan. Lastige
problemen wil ik koste wat het kost oplossen, die laten mij
niet los.”

HC-Cargo Dealer voor professionals
Als HC-Cargo Authorized Dealer levert Auto Elektro Luikens
aan de professionele markt van onder meer garagebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, vrachtwagenbedrijven en industrie. Luikens heeft hiervoor een eigen bezorgservice die dagelijks langs de klanten gaat. “Onderdelen uit
voorraad worden - mits op tijd besteld - nog dezelfde dag
geleverd. Ophalen kan dan natuurlijk altijd gelijk. Moeten
wij bestellen, dan geldt: vandaag besteld is morgen geleverd”, licht Luikens toe.
Dankzij dit dealerschap kunnen zakelijke klanten van Auto
Elektro Luikens rechtstreeks online bestellen met hun
eigen inloggegevens op de website van HC-Cargo. “Wij zijn
vooralsnog één van de slechts vijf technisch specialisten

in Nederland die dit dealerschap hebben verworven. Het is
de bedoeling van HC-Cargo om dit netwerk uiteindelijk uit
te breiden tot zo’n twintig bedrijven. Wij zijn er trots op dat
HC-Cargo ons deze erkenning geeft.
Over HC-Cargo
In het Deense Esbjerg legde Holger Christiansen in 1963
de basis voor het succesverhaal van HC-Cargo. Dankzij de
topkwaliteit van producten, service en partnerschappen
werd HC-Cargo een succesverhaal met ruim 50 jaar na dato
als resultaat een toonaangevende positie op de markt van
startmotoren, dynamo's, compressoren voor airconditioning, vervangingsdelen en accessoires. Sinds 2008 maakt
HC-Cargo deel uit van de Bosch Group.
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Dorpsgarage Nieuw-Buinen groeit door!
Omdat het autobedrijf in Nieuw-Buinen een jubileum
nadert, kijken we graag nog eens terug hoe het allemaal
ontstaan is. Ondanks de start net na de kredietcrisis in
2011, wist Dirk Smink het bedrijf – toen nog enkel onder
de naam BandenPunt – te laten groeien.
“Er was ruimte in de markt voor een doorgewinterde
bandenspecialist in Noordoost-Drenthe en ZuidoostGroningen”, vertelt Dirk. “Vanaf de eerste dag konden we
daarmee het verschil maken” Smink, met een achtergrond
als all-round 1e automonteur en bandenspecialist pur
sang, weet het bedrijf stap voor stap uit te bouwen naar
een garagebedrijf wat qua niveau de merkdealers weet

te evenaren. “Volgens ons zoeken klanten zekerheid. Met
onze uitgebreide onderhouds- en garantiepakketten waar
ook pechhulp onder valt, weten we al jaren meer en meer
klanten naar volle tevredenheid vast te houden.”
Dat dit niet vanzelf gaat, spreekt natuurlijk voor zich. Voor
een autobedrijf zich mag aansluiten bij de Bovag en een
APK-erkenning van de RDW krijgt, moeten er vaak behoorlijke investeringen worden gedaan en dient de kwaliteit op
het beste niveau te zijn. Dirk: “Ook de moderne auto vraagt
om meer als een goed gevulde gereedschapkist. Denk aan
diagnoseapparatuur voor de auto-elektronica en zelfs bij
een schijnbaar eenvoudige bandenwissel moet ons bedrijf
in staat zijn het systeem voor bandenspanningcontrole
opnieuw in te stellen.”
Dat daarvoor ieder jaar opnieuw in de nieuwste uitleesapparatuur, software en scholing geïnvesteerd moet worden,
spreekt voor zich. “Recent hebben wij ons aangesloten bij
Bosch. Dankzij de Bosch Workshop Partner formule hebben

we toegang tot alle noodzakelijke technische informatie en
trainingen voor het personeel.” Ondanks dat Dorpsgarage
Nieuw-Buinen de nieuwe auto’s, hybride’s en alles wat
daarbij komt kijken met open armen ontvangt, blijft het
bedrijf ook actief als specialist voor topsegment banden
voor auto en motor (onder de naam BandenPunt). En dat
allemaal op hetzelfde adres waar het bijna 7,5 jaar geleden
begon.
1 december 2018 is ook die mijlpaal bereikt en daar wordt
op de zaterdagmiddag bij stilgestaan met extra sterke koffie
en thee en… vers gebakken stroopwafels! Wie nieuwsgierig
is geworden is 1 december vanaf 13.00 uur dan ook van
harte welkom aan het Zuiderdiep 357 in Nieuw-Buinen.

Reis mee met TravelXL
Reisburo Borger en Rolde
naar een concert van André
Rieu in Maastricht
De concerten van
André Rieu op het
Vrijthof zijn een
fenomeen op zich.
Nog maar net na
de aankondiging
van de start van de
kaartverkoop, wordt
er al weer gemeld,
dat de eerste avonden uitverkocht zijn. Ook van uit het
noorden is de belangstelling voor deze concerten erg
groot, maar Maastricht ligt dan niet naast de deur. Kun
je nog een kaart krijgen, dan is overnachten bijna een
must, maar waar vind je dan nog een redelijk betaalbaar hotel? Allemaal vragen, die je bij onze reizen niet
hoeft te stellen, want reis je mee met onze tweedaagse
reizen, dan is bijna alles inbegrepen en geregeld.
In 2017 en 2018 bezochten we zes keer met enthousiaste groepen klanten een concert van André Rieu op het
Vrijthof. Met de touringcar uit Rolde en Borger, voorzien
van koffie/thee en iets lekkers, gingen we op de eerste
dag naar Maastricht. Daar aangekomen werd iedereen
getrakteerd op koffie/thee/ijs en een Limburgse wafel
en was er tijd om rond te kijken in en rond het Vrijthof,
het plein waar ’s avonds het concert gegeven werd. Vol
verbazing werd er gekeken naar de immense hoeveelheid
stoelen op het plein en werd er gezocht naar de stoelen,
waar wij ’s avonds zouden zitten.
Daarna door naar ons mooie hotel in Kerkrade, opfrissen,
omkleden en op naar Maastricht. Na een heerlijk diner
inclusief een drankje is het tijd om door te gaan naar het
Vrijthof. Met de bus kunnen we parkeren op de Markt en
lopen we in 5 minuten naar het Vrijthof. Het genieten
kan beginnen, op onze plaatsen vlakbij het grote podium
hebben we uitstekend zicht op alles wat er gebeurt. Zelfs
tijdens het wachten op het begin van het concert, is er al
van alles te beleven op het plein. Menigeen waagt zich
aan een bezoekje aan Theater aan het Vrijthof, waar vandaan het orkest, met André Rieu voorop, vandaan komt
lopen op weg naar het podium. Klokslag 21.00 uur begint
de muziek en start het concert.
Na drie uur lang genieten van mooie muziek, prachtige
zang en een kleurrijk schouwspel op het podium, reizen
we met de bus terug naar ons hotel voor een laatste toast
op deze mooie dag, voor een overnachting en daarop
volgend een heerlijk ontbijt.
Op dag twee gaan we door naar Valkenburg, waar iedereen rustig de tijd heeft om rond te kijken, te winkelen, of
heerlijk zittend op één van de vele terrasjes, te genieten
van een Limburgse vlaai. Uiteindelijke keren we terug
naar Drenthe, na een laatste stop bij La Place aan de
snelweg bij Apeldoorn, keren we rond 18.00 uur terug in
Rolde/Borger.
Enthousiast geworden door het lezen van de belevenissen van onze vorige reizen? U kunt mee in 2019 op één
van onze nieuwe 2-daagse reizen op 6-7 juli 2019 of
12-13 juli 2019. Zie ook de advertentie elders in RegioMagazine.
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Michel Vloo van Good-Jobs
Uitzendbureau
‘Wij behandelen werknemers
zoals wij zelf ook behandeld
willen worden’

door Jan Johan ten Have
Vanuit het nieuwe onderkomen aan het Hoogveen in Stadskanaal biedt Good-Jobs
Uitzendbureau werk aan vele tientallen werknemers in diverse sectoren. Het uitzendbureau onderscheidt zich in sociaal werkgeverschap. “Wij behandelen werknemers zoals wij zelf ook behandeld willen worden”, zegt eigenaar Michel Vloo.
“En voor werkgevers bieden wij goed
personeel tegen betaalbare kosten.”
Hulp bij het vinden van werk
Inschrijven bij Good-Jobs kan heel
eenvoudig via de website. Wie zich
inschrijft, wordt altijd uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. “Wij willen
onze mensen kennen en weten wat hun
persoonlijke omstandigheden zijn. Op
deze manier kunnen wij een werkgever
zoeken die bij hen past.“, vertelt Bos.
“Voor mensen die gemotiveerd zijn om
te werken, hebben wij iets te bieden. Zit
iemand bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie omdat het schort aan opleiding,
dan doen wij ons best om samen met
bijvoorbeeld de uitkeringsinstantie
en de gemeente op zoek te gaan naar
mogelijkheden. Met kennis van zaken
helpen wij gemotiveerde mensen graag
verder bij het vinden van werk.”
Betaalbaar en betrokken
Voor werkgevers is Good-Jobs een
betaalbare uitzendorganisatie. “Wij
houden de kosten laag door onze platte
organisatie en gunstige kostenstructuur”, vertelt Vloo. “Zo krijgen werkgevers bij ons voor een betaalbare prijs
gemotiveerde medewerkers.” GoodJobs werkt samen met werkgevers
die op een menselijke manier willen
omgaan met hun mankracht. Vloo: “Ik
heb zelf jaren ‘ met de voeten in de
klei’ gestaan en weet uit ervaring hoe
ik niet behandeld wil worden. En wat
ik niet wil dat mij geschiedt, doe ik ook
een ander niet.”
Good-Jobs zet altijd in op een sterke
samenwerking voor de lange-termijn.
“Zo staan wij klaar voor onze klanten
als zij in nood zitten, ook buiten kantooruren. Voor wie op ons vertrouwt,
zetten wij graag een stapje extra. Wij
staan voor wat we zeggen. Een man
een man, een woord een woord, daar
kunnen onze relaties op bouwen en
vertrouwen.”
Gedreven aanpak
Werkgevers kunnen bij Good-Jobs rekenen op een professionele en gedreven
aanpak. Na het doorspreken van het
functieprofiel met de betreffende
werkgever, gebruikt Good-Jobs Uitzendbureau veelal het eigen netwerk
bij het werven- en selecteren van de
juiste kandidaten. Vloo: “Werkgevers
kunnen erop rekenen dat alle kandidaten die wij voorstellen vooraf een
intakegesprek hebben gehad. Tijdens
dit gesprek nemen we de vacature door
en houden wij rekening met het bedrijfsprofiel. Zo matchen wij werkgevers
en werknemers die ook echt bij elkaar
passen.”
Good-Jobs Uitzendbureau
Hoogveen 7 | 9501 XK Stadskanaal
T (0599) 637816 | E info@good-jobs.nl
I www.good-jobs.nl
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Proactief herhalen - Apotheek Musselpark zet zich
actief in voor herhaalmedicatie
1

2

De apotheek bekijkt hoeveel van elk medicijn
u nog in huis heeft

4

Uw drie maandelijkse levering wordt klaargezet
om af te halen

3

De gegevens van de medicatietelling worden
verwerkt in uw dossier

5

Zodra uw medicatie klaar ligt ontvangt u hiervan
op uw mobiel of via de mail een bericht

Uw medicatie worden vanaf nu automatisch besteld en
verwerkt door een medewerker van onze apotheek

6

U kunt uw medicatie afhalen in de apotheek.
Alles automatisch voor uw gemak!

de apotheek contact met u op voor een intakegesprek.
Dit gesprek vindt telefonisch of persoonlijk plaats en is
bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw geneesmiddelgebruik en aanwezige voorraden.
Uw huidige voorraden en gebruik van de geneesmiddelen
worden verwerkt in uw digitale herhaaldossier, waarna de
geneesmiddelvoorraden worden rechtgetrokken. U krijgt
een sms/e-mail bericht om u te informeren als uw aanvraag
volledig verwerkt is. Vervolgens krijgt u alleen nog maar
berichtjes als er geneesmiddelen klaar staan om gehaald te
worden in de apotheek.
Wat als mijn arts een wijziging wil doorvoeren in mijn
medicatiegebruik?
Wijzigingen in het geneesmiddelgebruik worden door
artsen doorgegeven aan de apotheek via recepten. Deze
recepten worden verwerkt in uw digitale herhaaldossier,
waarna de leveringen worden aangepast. We nemen voor
het verwerken van deze wijzigingen altijd telefonisch contact met u op, zodat u altijd op de hoogte bent.
Apotheek Musselpark is dit jaar begonnen met een nieuwe dienstverlening, genaamd “Proactief Herhalen”.
Het idee achter deze dienstverlening is dat geneesmiddelen met een vast gebruik automatisch worden klaargezet
voor patiënten door apotheek Musselpark. Dit kan eens per drie maanden, maar op verzoek ook per twee maanden of
per maand.
Arnout Janse, apotheker bij Apotheek Musselpark, vanwaar deze dienstverlening?
“We merken dat bij onze patiënten een grote behoefte is
ontstaan om de medicatievoorziening makkelijker te maken. In ons huidige werksysteem blijft een apotheek wachten op een herhaalrecept van de arts of een herhaalbestelling via de website voordat actie wordt ondernomen. Dit
terwijl het volstrekt logisch is dat als iemand voor negentig
dagen medicatie komt ophalen, hij/zij over negentig dagen
een nieuw herhaalrecept nodig heeft”, aldus Arnout Janse.
Met onze dienstverlening Proactief Herhalen kunnen we
voor grote groepen patiënten voorspellen wanneer men
geneesmiddelen nodig heeft. Met deze kennis kunnen we
geautomatiseerd een herhaalrecept aanvragen bij de huisarts en een bestelling laten plaatsen voor geneesmiddelen,
zonder dat de patiënt hiervoor een aanvraag hoeft te doen
bij de arts of apotheek. Het wordt dan allemaal automatisch
geregeld.

“Met het automatisch herhalen van geneesmiddelen zijn
we er echter nog niet! De patiënt zal pas echt gemak gaan
ervaren als ze ook minder vaak naar onze apotheek hoeven
te komen om hun geneesmiddelen op te halen”, zegt Janse.
Als extra service trekken we daarom eerst de leveringen
recht, zodat patiënten eens per drie maanden een totaalpakket kunnen ophalen van alle geneesmiddelen.
Hoe kan ik me aanmelden voor deze dienstverlening?
“Heel simpel door te bellen met de apotheek en aan te
geven dat u interesse heeft in het starten met Proactief
Herhalen. Een assistente noteert dan uw naam en contactgegevens. Aanmelden kan ook door een online aanmeldformulier in te vullen op de website of door uw interesse in
Proactief Herhalen kenbaar te maken aan de balie van de
apotheek.”
Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld voor Proactief
Herhalen?
Nadat u zich heeft aangemeld neemt een medewerker van

Wat brengt de toekomst
Op dit moment zijn er zo’n 200 mensen die gebruik maken
van Proactief Herhalen. We hopen in 2019 ongeveer 1000
patiënten te bedienen via Proactief Herhalen.
In 2019 hebben we de wens om Proactief Herhalen in te
zetten als middel om een centrale rol te gaan spelen bij het
begeleiden van mensen die uit het ziekenhuis ontslagen
worden. Vaak vinden er na een ziekenhuis ontslag veel wijzigingen plaats in het geneesmiddelgebruik. Met persoonlijke begeleiding vanuit de apotheek kunnen we Proactief
Herhalen inzetten om patiënten te ontlasten en orde in de
chaos te scheppen, in de wirwar van medicatiewijzigingen,
die vaak gepaard gaan met een ontslag uit het ziekenhuis.
Wat gaat het kosten?
Niets, kortgezegd. We rekenen geen abonnementstarief en
bij de zorgverzekeraar wordt niets extra gedeclareerd. We
willen de drempel voor deelname aan Proactief Herhalen
zo laag mogelijk houden.
Apotheek Musselpark
Nijverheidslaan 1 | 9581 EJ Musselkanaal
0599-792005
www.apotheekmusselpark.leef.nl
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Arjan’s Haardhout is specialist in bomen vellen,
vooral op lastige plaatsen
door Jan Johan ten Have
Wilt u een boom laten kappen? Arjan’s Haardhout is gespecialiseerd in het verwijderen van
bomen inclusief wortels. Het bedrijf in Onstwedde is in het bijzonder specialist in het kappen van
bomen op lastige plaatsen, waar de bomen niet vrij kunnen vallen. In dat geval velt het bedrijf
de boom klimmend. Ook voor het rooien van bijvoorbeeld struiken, heesters of coniferen en het
frezen van de stobben kan iedereen terecht bij Arjan’s Haardhout.
Klimmend vellen
“Als specialist in het klimmend rooien, hebben wij alle
benodigde vakkennis en ervaring in huis”, vertelt Arjan Strockmeijer. Dit is nodig, want er komt heel wat bij kijken als
er een boom geveld moet worden die dichtbij een woning,
pand of schuur staat. Dat begint met het controleren van de
staat van de boom, de omgeving en omstandigheden zoals
de windrichting. Vervolgens gaan de mannen van Arjan's
Haardhout aan de slag. Zij klimmen hierbij met professionele, veilige klimmaterialen de boom in. Op weg naar
boven zagen zij de takken van de boom. Eenmaal boven, is
enkel nog de kale stam over. Die wordt vervolgens stukje
bij beetje gezaagd. Zij werken hierbij met moderne gereedschappen, volgens strenge veiligheidseisen. "Bij alles wat
wij doen, staat veiligheid voorop", vertelt Strockmeijer.
Takken snipperen
Bij het vellen van bomen is het snipperen van takken en
afvoer van de houtsnippers inbegrepen. De dikkere delen
zijn geschikt als haardhout. Strockmeijer voert deze desgewenst ook af, waarbij de klant een korting krijgt op de
zaagprijs voor het geleverde haardhout. “Uiteraard mag de
klant het haardhout en de snippers ook zelf houden”, zegt
hij. Voor de snippers betaalt hij geen vergoeding. Strockmeijer: “Voor al onze werkzaamheden geldt dat wij netjes
werken, met minimale overlast voor de omgeving. Ook
zorgen wij ervoor dat de plek waar de gerooide of gekapte
bomen stonden keurig wordt achtergelaten.”
Stobben frezen
Stobben frezen is het verwijderen van de boomstronken

uit de grond. Arjan’s Haardhout heeft
hiervoor een professionele stobbenfrees in huis, waarmee stronken
en wortels van alle formaten bomen
verwijderd kunnen worden. “Onze
stobbenfrees is slechts 80 centimeter
breed. Dankzij dit geringe formaat is
onze frees bijna overal inzetbaar. Hij
past door elke standaardmaat schuttingdeur, dus onder gebruikelijke omstandigheden kunnen wij in elke tuin
werken met deze machine”, vertelt
Strockmeijer. “Wij frezen normaal gesproken tot maximaal 25 centimeter
diepte om de bodemstructuur intact
te laten en tegelijk een toplaag te creëren die geschikt is voor bijvoorbeeld
nieuwe beplanting of bestrating.
Bomen kappen
Bomen kappen doet Arjan’s Haardhout in principe het hele
jaar door: “Veel mensen denken dat er in verband met
broedseizoen een deel van het voorjaar niet gezaagd mag
worden. Dat is niet waar. Er zijn zelfs verschillende vogels
die buiten het broedseizoen nestelen. Onze stelregel is
dat wij - zonder uitzondering - nooit bomen zagen waarin
vogels broeden. Wij wachten dan totdat de jonge vogels
zijn uitgevlogen.”
Vroegtijdig afspraak maken
Wilt u een of meerdere bomen laten vellen door Arjan’s

Haardhout? Dan raadt Strockmeijer aan om vroegtijdig een
afspraak te maken: “Hoe snel wij kunnen komen, hangt af
van het aantal te vellen bomen en de omvang ervan. Maar
in zijn algemeenheid is het - gezien de drukte in onze
agenda - raadzaam om rekening te houden met een wachttijd van een aantal weken.”
Arjan’s Haardhout verhuisde op 1 juni van dit jaar van
Musselkanaal naar de Duinweg 1a in Onstwedde, naar de
boerderij van zijn grootouders de familie Groenendaal. Het
bedrijf is bereikbaar via tel. 06-14103279. Kijk voor meer
informatie op www.arjanshaardhout.nl
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Onafhankelijk hypotheek- en financieringsspecialist Siep Smid van SPS Consultancy

‘Wij gaan elke uitdaging in hypotheek en
financiering aan’

door Jan Johan ten Have
Het gaat niet om geld, maar om het mogelijk maken van
woondromen. SPS Consultancy in Stadskanaal gaat elke
uitdaging aan om die dromen voor klanten te realiseren.
Ook als situaties lastig lijken. Financieel adviseur Siep
Smid haalt alles uit de kast om van een ‘nee’ een ‘ja’ te
maken en voor iedere klant een passende financieringsoplossing te vinden. Met zijn expertise in het vak en Groningse nuchterheid, ontzorgt hij klanten in de complexe
wereld van financieringen en neemt hij ze in begrijpelijke
taal mee in het hele traject.
Siep Smid is door de wol geverfd in de wereld van hypotheken en financieringen. Velen zullen hem nog kennen
als directeur van de SNS Bank-vestigingen in Stadskanaal,
Veendam en Winschoten en interim in Haren en Roden.
Verder deed hij ervaring op als senior hypotheekspecialist,

senior acceptant van hypotheken, assistent accountant en
financieel adviseur voor diverse organisaties, onder meer
Aegon. “Ik ken alle hoeken en gaten van de hypotheekmarkt”, vertelt Smid, die in het bezit is van alle Nederlandse
vakdiploma’s op hypothecair gebied.
Maatwerk voor de klant, ook na de handtekening
Elke persoonlijke situatie is verschillend. Sommige omstandigheden maken het verkrijgen van een hypotheek
of financiering best complex. Toch is er op het gebied van
zakelijke en particuliere financiering en leningen veel
mogelijk. SPS Consultancy kent de wegen en zoekt naar een
financiering die past bij de situatie van de klant. En in 9 van
de 10 gevallen verschijnt er een lach op het gezicht van de
klant, omdat een woondroom realiteit wordt. Siep: “Dat is
waar ik het voor doe: een blije klant die nieuwe perspectieven heeft”.

De advisering en ondersteuning van SPS Consultancy gaat
door buiten kantooruren, als het moet gaat Smid ook ‘s
avonds of in het weekend voor klanten aan de slag. De telefoon gaat alleen ‘s nachts en tijdens vakanties uit.
Expert in financieel advies bij
echtscheiding
SPS Consultancy is ook specialist in de financiële afwikkeling van echtscheidingen. Smid licht toe: “Bij het afwikkelen
van een echtscheiding komt vaak de financiële verdeling
van de gezamenlijke woning en hypotheek om de hoek kijken. Dat vraagt om specifieke kennis, maar ook om zorgvuldigheid voor zowel de zaak als de mens. Mijn ervaring op
dit terrein is ruim. Hierdoor kan ik klanten echt ontzorgen,
wat van waarde is in een periode in hun leven waarin al
veel gebeurt. En persoonlijk maatwerk is ook hier gebruikelijk. “Zo nodig vergezel ik onze klanten tot in de rechtbank”,
aldus Smid.
Zorgeloos Wonen, Financieel Zeker
SPS Consultancy is verantwoordelijk voor regio NoordNederland voor de landelijke formule van onafhankelijke
hypotheekadviseurs Zorgeloos Wonen, onderdeel van het
landelijke Financieel Zeker keurmerk. Zoals de naam al
zegt, komt de droomwoning op de eerste plaats. De hypotheek maakt dit mogelijk, maar moet een zorgeloos leven
niet in de weg staan. Daarom brengt SPS Consultancy de risico's van betaalbaarheid gedegen in kaart en worden klanten volledig en duidelijk geïnformeerd over de persoonlijke
en financiële impact van de hypotheek. “Samen met al
onze collega’s van Zorgeloos Wonen onderscheiden wij
ons in het aangaan van financiële uitdagingen. Wij houden
niet op als het even lastig is, maar knokken dan door voor
onze klanten. Zorgeloos Wonen heeft connecties met het
breedste aanbod in geldschieters van Nederland. Dit brede
netwerk in combinatie van het hoge kennisniveau binnen
de organisatie zetten wij in bij het vinden van oplossingen
voor onze klanten.”
Horizon Financieel Advies
Naast Zorgeloos Wonen is SPS Consultancy ook zelfstandig
hypotheek- en financieringsadviseur voor de provincie Groningen van Horizon Financieel Advies uit Hilversum. Smid
legt uit: “Horizon heeft roots in de provincie Groningen. Als
zodanig heeft dat onafhankelijk hypotheek-advieskantoor
een grote klantenportefeuille in Noordoost-Nederland. Die
portefeuille beheren wij. Voor onze eigen klanten is dit een
meerwaarde, want dit maakt ons aanbod in financieringsmogelijkheden nog breder. Zo bieden wij optimaal klantgericht maatwerk in financieringsoplossingen.”
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Kovvieproat
“Hey Richard, hoe gaat het met je? Afgelopen zomer
heb je een cd uitgebracht. Lijkt wel op de Stones, ik hou
van de Stones”. Natuurlijk, ik wacht wel even. Op het
moment dat Richard Mokka’s binnenloopt zitten er rechts
twee vrouwen waarvan één Richard aanspreekt op het
album wat hij uitgebracht heeft.
“Ik ben geen local hero hoor” is het antwoord van Richard
als ik opmerk dat ik het snap om even te moeten wachten
omdat iemand hem herkent. “Gewoon een jongen die op
twaalfjarige leeftijd begon met gitaar spelen in de kamer
en dit toevallig redelijk goed onder de knie kon krijgen”.
En nog steeds, in zijn woning in Stadskanaal-Noord waar hij
woont met Janette pingelt hij nog steeds op zijn gitaar in
de kamer. Veelal ondersteund of afgewisseld door één van
zijn twee zonen die allebei het muzikale gen meegekregen
hebben en “succesvol kunnen spelen” zoals Richard vol
trots zegt.

Richard heb ik afgelopen zomer gesproken nadat hij zijn
net uitgebrachte vinyl bij me thuis bracht. Ik was erg
benieuwd naar de nummers van het album Zadar. Ik was
gelijk enthousiast! Wat een rauwe stem maar vooral stoere
nummers! “Zadar is een plaats in Kroatië waar de foto van
de hoes ook is genomen. Op de hoes staat een hond afgebeeld met een ietwat rauwe uitstraling.“ De naam Vayndog
is door enkele woordspelingen op deze wijze ontstaan. De
basis ligt in wezen op de middelbare school waar iedereen
me Veenbeest noemde” licht Richard toe met een lach.
Op de vraag of hij ook optreedt als de artiest Vayndog
(referent aan het feit dat hij als gitarist van de Rumbones
regelmatig zalen plat speelt) corrigeert Richard me vrijwel
direct. “Vayndog is een band, ik heb met mijn steun en
toeverlaat bassist André en drummer Bob dit album op een
bijzondere manier weten te maken. Bob woont in Hoorn en
we hebben nog niet samen live gespeeld. Via WeTransfer
werden uiteindelijk de muzieksporen bij elkaar gebracht.
Het is heel lastig, logistiek gezien, om tezamen af te spreken en op te treden”. Wel heeft Richard inmiddels één keer
akoestisch opgetreden in het radioprogramma ‘Echt Erik’
op Radio Oldambt.
Zonder daadwerkelijk te denken vanuit een groot commercieel belang (Richard denkt als een echter rocker) is het Richard toch gelukt om met zijn album Zadar in platenzaken
te liggen. Inmiddels zijn dit er bijna vijftien van Groningen
tot aan Keulen. “En niet te vergeten de straatverkoop. Ik
heb altijd wel een cd of een vinyl exemplaar in een plastic
zak mee op de fiets, mocht er vraag naar zijn. De kosten
zijn ook niet zo hoog: een cd kost tien euro en vinyl heb
je ook al voor veertien. En mocht ik niet op de fiets zitten”
vervolgt Richard zijn verhaal “dan kan men via Facebook
een exemplaar bestellen of via richardveen@live.nl”. De
rocker in een onbevangen houding, wellicht een groot
goed en een rode draad in dit succes.
Gertjan Kamst
FB: ©Gertjan op de Koffie
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Autobedrijf Rick Hilger is uitgebreid met:
Versnellingsbak Revisie Noord
Autobedrijf Rick Hilger is al meer dan 25 jaar bij uitstek
hét adres voor al het onderhoud aan uw auto. Behalve de
ervaring en technische kennis weet men hoe belangrijk
het is een goede relatie op te bouwen met de klanten.
Geen poespas, geen verhaaltjes achteraf, maar doen wat
er nodig is. Sinds kort is het bedrijf uit Vlagtwedde uitgebreid met een aparte afdeling: Versnellingsbak Revisie
Noord. Dat is de service en kwaliteit die u van ze gewend
bent, maar dan volledig gericht op de revisie van versnellingsbakken van een auto.
In de moderne werkplaats kunnen wordt het onderhoud
gedaan van elk type en merk auto. Doordat Rick Hilger niet
merk gebonden is, kunt u daarom rekenen op een objectief
advies. Eventuele reparaties worden vakkundig uitgevoerd,
maar bovenal wordt alles eerst met u overlegd.
Ook uw jaarlijkse APK is mogelijk bij Rick Hilger. Elke keurmeester ziet er streng op toe dat banden, remmen, verlichting en andere vitale onderdelen goed genoeg zijn om
weer veilig te kunnen rondrijden. Het is niet te hopen, maar
het kan gebeuren dat de versnellingsbak van uw auto het
begeeft. Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar voor u
geldt maar één ding: hoe krijg ik zo snel mogelijk weer een
werkende versnellingsbak in mijn auto?
Door een versnellingsbak te reviseren bespaart u tot meer
dan de helft in vergelijking met de aanschaf en montage
van een nieuwe bak. Versnellingsbak Revisie Noord reviseert handgeschakelde versnellingsbakken van alle merken
en typen auto’s, bedrijfswagen tot 3500 kg en campers.
Een nieuwe versnellingsbak kopen en laten monteren kan
flink in de papieren lopen. Reviseren is een voordelige
optie en op de kwaliteit levert u niets in.
Voor Rick Hilger is revisie niet zomaar even iets erbij.
“Alle revisies voer ik persoonlijk uit, van prijsafspraak tot
uitvoering. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in versnellingsbakrevisie, al vanaf dat ik als jonge jongen in mijn schuurtje
sleutelde, vond ik de versnellingsbaktechniek zeer interessant.”

Versnellingsbak Revisie Noord voert alle revisies uit
volgens hoge kwaliteitsstandaarden. Dat betekent dat er
geen half werk wordt geleverd. Het moet goed gebeuren of
het gebeurt niet. Vol overtuiging zegt men dan ook dat de
door hen gereviseerde versnellingsbakken kwalitatief even
goed zijn als nieuwe. Niet voor niets krijgt u- net als op een
nieuwe versnellingsbak - één jaar garantie.

Versnellingsbak revisie is vrijwel altijd mogelijk, slechts in
enkele gevallen lukt dit niet. Stel dat het zover komt, dan
zoekt men graag naar een alternatieve oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebruikte versnellingsbak met
garantie.

Na zo’n grondige revisie van uw versnellingsbak door Versnellingsbakrevisie Noord is uw versnellingsbak weer als
nieuw. Daarom dus wordt er net zoveel garantie als op een
nieuwe versnellingsbak gegeven.

Bel voor het maken van een afspraak:
0599- 312150.

Versnellingsbak Revisie Noord voert versnellingsbakrevisies uit voor particuliere autobezitters, bedrijven en
Versnellingsbak Revisie Noord gaat altijd als volgt te werk:
collega garagebedrijven. Demonteren en monteren van de
Als eerste wordt er een volledige analyse van het probleem versnellingsbak wordt met gemak gedaan voor u. Uiteraard
gemaakt. Aan de hand daarvan wordt een prijsopgave
blijft de mogelijkheid bestaan om zelf de versnellingsbak
afgegeven. Indien u daarmee akkoord bent, wordt verder
te demonteren en monteren. Dat scheelt u natuurlijk op
gewerkt aan de revisie. Alle lagers worden vervangen, asin de portemonnee, maar krijgt u dan, logischerwijs, geen
sen en tandwielen worden volgens fabrieksspecificaties ge- garantie op de montage.
controleerd, gemonteerd en afgesteld. Vervolgens worden
alle pakkingen en keerringen vervangen, waarna uiteindeAutobedrijf Rick Hilger/Versnellingsbak Revisie Noord
lijk een grondige controle wordt gedaan van de koppeling.
Nieuwe Weg 3 | 9541EG Vlagtwedde
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Gritter Autogas Service:
voor iedere auto de juiste oplossing

Gritter Autogas Service, dat is jarenlange ervaring in het inbouwen
van gasinstallaties. Wolter Gritter is sinds vorig jaar voor zichzelf
begonnen, maar zit al veel langer in het vak. “Ik heb op deze zelfde
plek twintig jaar gewerkt voor Henk Boertien Autogas en Airco. Vorig
jaar werd bekend dat hij ermee zou stoppen, dus ga je nadenken over
je eigen mogelijkheden. Ik vind de branche waarin ik werk te leuk om
ermee op te houden en langzaam maar zeker werd het plan serieuzer
zelf verder te gaan. Dat plan is doorgezet en nu één jaar ben ik een
gelukkig ondernemer van Gritter Autogas Service.”
Gritter Autogas Service is gespecialiseerd in het inbouwen van autogasinstallaties in bestaande en nieuwe auto’s. Autogas is al rendabel
vanaf 12.000 kilometers op jaarbasis, dus zeker ook voor u de moeite
waard om te kijken naar de mogelijkheden. Het rijden op autogas kent
veel voordelen waaronder de lage kosten per kilometer en het rijden
op LPG levert vaak ook nog een lagere CO2 uitstoot op. CO2-uitstoot is
15 procent lager dan benzine en 5 procent lager dan diesel. Een oudere
lpg-auto kan bijvoorbeeld al bij 10.000 kilometer per jaar interessant
zijn.
24 november: Dag van het autogas
De keuze voor een auto op autogas is een hele verstandige. U rijdt er
net zo comfortabel in als in elke andere auto op een andere brandstof,
maar u bespaart veel geld en vervuilt het milieu bijna niet. Om meer
mensen bewust te maken van de keuze voor autogas is 24 november
uitgeroepen tot dag van het autogas. Een dag waarbij op diverse locaties in Nederland een inbouwstation aanwezig is om te infomeren over
wat rijden op autogas voor u en voor het milieu kan betekenen.
Controleer met regelmaat de airconditioning
Wolter Gritter is ook expert op het gebied van airconditioning van een
auto. “Wij repareren airco’s vakkundig en het onderhoud ervan wordt
door ons ook zorgvuldig opgepakt. We weten namelijk hoe belangrijk
het is om een airco regelmatig te controleren. Wist je bijvoorbeeld dat
een auto met een slecht werkende airco meer brandstof verbruikt en
zelfs gezondheidsproblemen kan veroorzaken? Wij adviseren dan ook
uw airco minimaal jaarlijks te laten controleren.”
“Nu we één jaar bezig zijn als Gritter Autogas Service kan ik wel een
voorlopige balans opmaken. Ik zal je zeggen dat het uitstekend bevalt
om op eigen benen te staan. In loondienst was ook prima, daar niet van,
maar nu het echt van mezelf is, ja, dan ben je wel trots op wat er staat.
We merken dat onze klanten altijd blij zijn met onze service en advies.
Dat wil je hebben, mond op mondreclame werkt altijd goed. Daar zetten
we ons optimaal voor in, want pas als onze klant tevreden is, dan zal ik
ook zeggen: ik ben tevreden.”
Gritter Autogas Service
Navigatiestraat 6 | 7826TD Emmen | Tel: 0591-629471
info@gritterautogasservice.nl
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Vebu Technische Groothandel uitgebreid met
sanitair showroom
Waarom Vebu?
Waarin onderscheidt Vebu zich als technische groothandel
nu eigenlijk van de rest? Is het de nieuwe showroom in
Sanitair showroom
sanitair, het enorm uitgebreide assortiment, snelle levering
“De nieuwe locatie biedt ook de ruimte voor een showroom of de lekkere koffie die ze hebben? Misschien allemaal wel,
in tegels en sanitair. Iets wat we allang wilden opzetten. Wij maar volgens Henkjan zit de sleutel nog ergens anders in.
zijn onafhankelijk. Installateurs, of aannemers kunnen klan- “Uiteraard wil elke groothandel zich tot het uiterste inzetten bij ons een badkamer uit laten zoeken. Dit ontzorgen
ten voor zijn klanten, wij wel in elk geval.
wij volledig voor hen zodat zij zich bezig kunnen houden
met het maken en monteren van badkamers en tegelen.
De meeste technische groothandels hebben net als wij
een uitgebreid assortiment. Ik kan dan ook alleen maar
In ons assortiment hadden we al jaren sanitair aanwezig. Er voor onszelf spreken, maar wij willen dat onze klant koste
Ruim assortiment
wat kost zijn werk kan afmaken. Is er met spoed wat nodig,
Als technische groothandel dient het assortiment zeer ruim was vraag naar en er bleef vraag naar, dus langzamerhand
begon het idee te ontstaan een aparte showroom te maken ook al is het avond, dan gaan we er achteraan. Wij zijn het
te zijn. Elke klus is anders, overal is een andere oplossing
voor alle badkamermeubels, douches en tegels. Wanneer je meest gelukkig als we van onszelf weten dat we optimaal
voor vereist. De meest uiteenlopende producten zijn dan
aan een badkamer gaat beginnen, of dit nieuwbouw of ver- hebben gepresteerd. Daar hoeven we geen schouderklopje
ook standaard aanwezig: CV materiaal, sanitair, aan- en
bouw is, dan werkt een showroom beter als inspiratiebron
voor, we zien dit terug bij onze klanten. Een aannemer of
afvoerleidingen, ventilatie, elektra, enzovoort. Het is wat
dan
een
folder
of
presentatiegids.”
installateur die zijn klanten niet hoeft te laten wachten, die
te veel om hier nu alles uit de doeken te gaan doen, maar
mag de credits ontvangen. Wij willen een perfecte leveranreken maar dat wat er nodig is, aanwezig is. Mist er onverVebu is aangesloten bij SAWEG. De vereniging SAWEG
cier zijn.”
hoopt toch iets, dan zorgt Vebu ervoor dat het besteld en
wordt gevormd door een groep actieve groothandelaren
geleverd wordt.
in sanitair, elektra, centrale verwarming, verlichting, pvc,
Vebu Technische Groothandel is te vinden aan de Industrieventilatie en keukens. “Hierdoor zijn we voor de installaweg 8 in Ter Apel. Van maandag tot en met vrijdag ontvangt
Door middel van een eigen webshop (vebu.nl/webshop)
teur en showroomhouder een stuk interessanter geworden. men u van harte. De showroom is op afspraak geopend,
bent u nog sneller op de hoogte van wat Vebu technische
zodat we alle tijd voor u kunnen nemen.
groothandel u heeft te bieden. Begin 2018 is Vebu verhuist We kunnen uit een breed scala aan artikelen en gezamenlijke
kennis
putten.
Bovendien
profiteren
wij,
daarmee
onze
naar een ander onderkomen. “Een verhuizing heeft onze
klanten ook, van zeer scherpe inkoopcondities, waarmee
VEBU Technische groothandel
werkwijze niet veranderd, maar voor ons was het in elk
Industrieweg 8 | 9561 MB Ter Apel | info@vebu.nl
geval de juiste stap om te maken. Het nieuwe pand voorziet we dus voordelig kunnen leveren, maar wel met de beste
materialen.”
Tel. 0599-583057 | Fax. 0599-587097
beter in onze behoefte om de voorraad goed op orde te
Elke installateur, aannemer, klussenbedrijf of wat voor
vakman dan ook kent Vebu; de technische groothandel
uit Ter Apel. In de jaren dat Vebu aan de weg timmert,
hebben ze zich geprofileerd als ideale partner voor de
installatietechniek. “Snelheid in het leveren en flexibel
zijn bij wat onze klant nodig heeft,” zegt Henkjan Buist,
mede-eigenaar van Vebu. “We houden onze voorraad
continu bij, zodat we vaak direct kunnen leveren. Ook als
dit ‘s ochtends vroeg op een bouwlocatie moet zijn.”

houden en veelzijdig te zijn. De Industrieweg in Ter Apel is
goed te bereiken, dat is voor iedereen een voordeel.
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