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Technische groothandel VEBU in Ter Apel heeft
onlangs de sanitair showroom vernieuwd
"Probleem daarbij is dat het merendeel van
de installateurs niet over een eigen showroom beschikt. Klanten werden dan meestal
naar een showroom ver buiten de regio
gestuurd om een badkamer samen te stellen. Om de klanten van de bij ons aangesloten installateurs de mogelijkheid te bieden
om dichtbij huis een nieuwe badkamer
uit te zoeken hebben wij juist daarom in
2018 een sanitair showroom geopend, die
onlangs helemaal is vernieuwd."

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
door Jaap Ruiter
Behalve een groot magazijn met installatie-materialen voor installatiebedrijven,
ZZP’ers, grondverzetbedrijven, hoveniers en montagebedrijven beschikt de technische
groothandel VEBU aan de Industrieweg 8 in Ter Apel eveneens over een onlangs vernieuwde sanitair showroom waar u volgens afspraak van harte welkom bent.
Al jaren op het verlanglijstje
De sanitair showroom stond al jaren op het
verlanglijstje van de eigenaren Harrie Veldman en Henkjan Buist. "Want als er plannen
zijn om de badkamer te verbouwen of te
Rotman Whirlpools is verhuisd
naar Stadskanaal!
Lees er alles over op pagina 3!

Spar Kort Blijham is compleet vernieuwd!
Zie onze heropeningsaanbiedingen
op pagina 6!

Voor de
allermooiste
meubelen
ga je naar
’t Meubelhuus 2.0
in Valthermond!
Zie onze advertentie
op pagina 29!

renoveren, wil men dat meestal het liefst laten doen door de vaste installateur is onze
ervaring", vertelt Harrie Veldman.

Iedereen is op afspraak welkom
Maar ook particuliere klanten zonder vaste
installateur die plannen hebben om de
badkamer binnenkort te gaan verbouwen of
te renoveren zijn op afspraak welkom. "Als
de klant dan een mooie badkamer heeft
samengesteld brengen wij deze klant in
contact met een van de bij ons aangesloten
installateurs om de badkamer te realiseren", voegt Kevin Faber, het ‘gezicht’ van de
fraaie sanitair showroom van VEBU, er aan
toe. "Het werkt op deze manier twee kanten
op: klanten van onze installateurs kunnen
hier terecht, maar ook klanten die nog geen
installateur hebben maar wel op zoek zijn
naar een vakman om hun nieuwe badkamer
te monteren."
(Lees verder op pagina 5)
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Rotman Whirlpools uit Stadskanaal is de
whirlpoolbouwer van Nederland
door Jaap Ruiter
Zo nu en dan kom je als verslaggever van RegioMagazine
bij heel bijzondere bedrijven waarvan er geen dertien in
een dozijn gaan. Rotman Whirlpools aan de Glasblazer 8
in Stadskanaal is zo’n bijzonder bedrijf. Drie jaar geleden
vanuit huis begonnen met het bouwen van whirlpool-systemen op bestaande badkuipen, is het bedrijf van Arnold
Rotman inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend
whirlpool-bouwer met 8 man personeel en een nieuwe
locatie met grote montage-hal aan de Glasblazer 8.
Alle badkuipen worden kaal aangeleverd
Als RegioMagazine op bezoek is, zijn de verbouwwerkzaamheden in de productie-hal nog volop gaande,
terwijl de whirlpool-bouwers van Rotman Whirlpools wel
al druk bezig zijn om badkuipen om te bouwen tot een
luxe whirlpool. "We krijgen alle badkuipen van elk merk
kaal aangeleverd, zowel standaard als op maat gemaakte
badkuipen met allerlei afwijkende afmetingen en vormen",
wijst Arnold Rotman op de tientallen badkuipen die in de
opslag klaar staan om te worden omgebouwd: standaard,
vierkante, ronde, vijf- en zeshoekige badkuipen en badkuipen met een formaat van een klein zwembad.
De whirlpool-systemen worden altijd op maat gemaakt
"Wij tekenen eerst alle badkuipen af en voorzien ze dan
van de benodigde afvoeren, aanvoer-leidingen, jets, motoren en bedieningspanelen", vertelt Arnold Rotman. "De
een wat luxer en uitgebreider dan de andere, net wat de
opdrachtgever wil. Maar ongeacht de voorkeur voor een
water-jet systeem, een lucht-jet systeem of een combinatie
van beide waarbij de uitvoering ook weer op persoonlijke
voorkeuren kan worden aangepast, is een whirlpool van
Rotman Whirlpools altijd op maat gemaakt. En dus vrijwel
altijd uniek, met name omdat de klant ook de keus heeft
uit diverse accessoires. Daarna gaan ze terug om vervolgens bij de klanten te worden geïnstalleerd."
Chroom, goud, rosegold, matzwart en gunmetal
Rotman Whirlpools heeft intussen een zeer goede naam
opgebouwd bij steeds meer toonaangevende sanitair
speciaal zaken. "Dat komt mede omdat wij alleen met
kwaliteit-onderdelen werken en bijvoorbeeld niet met
kunststof, dat in de loop van de tijd aangetast wordt",
legt Arnold Rotman uit. "Wij werken met messing en
verchroomde onderdelen, die blijven altijd goed en zijn

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
ongevoelig voor de chemicaliën van schoonmaakmiddelen.
Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van jets in
kleur waardoor klanten straks kunnen kiezen uit chroom,
goud, rosegold, matzwart en gunmetal. Ook bubbelbaden
zijn onderhevig aan trends, al zijn wij meestal koploper
waarna de rest volgt."
Huzarenstukjes bij Rotman Whirlpools
Een andere reden van het succes van Rotman Whirlpools
is dat de whirlpool-systemen steeds verder evolueren
waardoor het bedrijf van Arnold Rotman inmiddels in
staat is om zelfs een whirlpool in te bouwen in de meest
kleine ruimtes. "Dat is soms een heel gepuzzel, maar is
ook wel weer een uitdaging voor ons. Want het is natuurlijk ontzettend leuk als je iets onmogelijks voor elkaar
weet te krijgen! Doordat wij onszelf steeds weer weten te
verbeteren zijn we een van de weinige whirlpoolbouwers
in heel Nederland die een whirlpool in vrijstaande baden
weet in te bouwen. Ja, dat is een waar kunststukje! Want
vrijstaande baden staan wel heel vrij en ruim in een badof slaapkamer, maar het nadeel is dat er dan vrijwel geen

ruimte overblijft om nog een luxe whirlpool in te bouwen.
Maar het is ons uiteindelijk wel gelukt. Dat is echt een
huzarenstukje, al zeg ik het zelf."
www.rotmanwhirlpools.nl
Rotman Whirlpools is gevestigd aan de Glasblazer 8 in
Stadskanaal. Het is het adres voor een superieure wellness-beleving met diverse afwijkende maten, kleuren en
uitvoeringen. Niets is te gek, te dol of onmogelijk voor
de specialist in ‘bubbelbaden’, voor zowel de particuliere
als de zakelijke markt. Dat betekent in de praktijk dat u
een kant en klaar systeem kunt kopen in een van de vele
sanitair speciaal zaken maar dat u ook samen met uw eigen
installateur kunt kiezen voor een eigen ontwerp. In beide
gevallen is Rotman Whirlpools u van dienst.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 63 76 56
of u kunt een kijkje nemen op Facebook, Instagram of op
het uitgebreide www.rotmanwhirlpools.nl waar u een uitstekend overzicht krijgt van het aanbod in ‘bubbelbaden’
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WIJ BEREIDEN ONS VOOR
OP HET NIEUWE JAAR 2022!
De eerste 2022-modellen verwachten
wij vanaf november/december.
WEES ER OP TIJD BIJ, WANT OOK VOLGEND JAAR
BLIJFT ER SCHAARSTE ONDER DE E-BIKES.

Hier alvast een preview van modellen die wij
verwachten voor het nieuwe seizoen '21/'22

Huyser GEN 1
Met krachtige 80 NM Bafang
M300 middenmotor en
Shimano Nexus 7

Huyser GEN 2
Met krachtige 80 NM Bafang M420
middenmotor en Shimano Nexus 8 - vanaf

€

2.699,-

vanaf

€

2.499,-

Huyser DOMASO
Met krachtige 80 NM Bafang M420
middenmotor en Shimano Nexus - vanaf

€

2.999,-

Huyser MALEO
Met krachtige 80 NM Bafang middenmotor
Enviolo N330 en riemaandrijving - vanaf

€

3.299,-

Nog enkele modellen uit voorraad leverbaar bij De Onstwedder Tweewielerspecialist:

De exclusieve E-bikes van Huyser! "Love your ride"
Huyser NOVARA
Met krachtige 80 NM Bafang M420 middenmotor, Enviolo N380 en riemaandrijving - vanaf

€

3.499,-

Huyser ULTREMO
met 80nm Bafang M420 middenmotor
Enviolo CT en riemaandrijving - vanaf

€

3.899,-
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Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer?
VEBU in Ter Apel heeft onlangs de sanitair
showroom vernieuwd!
door Jaap Ruiter
De sanitair showroom van de technische groothandel VEBU in Ter Apel is een echte aanwinst in de regio. Net zoals met de levering van installatiemateriaal gaan de eigenaren
Harrie Veldman en Henkjan Buist voor kwaliteit omdat ze uit ervaring weten dat installateurs niet met goedkope en vaak inferieure materialen willen werken.
Uitgebreid de tijd nemen voor de klant
"Maar ondanks dat we kwaliteit nastreven
wil dat niet zeggen dat je altijd heel duur
uit bent voor een mooie badkamer", zegt
Kevin Faber, het aanspreekpunt en ‘gezicht’
van de fraaie sanitair showroom van VEBU.
"Ook met een beperkt budget is het bij ons
mogelijk om een mooie badkamer samen
te stellen. Daar nemen we uitgebreid de
tijd voor, en is ook de reden dat we alleen
op afspraak werken. Bij ons geen snelle
verkoop en dozen schuiven. Integendeel,
wij gaan voor de lange termijn en staan
voor onze producten, luisteren goed naar
de persoonlijke wensen en voorkeuren,
denken graag mee en geven daarbij een
deskundig advies en heldere informatie
waarbij net zoveel tijd wordt genomen als
nodig is. Daarnaast bieden we een uitstekende garantie omdat we alleen de betere
merken en dus de betere producten in huis
hebben."
Modern, romantisch, klassiek of trendy
Het assortiment van de sanitair showroom
van VEBU bestaat uit wand- en vloertegels,
sanitair, inloopdouches, badkamermeubels,
kranen en tal van aanvullende accessoires.

Verder biedt VEBU de steeds meer aan
populariteit winnende sunshowers met UVstraling, dat gecombineerd kan worden met
infrarood voor aanmaak van vitamine D en
heerlijk ontspannen werkt bij bijvoorbeeld
spierpijn. "De sanitair showroom is zo
opgebouwd dat klanten een goede indruk
krijgen van de vele mogelijkheden die we
in huis hebben", legt Kevin Faber uit. "We
bieden diverse stijlen: modern, romantisch,
klassiek en trendy. Daarnaast zijn er een
aantal proefopstellingen waardoor klanten
een goede sfeerimpressie krijgen en volop
inspiratie kunnen opdoen. Als blijkt dat de
klant ergens een voorkeur voor heeft gaan
we om tafel en maken we een eerste digitale schets met 3D mogelijkheden."
Compleet van A tot Z
Als de badkamer eenmaal is samengesteld
op basis van uw wensen en u een akkoordverklaring heeft gegeven, wordt bij VEBU
alles in werking gezet om de badkamer zo
snel mogelijk bij u te installeren waarbij u
verder niets hoeft te doen. "Alleen om de
voordeur te openen als wij op de stoep
staan op de afgesproken datum en tijdstip",
vult Kevin Faber aan. "Wij willen de klant

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
alles uit handen nemen omdat we een
compleet A tot Z-concept bieden. Bovendien zijn wij nergens meer van afhankelijk
omdat we alles in eigen hand hebben met
onze groothandel en sanitair showroom.
Dat betekent in de praktijk korte lijnen
en snel en flexibel kunnen schakelen. Dat
komt een strakke planning en een dus veel
efficiëntere bedrijfsvoering alleen maar ten
goede."
www.vebu.nl
Technische groothandel VEBU aan de Industrieweg 8 in Ter Apel heeft met de ver-

nieuwde sanitair showroom nu alles onder
1 dak: afhaalmagazijn met ruime voorraad
en breed assortiment, eigen transport en
levering op bouwlocatie, webshop met eigen inlog en voor klanten nu een fraaie en
moderne sanitair showroom, die alleen op
afspraak is te bezoeken. De betrokkenheid,
de flexibiliteit, de kennis van zaken, het
meedenken met u als zakelijke en particuliere klant en de gemoedelijke sfeer krijgt u
er gratis bij! Net als een geurig kopje koffie.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599-58 30 57 of een kijkje nemen op
www.vebu.nl
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Klussenbedrijf Niemeijer uit Stadskanaal
gaat naar binnen
door Jaap Ruiter
Dit jaar had Klussenbedrijf Niemeijer uit Stadskanaal het razend druk met renovaties
van daken. Het ene dak was nog niet klaar of de andere dakrenovatie diende zich al
weer aan. Maar omdat het zo langzamerhand naar het einde van het jaar loopt en de
weersomstandigheden dientengevolge ook slechter worden, gaat Klussenbedrijf Niemeijer zich meer richten op binnen-timmerwerken.
gipsplafonds, extra kamer op zolder, kleine
uit- en aanbouwen inclusief metselwerk of
houtskeletbouw. "Daarnaast ook carports,
overkappingen en schuurtjes", vult Gert-Jan
Niemeijer aan, die er aan toevoegt dat hij
klanten ook graag helpt met ontwerpen.
"Daar ben ik creatief genoeg voor. Bovendien, wat ik in mijn hoofd bedenk maken
mijn handen. Daar heb ik nauwelijks een
tekening voor nodig."
Vakkundig en allround
Na alle dakrenovaties zou je het bijna
vergeten dat Gert-Jan Niemeijer van het
gelijknamige klussenbedrijf een vakkundig
en creatief allround-timmerman is, die veel
meer in zijn mars heeft dan professionele
dakrenovaties. "Ja, het was me het jaartje
wel", verzucht Gert-Jan Niemeijer als hij
terugkijkt op het afgelopen jaar. "Leuk werk
al die daken, en ik ben ook graag buiten,
maar met regen en wind wordt het steeds
minder aantrekkelijk om buitenshuis en op
hoogte te werken. Ik ben nu volop bezig
met offertes voor binnen-timmerwerken."
Binnenshuis vertimmeren of verbouwen
Onder binnen-timmerwerken verstaat
Gert-Jan Niemeijer vrijwel alles wat er
binnenshuis te vertimmeren en te renoveren is: kleine complete verbouwingen,
na-isoleren, regelwerk, gipswanden en

Een tevreden klant is de sleutel tot een
succesvol bedrijf
Behalve een vakkundig en creatief allround-timmerman en geboren met twee
rechterhanden staat Gert-Jan Niemeijer
ook bekend om zijn precisie, nauwkeurigheid en netheid. "Als ik weg ben is het werk
ook echt af. Maar voordat ik afscheid neem
loop ik samen met de opdrachtgever altijd
alles nog even na. Mocht er tijdens deze
oplever-ronde onverhoopt nog iets zijn of
dat er iets over het hoofd is gezien, maak
ik dat direct in orde. Dat is een soort van
‘geen nawerk-garantie’, want alleen een tevreden klant is de sleutel tot een succesvol
bedrijf."
‘Ik blijf eindverantwoordelijk en altijd het
enige aanspreekpunt’
En over succes heeft Klussenbedrijf Niemeijer vanaf het begin niet te klagen, wat

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
kundige en professionele bouwpartner, die
allround en creatief is en van alle markten
thuis, dan is het goed te weten dat Klussenbedrijf Niemeijer dichtbij is! Het klussenbedrijf van Gert-Jan Niemeijer is het adres
voor Verbouw, Renovatie en Onderhoud in
de breedste zin van het woord, zowel binnen- als buitenshuis.
tevens de reden is voor het aantrekken
van extra personeel. "Maar ik ben en blijf
eindverantwoordelijk en altijd het enige
aanspreekpunt voor de klant", benadrukt
Gert-Jan Niemeijer. "Verder ben ik bezig
met een nieuw onderkomen op het industrieterrein in Stadskanaal, want ik ben hier
op de huidige locatie al lang en breed uit
mijn jasje gegroeid."
Verbouw, Renovatie en Onderhoud, zowel
binnen- als buitenshuis
Als u aankomende periode plannen heeft
om binnenshuis aan de slag te gaan en
behoefte heeft aan een betrouwbare, des-

Professioneel en strak eindresultaat
Klussenbedrijf Niemeijer is nu nog gevestigd aan de Burgemeester van Sevenhovenstraat 20 in Stadskanaal, maar zal
binnenkort een nieuwe werkplaats op het
industrieterrein in Stadskanaal betrekken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 - 27 82 32 23 of een kijkje nemen op
Facebook, waar u kunt zien wat met ‘een
professioneel en strak eindresultaat’ wordt
bedoeld! Aan de website
www.klussenbedrijfniemeijer.nl wordt
momenteel hard gewerkt en is binnenkort
operationeel.
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‘De Drijscheer’ in Alteveer bruist als nooit te voren!
door Jaap Ruiter
Vorig jaar mei heeft Judith Koops-Van Hoorn het stokje
overgenomen van Herman Bekker en is sinds die tijd de
nieuwe beheerder en daarnaast verantwoordelijk voor
de horeca en catering van Multi Functioneel Centrum ‘De
Drijscheer’ aan de Keiweg 1 in Alteveer. "De overgang is
een beetje geruisloos gegaan", blikt Judith terug. "Want
we zaten toen net in de beperkingen van de Corona-tijd."
Clubs, verenigingen en organisaties
Maar ondanks de Corona-beperkingen heeft Judith sinds
haar aanstelling bepaald niet stilgezeten waardoor ‘De
Drijscheer’ na versoepeling van de Corona-regels bruist
van de activiteiten en clubs, verenigingen en organisaties
weer een aangenaam onderkomen hebben gevonden,
inclusief het succesvolle BNI-Westerwolde, dat iedere
vrijdagochtend tijdens een ontbijt van half 7 tot half 9
ondernemers samen brengt, waarna ze aan hun werkdag
kunnen beginnen.
‘De Drijscheer’ als belangrijk onderdeel van het sociale
leven
Daarnaast worden er in ‘De Drijscheer’ tal van activiteiten georganiseerd als exposities, thema-avonden, bingo,
dansen, muziek, kroegavond en samen eten. "En is het multifunctionele centrum tevens de plek voor het vieren van
feesten en jubilea", voegt Judith er aan toe. "Mijn streven
is dat ‘De Drijscheer’ een aangename en laagdrempelige
ontmoetingsplek is voor iedereen in de regio en op die
manier een bijdrage levert aan het in stand houden van het
dorpsleven. Ik wil graag dat mensen zich betrokken voelen
bij het dorpshuis, ons dorpshuis, en dat het een belangrijk
onderdeel is of wordt van hun sociale leven."
Judith en André
De spontane en energieke Judith wordt bijgestaan door
haar echtgenoot André, om samen met hem de horeca en
catering ook tot een succes te maken. "Aan de ene kant
beheert Judith het gebouw en aan de andere kant investeren Judith en ik samen in de horeca en de catering",
vertelt André, die zo langzamerhand al een bekend gezicht
is geworden achter de bar. "Zo hebben wij onlangs zelf de
complete bar gerenoveerd en de rest zo goed en zo gezellig mogelijk ingericht en aangekleed. Judith en ik willen
van ‘De Drijscheer’ een soort van warme huiskamer maken,
waar iedere bezoeker zich thuis en gewenst voelt. En dat is
alleen mogelijk als je gastvrij bent."
Oprechte aandacht en belangstelling
Inmiddels is Judith al niet meer weg te denken in ‘De Drijscheer’ en wordt haar aanwezigheid zeer op prijs gesteld.
Judith is een mensen-mens, is enthousiast, maar luistert
ook aandachtig en durft zich kwetsbaar op te stellen. Ze
heeft niet de wijsheid in pacht maar wil juist leren en
daarom met iedereen persoonlijk kennis maken om zich
zo goed mogelijk in iedereen in te leven. "Want alleen met
oprechte aandacht en belangstelling kom je er achter wat

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

men graag wil. En dan is het aan mij om zoveel mogelijk
aan al die wensten tegemoet te komen en in de praktijk
proberen te brengen. Ik krijg nog steeds heel veel energie
van ‘De Drijscheer’. Het is een onderdeel van mijn leven
geworden."
‘Samen Eten’ voor slechts 8,50 euro
Omdat Judith graag in de keuken staat en van koken houdt,
heeft ze de catering volledig in eigen hand genomen.
"Op dat vlak besteden we niets meer uit, ik kook, bak en
bereid alles zelf, inclusief maaltijden, buffetten, barbecues,
hapjes en snacks, zo vers en zo gezond als het maar kan
met zoveel mogelijk regionale producten, want milieu en
duurzaamheid staan bij mij hoog in het vaandel." Deze
passie voor koken heeft er toe geleid dat elke tweede
woensdag van de maand iedereen van 11.30 tot 13.00 uur
kan deelnemen aan ‘Samen Eten’: een fijne en gezellige
manier om voor slechts 8,50 euro per persoon, inclusief
een drankje, heerlijk te eten en andere mensen te ontmoeten. "Uiteraard moet men zich hier wel voor aanmelden en
hou ik zoveel mogelijk rekening met diëten", voegt Judith
er aan toe.

Belangrijke schakel in een bruisend dorpsleven
Ondanks de positieve reuring die Judith en André inmiddels met ‘De Drijscheer’ te weeg brengen, waren ze
oprecht verbaasd toen op de onlangs gehouden Open Dag,
met ondermeer de opening van de crossbaan (gefinancierd
met de opbrengst van de bingo), er bezoekers waren die
nog nooit van ‘De Drijscheer’ hadden gehoord, laat staan
dat ze op de hoogte waren van alle activiteiten. "Maar na
de eerste verbazing beseften André en ik dat dit goed was
om te horen en nog beter is om te weten", aldus Judith,
die liever in positieve kansen dan in negatieve onmogelijkheden denkt. "Want het betekent dat wij nog beter ons
best moeten doen om van ‘De Drijscheer’ die belangrijke
sociaal-maatschappelijke schakel in een bruisend dorpsleven te maken die wij voor ogen hebben. We zijn er dus nog
lang niet!"
Facebook en www.dedrijscheer.eu
Multi Functioneel Centrum ‘De Drijscheer’ is gevestigd aan
de Keiweg 1 in Alteveer. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die ‘De Drijscheer’ heeft te bieden, dan kunt
u bellen met Judith via 06 13 82 90 89 of een mail sturen
naar drijscheeralteveer@gmail.com. U kunt ook een kijkje
nemen op Facebook of www.dedrijscheer.eu
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ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!
ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
Waarom ECOtherm dan precies
dé specialist is die u in de arm
moet nemen? ECOtherm onderscheidt zich van alle andere
bedrijven in de branche vanwege
de bijzondere techniek die ze
gebruiken voor de aanleg van
de vloerverwarming. Hiervoor
hebben ze een speciale freestechniek ontwikkelt waarbij gebruik
wordt gemaakt van door henzelf
ontwikkelde machines.
Hoe het werkt en waarom
ECOtherm zo uniek is
Met de freesmachine wordt een
sleuf in de dekvloer geslepen
waarin de vloerverwarmingsslang wordt verlegd. Direct daar
bovenop komt de afwerkvloer.
Er is dus geen verhoging van de
huidige vloer en er komt geen
extra deklaag op de leidingen.
Dit betekent dat deze sneller
opwarmt en de warmte direct
in de ruimte wordt afgegeven.
Natuurlijk is het ook nog steeds
mogelijk de vloerverwarming
op de traditionele manier aan te
laten leggen en ook daarvoor kunt
u bij ECOtherm terecht.
Wat ECOtherm verder uniek
maakt is dat men de vloerverwar-

ming ook in betonnen vloeren
kan infrezen, de meeste bedrijven
in Nederland kunnen dit wel in
een cement dekvloer maar dus
niet in beton. Vandaar ook de
slogan: “Vloerverwarming in
iedere ondergrond, voor iedere afwerking!” Verder beschikt
ECOtherm ook over een speciaal systeem voor het aanleggen
van vloerverwarming op houten
vloeren. In dat geval wordt er een
constructie op de houten vloer
aangebracht waar de vloerverwarming op dezelfde wijze wordt
ingeslepen. Bijkomend voordeel
van dit systeem is dat de vloer
daarna stabieler dan voorheen is
en bovendien is de warmte en het
comfort gelijk aan vloerverwarming in een ‘gewone’ cementen
vloer.
Voordelen vloerverwarming
Grote voordelen van vloerverwarming zijn onder andere wooncomfort en een meer gelijkmatige
warmte in de woning. Radiatoren
zijn niet langer nodig en er is
dus ook sprake van een betere
luchtkwaliteit. Er wordt immers
gebruik gemaakt van stralingswarmte uit de vloer en er is dus
minder luchtcirculatie waar-

door minder stof en ander vuil
circuleert in de lucht die zouden
kunnen irriteren. En, vloerverwarming is, doordat er gebruik
gemaakt wordt van lage temperatuur verwarming, ook prima toe
te passen in combinatie met een
warmtepomp of hybride verwarmingsinstallatie en daardoor dus
ook erg duurzaam.
Vloerverwarming voor bedrijf
en particulier
Mede door de energietransitie is
vloerverwarming belangrijker dan
ooit. De gelijkmatige en egale manier van verwarmen over het hele
vertrek middels lage temperaturen geven een behaaglijke warmte. Door deze toepassing kunnen
bedrijfspanden en woningen met
een laag energieverbruik en eventueel gasloos worden verwarmd.
ECOtherm vloerverwarming heeft
het drukker dan ooit met het
inslijpen van vloerverwarming in
cementdekvloeren, betonvloeren
en tegelvloeren.
Ook de traditionele manier van
verleggen hebben ze nog goed in
de vingers, maar het inslijpen in
reeds bestaande vloeren wordt
tegenwoordig het meeste gedaan.
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ECOtherm Vloerverwarming
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm
vloerverwarming monteren dagelijks vloerverwarming in opdracht
van bouwondernemingen, woningstichtingen, installateurs en
eindgebruikers. Hierbij kunnen
ze volledig ontzorgen omdat het
systeem compleet wordt aangesloten op het verwarmingssysteem dat de klant voor handen
heeft. Na het inslijpen kunnen
ook de sleuven worden dichtgezet
zodat de vloerenlegger meteen na
het verleggen van de vloerverwarming aan de slag kan.
Unieke machines met eigen
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerverwarming wordt gedaan met zelf
ontworpen freesmachines die een
zelfrijdende aandrijving hebben.
Wat deze machine uniek maakt
is dat de radius van elke bocht
identiek is wat de doorstroming
van de groepen ten goede komt.
De jarenlange ervaring in het
indelen van de ruimten tezamen
met de bovengenoemde voordelen zorgt voor een egale gelijkmatige opwarming van de vloer.
De bedrijfsauto is uitgerust met
een aggregaat die diverse machines gelijktijdig van 380V kan
voorzien. Hierdoor zijn ze niet
afhankelijk van de stroomvoorziening van de klant.
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Maandag

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

De voordelen van
inslijpen vloerverwarming
Geen extra opbouwhoogte

Deuren, kozijnen, ramen of trappen
hoeven niet te worden aangepast.

De bestaande vloer blijft intact

Een eenvoudige, snelle, eﬀectieve en voordelige
variant van vloerverwarmingssystemen.

Geen tijdverlies

Tegelzetter, parketlegger of stoﬀeerder kan daarna
direct aan de slag. Dat bespaart tijd en kosten.

Dinsdag

Wij frezen stofvrij

frezen en
montage

Korte opwarmtijd

Omdat de vloerverwarmingsbuizen direct onder
de vloerafwerking liggen warmt de vloer snel op.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Energiebesparend

Optimale warmteverdeling en lagere aanvoertemperatuur.

vervolgwerkzaamheden

Weekend

n we
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de
vloerverwarming van ECOtherm
of wilt u een oﬀerte ontvangen?
ECOtherm bezoekt u graag
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo
kan men nagaan hoe de vloerverwarming in uw situatie het beste
aangelegd kan worden. Neem
daarvoor contact op met ECOtherm of vul het contactformulier
op de website in.

Inruimen...
Klaar!

Garantie

5 jaar systeemgarantie op verdeler en componenten
10 jaar garantie op slang en gevolgschade
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op onze website...
WWW.ECOTHERMVLOERVERWARMING.NL
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17 t/m 20 november
In 4 dagen complete LEEGVERKOOP van de
relaxafdeling van Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen Borger gaat deze week in 4 dagen >100 relaxstoelen
van bekende merken uitverkopen. Elk jaar houdt ter Veen een volledige leegverkoop van hun relaxafdeling, Dit doen we om de afdeling volledig actueel
te houden en straks weer te voorzien van nieuwe modellen in andere kleuren
en uitvoeringen aldus Anthony ter Veen. Dit jaar als extra nog een grote partij
van een bekende fabrikant ingekocht, gaat gewoon mee in de actie!
En daarom gaat Selekt Wonen Ter
Veen rigoureus te werk: Op alle modellen in de relaxafdeling Woensdag
en Donderdag 30% korting, Vrijdag
40% korting, Zaterdag 45% kor-

ting en tussen 15-17uur zelfs 50%
korting. Het betreft veel verschillende
relaxfauteuils, Modern of Traditioneel,
uitgevoerd in leer of stof, hand-verstelbaar of een met een elektrische

verstelling van alles staat er. Ook de
sta-op uitvoeringen ontbreken natuurlijk niet. Betreft de merken – himolla
– hukla – de toekomst- gealux – hjord
knudsen – relaazz – etc. Alle modellen
zijn direct leverbaar en hebben uiteraard volledige garantie. En ook reservering voor latere levering is mogelijk.
Dit betreft een éénmalige actie en er
geldt OP=OP.
U vindt ons aan de Bloemdijk 1 A in
Borger.

Colofon
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REDACTIE:

HARRIE MEIRINGH
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Gezellig wonen en werken in D’Olle Witte Schoule
In D’Olle Witte Schoule, het voormalige partycentrum
in Vriescheloo, is het goed toeven voor de ongeveer 24
bewoners. Het centrum is in 2007 omgetoverd tot een
woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke
beperking. De gezellige sfeer van het bowlingcentrum is
in een deel van het complex nog terug te vinden – sterker
nog: er zijn nog twee bowlingbanen- en in een nieuw aangebouwd deel zijn 24 moderne appartementen gerealiseerd, vorzien van alle faciliteiten en gemakken.
Toch zijn de bewoners - momenteel in de leeftijd van
20 tot 63 jaar – niet zo vaak in hun eigen appartement
te vinden; want ze vinden de hele dag vooral vertier in
de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de tv-kamers, het
restaurant, de keuken, de (binnen-) tuinen en de creatieve
werkplaatsen, waar van alles op het gebied van dagbesteding te doen is. Je verveelt je geen moment in D’Olle Witte
Schoule.
Ouders
Dit is allemaal te danken aan een aantal ouders van de
huidige bewoners, die niet tevreden waren over de manier
waarop het er aan toe ging in de wat grotere woonzorgcomplexen. Daarop besloten ze zelf iets in de eigen omgeving op te richten, wat wel aan de wensen zou voldoen.
Namelijk een kleinschalige opvang, waar professionals
onder supervisie van de ouders de beste zorg aan hun
kinderen verlenen en waar het geld niet opgaat aan dure
directeuren en andere hoge overheadkosten.
Dit hebben de ouders voor elkaar gekregen, onder de vlag
van de Stichting Woonzorg Bellingwedde. Ze vonden in
twee leidinggevenden de juiste personen om het centrum
te runnen en de dagelijkse leiding aan de 32 personeelsleden te geven. Dat doen ze met verve en méér dan dat:
als we door het schitterende complex worden rondgeleid
blijkt dat ze vertrouwde personen. Or de bewoners zijn,
met een grapje hier en een plaagstootje daar.
Gezellig
‘De onderlinge band is hier sterk, iedereen verricht taken

binnen zijn of haar mogelijkheden en we hebben het heel
gezellig met elkaar’, vertellen de leidinggevenden. ‘Dat was
al vanaf dag 1 het geval. Toen in 2007 de woningen klaar
waren en de bewoners hier kwamen, wilden ze het eerste
weekend al niet meer naar hun ouders, zo leuk vonden ze
het hier met elkaar. Gelukkig pakten de ouders dat goed op
en is het ook mogelijk dat ze hun kind hier komen bezoeken. Daar zijn we goed op ingericht.’

Dankzij de kleinschalige manier van werken is de zorg persoonlijk en flexibel: ’En de bewoners zien vaste gezichten,
dat is heel belangrijk voor ze.’ Naast de bewoners zijn er
overdag ook mensen van elders in het centrum te vinden,
bij de dagbesteding. Er is van alles te doen: creatief werk
met onder meer klei, hout, schilderen en kleding maken,
maar ook werk in de keuken, tuin en huishoudelijke diensten.

Vergadering
De betrokkenheid van de ouders is groot: vier keer per jaar
is er een algemene vergadering van de stichting, waar de
financien en andere belangrijke zaken worden besproken
en twee keer per jaar is er ook een vergadering met de
bewoners zelf, die dan ook van alles naar voren kunnen
brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de jaarlijkse uitjes: de mannendagen (vissen, vliegshows), vrouwendagen
(ladies nights) en vakanties (eens per jaar gaan ze met z’n
allen een week naar een vakantiepark).

Kaarsenmakerij
Trots zijn de bij D’Olle Witte Schoule vooral op de kaarsenmakerij. De bewoners maken schittenrende kaarsen,
die ook in een design-interieur niet misstaan. De kaarsen
worden verkocht in het eigen winkeltje (doordeweeks van
half 10 tot half 4 open) en op markten in de regio; naast
kleipotten, houtwerk en andere creatieve producten.
De opbrengst gaat uiteraard naar het woonzorgcentrum.
Zie voor meer info hierover de Facebookpagina
(www.facebook.com/stichtingwoonzorgbellingwedde/ of
zoek op olle witte schoule).
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STYLING ADVIES BIJ TENDENZ WONEN
IN GIETEN
Niets is zo persoonlijk als uw eigen woning. Uw persoonlijke smaak bepaald of zich thuis voelt of niet, onze interieuradviseurs begrijpen dat als geen ander! Komt u er zelf
niet uit met het inrichten van uw woning? Vindt u sfeervol
inrichten van uw woning een lastige opdracht? Onze interieuradviseurs helpen u graag én vrijblijvend! Vraag een
vrijblijvend interieuradvies bij TendenZ Wonen aan. Dat kan
in onze winkel in Gieten (Drenthe) of bij u thuis.
De grote hoeveelheid stijlen,
trends en materialen maken
dat u snel door de bomen
het bos niet meer ziet. Waar
te beginnen? Er zijn tegenwoordig zó ontzettend veel
keuzemogelijkheden in banken, stoelen, wandbekleding
en raambekleding dat het u
snel kan duizelen. Met een
interieuradvies van TendenZ
Wonen brengen wij overzicht
in het aanbod en – nog veel
belangrijker – ontdekken we
samen wat uw stijl is en hoe
we deze in uw huis in Drenthe kunnen realiseren.
Interieuradvies in onze
showroom in Gieten
In onze showroom in Gieten
(Drenthe) van ruim 3000 m2
kunnen we u diverse moge-

lijkheden laten zien. We laten
u meubels zien die passen bij
uw stijl en we denken mee
over bijpassende accessoires
en materialen. In onze winkel
beschikken we tevens vele
kleur- en materiaalstalen.

UW DROOMINTERIEUR,
GEWOON UIT
DRENTHE!
Veel meubels kunnen worden geleverd als maatwerk,
waardoor ze exact aan uw
persoonlijke wensen zullen
voldoen. Tijdens uw persoonlijke interieuradvies nemen u
mee door het uitgebreide

aanbod en interieurmogelijkheden en gaan samen met u
op zoek naar uw droomstijl
en -interieur! De mogelijkheden zijn eindeloos en dat
gewoon om de hoek in Drenthe! Een afspraak is zo

gepland, neem vandaag nog
vrijblijvend contact met ons
op! Wij heten u van harte
welkom in onze winkel.
De koffie staat klaar.

TendenZ Wonen
Oelenboom 2d, 9461 VA Gieten
Tel: 0592-261956
info@tendenz-wonen.nl
www.tendenz-wonen.nl
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Uw auto professioneel en voor een
aantrekkelijke prijs laten wassen? Dat kan bij
Truck en Carwash Center in Ter Apelkanaal
Door Miranda Wolters
Als u uw auto in een wasstraat laat wassen dan verwacht
u minstens dat deze stralend en streeploos schoon uit de
wasstraat komt. Truck en Carwash Center belooft aan deze
verwachting te voldoen, hoe dan ook.
Sinds eind vorig jaar beschikt TCC over een volledig nieuw
watersysteem voor de wasstraten en wasboxen, ook wel
bekend als omgekeerde osmose. Bij dit nieuwe systeem
wordt het water volledig gefilterd en ontdaan van alle bacteriën, virussen, kalk, zout, ijzer en mangaanverbindingen
en ontstaat er uiteindelijk het zogenaamde ‘osmosewater’.
In combinatie met een goede afstelling van de chemie,
waaronder de gebruikte wasmiddelen, in de wasstraat
wordt uw auto nog glanzender schoon en droogt hij
streeploos en vlekkeloos op. Groot voordeel hiervan is dat
het napoetsen achterwege gelaten kan worden en het dus
ook weer tijd scheelt. Ander groot voordeel is ook dat uw
auto langer schoon blijft omdat nieuw vuil zich niet direct
kan hechten aan achtergebleven deeltjes. Het voorwassen
van uw auto hoeft u niet zelf te doen, er is altijd iemand
aanwezig die dat voor u doet. De carwash beschikt over
verschillende autowasprogramma’s. Programma 4 is daarbij
het meest voordelige programma en hierbij wordt de auto
eerst gewassen, daarna volgt het schuim, de velgenreiniger
en het drogen. Bij programma 3 komt er nog een waxlaag
over uw auto en bij programma 2 wordt daar het wassen
van de bodem van de auto aan toegevoegd en het meest
uitgebreid is programma 1 waarbij ook nog een polish aangebracht wordt. Voor het laten wassen van uw bus, mpv of
jeep kunt u overigens uit dezelfde wasprogramma’s kiezen
en natuurlijk kan ook de vrachtwagen door de truckwasstraat. Wilt u toch liever zelf uw auto wassen? Dat kan dan
in een van de twee overdekte wasboxen die 24 uur per
dag geopend zijn en voor slechts één euro reinigt u dan
meteen uw automatten.

Terwijl uw auto voor u gewassen wordt kunt u in de shop
terecht voor een vers gezet kop koffie of gekoelde frisdrank of ijs. Maar er is ook een ruime keuze in vers belegde
broodjes en diverse warme snacks zoals een lekkere
gehaktbal of saucijzenbroodje. En is uw auto uiteindelijk
superschoon geworden en heeft u genoten van de lekkere kop koffie dan kunt u ook nog even tanken bij het
onbemande tankstation van TCC Truck en Carwash Center.
Tanken kan er 24 uur per dag en de prijzen zijn natuurlijk
concurrerend met de prijzen bij de bekende landelijke
ketens.
Truck en Carwash Center is van maandag tot en met
donderdag geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag

van 8.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. De shop is op dezelfde tijden geopend. De
truckwash is geopend van 8.00 tot 17.00 uur, vrijdag van
8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het resultaat van het
wassen met het nieuwe watersysteem? Kom dan langs
om uw auto te laten wassen, dan kunt u het resultaat zelf
beoordelen.
TCC Truck en Carwash Center
Ambachtsweg 2 | Ter Apelkanaal
Tel: 0599 - 47 07 11
www.tcczuidgroningen.nl
Email: info@tcczuidgroningen.nl
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BEVO Isolaties & Duurzaamheid Ter Apel
Al vanaf het moment dat Mark Vos en Rudi Berndt een aantal jaren geleden met
hun bedrijf, BEVO Isolaties & Duurzaamheid in Musselkanaal van start gingen
werd ook de groei van het bedrijf ingezet. Omdat ze inmiddels flink uit hun
jasje gegroeid waren verhuisde het bedrijf daarom begin dit jaar naar een groter pand aan de Mercuriusweg in Ter Apel.
Tegenwoordig is de naamsbekendheid van BEVO in
de regio enorm groot en strekt het werkgebied zich
uit over heel Noord-Nederland. BEVO houdt zich
bezig met alles op het gebied van isolatie van woningen en bedrijfspanden en mag zich met recht dé
alles-in-1 duurzaam partner genoemd worden.
Isolerende maatregelen
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning
te laten isoleren, geen enkele woning is hetzelfde en
goede isolatie van de woning zorgt voor een lagere
energierekening en/of het meeste rendement van
eventueel aanwezige zonnepanelen. Eén van de
soorten isolatie die u toe kunt laten passen is de
spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie wordt de
holle ruimte tussen de binnen- en buitenmuur gevuld met minerale wol of parels of de Isofoam zodat
uw huis in de zomer koel en in de winter warm blijft.
Isofoam is een vloeibaar materiaal dat ook gebruikt
kan worden om al bestaande isolatie in een spouwmuur te upgraden.
Vloer- en dakisolatie
Andere mogelijkheden zijn vloer- en/of dakisolatie.
Voor vloerisolatie en isolatie van de kruipruimte
werkt BEVO met het unieke Icynene als isolatiemateriaal. Icynene is een materiaal dat vergelijkbaar is
met purschuim maar Icynene bevat geen vluchtige
gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Dan
hebben we nog de dakisolatie, deze kan zowel aan

de buitenkant als aan de
binnenkant van het dak
aangebracht worden.
Dakisolatie levert ook al
snel een flinke besparing
op de energierekening
omdat warmte in een woning nu eenmaal opstijgt
en via een niet geïsoleerd
dak gemakkelijk weet de
ontsnappen. Voor dakisolatie kan gespoten polyurethaan gebruikt worden,
een materiaal dat snel en
effectief te verwerken is.
Subsidies en terugverdienmogelijkheden
De overheid stimuleert het aanbrengen van isolerende maatregelen en stelt hiervoor subsidies beschikbaar. Op de website van het RVO kunt u hier meer
informatie over vinden en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. (www.rvo.nl) Deze subsidie moet
u in principe zelf aanvragen maar als u dat wenst
kan uw BEVO-adviseur u hierbij helpen. Met hem
kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend
adviesgesprek, hiervoor kunt u het contactformulier
op de website invullen maar u mag natuurlijk ook gewoon even bellen om direct een afspraak te plannen.

BEVO is overigens aangesloten bij Venin, de vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland.
Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten bedrijf weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig,
kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.
BEVO isolaties en duurzaamheid
Mercuriusweg 3
Ter Apel
Telefoon: 0599 - 82 03 89
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl
www.bevoisolaties.nl
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UW PARTNER VOOR EEN DUURZAAM WIT DAK!
Is uw plat dak toe aan vervanging of wilt u uw plat dak voorzien van een nieuwe dakbedekking? Panman dak en gevelservice adviseert u graag hoe u dakbedekking op de juiste duurzame wijze kan toepassen voor zowel verbouw als
nieuwbouw. Wij leveren en brengen TPO-dakbedekking aan. Wanneer dit in de witte variant wordt toegepast brengt
dit zeer veel voordelen met zich mee. Laat u informeren door onze experts!
TPO is een van de meest duurzame (kunststof) dakbedekkingen. Het heeft de gunstige eigenschappen van EPDM
en PVC, maar niet de nadelen. TPO (Thermoplastische Poly
Olefine) is een elastische kunststoffolie die gebruikt wordt
voor het afwerken van platte daken. Het lijkt zeer op PVC,
maar de chemische structuur ervan is totaal verschillend
Zo bevat TPO, in tegenstelling tot PVC, geen weekmakers
en behoudt de folie gedurende zijn levensduur zijn elasticiteit.
De kunststof TPO-dakbedekking kan bij iedere weersgesteldheid verwerkt worden, in tegenstelling tot EPDM-dakbedekking. Door de hoge bestendigheid tegen industriële
uitstoot zijn de daken zeer geschikt voor industriedaken.
Deze kwaliteit is daarnaast voor iedereen verkrijgbaar die
een plat dak bezit van een villa tot een carport. In combinatie met zonnepanelen haalt u met witte TPO het meeste
rendement.
Vanwege de lange levensduur is (>40 jaar) is deze dakbedekking mogelijk de goedkoopste dakbedekking die u kunt
aanschaffen.

Milieuvriendelijk
TPO-dakbedekking is milieuvriendelijke dan EPDM en PVC.
Bij verhitting van TPO komen geen schadelijke furanen en
doxinen vrij. Tevens bevat de folie geen weekmakers of
andere stoffen die aan het water afgegeven worden. Regenwater dat in contact is geweest met kunststof kan dus
op een reguliere manier gerecupereerd worden. TPO wordt
vanwege zijn milieuvriendelijke eigenschappen ook veel
gebruikt voor het bekleden van drinkwateropslagbassins en voor het afwerken van vegetatiedaken (extensieve groendaken).
Lage energiekosten, koel dak
Met een witte dakbedekking haal je over het algemeen een
hoger rendement uit je zonnepanelen. Dit komt doordat
een gedeelte van het zonlicht dat gereflecteerd wordt op
de zonnepanelen valt. Daarnaast wordt het dak minder
warm en blijven de zonnepanelen koeler. Hoe lager de
temperatuur van de panelen, des te efficiënter ze het zonlicht omzetten in elektrische energie. Hoeveel extra rendement je precies kunt behalen met het plaatsen van een

witte dakbedekking hangt af van het type zonnepaneel, de
oriëntatie van het dak en de opstelling van de panelen.
Voordelen:
- Energiebesparend en hoger
temperatuurcomfort in het gebouw
- Sterk elastisch
- Geen uittreding van chemische stoffen
(waardoor geschikt voor toepassing op
groendak)
- Uv-bestendig, ozon-bestendig
- Bestand tegen chemicaliën
- Wortelvast
- Levensduur +-/ 40 jaar
- Subsidiemogelijkheden in combinatie
met andere energiebesparende
mogelijkheden, denk hierbij aan
zonnepanelen of dak isolatie. Vraag naar
de voorwaarden.
Toepasbaarheid:
- Traditionele (platte) daken
- Extensieve groendaken
- Energiedaken (wit, hoog reflecterende
folie)
- Zichtdaken (met of zonder design
profielen)
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Het is al volop Kerst in Roswinkel
ROSWINKEL – In januari, toen iedereen net zijn kerstspulletjes op zolder of in de kelder had gezet, werd er in
Roswinkel alweer hard gewerkt aan de Kerst van 2021. Op
het kantoor van PretMetLed.nl werd de nieuwe collectie
voor de komende kerst toen al samengesteld en besteld.
Al enige jaren verkoopt het LED verlichtingsbedrijf
kerstverlichting op internet, maar in 2020 kwam daar een
fysieke winkel bij in Roswinkel. Ondanks alle Coronamaatregelen was dat een groot succes, waardoor de winkel in
2021 drie keer zo groot is terug gekomen.
“Wij verkopen eigenlijk alleen op het internet en zien onze
klanten eigenlijk nooit en dat wilden we toch een beetje
veranderen,” vertelt Randau Meijerink. “Kerstverlichting is
een prachtig product waarmee je een heerlijke sfeer kunt
creëren, en dat wilden we dus ook graag in onze winkel/
showroom. Tevens is dat een mooi moment om onze
klanten te ontmoeten. In 2020 hadden we ongeveer 200
producten uitgestald, dit jaar zijn dat er meer dan 750. Bij
elkaar branden er nu meer dan 50.000 LEDjes; een fantastisch gezicht. We hebben voor ieder wat wils, van cluster
verlichting tot ijspegels, en van exclusieve rendieren tot
staande kerststerren. En uiteraard een ruime keuze voor
buitenverlichting, met als klapstuk een decoratieve kerstboom van 4,5 meter en 3000 ledjes. Bij dezen nodigen we
iedereen uit om gezellig langs te komen in onze showroom
en het zelf te aanschouwen. Kijk op www.KerstverlichtingRoswinkel.nl voor de openingstijden, of bekijk ons volledige assortiment op PretMetLed.nl.”
“Voor ons begint kerst al in januari en eigenlijk is er altijd
wel iemand gedurende het jaar mee bezig. De eerste
klanten melden zich al medio september. Dit zijn verenigingen of groepen die fanatiek aan kerst vieren doen, met
lichtjestochten of versierde straten en die willen de slag
niet missen. Ook dan hebben de eerste bedrijven die graag
advies willen over het vrolijk versieren van hun etalage,
showroom of winkel zich al gemeld. Ook de internet orders
beginnen in september al te komen. Voornamelijk uit
Duitsland en België, want daar kennen ze geen sinterklaas
en beginnen ze veel vroeger met het gezellig maken voor

de feestdagen. Zo zijn we er eigenlijk al heel vroeg in het
jaar heel druk mee bezig. Nieuw dit jaar zijn allerlei soorten
kerstverlichting die je kunt bedienen met je telefoon of
met een afstandsbediening, en een aantal soorten kerstboomverlichting die je eigenlijk niet in de knoop kunt
krijgen, erg handig!”
Vanzelfsprekend is ook iedereen welkom in Roswinkel
voor andere soorten Led verlichting. Of het nu gaat om
slechts een paar lampen voor in uw keuken of om het
vervangen van alle verlichting in uw bedrijfshal, winkel,
stal, rijbak of hobbyschuur, u vindt alle benodigde lampen
bij PretMetLed.nl.

“We leveren over het algemeen alleen verlichting van
A-merken zoals Philips, Samsung, V-Tac, Integral en Osram.
Daarnaast hebben we nog ons eigen huismerk RTM Lighting, die qua kwaliteit te vergelijken is met de grote bekende merken. We leveren alleen kwaliteit tegen een betaalbare prijs.Met meer dan 100.000 artikelen op voorraad kan
het eigenlijk altijd wel direct meegenomen worden,” aldus
Randau Meijerink, eigenaar van PretMetLed.nl.
PretMetLed.nl
Roswinkelerstraat 169A | 7895AT Roswinkel
Tel: 0591 – 20 19 04 | info@pretmetled.nl
www.PretMetLed.nl
Facebook: www.facebook.com/pretmetled
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Snel wisselen en korte wachttijden dankzij
unieke bandenmonteerstraat Banden Petersen in
Nieuw-Buinen
door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Geïnspireerd door de Red Bull pitcrew van Max Verstappen, dacht Olav
Petersen van Banden Petersen in Nieuw-Buinen: ‘De bandenwissels in onze werkplaats,
die moeten toch ook sneller kunnen’. Het idee resulteerde in de ontwikkeling van
een unieke bandenmonteerstraat. Resultaat: op volle capaciteit is een bandenwissel
inclusief balanceren binnen acht minuten gepiept.
“Eerlijk is eerlijk, het idee van een
bandenmonteerstraat is niet helemaal
nieuw”, vertelt Petersen. “Maar onze straat
met machines en rollenbanen hebben we
wel helemaal zelf ontwikkeld, we wilden
onze eigen ideeën erin kwijt kunnen. En
dat is uitstekend gelukt. Want waar het
wisselen van vier banden voorheen toch
snel drie kwartier kostte, hebben we het
tijdens het testen zelfs al eens in vijf
minuten gered. Dat hou je niet lang vol,
maar acht minuten is een realistische tijd
als we met volle de bezetting van drie
medewerkers werken. Eén monteur zal er
ongeveer twintig minuten aan kwijt zijn.”
Vandaag gebeld, vandaag bandenwissel
‘Vandaag gebeld, vandaag banden
gewisseld’. En ‘klaar terwijl u wacht’
zijn twee slogans die de lading dekken
bij Banden Petersen, nu de nieuwe
bandenmonteerstraat operationeel is.
Olav toont trots deze werkplaatsinrichting
waaraan hij en zijn team de afgelopen
tijd zo hard hebben gewerkt. “Mooi hè?”,
zegt hij met een brede lach. “De indeling
is helemaal zo gemaakt dat het voor ons
perfect functioneert.”

Niet alleen voor de klanten biedt de
bandenmonteerstraat veel voordelen, ook
voor Olav en zijn team is dit een prachtige
stap vooruit. Want bijna al het werk kunnen
ze nu op optimale werkhoogte uitvoeren.
En dat is niet alleen bijzonder arboverantwoord, het werkt prettiger en de
permanente aanslag op het lichaam van de
monteur is aanzienlijk kleiner. “Werken met
autobanden is traditioneel werk dichtbij
de grond. Veel krom staan en tillen met
behoorlijke gewichten is niet echt goed
voor je rug. Nou ben ik zelf vrij lang, dus
mijn rug is extra kwetsbaar. Dit zie ik ook
als een investering in preventie: ik hoop
hiermee te voorkomen dat medewerkers
vanwege rugklachten thuis komen te zitten
of -erger nog - arbeidsongeschikt raken.”
Tweedehands autobanden
Banden Petersen monteert met de
bandenmonteerstraat met name
tweedehands autobanden. Want dat is waar
de bandenspecialist aan de Industrieweg
15 in Nieuw-Buinen sterk in is. Banden
Petersen biedt een gigantisch assortiment
gebruikte banden. Er liggen altijd minstens
drieduizend sets tweedehands winter- en

Olav Petersen toont trots zijn de bandenmonteerstraat in zijn werkplaats
(Foto: Jan Johan ten Have)
zomerbanden op voorraad. Zo is er in alle
gangbare maatvoeringen altijd wel een
gebruikte set uit voorraad leverbaar van
A-merken zoals Dunlop, Michelin en Pirelli.
De familie Petersen bouwde gedurende
tientallen jaren werk in de banden een
schat aan knowhow en branchekennis
op. Bovendien zijn alle banden in het
assortiment onder zeer hoge druk (5 bar)
getest en onderzocht op onder meer
canvasbreuken en lekkages. Daarmee
is de kwaliteit van de gebruikte banden
gegarandeerd. Zo geeft Banden Petersen

levenslange garantie op fabricagefouten.
Tot slot nog een tip van Olav: wacht niet te
lang met het wisselen van de zomerbanden
voor winterbanden: ‘Wacht niet tot het gaat
vriezen. Ook met regen, vuil en blad op de
weg heb je met winterbanden veel meer
grip. Wil je wisselen, bel maar. Dan maken
wij het desgewenst vandaag nog voor
elkaar.”
De collectie van Banden Petersen is online
ook te vinden op gebruikteautoband.nl
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WAGONPLANKEN

Kral keukens & interieurs in Stadskanaal
Duurzame, stoere en
robuuste houten keuken met
een industriële touch gemaakt
van oude wagonplanken.

Houd jij van duurzame, stoere, robuuste en industriële materialen?
Dan is deze houten keuken echt iets voor jou!

Een keuken van oude wagonplanken is op dit moment
een echte trend in de keukenwereld. Hij heeft een warme
en stoere look en de zichtbare boutgaten geeft de keuken
een uniek karakter, maar is ook duurzaam. De keukens
zijn gemaakt van gerecycled hout, namelijk van wagonplanken van de bodems van goederenwagons afkomstig
uit Frankrijk. Zo krijgt het gebruikte, prachtig en verweerde hout, dat geen functie meer heeft, een tweede
leven. Tevens hoeven er ook geen bomen voor gekapt
te worden. De planken hebben door de jaren heen een
volstrekt uniek uiterlijk gekregen, zo is elke plank uniek.
Een schitterende basis voor een unieke houten keuken.
Ook de industriële look is een echte trend in de keukenwereld. Vooral de stalen deuren zijn helemaal hip en trending,
daarom hebben wij deze keuken voorzien van een houten
kast met stalen deuren. Hout en staal zijn de ingrediënten
voor een industriële look. Staal is tevens een zeer uniek
duurzaam materiaal en recyclebaar. Kijk ook nog even naar
de stoere industriële gesmede handgrepen van Dauby,
het industriële wordt zo nog meer geaccentueerd. Ja, deze
prachtige handgrepen mogen gezien worden en hoe stoerder, hoe beter!
Het spoeleiland is gemaakt van essenhout en afgewerkt
met een zwarte lak. Het essenhout heeft een milieu

vriendelijke behandeling ondergaan en is daardoor zeer
duurzaam en niet te vergeten; de zwarte lak is een milieuvriendelijke verf op waterbasis. Daarnaast is de keuken
voorzien van energiezuinige keukenapparatuur. Het eiland
is bijvoorbeeld voorzien van een Neff full flexinductiekookplaat in combinatie met een glass air draft. Het blad
zelf is gemaakt van duurzaam Dekton. Dit materiaal vindt
je ook weer terug op de achterwand van de kast, voor een
gezellige en warme uitstaling.
Er is ook een sfeervolle verlichte koffienis gecreëerd, deze
is enorm in opkomst in de keukens. Met een koffienis zijn
de koffiemomenten nog leuker en gezelliger. Naast het
koffiezetapparaat zorgen bijpassende accessoires voor
een nog leukere en gezelliger sfeer. Wij hebben gebruikt
gemaakt van een zelfgemaakte etagère met daarop leuke,
stijlvolle kopjes en mooie kommetjes en vaasjes voor de
lepeltjes en chocolaatjes. Alles afstylen met bijpassende
accessoires in dezelfde kleurstelling en stijl zorgen voor de
finishing touch.
De kleur verdigris is gekozen voor een warme, verfrissende
en kalmerend effect. Deze groen/grijze kleur is perfect om
een warme familie-sfeer te creëren in de keuken. Deze
kleur hebben we ook doorgetrokken in de metrotegeltjes.
De koffienis wordt hierdoor direct een eye catcher in de
ruimte en je voegt direct wat kleur toe.

Op deze manier zie je dat een keuken van wagonplanken
makkelijk te combineren is met vele kleuren en materialen.
Deze prachtige keuken staat bij ons in de showroom prominent te pronken. Wat een stoere keuken met industriële
elementen. Wil jij ook zo’n prachtige keuken die sfeer en
warmte uitstraalt ? Kom dan gezellig bij ons langs om de
mogelijkheden te bespreken, deze keuken kunnen wij geheel naar wens en op maat voor je maken. Wie wil nu niet
zo’n keuken als hart van het huis?

‘I am still standing’
door Jaap Ruiter
Genomineerd worden en als enige uit het noorden door te dringen tot de beste tien secretaressen voor de landelijke
uitverkiezing tot ‘secretaresse van het jaar’ door het gerenommeerde opleidingsinstituut Schoevers heeft Ellen Paap
van ‘Leuk Project’ uit Onstwedde heel erg goed gedaan.
heid en toekomstperspectief
steeds verder uit het zicht
leken te verdwijnen. "Ik
vond mijn werk helemaal
niet leuk meer maar heb
lang getwijfeld of ik weg
zou gaan. Want ik ben geen
opgever en loop al helemaal
niet voor dingen weg. Juist
niet! Ik probeer altijd mijn
uiterste best te doen, maar
houd mij niet stil omdat
ik dingen bespreekbaar
probeer te maken. Maar misschien ben ik wel te eerlijk
en te open en te direct. En
dat wordt je niet altijd in
dank afgenomen, heb ik inmiddels gemerkt. Om mezelf
niet helemaal kwijt te raken,
heb ik toch maar besloten
om te stoppen en als een
‘Leuk Project’
soort van freelance secretaresse-plus verder te gaan. En
"En omdat ik de vorige beperkingen van Corona ook nog
dat bevalt tot nu toe heel goed, zeker nu ik de Corona goed
eens goed heb doorstaan, en dus ‘still standing’ ben, mag
heb doorstaan en ook nog eens genomineerd ben! Daar
je mij rustig een blij ei noemen", vertelt een vrolijke Ellen
krijg ik energie en zelfvertrouwen van."
Paap, die zichzelf met haar onderneming ‘Leuk Project’
op tijdelijke of project-basis verhuurt aan bedrijven en
Goed humeur en oprechte intenties
ondernemingen die op korte termijn op zoek zijn naar een
Ellen is een ervaren en breed georiënteerde secretaresse
ervaren, flexibele en breed inzetbare secretaresse. "Been is als persoon een leuk, enthousiast en open iemand
halve secretariële ondersteuning heb ik ook ervaring met
waardoor je automatisch mee gaat in haar aandoenlijk charboekhouding en personeelszaken."
mante manier van communiceren. Ze kan je raken door haar
positieve energie waardoor je vanzelf een goed humeur
Energie en zelfvertrouwen
krijgt. Maar Ellen is ook iemand die de lat voor zichzelf
In 2017 besloot Ellen Paap weg te gaan bij haar toenmahoog kan leggen en altijd oprecht met heel haar ziel en
lige werkgever omdat ze op een gegeven moment dertien
zaligheid in een ander gelooft, met soms als resultaat dat
leidinggevenden boven zich had en transparantie, oprecht- ze ook wel eens teleurgesteld wordt. "Daar probeer ik wel

van te leren, door er niet altijd van uit te gaan dat de ander
diezelfde oprechte intenties heeft als ik, maar ik zal nooit
negatief worden omdat ik waarschijnlijk ook nooit volledig
mijn naïviteit zal verliezen. En dat wil ik overigens ook helemaal niet, want die onbevangenheid is ook wie ik ben en
wat mij kenmerkt."
www.leukproject.nl
Ellen staat met ‘Leuk Project’ voor administratieve en secretariële diensten en ondersteuning. Als talent, als spin in het
web, duizendpoot en als het schaap met vijf poten. Kortom,
een alleskunner, goed getraind, ervaren, authentiek, met
humor en enthousiasme.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
06 21 90 64 27 of een kijkje nemen op www.leukproject.nl

Womansfashion Borger is er voor tieners, meiden,
vrouwen en dames
Overzichtelijke collectie
Dat de collectie heel divers is, bewijzen
ondermeer de merken Dreamstar, Only,
G-Maxx, Enjoy, Elvira en Soyaconcept. "En
nog veel meer merken, maar voor elk wat
wils", aldus Lianne, die vanaf 2015 gestaag
is uitgebreid, maar er nog altijd voor waakt
dat de collectie overzichtelijk blijft uitgestald. "Dat is een voortdurend proces omdat
de collectie wekelijks wordt vervangen of
aangevuld. Wat er vandaag niet is, kan de
volgende keer er wel zijn. Juist die voortdurende verandering maakt het ook zo leuk
om regelmatig even langs te komen. Volgend jaar komen de merken Zizo en Maicazz
er ook nog bij."

door Jaap Ruiter
Het is prettig winkelen in Borger. Er is geen leegstand, de sfeer is ontspannen, het dorp
is knus, het winkelaanbod is heel divers en parkeren kan altijd vlakbij. Lianne Bieze van
‘Womansfashion’ aan de Grote Brink 7b is blij dat ze deel uitmaakt van het winkelaanbod van het gezellige en drukbezochte winkeldorp dat Borger is.
Breed publiek
Womansfashion is een modezaak voor een
breed publiek. "De collectie is heel divers
samengesteld", verklaart Lianne, die in de
zaak wordt bijgestaan door Manita. "Vanaf
de leeftijd van de beginnende tiener tot de
wat oudere maar nog steeds modebewuste

vrouw. Kortom, iedere tiener, iedere meid,
iedere vrouw en iedere dame die leuk en
vlot gekleed wil gaan is welkom bij Womansfashion. Je kunt hier terecht voor de
laatste trends op mode-gebied maar ook
voor de meer standaard en tijdloze kledinglijn."

Gastvrij, gezellig en gemoedelijk
En een bezoekje aan Womansfashion is
bepaald geen straf! Het is er erg gastvrij,
gezellig en gemoedelijk. De grote tafel in
het midden van de zaak nodigt uit om te
gaan zitten, en even te kletsen of om advies
te vragen. Lianne en Manita denken graag
mee en zullen altijd eerlijk hun mening
geven. Ook jonge kinderen zijn welkom,
want als hun moeder rond wil kijken kunnen zij zich voor een tijdje vermaken in het
kinderhoekje.
Modeplein Borger
Womansfashion is onderdeel van Modeplein Borger, dat regelmatig leuke en

drukbezochte modeshows organiseert. "Alle
deelnemende winkels vullen elkaar aan",
vertelt Lianne. "We zorgen er met Modeplein Borger voor dat ons dorp een heel
groot mode-aanbod in kleding, schoenen en
sieraden kan bieden. Modeplein Borger is
mede-verantwoordelijk voor de groeiende
populariteit van Borger als het winkelcentrum voor de regio. Ook vakantiegangers
zijn vrijwel altijd vol lof over Borger, en zijn
verbaasd wat er allemaal te krijgen is."
Ook sieraden
Womansfashion heeft behalve kleding ook
een collectie sieraden van de merken Charmins (ringen) en Go Dutch Label (armbanden, kettingen en oorbellen). "En gaan we
in samenwerking met Bproud beginnen met
een professioneel styling-advies", besluit
Lianne het interview. "Dat richt zich met
name op persoonlijke stylingtips, kleur- en
make up-advies, waardoor je nog beter kunt
kiezen in de uitgebreide collectie kleding
en sieraden van Womansfashion."
www.womansfashion.nl
Womansfashion is gevestigd aan de Grote
Brink 7b in Borger. Voor meer informatie
kunt u bellen met 0599-85 63 89 of naar
www.womansfashion.nl gaan waar u de uitgebreide collectie kunt bekijken maar ook
direct online kunt bestellen als u dat wenst!

Bij Tuingroen Stadskanaal zijn de kerstdagen
al begonnen!
door Jaap Ruiter
Bij een bezoek aan het tuincentrum Tuingroen Stadskanaal, aan de Steenhouwer 18, zal het niemand ontgaan
dat de kerstdagen voor de deur staan. Direct al bij binnenkomst waan je je in een compleet andere wereld en word
je als bezoeker ondergedompeld in een sprookjesachtige
en feeërieke kerstsfeer waar niet aan te ontsnappen is.
Maar waar je ook niet aan ontsnappen wil omdat het pure
ontspanning en betovering is. Alsof je een kerstwandeling
in sneeuwig Sprookjesland maakt, maar dan onder dak!
Iedereen was enthousiast
Thea is dan ook terecht trots hoe haar tuincentrum volledig
in fraaie en weldadige kerstsferen is gehuld. "We hebben
er met zijn allen keihard aan gewerkt, en het is inderdaad
meer dan geslaagd. Tijdens de opening van de kerstshow op
28 oktober, met een parade en een barbecue, hapje en een
drankje, hebben we alleen maar complimenten gekregen.
Echt iedereen was enthousiast over het resultaat. Ook was
iedereen zeer te spreken over het feit dat we al om half 2
waren begonnen en door zijn gegaan tot 21.00 uur. Het was
een heerlijke opening! De kerst van Tuingroen Stadskanaal
bestaat dit jaar uit 7 schitterende thema’s, waarvan de aankleding van de ene nog mooier is dan de ander."

Zeven betoverende thema’s
Tuingroen Stadskanaal heeft deze kerst de volgende
schitterende en betoverende thema’s: Bright Luxury
bij binnenkomst, Forest Friends met caravan en huifkar
waardoor je je in het bos waant, Made With Love met
bewegende kerstmannen, de stralende Winter Joy, Wild
Glam in het tuincafe met een echte tipi, Warm Glow met
music & drinks geïnspireerd op de seventies en Magical
Garden inclusief paddenstoelen en witte bakfiets.
Kortom, zeven sprookjeswerelden met kerst als centrale
thema waar u werkelijk alles kunt vinden op het gebied
van kerst. En ook waar u op een fantastische manier heel
veel inspiratie op kunt doen op welke wijze u uw kerstdagen wilt gaan vieren. "En we hebben alles zelf bedacht en
aangekleed", voegt Thea er met trots aan toe.
Geweldig team
Tuingroen Stadskanaal is een tuincentrum met een
ongelooflijk assortiment, waar zelfs meer is te vinden dan
u van een tuincentrum mag verwachten. Het is bijna te
veel om op te noemen. "Maar we hebben nou eenmaal
de ruimte, dus die benutten we dan ook optimaal", vertelt
Thea, die met Tuingroen Stadskanaal de leiding heeft
over een team van 15 personeelsleden met ieder hun
eigen specialisatie maar het liefst achter de schermen
aan het werk is.
"Deskundig en loyaal personeel is zo ontzettend belangrijk voor iedere ondernemer. Ik prijs mij daarom gelukkig
met het huidige team, want zonder hen ben ik helemaal
niks en kan ik ook niets beginnen. Zij zijn het visitekaartje en het uithangbord van Tuingroen Stadskanaal en
brengen in de praktijk hoe ik het op papier en in theorie
bedenk. Als team zijn we perfect op elkaar ingespeeld
en vullen en voelen elkaar heel goed aan, want als ik
bijvoorbeeld met een idee kom, duurt het niet lang of
aanvullende voorstellen rollen over tafel, waardoor ik
ook weer geïnspireerd word. We maken elkaar sterker.
Als ondernemer kan ik mij geen beter team wensen."
www.tuingroenstadskanaal.nl
Tuingroen Stadskanaal is een prachtig tuincentrum dat
gevestigd is aan de Steenhouwer 18 en de beschikking
heeft over zeer uitgebreide parkeermogelijkheden, waar
u probleemloos terecht kunt met auto, aanhanger en
bestelbus.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
0599 - 61 96 17, of u kunt een kijkje nemen op Facebook
of www.tuingroenstadskanaal.nl. Maar nog beter is om
gewoon eens langs te komen en u te laten betoveren en
onder te dompelen in de feeërieke kerstsfeer van het
Stadskanaalster tuincentrum.
U bent van harte welkom voor een kerstwandeling in
sneeuwig Sprookjesland!

Een stralend schone en gladgestreken was dankzij
Aty’s Was- en Strijkservice
Door Miranda Wolters
Lukt het (tijdelijk) even niet om zelf je was te doen, heb je een overvolle agenda en dus
weinig tijd voor het huishouden, ben je ondernemer en is er in jouw bedrijf veel wasgoed of heb je simpelweg een hekel aan wassen en strijken? Dan biedt Aty’s Was- en
Strijkservice uitkomst, je brengt je was of deze wordt bij je gehaald en de volgende dag
staat de was stralend schoon en gladgestreken weer voor je klaar.
“Ik ben nu 7 jaar geleden begonnen met de was- en strijkservice nadat ik stopte met mijn baan in de thuiszorg. Door
mijn werk in de zorg kwam ik ook op het idee om deze service aan te gaan bieden omdat de was- en strijkhulp toen

uit het pakket van thuiszorgcliënten verdween. Inmiddels kan men wel weer van
deze service gebruik maken
maar ik sprong eigenlijk destijds in het gat dat daardoor
ontstond.
Ik wilde mensen helpen en
heb nooit een hekel aan
wassen en strijken gehad”,
vertelt Aty Horlings, eigenaresse van Aty’s Was- en
Strijkservice. “Ik vind strijken
zelfs heerlijk om te doen,
voor mij is het pure ontspanning!”
Aty’s Was- en Strijkservice is bedoeld voor iedereen die
daar behoefte aan heeft. “Ik was voor mensen die (tijdelijk)
in verpleeghuizen zijn opgenomen maar ook voor sportverenigingen, bed&breakfast eigenaren, huisartspraktijken en
dus ook voor studenten, alleenstaanden of voor mensen
die simpelweg geen wasmachine bezitten.” In principe wast
en strijkt Aty alles wat in een machine gewassen kan worden en daarvoor beschikt ze over grote machines die tot 10
kg. wasgoed per keer kunnen wassen. Daar gaan ook grote
dekbedden in. De was wordt ingenomen in plastic bakken
waarop je naam vermeld wordt en jouw was gaat nooit
samen met die van iemand anders de machine in. Je brengt
je was op afspraak wanneer het jou uitkomt en wanneer
je wilt en eventueel kan Aty de was ook komen halen als
brengen een probleem is. “Dat doe ik bijvoorbeeld iedere

week bij een aantal verzorgingstehuizen in de regio, soms
hebben mensen die daar opgenomen zijn gewoonweg geen
achterban die hun was voor ze kan doen en dan belt het
personeel mij”, vertelt Aty daarover.
Abonnementen kent Aty’s Was- en Strijkservice dus niet,
wassen en strijken kan op het door jou gewenste moment.
Wil je meer weten over de was en strijkservice of wil je een
afspraak met Aty maken voor een stralende schone was?
Bel, mail of app gewoon even, een berichtje via Facebook
mag ook.
Aty’s Was- en Strijkservice
Brugstraat 7 | Stadskanaal | Telefoon: 0599 - 76 90 71
Mobiel: 06 – 57 59 37 64 | Email: atyh@xs4all.nl
www.was-en-strijkservice.nl

Sisters Makelaardij & Assurantiën in Stadskanaal
is in alles onderscheidend
door Jaap Ruiter
Sisters Makelaardij & Assurantiën in Stadskanaal is een makelaars- en verzekeringskantoor dat in alles onderscheidend is. Janneke de Vries (makelaar en taxateur) en
Marjan Kruiter-De Vries (hypotheek- en assurantieadviseur) zijn als twee zussen al
heel bijzonder in Makelaars- en Verzekeringsland, maar onderscheiden zich ook wat
betreft werkwijze, presentatie en aanbod.
Waardering
"En juist doordat wij onderscheidend zijn krijgen wij ook
veel waardering van onze klanten", vertelt Marjan. "Dat
blijkt uit recensies en uit het feit dat we het steeds drukker krijgen. Dat is niet alleen heel fijn om te horen en te
merken, maar is voor ons ook een bevestiging dat we het
goed doen met onze makelaardij en assurantiën, waarbij
transparant, eerlijk, betrouwbaar, nuchter en deskundig
belangrijke uitgangspunten zijn. Want dat is ook wie en wat
wij zijn. Janneke en ik houden niet van overdreven bla-bla
en gladde praatjes. Wij hanteren geen verborgen agenda’s
en spelen al helemaal geen mensen tegen elkaar uit."

Prettig
Veel klanten vinden het
bovendien prettig om
met een vrouw zaken te
doen. "En dat geldt niet
alleen voor gescheiden
vrouwen die liever met
een vrouwelijke makelaar
of vrouwelijke hypotheek- en assurantieadviseur om de tafel zitten",
zegt Janneke. "Maar geldt
voor heel veel klanten, omdat een huis kopen of verkopen vaak een emotionele gebeurtenis is. Dat gaat meestal
gepaard met scheiden, samenwonen, ouder worden en
overlijden. Vrouwen voelen dat vaak veel beter aan dan
een man. Vrouwen kunnen gevoeligheden en zakelijkheid
over het algemeen beter combineren. Ik durf het bijna niet
te zeggen, maar uit onderzoek is gebleken dat vrouwelijke
makelaars het meestal beter doen dan mannelijke makelaars."

maatschappij en bijna altijd bereikbaar zijn. Ons kantoor is
ook ’s avonds en in het weekend open. Want het zou wel
heel arrogant van ons zijn dat klanten vrij moeten vragen
van hun werk om met ‘Sisters’ te kunnen overleggen. Wij
passen ons aan de klant aan en niet andersom."
Tijdelijk
Sisters Makelaardij & Assurantiën is tijdelijk gevestigd op
de bovenverdieping van het in het oog springende pand
aan de Europalaan 46A in Stadskanaal, op loopafstand
van het complex aan de Navolaan dat momenteel volledig
wordt verbouwd en waar Janneke en Marjan weer zo snel
mogelijk hopen terug te keren. "We krijgen een volledig
nieuw kantoor dat twee keer zo groot wordt als eerst", besluiten de twee zussen het interview. "Bovendien gaan we
niet meer huren maar hebben het gekocht."

Aanpassen
Daarnaast is Sisters Makelaardij & Assurantiën onderscheidend in het aanbod, want klanten kunnen er na aankoop,
verkoop of taxatie ook terecht voor hypotheek en verzekeringen. "Maar je bent ook welkom als je nog bezig bent met
oriënteren en alvast wilt weten hoeveel je kunt lenen", vult
Marjan aan. "En als je het prettig vindt gaat Janneke mee als
aankoop-makelaar om je te adviseren. Met ‘Sisters’ bieden
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 65 02 32 of
wij het alles-onder-1-dak principe, waarbij we volstrekt onu kunt een kijkje nemen op www.makelaardijsisters.nl
afhankelijk zijn van hypotheekverstrekker of verzekerings-

‘De liefde dreef mij naar Wedde’
door Jaap Ruiter
De kop boven het artikel verklaart waarom Heidi Kloostra
drie jaar geleden is begonnen met ‘Pedicure Heidi’, een
flexibele pedicure-praktijk die klanten zowel ambulant
als in haar eigen praktijk aan de Lageweg 70 in Wedde
behandelt. "Ja, het was voor mij in alle opzichten een
nieuwe start. Zowel privé als zakelijk!"
‘Ik neem ruim de tijd’
Maar ook al was Heidi drie jaar geleden onbekend in deze
regio, toch lukte het haar om al vrij snel een klantenkring
op te bouwen. "Dat had er vooral mee te maken dat er een
te kort is aan ambulante pedicure’s", legt Heidi uit. "Toen ik
mijn eerste ambulante klanten kreeg, ging het via mondtot-mond-reclame heel snel. En zeker toen bleek dat ik ook
altijd ruim de tijd neem. Dat wordt heel erg gewaardeerd.
Ik ben niet van het snel-snel en daarna aftikken. Zo heb ik
bijvoorbeeld een aantal klanten op vergevorderde leeftijd
die niet meer buiten komen, en ook nog eens heel weinig
bezoek krijgen. Dan is het fijn dat ze ook hun verhaal kwijt
kunnen. Daar houd ik rekening mee als ik een afspraak
maak."
‘Dat is een extraatje’
Daarnaast wordt ‘Pedicure Heidi’ erg gewaardeerd omdat ze
flexibele tijden hanteert en ook ’s avonds en in het weekend afspraken maakt als haar klanten dat beter uit komt.
Heidi heeft haar pedicure-praktijk-aan-huis professioneel
aangepakt met een eigen ingang waardoor privé en zakelijk
goed gescheiden zijn. Daarnaast biedt ze als afsluiting van
de behandeling altijd een toegevoegde service in de vorm
van scrubben met warme doeken. "Dat is een extraatje",
verklaart Heidi. "Nee, daar vraag ik geen geld voor, maar
klanten vinden het heerlijk. Een bezoekje aan de pedicure
is niet alleen noodzakelijk maar moet ook fijn zijn."
‘Preventie is belangrijk’
‘Pedicure Heidi’ behandelt dames en heren en soms jeugd
met ingegroeide teennagels, die meestal worden veroorzaakt door het dragen van verkeerd schoeisel. Heidi is niet

alleen gespecialiseerd in nagels knippen, eeltverzorging,
schimmel- en kalknagels, likdoorns verwijderen en voetmassage, maar controleert voeten ook altijd zorgvuldig op
bijvoorbeeld de stand en eventuele drukplekken, die beter
kunnen worden voorkomen dan dat ze moeten worden
behandeld. "Uit ervaring weet ik dat preventie belangrijk is
en voorlichting en advies ook bij mijn vak horen", vult Heidi
aan.
‘Ik ben wel actief op Facebook’
‘Pedicure Heidi’, zowel ambulant als in haar eigen praktijkaan-huis, is gevestigd aan de Lageweg 70 in Wedde, telefoon: 06 40 42 42 76. "Ik heb geen website maar ben wel
actief op Facebook", besluit Heidi.

ZORG… betekent voor mij: wat je doet voor
iemand die hulp of aandacht nodig heeft…
middelen bij mij. Kousen worden
vergoed vanuit de basis zorgverzekering, 2 paar per 12 maanden.
Ik ben aangesloten bij Fysiotek en
kan zo iedereen bedienen.
Maak een afspraak via :
www.margreetdik.nl
Voor het aanmeten van Borstprothesen en bijpassende lingerie,
kom ik ook graag bij u thuis in
uw eigen vertrouwde omgeving.
Meestal komt u met een eerste
verwijzing via de Mammapoli bij
mij terecht. Maar ook een huisarts
mag een verwijzing voor een prothese schrijven.

Voor mijn werk als Compressie & MammaCare specialist geldt dat:
mijn ZORG om-en met mensen…….. Persoonlijke aandacht en een
passende oplossing. Ik werk met diverse professionals in de zorg.
Voor het aanmeten van therapeutisch elastische kousen krijgen
mensen vaak van hun huisarts,
vaatchirurg een verwijzing naar
mij. Ook wordt men vaak getipt
via de thuiszorg, orthopedisch
schoenmaker of oedeemtherapeut om voor kousen een afspraak
met mij te maken. Ik kom gratis
bij u aan huis voor het opmeten
hiervan. Normaal binnen 1 week
ben ik bij u. Soms zijn de benen
eerst gezwachteld (verband erom)

om deze oedeem (vocht) vrij te
krijgen. Dan kan er een steunkous
aangemeten worden. De soort
kous is afhankelijk van de medische aandoening, vorm van het
been en natuurlijk van de persoon. Ik heb een grote range aan
confectie kousen bij mij. Mocht
dit geschikt voor u zijn, wordt dit
ter plekke geleverd. Is een andere
kous beter dan wordt deze besteld
en meestal binnen een week
geleverd. Ook heb ik aantrekhulp

Sinds dit jaar heb ik ook een
praktijkruimte in Zuidlaren waar
u op afspraak bij mij kunt komen.
Ik heb een zeer grote collectie
Bh’s badkleding, hemdjes . Met
bijna 30 jaar ervaring weet ik hoe
belangrijk de combinatie is van
borstprothese en bh. Gelukkig
komen er ook steeds meer mooie
merken en modische modellen en
hoef je tegenwoordig niet meer
met een suffe en ouderwetse bh
te lopen.
Dit is ook waarom ik bijna 10 jr
geleden voor mijzelf ben begonnen, omdat ik vond dat er niet
genoeg keuze in mooie lingerie
was en te weinig expertise bij en
na borstkanker en de gevolgen na
de behandeling. Ik onderscheidt

mij omdat ik ook qua lymfoedeem
en littekens advies en nazorg kan
bieden. Niet iedereen wordt
mooi en vlak geopereerd, vaak
zijn littekens niet mooi en zit een
“standaard”prothese minder mooi
en zou het supermooi zijn als er
een mogelijkheid zou zijn voor een
maatwerk, lichtgewicht prothese.
Maak een afspraak via:
www.margreetdik.nl
De techniek en ontwikkelingen
staan niet stil en binnenkort kunt u
bij mij terecht voor een maatwerk
borstprothese. Dit is uniek in
Noord-Oost Nederland. Sommige
zorgverzekeraars vergoeden dit
al maar we zijn druk bezig om dit

voor iedereen bereikbaar te maken. Houdt hiervoor mijn website
en nieuwsbrief in de gaten. U kunt
zich hiervoor aanmelden op: www.
margreetdik.nl

ALS JE BASIS
GOED IS KUN
JE ALLES AAN!
Margreet Dik
Compressie & MammaCare
Specialist, Lindenhof 10,
9471RV Zuidlaren,
06 - 23 93 02 28
www.margreetdik.nl
info@margreetdik.nl

De dames van Twinzz dames & kindermode in
Vlagtwedde zijn met zijn vijven
door Jaap Ruiter
De tweelingzussen Zwaantje Brugge en Gepkina Hemssems worden meestal gezien als ‘het gezicht’ van hun onderneming Twinzz dames & kindermode, maar dat is niet terecht omdat het zonder Hanneke Wilts-Wijbrands, Erian Meijer
en José de Groot onmogelijk was geweest om van Twinzz het succesverhaal te maken wat het inmiddels is geworden.
Misverstand
Dat moderne en een tikje exclusieve kleding niet alleen in
de grote steden is te vinden, bewijst Twinzz dames & kindermode. Op de fraaie locatie aan de Dr. P. Rinsemastraat
4A in Vlagtwedde, met gratis parkeren pal voor de ingang,
gaat enige exclusiviteit, een tikje trendy, modern en een
ruim assortiment heel goed samen. "Zowel in kleine als in
grote maatvoering", voegt Zwaantje Brugge er nadrukkelijk
aan toe. "Er wordt nog te vaak gedacht dat Twinzz alleen
maar XS en S voor jonge meiden voert, maar dat is een
pertinent misverstand. Wij voeren ook de grotere maten en

bieden daarnaast ook volop kleding die iets minder exclusief en modieus is als je niet altijd volgens de laatste trend
gekleed wilt gaan."
Concurreren
Samenvattend komt het er eigenlijk op neer dat Twinzz gespecialiseerd is in kleding van 0 tot 100 jaar. Van standaard
tot trendy. Van peuter, basisschool, tiener en volwassene
tot XXL/46. Plus het feit dat Twinzz ook nog eens heel veel
keus en diversiteit biedt, zowel in aanbod als in prijs. "Mensen vinden het soms moeilijk te geloven dat een kledingzaak als deze niet alleen in de grote steden maar ook in een
dorp als Vlagtwedde is te vinden", vertelt Gepkina. "En ook
al kun je hier heel goed slagen, ook voor een klein budget,
we kunnen helaas niet altijd concurreren met bijvoorbeeld
een H&M. Maar voor de rest hoef je het echt niet ver te
zoeken als je leuk, smaakvol, trendy of gepast gekleed wilt
gaan."
Gemoedelijk en ongedwongen
Nee, Zwaantje en Gepkina zouden niet naar een grote stad
willen verhuizen. Vlagtwedde en de regio is hun thuis en
daar voelen ze zich het beste, dichtbij familie en vrienden.
"Bij Twinzz hebben we een heel gezellig team met Hanneke, Erian, José en ons tweetjes. Daarom is de sfeer ook zo
gemoedelijk", aldus de tweeling zussen. "Een praatje hier,
een grapje daar. Lekker ongedwongen en ontspannen en
gewoon je zelf zijn. Dat is waar Twinzz ook voor staat."
Hartverwarmend
Twinzz is daarnaast heel klantgericht, dat bleek wel tijdens
de Corona-crisis, toen het team van Twinzz verkoopfilmpjes postte op Facebook en met een live-verbinding
contact zocht met klanten om op afstand te kunnen winke-

len, waarna de uitgezochte kleding persoonlijk thuis werd
bezorgd. "Dat was een hectische tijd", blikt Zwaantje terug.
"We reden heel Westerwolde door. Maar daarna bleek
hoezeer klanten dat gewaardeerd hebben door ons te overladen met hartverwarmende complimenten en ons direct
weer te bezoeken toen dat weer mogelijk was. We hebben
een heel trouwe klantenkring, die zich overigens niet alleen
beperkt tot Vlagtwedde."
www.twinzzmode.nl
Twinzz dames & kindermode is gevestigd aan de
Dr. P. Rinsemastraat 4A in Vlagtwedde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 20 10 82. Maar u kunt ook een
kijkje nemen op www.twinzzmode.nl, inclusief een professionele webwinkel, of op Facebook.

Vanaf 21 november 2021: Winter High Tea bij
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Samen met vriendinnen, vrienden, collega’s of uw gezin genieten van een High Tea die
helemaal is aangepast aan het seizoen? Dat kan nu met de Winter High Tea bij Gasterij
Natuurlijk Smeerling, behaaglijk warm bij de bullerjan kachel binnen of comfortabel in
de tent buiten of zelfs als afhaal (picknick), alles is mogelijk.

“Bij deze bijzondere high tea horen natuurlijk ook bijzondere lekkernijen”, vertelt
Margriet Nieuwenhuis van de Gasterij. “We
beginnen de high tea met een winters ontvangstdrankje, onze zogenaamde ‘stormy
tea’ en daarbij serveren we een lekker stuk
warme Groningse poffert.” Omdat alle lekkernijen die op het menu staan huisgemaakt
worden kan de samenstelling van de high
tea telkens wisselen en kan men de keuze
qua gerechten ook aanpassen aan de samenstelling van de groep of het tijdstip van
de dag. De high tea kan van woensdag tot
zondag tijdens openingstijden gereserveerd
worden. Margriet: “Komt men rond lunchtijd
dan kunnen we er bijvoorbeeld ook een
lekker verwarmende kop soep bij serveren
en komt er een groep heren dan beleggen

we het roggebrood van bakkerij Leta toch
gewoon met wat spek?” Vanzelfsprekend
horen er verschillende soorten (losse) thee
bij de high tea en voor de liefhebbers van
koffie is dat natuurlijk ook mogelijk. Verder
staat de poffert standaard op het menu en
horen de arretjescake, verschillende sandwiches en iets met mon chou of kwark ook
niet te ontbreken. Bij de bereiding maakt
men bij Gasterij Natuurlijk Smeerling zoveel
mogelijk gebruik van regionale producten
en dat maakt deze Winter High Tea dan ook
uniek en bijzonder smaakvol.
Kortgeleden opende Claudia Nieuwenhuis,
dochter van Margriet, Schoonheidssalon
Smeerling aan de overkant van de straat
aan de Smeerling no. 14. en eerder dit jaar

werd er bij de Gasterij al een eigen kruidentuin aangelegd. Dat resulteerde in het idee
om een speciale workshop te organiseren
waarin men onder leiding van Claudia, een
landbouwkundige en een specialist op
het gebied van etherische oliën een eigen
lippenbalsem of ander verzorgingsproduct
kan maken. “De eerste workshop staat
voor eind november gepland en deze is al
volgeboekt”, aldus Margriet, “maar er zullen
zeker nieuwe data gepland gaan worden. Zo
is het met de kruiden uit onze kruidentuin
straks ook mogelijk om een product tegen
teken of andere huidverzorgingsproducten
te maken.”
In de schoonheidssalon van Claudia kunt
u terecht voor een heerlijk ontspannende
en verzorgende gezichts- of lichaamsbehandeling waarbij gebruik gemaakt wordt
van natuurlijke producten die geschikt zijn

voor ieder huidtype. Zo’n behandeling is
natuurlijk weer heel goed te combineren
met de Winter High Tea die je dan samen
met iemand reserveert, eventueel maak je
dan ook een verfrissende wandeling door
de mooie omgeving van Smeerling en zo
stel je dan je eigen verwendag- of middag
samen. Kom smullen, ontspannen, beleven
en genieten bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, u bent van harte welkom!
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Smeerling 15 | Onstwedde
Tel: 0599 - 31 26 11
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
Schoonheidssalon Smeerling
Smeerling 14 | Onstwedde
Tel: 06 – 33 69 96 36

In het verrassende Pand 5 in Vlagtwedde, van
modieuze dames- en herenkleding tot geurig
wasgeluk, is iedereen welkom
door Jaap Ruiter
Het eerste dat opvalt aan Pand 5 aan de Wilhelminastraat 5 in Vlagtwedde is dat het
verrassend groot en ruim is. De voorpui aan de buitenkant doet niet vermoeden dat de
dames- en herenmodezaak van Zwanet Buirs zo ruim is gehuisvest.
‘In mijn element’
Als de verslaggever vraagt waarom de
dames- en herenmodezaak de naam Pand
5 draagt, krijgt hij een al even verrassend
als nuchter antwoord te horen: "Het is een
pand en heeft huisnummer 5!" Dat antwoord typeert Zwanet Buirs. Ze is nuchter,
oprecht en adrem en houdt van leuke
kleding en het contact met haar klanten.
"Daarom past deze zaak mij als een goedzittende jas. Ik voel me hier helemaal in
mijn element."

‘Wat goed bij elkaar past’
Klanten van Pand 5 kunnen in alle rust
rondkijken en pas als ze om hulp vragen
wordt een helpende hand geboden. "Ik wil
mij niet opdringen, dat is niet mijn stijl",
legt Zwanet uit. "Klanten weten dat ik ze
graag help. Dat ik smaak en verstand van
mode heb. En ze heel goed kan adviseren
omdat ik het merendeel van mijn klanten ken en meestal wel weet wat ze leuk
vinden en wat goed bij elkaar past. Setjes
samenstellen doe ik het liefst. Daarom kijk
ik ook altijd zo uit naar onze modeshows,
die vier keer per jaar in de lente, zomer,
herfst en winter plaats vinden."
‘Ik heb de ruimte er voor’
Niet alleen de ruim bemeten vloeroppervlakte van Pand 5 is verrassend groot,
waardoor zelfs een scootmobiel probleemloos rond kan rijden, maar ook het assortiment van Pand 5 is verrassend veelzijdig:
dames- en herenkleding, onderkleding,
nachtkleding, schoenen, accessoires
en badmode. "Daarnaast zijn er diverse
decoratie-artikelen voor in huis en in
de was, op basis van etherische oliën in
plaats van chemische bestanddelen wat
een heerlijke geur heeft en niet voor niets
‘wasgeluk’ wordt genoemd. Voorts is er nog
een speciaal hoekje met koopjes.

Omdat Pand 5 in een dorp is gevestigd
dacht ik dat het als dorpswinkel extra leuk
zou zijn om een aanvullend assortiment
aan te bieden in plaats van alleen een
speciaalzaak in kleding. Bovendien heb ik
er ook nog eens de ruimte voor."
‘Aandacht voor de ander’
Pand 5 is meer dan alleen een kledingzaak voor dames en heren met aanvullend
assortiment. Het gaat in Pand 5 ook om
het persoonlijke contact, waardoor er een
ongedwongen en prettige sfeer heerst en

iedereen zich welkom en gehoord voelt.
"Het gaat om de aandacht voor de ander,
en het respect voor wie je bent", vat Zwanet samen.
Pand 5 is gevestigd aan de Wilhelminastraat 5 in Vlagtwedde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599 - 63 84 45,
maar u bent ook van harte welkom om
even langs te komen om in alle rust op uw
gemak rond te kijken.
U zult aangenaam verrast zijn!

Renate Paans Accountancy laat uw cijfers sprankelen!
door Jaap Ruiter
Renate Paans Accountancy is gehuisvest in een fraai en modern pand met ruime parkeergelegenheid waar zowel particuliere als zakelijke klanten laagdrempelig worden ontvangen. Het accountantskantoor in Onstwedde combineert vriendelijkheid
met een grote mate van zakelijkheid en deskundigheid en loopt al jaren voorop in
de digitalisering.
Divers klantenbestand
"We hebben een heel divers klantenbestand, waarvan de
meeste in het MKB actief zijn", vertelt Renate Paans, die
binnen haar bedrijf zelf werkzaam is als registeraccountant.
"Om de administratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen
hebben wij veel geïnvesteerd in digitalisering. Voor iedere
zakelijke klant stellen wij een modern softwarepakket
beschikbaar, dat veilig in de zeer goed beschermde cloud
is opgeslagen, en die het mogelijk maakt dat zowel de klant
als wij er in kunnen werken. Zo kan de klant alles heel snel
invoeren, zoals facturen en bonnetjes op de foto zetten en
uploaden. En kunnen wij de rest van de cijfers importeren
en de diverse aangiftes en jaarrekeningen in orde maken,
die vervolgens digitaal naar de belastingdienst en kamer
van koophandel worden verstuurd. Er komt helemaal geen
papier meer aan te pas."
Flexibel
Sommige klanten van Renate Paans Accountancy verzorgen helemaal zelf hun eigen boekhouding. "En nemen

wij in dat geval alleen
de controle voor onze
rekening", voegt Renate
er aan toe. "Kortom, er is
heel veel mogelijk met
digitalisering. Klanten
kunnen kiezen wat ze
wel en niet zelf willen
doen. Maar we hebben
ook nog klanten van
het eerste uur die nog
steeds met een ordner vol administratie aankomen en bij
ons inleveren. En dat is ook prima. We zijn heel flexibel,
want dat is juist een van onze sterkste punten."
Maatwerk
Voor nieuwe klanten wordt altijd ruim de tijd genomen. Er
wordt in dat eerste gesprek goed geluisterd wat er nodig
is en wat de klant wil of zelf kan doen. "Maar in datzelfde
gesprek presenteren wij ons ook zo optimaal en duidelijk
mogelijk, zodat de klant precies weet wat hij of zij aan ons
heeft en wat wij hebben te bieden", vertelt Renate. "Door
middel van dat uitgebreide kennismakingsgesprek in combinatie met onze grote deskundigheid en ervaring kunnen
wij iedere klant maatwerk bieden, want niet iedere klant
heeft hetzelfde nodig."
Werkzaamheden veranderen
Volgens Renate zullen accountants altijd blijven bestaan.
"De werkzaamheden veranderen echter wel, in die zin dat
een accountant steeds meer adviseur wordt, die in gesprek
met de klant de cijfers vertaalt. En juist dat onderdeel vind
ik het leukste, want voor mij is het telkens weer een uitdaging om al die saaie cijfers in begrijpelijke taal aan de klant

te presenteren, zodat de cijfers gaan sprankelen via het
grote scherm dat ik daar speciaal voor gebruik."
Jaarrekeningen
Daarnaast heeft Renate Paans Accountancy een extra
voordeel, omdat Renate registeraccountant is, waardoor zij
gemachtigd is om jaarrekeningen van bedrijven, organisaties en instanties goed te keuren. "Die goedkeuring is een
waarborg richting toezichthouders, subsidieverstrekkers als
de overheid, banken en aandeelhouders."
www.renatepaans.nl
Edoch, registeraccountant of niet, u bent bij Renate Paans
Accountancy ook welkom voor een relatief eenvoudige belastingaangifte. "Want wij maken geen enkel onderscheid",
besluit Renate. "Cijfers zijn onze passie. Cijfers van hoog
tot laag en cijfers van eenvoudig tot complex, we laten alle
cijfers sprankelen!"
Renate Paans Accountancy is gevestigd aan de Dorpsstraat
4 in Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599 - 33 20 63 of een kijkje nemen op
www.renatepaans.nl.

