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

‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’
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specialiseerd in het tegenhouden
van de zon tijdens warme dagen,
maar middels het monteren van
rolluiken ook gespecialiseerd om
tijdens koude dagen de warmte
binnen te houden en de kou
buiten te sluiten, tegengaan van te
veel licht en het verminderen van
storende geluiden”, zegt eigenaar
Roy Kamst.

Mariska Teerling: 0599 61 33 36

Rolluiken zijn de perfecte oplossing
Het blijkt dat steeds meer mensen
rolluiken laten monteren. “Men komt
er steeds meer achter dat rolluiken
in veel gevallen de perfecte oplossing zijn voor zonwering, isolatie
en te veel licht en geluid”, legt Roy
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar
geleden ook al begrepen. Toen werden houten rolluiken gemonteerd.
door Jaap Ruiter
Momenteel
zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk,
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze
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op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door
gaan hangen of zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op
de gevel.”
www.jokazon.nl
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onderscheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket:
opmeten, offerte, levering en montage. “We hebben alles in eigen hand
en hoeven niets uit te besteden, daarom kunnen we altijd efficiënt
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 en 13 oktober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal, in
het Pagecentrum. Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis
te maken met de zeer functionele rolluiken van ‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon:
0599-582286. luxe
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ook ruimte voor zijn, net als voor
de authentieke hardstenen en
houten vloeren."

Uitbreiding
De in eigen beheer gemaakte
keukens worden ook met het nodige vakmanschap geplaatst en
gemonteerd. De perfecte service
en jarenlange garantie daarna is
vanzelfsprekend. Tot slot vertelt
Marian dat de showroom binnenkort nog groter wordt. "Want behalve landelijk, modern, industrieel, hoogglans en robuust willen
we meer stijlen of combinaties
daarvan laten zien. Bovendien

www.gerardhempen.nl
U bent van harte welkom om
eens geheel vrijblijvend langs
te komen bij het gemoedelijke
Gerard Hempen Keukens van
hout aan de Zandberg 81 in Ter
Apelkanaal. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599470605 of een kijkje nemen op
www.gerardhempen.nl
Zie ook onze advertentie
op pagina 2!

«

2

Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

3

Speciaalzaak Theewinkel Stadskanaal

Op 7 januari 2017 is
Theewinkel Stadskanaal
aan de Eurostate 10 open
gegaan. Het heeft even wat
tijd nodig gehad om een
geschikte locatie te vinden,
maar nu is Ria Trip blij met
de verhuizing en voelt ze
zich thuis in haar nieuwe
theewinkel.
Theewinkel Stadskanaal is
een winkel op het gebied
van thee,bonbons en koffie.
Met meer dan 80 soorten
losse thee mag je Theewin-

kel Stadskanaal gerust een
speciaalzaak noemen. Alles
op het gebied van thee en
het zetten van thee is in
de winkel aanwezig. Ruime
keuze in de 5 hoofdgroepen
zoals groene thee, rooibos
thee, zwarte thee,kruiden
thee en vruchtentheeën.
Vakkundig advies over thee
en zetmethodes. Theepakketjes en cadeautjes worden
in overleg met de klant samengesteld, zo is het altijd
een persoonlijk geschenk.

want naast de thee is er een
assortiment bonbons. Van
deze heerlijke bonbons is
het soms moeilijk kiezen
want ze zien er niet alleen
heerlijk uit, ze smaken ook
zalig. Wat dacht u bijvoorbeeld van een amandel
praliné puur, praliné wit of
toch liever een bonbon met
caramel. Kom eens langs
en zie hoe uitgebreid het
assortiment is. De bonbons
worden voor u feestelijk
verpakt en u heeft een geweldig lekker cadeautje.

Een bezoekje aan de theewinkel is de moeite waard

In het theecafé met de gezellige stamtafel kunt u ge-

nieten van een lekker kopje
thee of koffie,cappuccino,
latte macchiato of warme
chocolademelk.
Sinds kort kunt u voor de
lekkerste koffie ook terecht
bij de theewinkel. Zo zijn er
verschillende soorten koffie.
De koffiebonen worden met
de hand geplukt op geselecteerde plantages. De hoogte
van deze plantages geven
de koffie een bijzondere
smaak en smaaknuances.
Maakt u nog geen gebruik
van een koffiemachine met
verse koffiebonen? De
koffiebonen van Theewinkel

Stadskanaal worden voor u
gratis gemalen.
Of dit nu is voor een espresso, filter, cafetière of
perculator.
Voor de zakelijke klanten
zijn er ook veel mogelijkheden. Nu de tijd weer aanbreekt voor het maken van
sinterklaas, kerstpakketten
of relatiegeschenken zijn er
mooie combinaties mogelijk.
Een heerlijke chocoladeletter of een doos bonbons
met bedrijfslogo. Thee en
koffiepakketten. Informeer
eens naar de mogelijkheden.

Ook genieten van heerlijke
koffie en thee op het werk?
De mogelijkheden bespreken we graag met u. Theewinkel stadskanaal levert
samen met MOCCA D’OR
een compleet pakket aan
koffie en thee,ook fairtrade
koffie voor op het werk.

Theewinkel Stadskanaal
Eurostate 10
9501 DC Stadskanaal
06-46785100
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Bij HVK Technisch Advies- en Installatiebureau uit
Stadskanaal gaan installatietechniek en duurzame
energie hand in hand
door Jaap Ruiter
‘HVK Technisch Advies- en Installatiebureau’ aan de Electronicaweg 25 in Stadskanaal
heeft een naam hoog te houden als het gaat om duurzame energie en toepassing van de
allernieuwste innovaties in de (standaard en duurzame) installatietechniek. Zo heeft
HVK als eerste in de regio de unieke SolarVenti in huis, die met behulp van zonne-energie kan verwarmen, ventileren en ontvochtigen!
SolarVenti
"De SolarVenti is geen vervanger van andere vormen
van verwarming, maar zorgt
er wel voor dat de thermostaat van de cv en de
vloerverwarming zo nu en
dan uit kunnen", legt Albert
van der Wal uit. "Handmatig
ventileren heeft meestal
als gevolg dat ruimtes koud
worden en niet alle vertrekken even goed worden
geventileerd. De SolarVenti
verwarmt de frisse lucht met
het zonnepaneel en de in
de muur opgeslagen warmte
waardoor de ruimte wordt
verwarmd, vocht wordt
afgevoerd en de verse lucht
van zo’n hoge kwaliteit is
dat het zelfs geschikt is voor
mensen met een allergie."
Persoonlijk contact
De SolarVenti heeft tal van
voordelen: "Gecontroleerde

ventilatie, gezonder binnenklimaat, lagere verwarmingskosten, vermindering van
vocht, geurtjes en schimmel
en eenvoudige en goedkope
montage", aldus Albert van
der Wal, die met HVK het
adres is voor particulieren,
doe-het-zelvers, ZZP’ers
en technische diensten.
De toenemende vraag naar
duurzame oplossingen heeft
er voor gezorgd dat het personeelsbestand is gegroeid.

klanten verlies. En dat wil
ik hoe dan ook voorkomen,
want dat is behalve onze
specialisme in standaard en
duurzame totaalinstallaties,
ook onze kracht."

Gepassioneerd ondernemer
Albert van der Wal heeft
in al die jaren nog niets
van zijn gepassioneerdheid verloren waar het gaat
om gas, water, elektriciteit,
zink, cv, vloerverwarming,
Momenteel werken er bij
domotica, sanitair en isolatie
'HVK' 7 vakmensen, inclusief
(nog steeds de goedkoopste
eigenaar Albert van der Wal:
manier van energie bespa"De groei zit er flink in en ik
ren!) en raakt nog steeds
ben erg blij dat ik heb kunniet uitgepraat over duurnen uitbreiden met vakbezame energie, waar steeds
kwaam personeel, dat hier
meer vraag naar is. "Het kost
gelukkig erg graag werkt en
mij als techneut daarom ook
waardoor de sfeer ook erg
geen enkele moeite om op
goed is. Maar veel groter wil
de hoogte te blijven van
ik ook niet groeien, want dan
alle innovaties. Ik verslind
ben ik bang dat ik het perrapporten, literatuur, stasoonlijke contact met mijn
tistieken en doe daarnaast

ook zelf onderzoek naar
de nieuwste vormen van
duurzame energie, want
ik geloof niet alles wat ik
lees. Daarnaast combineer
ik allerlei mogelijkheden
van duurzame energie waar
andere collega’s nog niet
eens aan hebben gedacht
en kijk ik veel verder dan
bijvoorbeeld alleen het
installeren en afstellen van
een warmtepomp, want dat
werkt alleen goed als je het
totaalplaatje bekijkt. En als
je daar oog voor hebt kom je
ook wel eens tot de conclusie dat een warmtepomp of

een andere duurzame toepassing niet altijd geschikt
is. Maar daar ben ik ook heel
eerlijk in naar mijn klanten
en kan dat ook onderbouwen. Vervolgens ga ik aan
de slag om een andere duurzame oplossing te bedenken
die wel geschikt is."
www.hvkstadskanaal.nl
HVK verkoopt trouwens
alleen artikelen uit de Acategorie. "En dat zijn heel
andere artikelen dan er bij
bouwmarkten in de schappen liggen", besluit Albert
van der Wal het interview.

"Als je kwaliteit wilt moet je
ook met professionele artikelen werken, maar desondanks zijn we prijstechnisch
gezien heel scherp! Ik zou
zeggen, kom langs en ervaar
en vergelijk zelf!"
‘HVK Technisch Advies- en
Installatiebureau’, ook voor
24/7 onderhoudsabonnementen, denkt graag met u
mee en is gevestigd aan de
Electronicaweg 25 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-650
226. Meer informatie vindt
u op www.hvkstadskanaal.nl
of op Facebook.
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Pals Personeelsdiensten komt naar u toe en is
een mix van persoonlijke aanpak, ervaring,
eerlijkheid en professionaliteit
door Jaap Ruiter
Ook al betreft het geen officieel jubileum, Heidi Pals en Martine Arling-Pals vinden het
echter wel leuk om even terug te blikken nu hun onderneming ‘Pals Personeelsdiensten’ inmiddels 7 jaar bestaat. "Martine en ik hebben heel lang samengewerkt, ondermeer bij Randstad", blikt Heidi Pals terug. "En op een gegeven moment keken we elkaar
eens aan en dachten allebei hetzelfde: dat kunnen wij zelf ook wel!"
Metaal en Techniek
En dat ze het kunnen blijkt
wel uit de vele positieve reacties die ze ontvangen, van
zowel uitzendkrachten als
opdrachtgevers, die voor het
merendeel afkomstig zijn
uit de Metaal en Techniek.
De positieve reacties over
Pals Personeelsdiensten zijn
het resultaat van een aansprekende werkwijze met
een mix van persoonlijke
aanpak, ervaring, eerlijkheid
en professionalisme.
"We geven het personeel
veel aandacht, weten
waarover we praten en
weten ook wat er speelt
in de sectoren metaal en
techniek, zowel aan de
vraag- als aanbodkant", legt
Martine Arling-Pals uit. "We
zijn voornamelijk actief in
de provincies Groningen en
Drenthe."

Op locatie
Pals Personeelsdiensten
heeft geen kantoor of
ontvangstruimte maar komt
altijd langs op locatie: thuis,
op het werk of spreekt af in
een regionale horecagelegenheid als De Rode Loper
in Stadskanaal of Het Boschhuis in Ter Apel. "Dat werkt
heel goed en maakt het
contact een tikje informeler
en iets minder officieel.",
zegt Heidi Pals.
"Op deze manier voeren
wij ook de uitgebreide
intakegesprekken die wij
altijd eerst doen voordat
wij personeel detacheren of
uitzenden. Een uitgebreide
kennismaking en inventarisatie voorkomt teleurstellingen, want daar zit niemand
op te wachten. De uitzendkracht niet, de werkgever
niet en wij ook niet."

Toekomstperspectief
Door deze grondige voorbereiding lukt het Pals
Personeelsdiensten bijna
altijd om een succesvolle
verbintenis tussen uitzendkracht en werkgever tot
stand te brengen. "Vaak
voor langere tijd en met
toekomstperspectief", vult
Martine Arling-Pals aan. "En
dat is voor ons een bewijs
dat we het goed gedaan
hebben. Verder hebben we
budget voor werkgerelateerde opleidingen en leveren
wij werkkleding en apparatuur als dat nodig is tijdens
het werk. Wij laten zien dat
uitzendkrachten zich bij ons
ook prima kunnen ontwikkelen en ontplooien.

dat het personeel dat zij in
dienst hebben graag voor
hun werkt. Ook blijkt Pals
Personeelsdiensten de
nodige aantrekkingskracht
te hebben door positieve
mond-tot-mond-reclame.

Meer dan een (personeels)
nummer
Heidi Pals en Martine
Arling-Pals hebben gemerkt

"Dat is natuurlijk het grootste compliment dat je als
uitzendbureau kunt krijgen.

En daar zijn wij ook heel
erg trots op. Onze werknemers voelen zich prettig bij
ons omdat ze gewaardeerd
en daadwerkelijk gezien
worden. Een werknemer
is bij ons veel meer dan
alleen een (personeels)
nummer. Wij willen ook de
mens achter de werknemer
zien. En dat wordt heel erg
gewaardeerd."

palspersoneelsdiensten.nl
Bij Pals Personeelsdiensten is alles goed geregeld
zonder kantoor! Pals Personeelsdiensten staat voor
persoonlijke aanpak, ervaring, eerlijkheid en professionaliteit. Voor meer info kun
je bellen naar 0599 - 35 38
48 of een kijkje nemen op
palspersoneelsdiensten.nl
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Diedel Wessels Uitvaartverzorging in Winschoten
biedt met een Open Huis op zaterdag 14 oktober
iedereen de kans om meer te weten te komen
over het laatste afscheid…
door Jaap Ruiter
De uitvaart… Je denkt er liever niet aan, maar als het eenmaal zo ver is dan is het een
geruststelling als het laatste afscheid respectvol, netjes, stijlvol, betrokken en goed georganiseerd verloopt met aandacht voor persoonlijke details. Uitvaartverzorging Diedel Wessels in Winschoten heeft op deze manier een uitstekende naam opgebouwd in
Oost Groningen. Op zaterdag 14 oktober, van 10.30 tot 15.30 uur, is iedereen welkom
op de informatiemarkt op de locatie aan de J.D. van der Veenstraat 9A in Winschoten.
Persoonlijke uitvaart
"Bij Diedel Wessels bestaan
geen standaard uitvaarten",
vertelt Akke Vrijmoeth,
directeur van Diedel Wessels Uitvaartverzorging.
"Wij zijn al tientallen jaren
specialist in persoonlijke
uitvaarten op maat. Dus niet
alleen de standaard aula
voor het laatste afscheid,
maar een uitvaart op elke
gewenste locatie: thuis, in
de schuur van de boerderij,
in het dorpshuis, de kerk,
het sportveld, in de natuur,
noem maar op. Het is allemaal mogelijk. De wens van
de familie is altijd leidend
voor ons."
Diep geworteld in de Oost
Groninger samenleving
"Daarnaast schenken wij
ook aandacht aan lokale
tradities als bijvoorbeeld de
klok luiden of de traditionele kleding van onze eigen
dragers, inclusief hoge
hoed", vervolgt Akke Vrijmoeth. "Dat soort details
wordt in de regio meestal
erg op prijs gesteld. Wij
begrijpen dat en spreken de
taal van de mensen omdat
ons bedrijf diep geworteld
is in de Oost Groninger
samenleving. Dat is onze

kracht. Net dat beetje extra,
net een stapje harder, net
iets meer begrip."
24/7 bereikbaar
Voor u als nabestaande
kan het een geruststelling
zijn dat Uitvaartverzorging
Diedel Wessels 24 uur per
dag en 7 dagen per week
bereikbaar is als u op een
gegeven moment wordt
geconfronteerd met het onvermijdelijke. Soms weet u
dat het komt, soms gebeurt
het onverwacht, maar er zal
altijd verdriet zijn terwijl
er zoveel op u afkomt. "En
dan zijn wij er", voegt Akke
Vrijmoeth er aan toe. "Wij
zijn er als het verdriet het
grootst is. Wij staan met
onze eigen mensen de
nabestaanden met volle
toewijding bij en hebben
oog voor het verdriet, de
radeloosheid en het verlies.
Als nabestaanden het op
prijs stellen nemen we alles
van hen over, maar altijd in
overleg."
Laatste verzorging
Akke Vrijmoeth is trots op
zijn personeel dat in de
regio woont. "Zo gepassioneerd, zo begaan, zo gemotiveerd en vooral zo begripvol. Echt geweldig! Neem de

laatste verzorging, waarbij
de laatste verzorgers de
nabestaande of nabestaanden altijd uitnodigt om een
handje te helpen om nog
iets voor de overledene te
doen. Meestal vinden ze
dat in eerste instantie eng,
maar met ondersteuning
van onze laatste verzorgers
komen er vaak hele mooie
dingen tot stand die nog
heel lang worden gekoesterd. En ook na het opbaren,
komen we elke dag even
langs of we nog iets kunnen
doen of we nog iets kunnen
betekenen. Niet zelden
wordt er een band met de
nabestaanden opgebouwd
in die zes dagen tot de begrafenis of crematie."
Open Huis
U bent van harte welkom tijdens het Open Huis met een
informatiemarkt van Diedel
Wessels Uitvaartverzorging
op zaterdag 14 oktober van
10.30 tot 15.30 uur op de
locatie aan de J.D. van der
Veenstraat 9a in Winschoten. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 0597-41
53 53 of een kijkje nemen
op www.diedel-wessels.nl.
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Sluiter Makelaardij uit Vlagtwedde doet het anders…
door Jaap Ruiter
Je huis te koop zetten voor
een marktconforme prijs
bij een gerespecteerd en
gerenommeerd makelaar,
die echt werk maakt van
de verkoop van je huis,
en toch op elk moment
de verkoopopdracht weer
kunnen annuleren zonder
boete of andere financiële consequenties… Veel
huiseigenaren die hun huis
willen verkopen zouden
heel graag in zee gaan met
een makelaar die dat voor
zijn rekening neemt.
No cure no pay
"Wij werken al vanaf 1989
op basis van no cure no
pay", vertelt Henk Sluiter
van ‘Sluiter Makelaardij’ in
Vlagtwedde. "Een verkoopopdracht is geheel
vrijblijvend bij ons en er
zijn geen kosten vooraf
of een aanbetaling nodig.
Bij een verkoopopdracht
nemen wij alle kosten voor
onze rekening, inclusief
presentatie, plaatsing op tal
van websites (ondermeer
op Funda, jaap.nl, huizenzoeker.nl en huislijn.nl) en
bezichtigingen, tot en met
het bezoek van de notaris
voor de formele overdracht.

Er hoeft pas afgerekend te
worden als het huis daadwerkelijk is verkocht. Wij
hebben ook geen ingewikkelde facturering. Wij vragen
een vooraf afgesproken vast
percentage van de uiteindelijke verkoopprijs, en dat
is inclusief alle kosten! En
als een huiseigenaar bij
nader inzien toch niet wil
verkopen, betaalt hij ons
100 euro en de verkoopopdracht wordt ingetrokken,
zonder opgaaf van reden en
ongeacht hoeveel kosten
wij inmiddels al gemaakt
hebben."
Kanaalstreek, Oldambt en
Westerwolde
Sluiter Makelaardij is
geworteld in Westerwolde.
Eigenaar Henk Sluiter is er
zelfs geboren en getogen,
waardoor de regio voor
de ervaren makelaar geen
geheimen kent. Hij weet
wat er speelt, is op de
hoogte van de historie van
het onroerend goed en kan
daardoor als geen ander de
werkelijke waarde van een
huis bepalen. "Ons werkgebied bestaat uit de regio’s
Kanaalstreek, Oldambt en uiteraard Westerwolde. Na de
huizencrisis zijn de prijzen
weer genormaliseerd, maar
de regio blijft erg in trek bij
vooral westerlingen. Niet
zozeer om de prijs als wel
om de fraaie ligging, prach-

tige natuur en de weldadige
rust die hier heerst. Ja, de
verkoop loopt weer lekker
hier."
Parc Emslandermeer en
Villapark Weddermeer
Behalve verkoop en aankoopbegeleiding van huizen
en boerderijen met of
zonder weiland heeft Sluiter
Makelaardij veel kennis van
de Duitse markt. "De grote
trek van Nederlanders naar
Duitsland is aanzienlijk
verminderd", weet Henk

Sluiter uit ervaring. "De
huizenprijzen over de grens
zijn gestegen, terwijl de
prijzen hier zijn gezakt naar
normale waarde’s. Dat vind
ik overigens een veel gezondere situatie omdat de soms
belachelijke prijzen van eerder een grote luchtbel was.
Dat heeft geleid tot veel te
hoge hypotheken, die destijds probleemloos werden
verstrekt en waardoor veel
mensen in de financiële
moeilijkheden zijn gekomen.
Wat trouwens weer erg
populair is, mede omdat er

door banken vrijwel geen
spaarrente meer wordt
vergoed, is de verkoop van
recreatiewoningen op het
Parc Emslandermeer en Villapark Weddermeer. Vooral
de interesse uit Duitsland is
groot. Daarom werk ik intensief samen met een Duitse
makelaardij."
www.sluitermakelaardij.nl
Op zoek naar een makelaar
die echt werk maakt van de
verkoop van uw woning?
En vooraf en tijdens de

verkoop geen kosten in
rekening brengt? Waar u
heel eenvoudig de verkoopopdracht kunt intrekken?
Een makelaar die ook ’s
avonds en in het weekend
gewoon bereikbaar is? En
op zaterdag ook bezichtigingen doet? Neem dan eens
geheel vrijblijvend contact
op met Sluiter Makelaardij
aan de Wilhelminastraat 56
in Vlagtwedde. Telefoon:
0599-313 333. U kunt ook
een kijkje nemen op
www.sluitermakelaardij.nl
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Tuin & Hof in Borger beantwoordt lifestylebehoeftes in huis en tuin
Door Jan Venema
Tuin & Hof Lifestyle in Borger is aanzienlijk uitgebreid. Het hoveniersbedrijf met grote
cadeauwinkel aan de Baander is vergroot met een naastgelegen pand. Het resultaat is
dat de ondernemers Pascal Doorn en Bert-Jan Klaassens een veel groter assortiment
trendy woonaccessoires, planten en cadeauartikelen kunnen tonen.
,,Het assortiment is heel
ruim opgezet’’, zegt
Pascal. ,,Er is een grote
verscheidenheid aan
artikelen, een collectie
die voortdurend wordt
aangepast. Bij ons zie je
niet teveel van het zelfde.
We willen voorkomen
dat iedereen in Borger,
Stadskanaal en omgeving
dezelfde spulletjes in huis
heeft staan. Originaliteit is
voor ons erg belangrijk.’’
De winkel is doorlopend in
beweging. Wie er afgelopen
zomer binnenstapte, zou
nu weer een heel andere
inrichting zien. Pascal: ,,Ons
assortiment wisselt met het
seizoen. Je ziet nu warme
kleuren die bij de herfst
horen. Vanaf 1 november
staat de winkel helemaal
in de kerstsfeer. En in het
voorjaar, de tijd voor Pasen,
wordt de inrichting weer
helemaal aangepast’’.

Het voortdurend
herinrichten van de zaak
vergt nogal wat creativiteit.
Een eigenschap waar de
ondernemers in ruime mate
over beschikken. Ze willen
hun klanten ideeën geven
en inspireren. ,,Kortgeleden
hebben we nog een
workshop bloemschikken
gegeven. Dat doen we
vaker en passend bij de
tijd van het jaar. Dat zijn
gezellige gebeurtenissen.
Er blijkt vraag naar te zijn.
Tuin & Hof maakt ook
gebruikt van de creatieve
kracht bij klanten thuis. De
ondernemers komen graag
bij klanten langs om ze
vrijblijvend en op maat van
adviezen te dienen.
Sterker nog: er blijkt vraag
te zijn naar een winkel
met dit assortiment in
Borger en omstreken. Tien
jaar geleden begonnen
Pascal en Bert-Jan een
hoveniersbedrijf bij de

woning van de ouders
van Bert-Jan aan de
Bronnegerstraat in Borger.
Pascal deed aanvankelijk
de administratie, terwijl
Bert-Jan voornamelijk het
buitenwerk deed. Vorig
jaar werd het pand waar de
ondernemers in begonnen
verkocht. Dat leidde tot een
noodzakelijke verhuizing
naar het pand aan de
Baander.
Pascal: ,,We kregen vragen
uit het dorp: waarom
beginnen jullie geen
cadeauwinkel naast het
hoveniersbedrijf, want een
daarin gespecialiseerde
winkel hebben we nog
niet in het dorp.’’ De
nieuwe handel sloeg
aan en sindsdien kan er
een flink assortiment
lifestyleproducten,
tuinbenodigdheden en
geschenkartikelen in
alle prijsklassen worden
geëtaleerd bij Tuin & Hof
op de circa 6000 vierkante

meter die de zaak omvat.
Nog even terugkomend
op de creativiteit van het
tweetal. Die uit zich ook in
de tuinen die het bedrijf
aanlegt, renoveert of
onderhoudt.
Een tuin die te lijden
heeft van achterstallig
onderhoud, kan door
hun praktische adviezen
een nieuw elan worden
ingeblazen. Bert-Jan heeft
daar inmiddels al een flinke

expertise voor opgebouwd.
Gekeken wordt naar
bestaande elementen die
nog heel goed bruikbaar
zijn, naar de intensiteit van
het onderhoud, etcetera.
Het advies kan zelfs
de keuze van het type
grasmaaier en de ideale
maaihoogte inhouden.
Op de Facebookpagina van
Tuin & Hof -deze wordt
regelmatig ververst en is
voor de liefhebber het

volgen waard- zijn veel
voorbeelden te vinden van
het brede assortiment in de
winkel en de verrichtingen
van het hoveniersbedrijf.
Tuin & Hof Lifestyle
Baander 2 Borger
0599 724 808
Facebook: Tuin & Hof
Lifestyle Borger
info@tuinenhof.nl
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Voor Grooten-Többen Interieur uit Stadskanaal
maakt het niet uit of u kiest voor ouderwetse
degelijke service of ontzorgen!
door Jaap Ruiter
De woonmaand is inmiddels al begonnen bij ‘Grooten-Többen Interieur’ aan de
Hoofdstraat 62 in Stadskanaal. De nieuwe collecties zijn binnen en daarnaast heeft
de bekende interieurzaak een aantal zeer scherpe aanbiedingen in vloerbedekking en
kwalitatief hoogwaardig geweven karpetten. "Er is keus uit meer dan 200 karpetten van
zuiver scheerwol en zelfs van leer van ondermeer de bekende merken Louis de Poortere
en Brink en Campman", verklaart eigenaar Roelof Grooten. "Met vloerbedekking hebben
we een actie vanaf 49 euro per strekkende meter, inclusief leggen!"
Modern, landelijk, klassiek,
industrieel, no-nonsense,
surrealisme en barok
‘Grooten-Többen Interieur’
is gespecialiseerd in de

complete aankleding van uw
interieur op het gebied van
woningtextiel, vloeren en
binnen-zonwering. Omdat
de Stadskanaalster interieurzaak heel ruim
is gevestigd met
een beneden- en
bovenverdieping
is het in staat om
een uitgebreid
en diep assortiment te voeren.
"Zo hebben we
diverse stijlen in
huis", legt Roelof
Grooten uit.
"Men kan kiezen
uit modern,
landelijk, klassiek, industrieel,
no-nonsense,
surrealisme en
barok. Daarnaast
kunnen we heel
scherp en ra-

zendsnel leveren omdat we
over een eigen zeer groot
magazijn beschikken. Dat
biedt ons de mogelijkheid
om heel groot in te kopen
en deze korting door te
berekenen aan onze klanten.
Deze maand zijn dat vloerbedekking vanaf 49 euro per
strekkende meter, inclusief
leggen en scherp geprijsde
kwalitatief hoogwaardige
karpetten."
Ouderwetse degelijke
service (ontzorgen)
Behalve een ruim en scherp
geprijsd assortiment biedt
Grooten-Többen Interieur ‘ouderwetse degelijke
service’. "Dat tegenwoordig
ontzorgen wordt genoemd",
lacht Roelof Grooten. "Als
de keus bepaald is kunnen
we in principe alles overne-

men en regelen. Van A tot
Z. We nemen de maten op,
verplaatsen de meubels,
verwijderen zelfs oude
vloerbedekking en schilderen en/of behangen het
interieur, monteren nieuwe
gordijnrails, leggen de vloeren, hangen de gordijnen
op, zetten en hangen alles
weer op zijn plaats en laten
de woning schoon en keurig
netjes achter. Het enige wat
de klant na het ontzorgen
hoeft te doen is de deur van
de woning te openen."
Ook tweeverdieners
De ervaring leert dat het
ontzorgen niet alleen heel

erg wordt gewaardeerd door
oudere mensen, maar ook
door jonge mensen, die als
tweeverdieners soms weinig
tijd hebben om het interieur
zelf aan te pakken. "Maar
deze ouderwetse degelijke
service kunnen wij alleen
bieden omdat we een heel
deskundige en ervaren legen montageploeg hebben in
de vorm van Niels, Edo en
Edwin", zegt Roelof Grooten,
die inmiddels al meer dan
40 jaar werkzaam is in zijn
eigen interieurzaak maar
nog niet aan stoppen denkt.
"Waarom? Wat is er leuker
dan met veel plezier naar
je werk te gaan en klanten
tevreden de zaak uit zien te

gaan? Bovendien geniet ik
van de contacten met mijn
klanten, het personeel en
leveranciers."
www.grootentobbeninterieur.nl
Grooten-Többen Interieur
is gevestigd aan de Hoofdstraat 62 in Stadskanaal. U
bent van harte welkom om
eens geheel vrijblijvend
langs te komen en te profiteren van de aantrekkelijke
aanbiedingen. Telefoon:
0599-614885. Voor meer
informatie kunt ook een
kijkje nemen op
grooten-tobbeninterieur.nl
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Schoonheidssalon So Pretty in Ter Apel
uitgeroepen tot excellence Babor instituut
Schoonheidssalon So pretty
is gespecialiseerd in huid
verbeterende en verjongende behandelingen.
Elk mens en elke huid is
anders. Bij mensen met
een huid probleem zoals
bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, rosasea en acné ligt
voor ons de uitdaging. Wij
willen graag mensen laten
voelen en zien, dat met een
goede behandeling van de

huid, veel problemen opgelost kunnen worden. Onze
behandelingen starten wij
met een huidanalyse.
Deze huidanalyse kan worden uitgevoerd met behulp
van een derma visualizer.
Dit apparaat laat alle details
zien en analyseert uw
actuele huidtoestand. Zelfs
vroegtijdige pigmentvlekken
en ouderdomsvlekken zijn
voor dit apparaat zichtbaar.
Zo kunnen de behandeling

en de producten aangepast
worden naar de behoefte
van uw huid.
Bij specifieke problemen
kunnen wij Doctor Babor
behandelingen en producten inzetten. Dit is de
hoogste stap die genomen
kan worden voor het oplossen van een huidprobleem
zonder een cosmetische
chirurgische ingreep. Naast
de huid verbeterende en
verjongende behandelingen kunt u ook kunt terecht

voor een heerlijke ontspannende gezichtsbehandeling, wimper & wenkbrauw
behandelingen, permanente
ontharing voor vrouwen en
mannen, micro needling,
dermobrassie, ultra sone
behandelingen of make up
advies. Uiteraard kan u altijd
bij ons terecht met vragen,
of voor tips en adviezen.
Wij maken gebruik van de
nieuwste technieken en
producten en volgen steeds
nieuwe opleidingen zodat

we de nieuwste behandelingen en methodes kunnen
toepassen.
Onze salon werkt uitsluitend met de producten
van Babor. Dit is een hoog
gerenommeerd merk in
huidverzorging en verbetering. Schoonheids salon
So Pretty is uitgeroepen
tot een excellence Babor
instituut. Dit is het hoogst
haalbare certificaat binnen
het Babor merk. Wij zijn ook
zeer trots op het behalen

van deze award. Om dit te
vieren krijgt u in de gehele
maand Oktober 10% korting
op onze schoonheidsbehandelingen, producten en IPL
behandelingen.
Dus bel snel en maak een
afspraak. Wij heten u van
harte welkom in onze salon.
Schoonheidssalon So Pretty
Viaductstraat 135
9561 AG Ter Apel
Tel: 06-58951849
soprettyschoonheidssalon.nl
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Alles voor een mooie en passende uitvaart
UGNA, dat staat voor Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam, is een uitvaartverzorger die
voor zo’n 30 uitvaartverenigingen werkt. Een goede
uitvaart verzorgen: daar draait het allemaal om bij UGNA.
Door Eline Lohman
Afscheid nemen is een
van de meest ingrijpende
gebeurtenissen die plaatsvinden in een mensenleven.
In deze periode van intens
verdriet komen er vele
keuzes en vragen op de
nabestaanden af en dan is
het fijn als er een uitvaartverzorger is die mensen op
een gepaste manier door
dit proces heen kunnen
begeleiden. Van het kiezen
van de kist tot en met het
uitzoeken van rouwdrukwerk en een rouwauto –
UGNA kan alles van A tot Z
regelen.

En dat op een zeer professionele en tegelijkertijd persoonlijke manier. Een uitvaart moet tenslotte precies
passen bij een overledene,
vertelt Alof Boxem over het
bedrijf dat al meer dan 80
jaar bestaat. “Wij verzorgen
uitvaarten voor meer dan
30 uitvaartverenigingen
in de hele zuidoosthoek
van Drenthe, in zuidoost
Groningen en de kop van
Overijssel en natuurlijk ook
daarbuiten als dat gewenst
is. Een uitvaartvereniging is
een coöperatieve vereniging van personen die zich
voor een bepaald bedrag
verzekerd weten van een
uitvaart. Wanneer een lid
van een van de verenigin-

gen overlijdt, dan verzorgen
wij de uitvaart. Wij ondersteunen de verenigingen
bij de uitvaart en verzorgen
zo niet alleen een mooie
uitvaart voor verenigingsleden, maar we werken
ook nog eens mee aan het
voortbestaan van uitvaartverenigingen.”
UGNA kan dat doen op een
heel onafhankelijke manier.
“Doordat wij helemaal selfsupporting zijn, regelen we
alles zelf en zijn de tarieven
hier ook op aangepast. We
zijn niet afhankelijk van
anderen. We hebben zelfs
een atelier waar binnenbekleding van kisten eigenhandig wordt gemaakt. Zo
kunnen we heel persoonlijk
werken. Dat is ook onze
kracht, naast de kennis die
we in huis hebben. Wanneer we mensen aannemen,
gaan we voor mensen die

sociaal voelend zijn en
mensenkennis hebben. Dat
vinden wij belangrijker dan
een bepaalde opleiding.
Natuurlijk gaat alles in sa-

menspraak met de familie.
Er is zo ontzettend veel mogelijk tegenwoordig. Onze
medewerkers proberen
aan te voelen wat mensen

willen en bespreken die
mogelijkheden vervolgens.”
Voor meer informatie
over UGNA, zie de website
www.ugna.nl.
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Tineke’s Hobby en Wol in Vriescheloo,
voor al uw hobbymaterialen
Houdt u van kaarten maken,
scrappen, stempelen, breien of haken? Dan bent u
van harte welkom in hobbywinkel “Tineke’s Hobby en
Wol” aan de Wedderweg 53
in Vriescheloo. Daar kunt
u zien wat er allemaal te
beleven valt op het gebied
van uw hobby. We hebben
de nieuwste hobbyspullen,
het HOBBYJOURNAAL is bij
ons te verkrijgen, maar u
kunt ook deelnemen aan de
vele workshops die we aanbieden tegen een geringe
vergoeding.

Gewoon lekker rondkijken in
onze gezellige hobbywinkel
kan altijd. Natuurlijk staat er
voor u een kopje koffie of
thee klaar, helemaal gratis,
en is er volop gelegenheid
om een praatje te maken
met de leden van Tineke’s
Team. Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die
deze winkel bemensen en
voorzien van inspirerende
en creatieve ideeën.
We hebben ook een zeer
uitgebreid assortiment wol
en katoen in allerlei prachtige kleuren en diverse breien haakpatronen.

Mooi om te doen nu de
herfst er weer aankomt. We
zijn geopend van dinsdag
tot en met zaterdag
van 9.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur.
Nieuwsgierig geworden?
We zien u graag! Tot ziens
aan de Wedderweg 53 in
Vriescheloo. Kijk eens op
onze website
www.hobbyenwol.nl of
info@hobbyenwol.nl of
telefoonnummer 0597 541
142. Ook kunt u ons vinden
op Facebook: Hobby en Wol.
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Ga voor alle info over de Grote Muziekfeesten in Exloo
op 4 & 11 november 2017 naar www.naarexloo.nl
ddddddddddd
Ladies Day & Night Exloo | 3 november 2017 | www.ladiesdayandnight.nl
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Heerlijke parfums en geuren voor mens, huis en dier

Parfum van de tap bij Ingrid’s
Parfumbar in Stadskanaal en
Emmen!

door Jaap Ruiter
Ingrid’s Parfumbar aan de Navolaan 10B in Stadskanaal is een fraai gestyleerde winkel met inderdaad een echte bar, zoals de naam al doet vermoeden. Maar niet om een
drankje te tappen, maar om een van de 150 parfums te tappen in flesjes van 30, 50 of
100 cc, die herbruikbaar zijn en nagevuld kunnen worden, waardoor alleen voor de
pure parfum wordt betaald en niet voor de verpakking.
blijft hangen. Wij hebben
parfums voor dames, heren,
kinderen, dieren en voor in
huis.

bar heeft geopend. "Ik sta
nog wel op andere markten,
beurzen en Ladies Nights,
maar soms is een marktkraam gewoon te klein om
het complete assortiment te
Dat laatste via sprays of olie kunnen aanbieden. Daarom
met staafjes. Verder bestaat ben ik ook zo blij met een
de mogelijkheid om een
tweede vestiging in Emmen.
klein persoonlijk tekstregel- Want vergeet niet dat je wel
tje van een paar woorden op de ruimte moet hebben om
de flesjes aan te brengen.
je slogan ‘heerlijke parfums
En wil je iemand verrassen,
en geuren voor mens, huis
maar weet je niet welke
en dier’ waar te kunnen
geur zij of hij lekker vindt,
maken."
dan kun je ook een leeg
flesje in een cadeauverpakking kopen die op een later
Facebook
tijdstip gevuld kan worden
Ingrid’s Parfumbar, met
met iemands favoriete
daarnaast een kleine maar
parfum."
zeer aansprekende collectie
Echte parfums
handtassen, is gevestigd aan
Volgens Ingrid is parfum een
de Navolaan 10B in Stadsmooi product. "En helemaal Heerlijke geuren voor
kanaal en onlangs ook aan
als je je lege flesje voor
mens, huis en dier
een prettige prijs weer kunt Ingrid is op de markt begon- de Notaris Oostingstraat 2 in
Emmen. Voor meer informalaten navullen!" De tapparnen. In 2016 opende ze
tie kunt u bellen naar 0599
fums van Ingrid’s Parfumbar haar eerste Parfumbar in
- 858 180, een e-mail sturen
zijn overigens van een
Stadskanaal. Inmiddels is ze naar info@ingridsparfumuitstekende kwaliteit. "Het
gestopt met de weekmarkt
bar.nl of Ingrid’s Parfumbar
zijn echte parfums op oliein Emmen omdat ze daar
basis waardoor de geur lang onlangs een tweede Parfum- volgen op Facebook.
Aanmerkelijk goedkoper
"Want vergeet niet dat
je voor de bekende en
exclusieve merken niet alleen voor de geur maar ook
voor de naam, verpakking
en reclame betaalt", vertelt
eigenaresse Ingrid Schuitema, die onlangs ook een
Parfumbar in Emmen heeft
geopend. "Omdat mijn parfums zijn geïnspireerd op de
wereldwijd bekende geurnoten, kun je hier altijd een
vergelijkbare geur krijgen
als die van de exclusieve
merken, maar dan aanmerkelijk goedkoper."
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Nieuw bij ‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ in
Ter Apelkanaal: De binnenkant reinigen van uw personenauto

door Jaap Ruiter
2017 is het jaar waarin er veel veranderd is bij ‘Truck en Carwash Center Zuid Groningen’ aan de Ambachtsweg 2 in Ter Apelkanaal. “In mei zijn we begonnen met de verkoop
van verse broodjes en in juni hebben we een nieuwe machine aangeschaft voor de carwash. Tevens kunt u sinds kort bij ons terecht voor het reinigen van de binnenkant van
uw personenauto”, vertelt Jacqueline Westendorp.
Vanaf 2003
‘Truck en Carwash Center
Zuid Groningen’ in Ter
Apelkanaal ging van start
in 2003. “We hebben de
onderneming vanuit het
niets stapje voor stapje
opgebouwd en uitgebreid
met extra diensten”, vertelt
Jacqueline. “Momenteel

hebben we de beschikking
over een moderne truck- en
autowasstraat, twee overdekte wasboxen, een mattenwasser, 24/7 tankstation
en een shop met een divers
assortiment dat toegespitst
is op truckers en automobilisten en serveren we warme
snacks en verse broodjes.”

Extra service voor personenauto’s
Sinds vorige maand hebben we een extra service,
nl. de binnenkant reinigen
van uw personenauto. Dit
gaat in combinatie met de
buitenkant reinigen door
onze nieuwe machine voor

de carwash. Deze machine
heeft SOFTEX borstels, dit
borstelmateriaal komt als
beste uit de ADAC test. Ook
zijn er extra mogelijkheden
bij gekomen in de programmakeuze’s. Er is nl.een
bodemwasser bijgekomen
en er zit een extra polishprogramma op. De auto wordt
tijdens de wasbeurt gelijk
gepoetst. Uw auto wordt
gewassen in de wasstraat,
daarna wordt uw auto nog
nagedroogd en worden ook
de deursponningen gedroogd. Verder wordt de binnenkant uitgezogen en als
het nodig is, gaan de matten
door de mattenwasser. Het
dashboard en de ramen
worden ook schoongemaakt.
Deze service bieden we
voorlopig alleen op dinsdag
en woensdag aan van 10.00
tot 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken of
gewoon even langskomen.
Jan Westendorp vult aan dat
er nog steeds automobilisten zijn die niet weten dat
de dubbele wasstraat ook
geschikt is voor personenauto’s. “We hebben zowel een
truck- als een autowasstraat
waardoor het geschikt is
voor auto’s, busjes, caravans,
campers en vrachtwagens.
Voor personenauto’s hebben
we aantrekkelijke tarieven

vanaf 7,50 euro tot 11 euro
voor de meest uitgebreide
behandeling.” Als extra
service ondergaan de vierwielers eerst een grondige
voorbehandeling voordat ze
de wasstraat in gaan: “Daarbij hanteren wij het ‘wassen
zonder krassen principe’ met
een speciale beschermende
wax tegen uiteenlopende
weersomstandigheden die
bovendien zorgt voor een
snelle krasvrije reiniging.”
Zes dagen per week open
en tankstation 24/7
‘Truck en Carwash Center
Zuid Groningen’ is zes dagen
per week open. “Maar het
tankstation dat onlangs
vernieuwd en omgebouwd
is naar een ‘Avia Express’ is

24/7 open”, vult Jacqueline
aan. “Ons bedrijf is redelijk
uniek in de regio, want er
zijn weinig locaties waar je
vrachtwagens en bussen
kunt laten reinigen met een
speciale wasstraat. Bovendien zijn wij ruim gehuisvest
waardoor trucks en bussen
voldoende ruimte hebben
om te manoeuvreren.”
www.tcczuidgroningen.nl
‘Truck en Carwash Center
Zuid Groningen’ is gevestigd
aan de Ambachtsweg 2 in
Ter Apelkanaal. Telefoon:
0599-470 711 of mobiel:
06 5239 4019. Voor meer
informatie kunt u ook een
kijkje nemen op
www.tcczuidgroningen.nl
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