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op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
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Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onderscheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket:
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een high tea of lekkere lunch. Bovendien
beschikken we nu ook over een fatsoenlijk
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Hoortoestel nodig? Belastingdienst betaalt mee!
Goed nieuws als u overweegt in 2018 een vrijblijvende gewenningsperiode
met hoortoestellen te starten. De belastingdienst betaalt namelijk mee bij
de aanschaf van uw hoortoestel(len)
Profiteer dit jaar
De aanschaf van uw hoortoestel is, ook in 2018, als onderdeel van de ‘specifieke zorgkosten’, weer aantrekkelijk fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan
het belastingvoordeel behoorlijk oplopen. Het kan daarom

interessant zijn om uw hoortoestel in 2018 te kopen. Het
fiscale voordeel op uw hoortoestellen kan maar liefst
oplopen tot 50% van de totale aanschafwaarde. Informeer
bij de audiciens van Van den Berg Hoortoestellen naar een
persoonlijke berekening van uw belastingvoordeel.

Het belastingvoordeel geldt alleen over het bedrag dat u
volledig particulier aan hoortoestellen besteedt. Anders
gezegd, u ontvangt belastingvoordeel als u geen gebruik
maakt van de vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Rekenvoorbeeld
U schaft bij Van den Berg Hoortoestellen twee Muse iQ
r2400 toestellen aan. Deze hoortoestellen van de grootste
hoortoestelleverancier van Amerika, Starkey, zijn op dit moment de meest geavanceerde oplaadbare hoortoestellen
ter wereld. Deze A-merk hoortoestellen koopt u tijdens de
actie “2e Muse iQ r2400 met 50% korting” voor € 3.143,-.
Uw jaarinkomen bedraagt € 25.000 euro en u maakt geen
gebruik van vergoeding door uw zorgverzekeraar. Uw belastingvoordeel bedraagt dan € 1.442,-. De hoogte van uw
totale voordeel, tijdens deze actie, is maar liefst € 2.695,-.
Dubbel voordeel
Door dit dubbele voordeel kosten deze, oplaadbare highend hoortoestellen, u in de actieperiode slechts € 860,- per
stuk, inclusief een gratis design laadstation!
Profiteer dus nog dit jaar van de voordelen, Van den Berg
Hoortoestellen informeert u graag over de uitgebreide
mogelijkheden.
Borger, dichterbij dan u denkt
U vindt deze hoorspecialist aan de Torenlaan 12C in Borger
(naast Radio Vogelzang). De locatie is uitstekend bereikbaar
en er is volop gratis parkeergelegenheid voor de deur.
De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot
17:00 uur. Loop gerust eens binnen voor vrijblijvende
informatie en een gratis hoortest of bel voor een afspraak:
0599 – 235 444.
Tot horens bij Van den Berg Hoortoestellen!
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'Er is altijd iemand vrolijk als je thuis komt!'
door Jaap Ruiter
Onlangs heeft Hondenschool Zuid-Oost Groningen in
Vlagtwedde het 25-jarig jubileum gevierd middels een
Open Dag, demonstraties en een gezellig samenzijn voor
alle leden. Voorzitter Roland Lemminga en bestuurslid
Betsie Lemminga kijken daar tevreden en met een goed
gevoel op terug. "Het was een heerlijke dag met een geweldige sfeer en bevestigt nog maar eens de onderlinge
verbondenheid van de leden", vertelt Roland Lemminga.
"Maar hoe gezellig het ook kan zijn, en hoe betrokken
de leden onderling ook met elkaar om gaan, bij Hondenschool Zuid-Oost Groningen staat de liefde en de passie
voor de hond voor op. Als hondenliefhebbers weten we
als geen ander hoe fijn het is dat er altijd iemand vrolijk is
als je thuis komt!"
Divers aanbod van cursussen
Hondenschool Zuid-Oost Groningen, met een fraaie trainingslocatie aan de Barlagenweg 10 in Vlagtwedde, geeft
een divers aanbod van cursussen: Puppy, Basis, Jonge
Hond, Gevorderden, Sociale Huishond, Behendigheid en
Hoopers. "Maar voordat er wordt getraind met de hond vragen we cursisten eerst wat ze willen en wat ze verwachten",
zegt Betsie Lemminga. "Dat voorkomt teleurstellingen. Wel
gaan we uit van het standpunt dat iedere hond opvoeding
nodig heeft. Dat kun je zelf proberen, maar beter is het om
het via een cursus van Hondenschool Zuid-Oost Groningen
te doen, omdat de ervaren instructeurs inzichtelijk maken
hoe je met je hond om gaat. Verder worden er veel tips,
adviezen en achtergrondinformatie gegeven."
Instructeurs gezocht!
Momenteel zit Hondenschool Zuid-Oost Groningen met een
luxe probleem. Er is zoveel aanwas van nieuwe cursisten
dat er een tekort aan instructeurs dreigt. "We zijn daarom
druk op zoek naar nieuwe instructeurs", geeft Roland Lemminga aan. "We bieden geschikte kandidaten alle faciliteiten. Zo vergoeden wij de opleidingskosten en bieden
ze een prachtige stageplek onder leiding van onze eigen
ervaren en goed opgeleide instructeurs. Zo ben ik zelf ook

bezig met de opleiding. Het huidige team van instructeurs
van Hondenschool Zuid-Oost Groningen is een leuke mix
van diverse opleidingen, waarbij de basisopleiding in Nederland altijd hetzelfde is, maar daarna kun je je specialiseren."
Beloning van goed gedrag
Bij Hondenschool Zuid-Oost Groningen worden alle nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van hondentraining op de
voet gevolgd en zijn instructeurs regelmatig op bijscholing.
Werd eerder vooral fout gedrag bestraft, tegenwoordig
wordt vooral goed gedrag beloond en niet gewenst gedrag
zo min mogelijk gecorrigeerd. "Daarmee leer je de hond
nadenken en houdt aangeleerd gedrag veel beter vast",
weet Roland Lemminga.

"Een hond wil over het algemeen best hard werken voor
een beloning, vaak in de vorm van een hondensnoepje.
Daarnaast is het belangrijk dat een hond een taak heeft
binnen het gezin. Maar ongeacht welke cursus er wordt
gevolgd, bij Hondenschool Zuid-Oost Groningen wordt
altijd op een goede, verantwoorde, positieve en vooral
hondvriendelijke manier les gegeven. En onderschat niet
hoe een cursus de onderlinge band tussen baasje en hond
verstevigd. Dat is heel belangrijk."
www.hondenschoolzogron.nl
Als u meer informatie wil of geïnteresseerd bent in de
opleiding tot instructeur, dan kunt u bellen naar 0682111405 of een kijkje nemen op de website
www.hondenschoolzogron.nl
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RetroCars: van Vlagtwedde tot Detroit,
de bakermat van Ford, en alles wat
daar tussen in zit!

door Jaap Ruiter
RetroCars uit Vlagtwedde is gespecialiseerd in klassieke auto’s, met een voorliefde voor klassieke Fords en Amerikaanse
merken. Het bedrijf van Johan Dijkman
neemt alle facetten van klassieke auto’s
voor zijn rekening: (deel)restauratie,
reparatie, APK gereed maken, onderhoud,
schadeherstel, verkoop en bemiddeling.
De eerste Ford Capri
"Bij het restaureren van auto's maken we
zoveel mogelijk gebruik van oude technieken en gereedschappen uit die tijd", zegt
Johan Dijkman, die al vroeg besmet raakte
met zijn passie voor klassieke auto's toen
hij op jonge leeftijd voor het eerst een Ford
Capri restaureerde en daarmee tientallen
prijzen won op evenementen in binnen- en
buitenland. "En al snel kreeg ik de vraag of
ik voor iemand anders ook een auto wilde
restaureren", blikt de restaurateur van klassieke auto’s terug in de tijd. "Ik kreeg zoveel
lol in het restaureren en daarna verkopen
van klassieke auto’s dat ik op een gegeven
moment het roer helemaal omgegooid heb.
Ik ben van huis uit elektrotechnisch installateur en had een eigen installatiebedrijf,
maar daar ben ik mee gestopt en verder
gegaan met RetroCars. Ik heb het vak van

restaurateur zelf moeten leren. Er is weliswaar een opleiding voor, maar je moet je
daarna zelf ontwikkelen en specialiseren."
Grote precisie en uiterste nauwkeurigheid
Johan Dijkman kan zich nu geen leven meer
voorstellen zonder klassieke auto’s. Het
restaureren van aparte vierwielers is zijn
lust en zijn leven en gaat met grote precisie en uiterste nauwkeurigheid. Meestal
komt de klassieker als een wrak binnen
en wordt vervolgens compleet gestript tot
alleen het koetswerk overblijft, dat volledig
wordt hersteld en opnieuw wordt gespoten.
Vervolgens worden alle onderdelen uit
elkaar gehaald en gereviseerd, gereinigd
en gepoetst. "Zelfs schakelaartjes", voegt
Johan Dijkman er aan toe. "Ik bouw de klassieker weer onderdeel voor onderdeel op
en als iets ontbreekt of niet meer te krijgen
is, maak ik het zelf. Ja, dat is monnikenwerk,
maar voor mij is er geen andere mogelijkheid. Ik doe het goed of ik doe het niet.
Anders heb ik geen voldoening. Als ik een
opdracht voor het restaureren van een klassieke auto aanneem wil ik alles zelf doen en
laat niets over aan de eigenaar. Ik wil niet
het risico lopen dat professioneel restauratiewerk wordt verprutst door onkunde van
de eigenaar, want ik verbind mijn naam er
wel aan!"

Als adviseur en reparateur betrokken bij
'Hollands Hoop'
Met zijn vakmanschap, kennis en ervaring
heeft Johan Dijkman inmiddels Europese
faam verworven. Vooral in Duitsland, Zweden en Frankrijk wordt zijn naam met het
nodige respect uitgesproken. Daarnaast is
Johan Dijkman vanwege zijn deskundigheid op het gebied van klassieke auto’s ook
toegetreden tot de ﬁlmwereld als er gebruik
wordt gemaakt van klassieke auto’s. "Zo ben
ik als adviseur en reparateur betrokken bij
de bekende Nederlandse dramaserie ‘Hol-

lands Hoop’ en lever ik een aantal klassiekers die gebruikt worden in de serie."
www.caprifever.com en
www.retro-cars.eu
RetroCars, voor restauratie, onderhoud,
reparatie en verkoop, en gespecialiseerd
in klassieke auto’s, is gevestigd aan de Wilhelminastraat 67 in Vlagtwedde. Voor meer
informatie, advies of vragen, kunt u bellen
naar 06 3300 4197 of een kijkje nemen op
www.caprifever.com, www.retro-cars.eu en
Facebook.
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Woonwinkel ’t Klooster Wonen in Ter Apel...
pure woonbeleving
’t Klooster Wonen is een sfeervolle woonwinkel met trendy en eigentijdse meubels
en woonaccessoires gehuisvest in een mooi pand in Ter Apel. "We hebben meerdere panden in Ter Apel bekeken", vertelt Tamara Wisman-Bahlmann. "En hebben
uiteindelijk gekozen voor deze A-locatie in het centrum. Er moest wel flink worden
verbouwd. Maar het resultaat is prachtig geworden.
’t Klooster Wonen staat voor ruim 300 vierkante meter pure woonbeleving”, vervolgt Tamara. De woonwinkel is ruim van opzet waardoor het brede assortiment aan
meubels, woonaccessoires en verlichting goed tot hun recht komen. Maar ook voor
cadeauartikelen en fashion kunt u bij ons terecht. Hierdoor kunnen we de klanten veel
bieden. U vindt er merken als BePureHome, By-Boo, Het Anker, Dijk Natural Collections,
Zusss, Mijn Stijl, Bagoa en nog veel meer. Voor een persoonlijk advies dat afgestemd is
op uw woonwensen kunt u ook bij ons terecht. Met de opening van de woonwinkel op
1 maart 2018 is een lang gekoesterde wens van Tamara in vervulling gegaan. "Van huis
uit heb ik de passie meegekregen voor interieurinrichting en had al jaren het plan voor
een eigen woonwinkel. En in december is de knoop uiteindelijk definitief doorgehakt”.
’t Klooster Wonen is geopend van dinsdag tot en met zaterdag en buiten de openingstijden op afspraak. Kom langs voor een kop koffie of een persoonlijk advies!
’t Klooster Wonen is gevestigd aan de Hoofdstraat 50a in Ter Apel, telefoon 0599 - 21
34 08. Kijk voor meer informatie en impressies op www.kloosterwonen.nl of volg ons
op Facebook en/of Instagram.
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Verhoeven Witgoed Service uit Stadskanaal is al 20 jaar
gespecialiseerd in deskundige reparatie en levering van
aantrekkelijk geprijsd witgoed
door Jaap Ruiter
Verhoeven Witgoed Service uit Stadskanaal viert het 20-jarig jubileum met
aantrekkelijke aanbiedingen. Zie bijgaande advertentie. "Al 20 jaar een eigen
bedrijf vind ik wel een mijlpaal waar we
even aandacht aan moeten besteden", is
de mening van Johan Verhoeven, die in
totaal al 38 jaar in het vak zit: eerst 18
jaar in loondienst bij een groothandel en
landelijke witgoed-leverancier, daarna 20
jaar als zelfstandig witgoed-monteur en in
al die jaren administratief bijgestaan door
echtgenote Gina. "Ik was destijds een van
de eerste ZZP’ers in Stadskanaal!"
‘Koop met service’
Johan Verhoeven is met Verhoeven Witgoed Service gespecialiseerd in deskundige
reparatie tegen een zeer scherp en concurrerend tarief en levering van aantrekkelijk
geprijsd witgoed. "Wat betreft verkoop van
witgoed hebben we een webwinkel met de

slogan ‘koop met service’, wat inhoudt dat
als je zelf niet wilt monteren en/of installeren mij er ook direct bij inhuurt. In overleg
met de klant wordt dan een passend tarief
afgesproken, wat afhankelijk is van het
soort apparaat. Voor klanten is het wel zo
prettig dat ik er direct vanaf het begin bij
betrokken ben, zodat ze bij eventuele problemen of vragen altijd terug kunnen vallen
op een deskundig en ervaren installateur."
Deskundig en ervaren
En deskundig en ervaren is Johan Verhoeven. Witgoed heeft voor hem geen verrassingen. "Ondanks alle technische ontwikkelingen is de basis in veel gevallen nog
steeds hetzelfde. Alleen de technologie verandert. Maar dat is voor mij geen probleem
omdat ik een echte techneut ben. Ik ben
altijd op de hoogte van alle technologische
ontwikkelingen. Niet alleen omdat dat nodig
is voor mijn werk, maar ook omdat ik het
gewoon leuk vind. Techniek is onderdeel
van mijn leven."

‘Nieuw kan altijd nog’
Juist door zijn interesse in techniek, zijn
vakmanschap en jarenlange ervaring zal
Johan Verhoeven niet snel het advies geven
om te vervangen als het apparaat stuk is.
Hij gaat verder dan een ander en pas als
Johan Verhoeven er zelf van overtuigd is
dat de kosten van repareren echt niet meer
opwegen tegen de aanschaf van een nieuw
apparaat, zal hij dat ook adviseren aan de
klant. "Nee, ik geef niet snel op, want nieuw
kan altijd nog. Het leven is al duur genoeg."
Nooit te oud om te leren
Vanwege zijn grote kennis en deskundigheid wordt Johan Verhoeven regelmatig
gebeld door jongere collega’s, als die er
niet meer uitkomen. "Ik ben altijd bereid om
mee te denken en mijn kennis te delen met
anderen. Geen probleem. Andersom bel ik
ook wel eens een monteur van een van de

bekende en betere merken met een eigen
reparatie- en servicedienst. Die jongens
zijn gespecialiseerd in dat bepaald merk en
weten daar vrijwel alles van af. Ook ik ben
nooit te oud om te leren!"
www.verhoevenwitgoedservice.nl
Verhoeven Witgoed Service is een erkend
UNETO-VNI (per 1-1-19 wordt dat Techniek
Nederland) Elektrotechnisch Reparatiebedrijf en is gevestigd aan de Stuurboord 24
in Stadskanaal. En vergeet u niet bijgaande
advertentie eens goed te bekijken, want
vanwege het 20-jarige jubileum van Verhoeven Witgoed Service zijn er aantrekkelijke aanbiedingen!
Voor vragen of informatie kunt u bellen
naar 0599-653475 of een kijkje nemen op
www.verhoevenwitgoedservice.nl
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Onrust Handelsonderneming, op de grens van
Stadskanaal en Nieuw-Buinen, heeft de zaken
uitstekend voor elkaar en is een ingeburgerd
begrip in de Kanaalstreek en wijde omgeving!
door Jaap Ruiter
Onrust Handelsonderneming bestaat uit een grote en veelzijdige handelsonderneming
met (bedrijfs)kleding, tuin- en parkmachines, gereedschappen, ijzerwaren en tuinverzorging en een servicegericht tankstation met wasboxen, hypermoderne krasvrije ‘rollover’ wasstraat en een uitgebreide shop. Maar om de zaken voor de vele klanten altijd
goed voor elkaar te hebben gaat niet vanzelf. "We hebben het afgelopen jaar dan ook
bepaald niet stil gezeten", zegt Alberta, samen met Arno Engelkes de drijvende krachten achter ‘Onrust’, dat inmiddels een begrip is in de Kanaalstreek en wijde omgeving.
Stihl en Viking
Zo is Onrust dealer geworden van de
bekende en gerenommeerde merken Stihl
en Viking, die de handelsonderneming zelf
hebben benaderd vanwege de uitstraling,
presentatie en de goed uitgeruste werkplaats van Onrust, waardoor onderhoud en
reparatie van alle merken in eigen beheer
worden uitgevoerd. "Stihl en Viking hebben
een breed assortiment elektrisch, accu en
brandstof aangedreven tuin- en parkmachines en zijn een uitstekende aanvulling op
ons eigen assortiment tuin- en parkmachines van EFCO, CastelGarden en Hustler",
vertelt Alberta. "De monteurs zijn inmiddels
al op training geweest bij Stihl en Viking."
Sterke, comfortabele, goed uitziende en
specialistische bedrijfskleding
Wat betreft bedrijfs- en vrijetijdskleding en
schoeisel staan de ontwikkelingen evenmin
stil bij Onrust. De afdeling is deels vernieuwd en in een ander jasje gestoken. Er
worden diverse merken gevoerd, waaronder FHB, dat vooral sterk is in modieuze
bedrijfskleding. "Sterk, comfortabel, goed
uitziend en specialistisch voor diverse
beroepen met bijvoorbeeld extra zakken
voor de timmerman en versteviging bij
de knieën voor de stratenmaker", vertelt

Alberta. "Vanwege onze passeries op locatie
beschikken we over de maten van werknemers van meer dan 200 bedrijven en heel
veel ZZP’ers. Dat heeft als voordeel dat
een werknemer of ZZP’er alleen maar hoeft
aan te wijzen wat hij of zij nodig heeft en
brengen wij binnen een kwartier ook het
logo en eventuele aanvullende teksten van
het desbetreffende bedrijf er op aan. Ideaal
als je heel snel iets nodig hebt. Wij zorgen
er bij Onrust altijd voor dat we een grote
hoeveelheid (bedrijfs)kleding op voorraad
hebben."
Milwaukee
Het elektrische handgereedschap bij Onrust
komt van het ijzersterke en bijna onverwoestbare Amerikaanse merk Milwaukee.
"Van Milwaukee voeren we het complete
assortiment", aldus Alberta. "Zij houden ook
demonstraties, zowel hier als op locatie. Een
sterk punt van Milwaukee dat ze ook heel
specialistische gereedschappen leveren
voor specifieke bedrijven."
Jaarlijkse Herfstshow op
25, 26, 27 en 28 oktober
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan
de jaarlijkse Herfstshow, die dit jaar op 25,
26, 27 en 28 oktober wordt gehouden. Het

programma is al rond maar wordt nog even
geheim gehouden. Alberta wil desgevraagd
een tipje van de sluier oprichten: "Er zijn
net als elk jaar weer heel veel demonstraties, zaterdag 27 oktober is het lekker snert
eten en als het weer het toe laat is er ook
een springkussen voor de kinderen. Verder
is de nieuwe wintercollectie binnen en is de
oude vertrouwde en bekende schipperstrui
weer terug, in andere kleuren, met leuk motief en soft shell bij de ellebogen! Maar het
is vooral verstandig om de kranten van de
volgende week goed in de gaten te houden,
want pas in die week maken we de meest

spectaculaire acties bekend! Ja, dat gaat
over fikse kortingen en is het voor bepaalde
artikelen zelfs 1 + 1, dus 1 betalen en 1
gratis. Nee, meer verklap ik niet…"
www.onrust.net
‘Onrust’ is gevestigd aan de Drentse Poort
1B in Nieuw Buinen. Voor informatie kunt
u bellen naar 0599-653042 of een kijkje
nemen op ww.onrust.net. En vergeet de
jaarlijkse Herfstshow met dit jaar wel heel
spectaculaire acties niet in uw agenda te
noteren!
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Specialiteiten Slagerij J. Hemmen in Onstwedde
bestaat op 1 november a.s. op de kop af precies
25 jaar en laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan!

door Jaap Ruiter
Op donderdag 1 november a.s. bestaat Slagerij J. Hemmen exact 25 jaar. Op die
dag houdt de ambachtelijke slagerij in Onstwedde een Open Dag en is iedereen
van 15.00 tot 20.00 uur van harte welkom. "Er komt een grote tent naast de slagerij en het wordt een ongedwongen receptie met hapjes en drankjes", vertelt
Johnny Hemmen. "Verder is er voor 25 euro een speciale jubileumtas gevuld
met onze beste producten. Voor elk jaar van kwaliteit een euro."
Kwaliteit
Kwaliteit is al 25 jaar de rode draad in de ambachtelijke slagerij van het ondernemersechtpaar Johnny en Jeichien Hemmen. Kwaliteit op het gebied van producten,
keuze, creativiteit, advisering, hygiene, presentatie, gepassioneerd vakmanschap
en service. De volwaardige en veelzijdige ambachtelijke slagerij heeft daarom veel
meer te bieden dan alleen een stukje vlees. U kunt er tevens terecht voor barbecue, buffet, gourmet, salades, hapjesschaal en zelfs voor een speenvarken aan het
spit. Daarnaast heeft Slagerij J. Hemmen een eigen traditionele worstenmakerij.
Vlees met een positief verhaal
Bij Slagerij J. Hemmen wordt al 25 jaar vlees met een positief verhaal verkocht,
laat Johnny Hemmen weten. "Daarmee bedoelen wij vlees van vee dat een diervriendelijk en waardig leven achter de rug heeft. Bovendien heeft vlees met een
positief verhaal een constante kwaliteit wat betreft samenstelling en versheid. Alle
vlees wat wij in de slagerij verkopen heb ik persoonlijk in handen gehad, gekeurd
en gesneden. En bij de geringste twijfel gaat het niet in de verkoop. Alleen het
beste is goed genoeg. Bovendien komt het vlees voor het merendeel hier uit de
buurt. Dat vind ik prettig en is ook nog eens duurzaam."
Gepassioneerd vakmanschap
"De smaak van vlees met een verhaal heeft vanzelfsprekend een veel betere
smaak", vervolgt Johnny Hemmen. "Dat is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de
bekende en dieronvriendelijke kiloknallers. Een goed stuk vlees wat op de juiste
manier is bereid is heel gezond. Het bevat de noodzakelijke eiwitten, vitamines en
ijzer." Vanwege het vlees met een positief verhaal, het complete assortiment, de
eigen befaamde worstenmakerij, de aanvullende specialiteiten en het gepassioneerde vakmanschap trekt Slagerij J. Hemmen klanten van ver buiten Onstwedde.
Johnny en Jeichien Hemmen en hun medewerkers zijn daar maar wat trots op. "Het
is fijn om te merken dat waar we met zijn allen zo hard voor werken gewaardeerd
wordt."
www.slagerijhemmen.nl
Specialiteiten Slagerij J. Hemmen, waar kwaliteit en ambachtelijk samen gaan, is
gevestigd aan de Dorpsstraat 38 in Onstwedde. Vergeet niet om 1 november in uw
agenda te noteren, want op die donderdag bent u van harte welkom om gezamenlijk het 25-jarig jubileum van de unieke specialiteiten slagerij te vieren. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0599-331914 of een kijkje nemen op www.slagerijhemmen.nl of op Facebook.
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Rustique biedt iedereen de mogelijkheid om
kennis te maken met de nieuwe locatie:
vrijdagavond 9 november voor genodigden en
zaterdag 10 november van 10.00 tot 15.00 uur
Open Huis voor iedereen!
Yvonne van Veen is erg in haar nopjes met het nieuwe onderkomen van Rustique aan de Technicumstraat 2 in Musselkanaal en
kijkt al reikhalzend uit naar vrijdagavond 9 november (een kennismaking voor genodigden) en zaterdag 10 november (een voor
iedereen toegankelijk Open Huis van 10.00 tot 15.00 uur) om alle
belangstellenden de mogelijkheid te geven om de nieuwe locatie
van Rustique te bewonderen. "Het ziet er mooi en stijlvol uit en
we zijn erg trots op het resultaat. Ondanks dat het veel ruimer
is, is het toch gelukt om de sfeer en de gezelligheid die Rustique
zo kenmerken te behouden. Het is trouwens de derde keer dat ik
verhuis. We noemen het daarom Rustique 3.0!"
Lycon en 'de Observ'
Omdat Rustique gekozen heeft voor Lycon hars en de daarbij
benodigde apparatuur, wordt er in het nieuwe onderkomen een
compleet nieuwe en zeer huidvriendelijke manier van waxen
toegepast, waaronder de veelgevraagde 'Brazillian wax'. "En als
Medisch Schoonheidsspecialist ben ik erg blij met de aanschaf van
eerder genoemde 'de Observ', waardoor wij nu ook in staat zijn om
de diepere huidlagen te analyseren en eventuele aandoeningen
haarscherp in beeld kunnen brengen", vertelt Yvonne, die er aan
toevoegt dat het trouwens heel leuk en informatief is om in je eigen
huid te kijken. "Met ‘de Observ’ zien wij wat de huid precies nodig
heeft en kunnen daar onze adviezen en behandelingen nog beter
op afstemmen, waardoor verwijzingen naar bijvoorbeeld een specialistische arts ook gemakkelijker gaan."
Dermapen
De Dermapen is nieuw in het behandelaanbod van Rustique. "De
Dermapen is het meest professionele en geschikte systeem op het
gebied van microneedling", legt Yvonne uit. "Een behandeling met
de Dermapen is een veilige, hygiënische en effectieve manier om
huidverbetering te bewerkstelligen, waarbij de huid in de diepte
vernieuwd en verfraaid wordt zonder de bovenste huidlaag (epidermus) te beschadigen. We kunnen met de Dermapen actieve acne,
rosacea en huidveroudering behandelen en beschadigde huid als
littekenweefsel verminderen en/of verbeteren."
Ook dit jaar weer kerstpakketten!
Tot slot is het goed om te weten dat ondanks de drukte van de
verhuizing de verkoop van kerstpakketten gewoon door gaat en er
bovendien nieuwe merken aan het assortiment zijn toegevoegd!
Bedrijven kunnen een bepaald bedrag doorgeven aan Rustique
waar vervolgens onwijs leuke pakketten van worden gemaakt die
op de gewenste datum klaar staan. "Ook aan de mannen is gedacht",
besluit Yvonne het interview. "Wat te denken van een stoer mannenpakket met de bierdouche: een douchegel bereid met hop. Plus
de warme sokken die om elke voet passen en is het pakket uiteraard
voorzien van een blikje bier met borrelnoten om een biertje met
vrienden te doen!"
www.salon-rustique.nl
Trouwens, nu het toch even over de kerst gaat, is het raadzaam om
tijdig te reserveren als u er tijdens de kerstdagen op uw best uit wilt
zien!
Rustique is gevestigd op de nieuwe locatie aan de Technicumstraat
2 in Musselkanaal en houdt op zaterdag 10 november van 10.00
tot 15.00 uur een Open Huis. Een dag eerder worden genodigden
in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het nieuwe
onderkomen. Yvonne van Veen en haar medewerkers heten u alvast
van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599637152 of u kunt een kijkje nemen op Facebook / Instagram of
www.salon-rustique.nl
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Aan de Havenstraat 1B in Onstwedde
kunt u terecht voor:


Fysio– en Manuele therapie



Bekkenfysiotherapie



Lymfe/oedeemtherapie



Kinderfysiotherapie (aan huis)



Dry Needling



Echo / Shockwave





Gespecialiseerde therapie voor schouder-,
lage rugklachten en hoofdpijn.
Indien nodig behandeling bij u thuis.

Sterk in beweging
www.prengerhoekman.nl

0597- 41 32 36

Aandacht voor al uw
gezondheidsvragen
Benu apotheek de Venen, de Venen 1 tel.0599-613873
Benu apotheek ter Maars, Velingspad 3 tel.0599-615756
Benu apotheek de Gele Klap Handelsstraat 57 tel. 0599-622486

We werken intensief samen met uw huisarts, specialist en
zorgverzekeraar.
Kom gerust eens langs.
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Winnaar jubileumactie
vanHoorn Installaties
bekend
vanHoorn Installaties
bestond 15 september
jl. precies tien jaar. Hier
waren zij uiteraard erg
trots op en wilden ze
graag met hun klanten
vieren.
Er was een speciale
actie met in totaal tien
prijzen! Men kon kans
maken op een gratis
Remeha ketel inclusief
installatie, 5x een waardebon t.w.v. € 100,- of
4x een waardebon t.w.v.
€ 75,-.
De prijsuitreiking is
inmiddels geweest en de
hoofdprijs is gewonnen
door Reint Schoenmaker
uit Bourtange, klant van
het eerste uur van vanHoorn Installaties!
Wij feliciteren iedereen
met hun gewonnen prijs!
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Eigenaar Tom van der Zwaag huurt nieuw winkelpand

Winkelpand Elektro van der Zwaag in
Musselkanaal door brandschade verloren gegaan
Door Gerry Grave
Het was een ontzettend grote ramp: de brand die in de avond van 20 september jl. en de daaropvolgende nacht in het centrum van Musselkanaal woedde.
De brand zorgde ervoor dat maar liefst tien winkeliers enorme schade on-

dervonden en hun winkelpand verloren zagen gaan met alle grote financiële
gevolgen van dien. Een ervan is Tom van der Zwaag uit Musselkanaal. Hij is
eigenaar van Elektro van der Zwaag in zijn woonplaats. Zijn winkelpand is weliswaar helemaal verdwenen, maar de ondernemer wanhoopte niet en vond een
nieuw onderkomen aan het Willem Diemerplein 3 in het dorp.
“Het was vreselijk. Ik kreeg om kwart over elf melding van de brand en ben er
naartoe gegaan om te kijken. Niet te bevatten. De schade is echt ongelooflijk.
Maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon doorgegaan.
Natuurlijk moet je eerst van alles regelen, maar nu zijn we enkele weken verder
en wist ik dat nog ergens een ruimte was. Ik ben gaan informeren en zo kon het
gebeuren dat ik een winkelpand aan het Willem Diemerplein 3 kan huren. Het is
trouwens een winkelpand dat groter is dan het vorige.”

Tom van der Zwaag

Van der Zwaag toont zich naar omstandigheden blij met het nieuwe pand en hoopt vanaf
half november a.s. zijn zaak aan het nieuwe
adres te gaan openen. Momenteel is hij druk
bezig de winkel in te richten. De verkoop van
de producten van Elektro van der Zwaag gaat
overigens ‘gewoon’ door. “Dat doe ik vanuit
huis. Mensen kunnen me gewoon op mijn
vaste nummer, 0599-416454, bellen.”

Adverteren in
RegioMagazine?
Bel 0599 - 61 33 36

GRATIS NAAR DE
ONSTWEDDER
FEESTWEEK?
Ga voor GRATIS E-tickets naar
www.naaronstwedde.nl
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Aan de Navolaan 10A in Stadskanaal is een Winkel
m/v gevestigd: Hobbix Computers en Crea Doetjes
door Jaap Ruiter
Je komt het niet vaak tegen, een zaak die voor zowel mannen als vrouwen de moeite
waard is om te bezoeken. Aan de Navolaan 10A in Stadskanaal is echter zo’n bijzondere
onderneming gevestigd. Hobbix Computers alles voor PC & meer en Crea Doetjes alles
voor jouw hobby delen dezelfde locatie!
Leuke combinatie
Dat Hobbix Computers en Crea Doetjes
onder 1 dak zijn gevestigd heeft alles te
maken met het ondernemersechtpaar Ferdinand en Yvonne Bouman. Ferdinand was al
langer gevestigd aan de Navolaan 10A met
Hobbix Computers toen Yvonne vorig jaar
aangaf ook een eigen zaak te willen beginnen. "Nou ja, 1 plus 1 is 2, dus is Yvonne er
bij in gekomen", vertelt Ferdinand Bouman.
"Omdat over het algemeen mannen interesse hebben in computers en vrouwen graag
mogen knutselen zou je kunnen stellen
dat we een winkel m/v hebben! Maar in de
praktijk blijkt dat ook vrouwen graag even
bij Hobbix komen kijken en mannen bij Crea
Doetjes. Dus die typische man-vrouw beeldvorming klopt niet. Hobbix en Crea Doetjes
zijn een leuke combinatie."
Hobbix
Hobbix Computers bestaat al meer dan 10
jaar, maar de passie voor computers bestaat
al veel langer bij Ferdinand Bouman. Na
jarenlang in de ICT als systeemnetwerkbeheerder werkzaam te zijn geweest, begon
hij in 2007 voor zichzelf. Eerst vanuit huis
en een webwinkel, later vanuit een eigen
zaak in het Stadshart, om zich in 2015 op
het huidige adres aan de Navolaan 10A te
vestigen. Hobbix was direct vanaf het begin
een succes vanwege klantvriendelijkheid,

deskundigheid, goed advies, een prima
service en een uitmuntende prijskwaliteitverhouding waarmee Hobbix bewijst dat je
voor een zeer betaalbare computer, randapparatuur en accessoires niet bij een van die
zogenaamde goedkope landelijke computer
en witgoedketens hoeft te zijn.
Allround inclusief reparatie
De allround computerzaak van Ferdinand
Bouman onderscheidt zich met inkt voor
vrijwel elke printer, zowel origineel als compatible. "En dat is uniek! Verder verkopen
we alle merken computers en randapparatuur omdat ik niet afhankelijk wil zijn van
een bepaald merk. Omdat we alles in eigen
beheer hebben, inclusief een eigen werkplaats, repareren we ook zelf en hoeven
daarom niets op te sturen. We repareren
niet alleen computers en randapparatuur
maar ook smartphones en tablets."
Crea Doetjes
Ondanks het prille bestaan van hobbyzaak
Crea Doetjes zijn de reacties alleen maar
positief. "Ik krijg vaak te horen dat men blij
is dat er weer een hobbywinkel in Stadskanaal is", zegt Yvonne Bouman, die van
kinds af aan al creatief bezig is en vorig jaar
haar lang gekoesterde wens van een eigen
zaak in de praktijk bracht met Crea Doetjes.
"Klanten zijn vooral blij dat Crea Doetjes

een breed assortiment plus veel accessoires
in huis heeft. Er is voor ieder wat wils: van
haken tot knutselen en van kaartjes maken
tot pergamano."
Onverminderd populair
Haken is een oude bezigheid, maar is nog
steeds onverminderd populair. Crea Doetjes
heeft diverse haakpakketten, waaronder die
van CuteDutch om zelf knuffels te haken,
die tevens ook kant en klaar te krijgen zijn.
"Verder bestaat er veel belangstelling voor
Diamond Painting, waarmee voorbedrukte
afbeeldingen worden ingevuld met steen-

tjes", legt Yvonne Bouman uit. "En heeft
décopatch met zijn decoratieve manier van
stukjes papier die op een voorwerp kunnen
worden aangebracht veel aanhangers. Net
als colorvelvet, het inkleuren van fluwelen
tekeningen. Daar heb ik complete sets van."
www.hobbix.nl en www.creadoetjes.nl
Hobbix Computers en Crea Doetjes zijn
gevestigd aan de Navolaan 10A in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen
naar het gezamenlijke nummer 0599750653 of een kijkje nemen op de websites
www.hobbix.nl en www.creadoetjes.nl
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Bij Het Woonhuis Groenewold in Stadskanaal
bent u meer dan een klant
door Jaap Ruiter
Het Woonhuis Groenewold in Stadskanaal staat bekend
als specialist op het gebied van sfeervol wonen met een
actueel, breed, en aansprekend assortiment kwaliteitsproducten voor elke stijl en ieder budget. Inmiddels
heeft de afdeling Verlichting ook een prominente plek
verworven binnen Het Woonhuis Groenewold. "We zijn
daar een jaar of vier geleden mee begonnen", zegt Peter
Groenewold. "Verlichting is een mooie aanvulling op ons
assortiment en verdient zeker in deze tijd van het jaar
extra aandacht omdat de dagen steeds korter worden en
een goed uitgekiend verlichtingsplan bijdraagt aan een
sfeervol interieur."
PVC
Het Woonhuis Groenewold biedt alles op het gebied van
een sfeervol interieur, behalve meubels. "Daarom kun je
bij ons ook alles mooi op elkaar afstemmen", legt Peter
Groenewold uit. "Ons assortiment bestaat behalve verlichting uit gordijnen, behang, raamdecoratie, tapijt, traplopers,
harde en zachte vloeren, vloeren van leer, jaloezieën en
binnen- en buitenzonwering. Vooral onze gordijnen met
fraaie en diepe weefplooi die tevens in tact blijft als je de
gordijnen dicht doet, zijn mateloos populair." Daarnaast is
Peter Groenewold lovend over de PVC-vloer, die aan een
niet te stuiten opmars bezig is. "Ik verkoop al geen laminaat
meer! PVC is zoveel beter en ligt zoveel mooier en is te verkrijgen in vrijwel alle denkbare kleuren, tinten en motieven.
Bovendien is het ongevoelig voor vocht en kan dus ook
in de badkamer of bijkeuken over bestaande plavuizen of
tegels worden gelegd. Ook vloerverwarming is zonder problemen te combineren met PVC, dat zelfs nog beter geleid
dan plavuizen. Maar PVC moet je niet zelf gaan leggen, dat
wordt door onze eigen vakmensen gedaan."
Full service
Het Woonhuis Groenewold biedt full service aan zijn klanten, wat inhoudt dat bij een nieuw of ander interieur alles
van A tot Z kan worden uitgevoerd door de Stadskanaalster
specialist op het gebied van sfeervol wonen. "Ik zou bijna
zeggen van A tot ZZ, want bij ons is een klant veel meer
dan iemand die iets komt kopen. Wij mogen graag geheel
vrijblijvend van gedachten wisselen als er plannen zijn voor
een nieuw of ander interieur, om er achter te komen wat
iemand mooi vindt en wat bij het huis past. Dat doen we
door goed te luisteren en horen wat de klant graag wil. Daar
moet je de tijd voor nemen en de klant die aandacht geven
die hij verdient. Pas als je je hebt ingeleefd in de klant kun
je adviseren en mee denken en uitleg geven. Want als je
niet luistert bestaat het gevaar dat je de klant iets aanprijst
wat hij achteraf toch niet zo mooi vindt."
Alles in eigen hand
Peter Groenewold komt vaak bij klanten thuis, vooral als
het interieur meer ingrijpend moet worden veranderd.

"Ik neem vaak foto’s die ik invoer in een
speciaal computerprogramma waardoor de klant elke kleur en elke vloer
kan uitkiezen en op het scherm direct
het resultaat kan zien. Dat is een prima
hulpmiddel om een interieur samen
te stellen dat echt bij de klant past en
waarbij decoraties, producten, materialen en kleuren voor vloer, wand en
plafond perfect op elkaar worden afgestemd. Uiteraard nemen wij alle werkzaamheden voor onze rekening, zowel
het op- en inmeten als het behangen,
stofferen, leggen van vloeren en ophangen van gordijnen. Alle puntjes worden
daarbij op de i gezet. Af is ook echt af
bij Het Woonhuis Groenewold. En van
het begin tot het eind blijf ik het aanspreekpunt. Dat is het
voordeel van een klein team."
www.hetwoonhuis.com
Het Woonhuis Groenewold nodigt u van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen in de verrassend grote speci-

aalzaak waar het actuele en ruime assortiment kwaliteitsproducten op een inspirerende manier worden getoond.
De specialist op het gebied van sfeervol wonen bestaat dit
jaar ook nog eens 60 jaar! Het Woonhuis Groenewold is
gevestigd aan de Hoofdstraat 84 in Stadskanaal. Telefoon:
0599-614490. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje
nemen op www.hetwoonhuis.com of Facebook.
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GRATIS NAAR DE
ONSTWEDDER
FEESTWEEK?
Ga voor GRATIS E-tickets naar
www.naaronstwedde.nl

Feest bij
Selekt Wonen
Ter Veen in
Borger tijdens
Oktober
Woonmaand!
Selekt Wonen Ter Veen in Borger pakt groots uit tijdens de feestelijke Oktober Woonmaand. Naast leuke
acties en aantrekkelijke aanbiedingen worden er ook
wooncheques en heerlijke wijnen weggegeven.
Tijdens Oktober Woonmaand vindt u in de showroom
de nieuwste collecties, in vele stijlen en smaken. Nu
het eerder donker wordt gaan we meer tijd binnen
doorbrengen dan buiten. Veel mensen krijgen hierdoor,
volgens Anthony ter Veen, de kriebels om het interieur
weer eens te veranderen. “Wat meer warmte, kleur en
gezelligheid. Zo halen we eigenlijk alles binnen wat we
buiten niet veel meer tegen komen in oktober. In onze
showroom kan de klant leuke ideeën en de nieuwste
trends op het gebied van sfeervol wonen en slapen
opdoen”.
Tijdens de Oktober woonmaand worden niet alleen de
nieuwst collecties getoond, maar worden ook 2 nieuwe
merken gepresenteerd - UrbanSofa en Richmond zijn
de nieuwste binnenkomers en zullen bij velen een
goed thuis gaan vinden.
Selekt Wonen Ter Veen actief in een grote regio
Selekt Wonen Ter Veen is met de showroom van
2500m2 in Wonen, Slapen en Zitten een grote meubelwinkel in de regio. “Behalve dat we daarmee in een
plaatselijke behoefte voorzien, vervullen we daarmee
ook een belangrijke regiofunctie”, iets waar Anthony
Ter Veen best trots op is. “Dagelijks kunt u Ter Veen
tegenkomen in een straal van zo’n 30-40 km rondom
Borger. De service gaat volgens Anthony verder dan het
kopje koffie en de vriendelijke verkoper die de klant
altijd mag verwachten. “Onze service is het overtreffen
van de verwachting van de klant”, aldus Ter Veen.
Selekt Wonen Ter Veen vindt u aan de Bloemdijk 1A in
Borger. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van
half tien tot zes uur op vrijdag is er koopavond en op
zaterdag sluit de winkel om vijf uur.

Adverteren in
RegioMagazine?
Bel 0599 - 61 33 36
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HOB Gieten wordt HOB Plaagdierexperts
Door Eline Lohman
GIETEN - Het bedrijf HOB Gieten – dat staat voor Hoekstra Ongedierte Bestrijding - verandert haar naam per 1 januari 2019 in HOB Plaagdierexperts. Zo wordt nog duidelijker
waar het bedrijf voor staat: expert zijn in het bestrijden van plaagdieren.
HOB Plaagdierexperts werkt voor het hele
noorden van Nederland en richt zich op
plaagdierbestrijding in de breedste zin van
het woord. “We bestrijden niet alleen, maar
lossen ook het probleem op,” vertelt Hans
Hoekstra. “Als mensen last hebben van een
plaag, dan komt dit altijd ergens vandaan.
Bijvoorbeeld door een lekkage aan de riolering of door een kapot dak. Wij sporen het
probleem op en gaan het probleem te lijf
en zijn daarmee meer dan een standaardbestrijder.”
HOB Plaagdierexperts houdt alles in eigen
huis. Mocht er onverhoopt geen expertise
zijn onder de medewerkers, dan wordt extern deskundige hulp ingeschakeld. Allerlei
plaagdieren pakt HOB Plaagdierexperts
aan: wespen, bedwantsen, ratten, muizen,
vlooien, mieren, kakkerlakken en steenmarters. Als steenmarter specialist van het
noorden heeft het bedrijf 20 jaar ervaring.
Hans: “Preventie is het enige dat werkt en
dat doen we in eigen huis. Ook wordt er
nagedacht over wat de steenmarter in de
toekomst verder nog zou kunnen doen bij
een woning of bedrijf, zodat het dier niet
meer terugkomt.
We geven garantie op onze werkzaamheden betreffende de steenmarter. Daarin zijn
we uniek in Nederland. Onze kracht is ons
specialisme en die service. Als een probleem toch blijft bestaan, dan lossen we het
op een goede manier op. Wij kijken naar het
probleem en lossen dit op met een goede
service.”

Hans is blij met zijn vak. “Het leuke is de
afwisseling. Geen dag is gelijk en ieder
probleem staat op zichzelf. We gaan naar
iemand toe en zoeken vervolgens naar een
oplossing voor het probleem samen met de
klant. De klant vormt onze ogen en oren,
want hij of zij woont op die plek en kan perfect met ons samenwerken. Daarbij kijken
we naar de beste oplossing zodat de klant
tevreden is en een probleem minder heeft.”
Dit jaar waren er veel wespen en HOB
Plaagdierexperts moest daar dan ook
regelmatig voor uitrukken. Ook de rattenproblematiek komen de medewerkers veel
tegen in de regio. “Er komen steeds meer
ratten. Dat heeft te maken met de vaak verouderde rioleringen en het voederen van
vogels, waardoor de ratten naar de huizen
toe gelokt worden. Een rat is een verzamelaar en komt naar een woning voor voedsel. Dat het aantal ratten toeneemt, heeft
niets te maken met het feit dat we geen
bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken tegen ratten.” HOB plaagdierexperts is
gecertificeerd om gif buiten te gebruiken
maar vangt de meeste ratten nog altijd met
klemmen.
Wie benieuwd is naar de mogelijkheden die
HOB Plaagdierexperts kan bieden, kan een
kijkje nemen op de website van het bedrijf,
www.hobgieten.nl
HOB Plaagdierexperts
Oelenboom 12 | 9641 VA Gieten
0592-262185
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Kornelius Badkamers & Keukens begrip in regio

STADSKANAAL – Kornelius Badkamers & Keukens in
Stadskanaal is de specialist voor de complete badkamer.
Bij Kornelius Badkamers & Keukens zijn niet alleen badkamermeubels, douches en toiletten te vinden, maar ook
complete keukens.
Kornelius Badkamers & Keukens is gespecialiseerd in het
ontwerpen, verkopen en plaatsen van badkamers en keukens. Er zijn allerlei verschillende stijlen keukens en badkamers te vinden – van landelijk tot modern en van klassiek

tot romantisch. “Wij zijn een begrip in de regio,” zegt Gerwin Geertsema over Kornelius Badkamers & Keukens. “Een
echt familiebedrijf, dat luistert naar de klant en goed advies
geeft. Dat wat we toezeggen aan mensen, komen we ook
na. Bij ons heerst een ongedwongen, gemoedelijke sfeer.
Die persoonlijke aanpak vinden wij belangrijk. Dat begint
al bij het samen kijken naar de wensen van de klant. Wij
bedenken vervolgens een plan dat goed bij iemand past.”
Na-service
Ook na-service wordt niet vergeten bij Kornelius Badka-

mers & Keukens. Gerwin: “Onze service houdt niet op bij
het plaatsen van onze producten. Wij gaan een stapje
verder en doen meer dan alleen verkoop en plaatsen. Is
het nodig dat we terugkomen voor bijvoorbeeld een kleine
aanpassing aan een badkamer of keuken, dan is dat geen
probleem.”
Kornelius Badkamers & Keukens
Koperslager 4 | 9502 DA Stadskanaal
0599-616016
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Folkers Rijopleidingen in Onstwedde heeft na 10 jaar
een mijlpaal bereikt en biedt nu alle rijopleidingen!
door Jaap Ruiter
Hij weet het nog als de dag van gisteren toen hij op 3 oktober 2008 voor de eerste keer
met een cursist in zijn lesauto de weg op ging. "En kijk nu eens", verzucht Mennie Folkers, samen met echtgenote Rianne, eigenaar van Folkers Rijopleidingen in Onstwedde.
"Tien jaar later zijn wij een van de grootste rijscholen in de regio met 13 instructeurs,
inclusief mij zelf, en leiden we op voor alle rijbewijzen nu we sinds kort ook over een
vrachtwagen met aanhangwagen beschikken."
Meer instructeurs
Terug naar 2008, toen Mennie Folkers als
rijschoolhouder de eerste voorzichtige
stappen zette naar het zelfstandig ondernemerschap. "Ik ben geen man van grote
risico’s en hield daarom in eerste instantie
mijn baan bij het Waterschap aan. Het plan
was om stapje voor stapje uit te breiden en
op termijn misschien een extra instructeur
er bij om wat flexibeler te kunnen zijn. Maar
dat plan moest ik al heel snel laten varen,
want er kwamen steeds meer aanmeldingen
van cursisten. Al heel snel was ik genoodzaakt om mijn baan bij het Waterschap op
te zeggen en meer instructeurs in dienst
te nemen om aan de groeiende vraag naar
rijlessen te kunnen voldoen."
C, CE en Code 95
Of er ooit een eind komt aan de groei van
de rijschool, wil de verslaggever weten.
Mennie en Rianne kijken elkaar eens aan
en schieten in de lach. "Och, dat hebben
we in de afgelopen jaren vaak tegen elkaar
gezegd als er weer een instructeur bij
kwam", zegt Rianne. "Maar een echte harde
afspraak is dat nooit geweest. We houden
van dit vak en hebben een geweldig team
dat graag iedereen van dienst wil zijn. En
‘nee’ verkopen of met wachtlijsten werken
past niet bij ons. Maar begin van dit jaar

3 x Q3) hebben ook de nodige aantrekkingskracht op toekomstige leerlingen. Daarnaast
geven we theorie in ons eigen theorielokaal
en bieden we leerlingen een app waarin de
afspraken en vorderingen staan. Dat wordt
door ons bijgehouden."

Altijd goede match
Mennie en Rianne Folkers zijn trots op hun
hadden we wel zoiets van dat het misschien team. "We zijn allemaal even gepassioneerd
nu wel tijd wordt om niet verder te willen
en staan altijd voor elkaar klaar", vertelt Rigroeien. Maar ja, dan komt er een vrachtwa- anne. "En juist omdat we een grote rijschool
gen met aanhangwagen en een zeer ervaren zijn kunnen we ook beter matchen. Zo
instructeur op je pad en word je weer heel
heeft de ene cursist liever een mannelijke
enthousiast omdat we nu ook de opleiding
instructeur, maar heeft de andere cursist
voor het rijbewijs C en CE, inclusief Code 95 een voorkeur voor een vrouwelijke instrucen bijscholing Code 95 kunnen aanbieden.
teur. Bovendien zijn we ook heel flexibel,
Dat was de enige rijopleiding dat nog niet
in ons pakket zat. Ja, nu we lesgeven in alle
categorieën is het nu Folkers Alle Rijopleidingen! En daar zijn wij eigenlijk best wel
een beetje trots op."
Aandacht en deskundigheid
Het succes van Folkers Rijopleidingen is
vooral te danken aan de manier van lesgeven: met aandacht en deskundigheid. "En
afspraak is afspraak bij ons", vult Mennie
Folkers aan. "Bovendien is een rijles ook
een echte rijles. We rijden geen rondjes
om lekker bezig te zijn. Na afloop hebben
leerlingen ook echt het gevoel dat ze iets
geleerd hebben! Dat zie je terug in het
bovengemiddelde slagingspercentage van
onze rijschool. Verder halen we geen leerlingen met leerlingen op en heeft iedere
leerling altijd dezelfde instructeur. Ook
bieden wij proeflessen voor elke categorie
tegen gereduceerd tarief. Maar eerlijk is
eerlijk, onze prachtige Audi's (5 x A3 en

bijvoorbeeld bij ziekte of uitval. En heeft
iedere instructeur weer zijn eigen aanpak
en specialiteit. Een grote rijschool met veel
instructeurs, passie voor het vak en een
goede planning heeft eigenlijk alleen maar
voordelen. Maar het is nu ook wel groot
genoeg, zeiden Mennie en ik gisteravond
nog tegen elkaar…"
www.folkersrijopleidingen.nl
Folkers Rijopleidingen is gevestigd aan
de Ter Wuppingerweg 3 in Onstwedde en
heeft tevens een opstaplocatie aan de H.M.
Brouwerstraat 2A in Winschoten. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0599-332560
of een kijkje nemen op www.folkersrijopleidingen.nl, Facebook of Instagram.

