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Ledsbetter Green Solutions in
Stadskanaal levert, monteert en
installeert laadpalen
door Jaap Ruiter
LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal
is een compleet, duurzaam, toonaangevend
en innovatief installatiebedrijf dat voortdurend bezig is met een nog duurzamere
toekomst. Ondanks de inmiddels al vele
toegepaste duurzame technieken staan we
volgens eigenaar Marc Wallinga nog maar
aan het begin van de energietransitie.
Carport met zonnepanelen en
ingebouwde laadpaal
Omdat de energietransitie een voortdurend
evoluerend proces is, levert, monteert en
installeert Ledsbetter Green Solutions nu
via ‘E-laadpaal.eu’ ook laadpalen bij zowel
particulieren als bedrijven, instellingen
en parkeerplaatsen. "Van traag tot snelle
laadpalen, voor alleen de auto, of een multiaansluiting voor auto, scooter, fiets en grasmaaier", somt Marc Wallinga op. "Daarbij
bied ik de keus uit 1-fase 230 Volt of 3-fase
380 Volt laadpalen. Sinds kort bestaat
tevens de mogelijkheid van een carport met
zonnepanelen en ingebouwde laadpaal."
Behalve ontzorgen nu ook ontladen
Ledsbetter Green Solutions breidt stap

Laserdeco.nl uit Ter Apel:
creatief met snijden, graveren en laseren
Lees er alles over op pagina 3!

Garage Petersen gaat door als
AutoParcours in Stadskanaal
Lees er alles over op pagina 19!
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Foto: Auniek K.E. Klijnstra
voor stap uit, maar wil wel voorop blijven
lopen in de energietransitie. Eerst kwam
led-verlichting, daarna zonnepanelen en
vervolgens levering en installatie van
wamtepompen voor (vloer)verwarming en
warm water voor de keuken en badkamer.
"Daarom is levering, plaatsing en installatie

van laadpalen een volgende logische stap
voor Ledsbetter Green Solutions", aldus
Marc Wallinga. "Je zou kunnen zeggen dat
we de mensen niet alleen ontzorgen maar
nu ook ontladen!"
(Lees verder op pagina 5)
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Laserdeco.nl uit Ter Apel: creatief met snijden,
graveren en laseren
door Jaap Ruiter
Laserdeco.nl in Ter Apel heeft de beschikking over een
professionele volledig computergestuurde laser snijgraveer machine waardoor zelfs meterslange oppervlakten met een maximale breedte tot 90 centimeter bewerkt
kunnen worden. De mogelijkheden met deze krachtige
laser-machine zijn welhaast onbeperkt. "Behalve sommige metalen is vrijwel elk materiaal geschikt voor deze
laser-machine", zegt Petra Groen, die vorig jaar is gestart
met Laserdeco.nl. "Ik graveer, snijd en heb ook de mogelijkheid in reliëf te werken."
Al jarenlang creatief bezig
Petra Groen is al heel lang creatief bezig. Zo werkte ze
jarenlang in een hobbywinkel en had thuis een vinylplotter waarmee ze ondermeer tekstborden maakte, t-shirts
bedrukte en daarnaast allerlei persoonlijke creaties ontwierp en produceerde. Vorig jaar werd Petra onverwachts
geconfronteerd met de mogelijkheid om een professionele
volledig computergestuurde laser snij-graveer machine
aan te schaffen.
Het leven heeft soms verrassende wendingen
"Soms komt er iets op je pad wat je totaal niet verwacht",
legt Petra uit. "Als je mij twee jaar geleden had gezegd dat
ik aan de slag zou gaan met creatief laseren, had ik je voor
gek verklaard. Maar zoals je ziet heeft het leven soms verrassende wendingen in petto. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik gevelreclame, naambordjes, relatiegeschenken,
sportprijzen, lampen, sieraden, kerstkaartjes, cadeau-,
interieur-, decoratie- en reclame- en promotie-artikelen
zou maken met een laser snij-graveer machine. Maar des
te langer ik er nu mee bezig ben, des te leuker vind ik het
worden, want de mogelijkheden van laseren zijn schier
onbegrensd. Ik ontdek steeds meer mogelijkheden en kan
mijn creativiteit er helemaal in kwijt. Dit is echt het leukste
wat ik tot dusver heb gedaan."
Per stuk of in serie
Petra maakt met Laserdeco.nl gebruik van diverse materialen. "Daarbij kun je denken aan hout, plexiglas, stof, papier,
karton, leer, steen, rubber, bepaalde metalen en glas", legt
de creatieve onderneemster uit. "Maar klanten kunnen ook
eigen materialen aanleveren om te bewerken. Dat kan per
stuk maar het is ook mogelijk om in serie te produceren,
waardoor tevens de zakelijke markt kan worden bediend.
Omdat deze laser snij-graveer machine ook meterslange

oppervlakten met een maximale breedte van 90 centimeter aan kan behoren diverse vormen van gevelreclame
eveneens tot de mogelijkheden."
Bestaand of uniek ontwerp
Petra voegt er aan toe dat klanten kunnen kiezen uit
bestaande ontwerpen, maar ook iets unieks kunnen laten
ontwerpen. "Dat kan de klant zelf doen en daarna het
ontwerp naar mij toe sturen, maar ik denk ook heel graag
mee om iets voor de klant te ontwerpen. Ook daarin zijn de
mogelijkheden onbegrensd omdat ik gebruik maak van geweldige software-programma’s die alle ontwerpen digitaal
‘vertalen’ naar de laser snij-graveer machine."
Fraaie en overzichtelijke website
Feitelijk gezien schieten woorden te kort om de ontelbare
mogelijkheden van de laser snij-graveer machine in tekst
uit te drukken. Dat is ook de reden dat Petra een overzichtelijke website met tal van schitterende voorbeelden

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
heeft laten ontwerpen waardoor iedereen kan zien wat er
allemaal mogelijk is met de laser snij-graveer machine van
Laserdeco.nl. "Daarbij ben ik veel dank verschuldigd aan
Danny Kunst van DeeKaa Ontwerp uit Onstwedde", besluit
Petra het interview. "Danny heeft een prachtige website
ontworpen die heel eenvoudig is om aan te passen, waardoor het voor mij een fluitje van een cent is om nieuwe
creaties toe te voegen. Ja, wat dat betreft zegt een mooie
foto meer dan duizend woorden."
Facebook en www.laserdeco.nl
Laserdeco.nl is gevestigd aan de Moersloot 36 in Ter Apel.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 18 39 40 69 of
mailen naar info@laserdeco.nl. U kunt ook een kijkje nemen op de Facebookpagina van Laserdeco.nl en uiteraard
op de website www.laserdeco.nl. Maar u bent eveneens
van harte welkom om gewoon eens langs te komen!
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Ledsbetter Green Solutions in Stadskanaal:
‘Overal waar een accu en
stekker aan zit hebben
we een laadpaal voor’
Vervolg van de voorpagina
Vanwege de snelle toename van elektrische voertuigen is Ledsbetter Green Solutions in
Stadskanaal nu ook het adres voor laadpalen, voor zowel de particuliere als de zakelijke
markt. Het aanbod is zeer divers, zoals u kunt zien op www.e-laadpaal.eu.
Langzaam of snel opladen
"Voor de particulier is vaak een eenvoudige laadpaal met 1 fase ruim voldoende, omdat
de auto de hele nacht kan opladen", vertelt Marc Wallinga van Ledsbetter Green Solutions.
"Maar er zijn ook situaties dat auto’s snel moeten worden opgeladen. Dan biedt een 3 fase
laadpaal van 380 Volt uitkomst, want zo’n hi-tech laadpaal is vooral geschikt voor hi-tech
auto’s als de nieuwe Mercedes of Tesla. Alle laadpalen kunnen worden uitgerust met een
pasje en informatie via je mobiel."

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
Multi-laadpalen
Ledsbetter Green Solutions plaatst laadpalen bij ondermeer woningen, bedrijven,
instellingen, parkeerplaatsen en sportparken. "Verder plaatsen wij laadpalen in
havens of aan steigers voor elektrische boten", voegt Marc Wallinga er aan toe. "Ook
zijn er multi-laadpalen voor zowel auto als
scooter, fiets en grasmaaier. Kortom, overal
waar een accu en stekker aan zit kan worden aangesloten op een laadpaal. Elektriciteit als brandstof is de toekomst."
Accupakketten voor thuis
Elk succes heeft echter zijn keerzijde. Nu
er zo massaal elektriciteit wordt opgewekt
is er een capaciteitsprobleem ontstaan
waardoor eigenaren van zonnepanelen in
sommige regio’s niet meer aan het net terug kunnen leveren. "Daarom komt ook de
huidige salderingsregeling steeds verder
onder druk te staan", voegt Marc Wallinga
er aan toe.
"Ooit komt het misschien zo ver dat er
zelfs moet worden betaald als opgewekte
elektriciteit terug wordt geleverd. Je kunt
het vergelijken met banken die nu ook
kosten in rekening brengen als er geld op
de bank staat in plaats van er rente over
te betalen, zoals altijd gebruikelijk was.
Daarom worden accupakketten voor thuis
steeds interessanter, om op deze manier
zelf opgewekte elektriciteit op te slaan en
gebruiken als je het nodig hebt. De huidige
situatie sluit niet op elkaar aan: ’s zomers
wek je de meeste elektriciteit op, terwijl je
het in deze periode het minst nodig hebt.
En wanneer je wel veel elektriciteit nodig
hebt, wek je zelf amper iets op."
Waterstofgas
Ledsbetter Green Solutions is voortdurend
bezig met een nog duurzamere toekomst
en is daarom tevens bezig om een systeem
te ontwikkelen waarbij een cv-installatie
kan worden omgebouwd voor waterstofgas zodat zonder al te veel problemen
kan worden overgeschakeld van gas naar
waterstof, met behoud van cv-ketel en
radiatoren. "De techniek is er al, maar het
gaat om de betaalbaarheid", besluit Marc
Wallinga.
www.ledsbetter.com en
www.e-laadpaal.eu
Ledsbetter Green Solutions is specialist
in duurzame, toonaangevende en innovatieve installatietechnieken en gevestigd
aan Spant 1 in Stadskanaal.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0599 - 85 05 56 of een kijkje nemen
op www.ledsbetter.com.
Voor laadpalen: www.e-laadpaal.eu
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Arjans Haardhout in Onstwedde: voor het
verwijderen en snoeien van bomen en haard- en
brandhout
Door Miranda Wolters
De naam van de onderneming van Arjan
Strockmeijer zegt het eigenlijk al, toen bij
begon lag de focus van zijn bedrijf voor al
op de verkoop van haard- en brandhout.
In de loop van de jaren werd die dienst
aangevuld met diensten gericht op het
onderhoud en het kappen van bomen.
Arjan is beslist geen hovenier, het echte
groene werk laat hij liever aan de goede
hovenier over maar het kappen en verwijderen van bomen doet hij graag. Dit is
ook waar het meeste van zijn haardhout
vandaan komt, namelijk van het kappen van
bomen bij particulieren. Arjan is gespecialiseerd in het verwijderen van bomen die
niet kunnen vallen. Dat wil zeggen dat het
dan om bomen gaat waar omheen geen
ruimte is om ze na het kappen te laten vallen. “We klimmen dan met een klimgordel
en klimijzers eerst helemaal naar boven,
mét een veiligheidslijn, en breken de boom
als het ware van boven naar beneden af.”
legt Arjan uit.
Het gaat dan eigenlijk altijd om bomen die
dood zijn of op een ongewenste plek staan
of om bomen die gekapt moeten worden
omdat ze overlast bezorgen. Arjan: ”Is een
boom dood, dan moet altijd eerst onderzocht worden of deze nog veilig genoeg is
om in te klimmen. Is dat niet het geval dan
moeten we een andere oplossing zoeken.”
Wat tegenwoordig best weleens voorkomt

is dat een boom moet wijken omdat deze
teveel schaduw op een met zonnepanelen
gevuld dak veroorzaakt. De panelen brengen daardoor niet genoeg rendement op
en door de boom te verwijderen profiteert
men weer van een maximum opbrengst.
Voor het verwijderen van ieder soort boom
is een oplossing te vinden en de prijs van
de kap hangt af van de tijd die daarvoor
nodig is.
De boom wordt dus van bovenaf ‘afgebroken’ totdat er alleen nog een klein stukje
stam boven de grond uitsteekt. De stam kan
dan nog worden gefreesd, het zogenaamde
‘stobben frezen’. Hierbij wordt de stam tot
een diepte van ongeveer 20 centimeter
onder de grond weg gefreesd. Alles wat er
dan nog achterblijft sterft vanzelf af en zo
kan er een nieuw tegelpad of mooie groene
grasmat overheen aangelegd worden. Soms
moet er voor het verwijderen van een
boom, ook in uw eigen tuin, een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd worden.
De regels hiervoor verschillen per gemeente en Arjan kan u precies vertellen hoe dat
in uw gemeente zit. Het aanvragen van de
kapvergunning moet u als klant echter zelf
doen, dit kan eenvoudig online en hiervoor
bent u uw DigiD nodig.
Haardhout verkoopt Arjan het hele jaar
door, de grootste piek ligt hierbij in de
maanden september en oktober want dat
zijn natuurlijk de maanden waarin het weer
wat kouder gaat worden en de houtka-

chel weer aan gaat. U kunt uw haardhout
bij Arjan bestellen, hij komt het dan bij u
langsbrengen. Wilt u eerst graag weten hoe
en waarmee u het beste kunt stoken? Arjan
geeft u graag een goed advies.

Arjans Haardhout
Duinweg 1a | Onstwedde
Tel: 06 - 14 10 32 79
Email: strockmeijer46@hotmail.com
www.arjanshaardhout.nl
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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,-

Gaat u ook naar de Grote Muziekfeesten in Onstwedde? Gratis E-tickets via www.naaronstwedde.nl

11

Restaurant de Gaffel in Valthe combineert de Drentse
gastvrijheid met bijzonder smaakvolle gerechten
bereid met seizoensgebonden en regionale producten
Door Miranda Wolters
In een prachtige Saksische boerderij aan de rand van het dorp Valthe vindt u het restaurant van chefkok Roderik Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum. Lekker eten en drinken
is waar Roderik en Amanda van houden en ze doen dan ook niets liever dan de gasten
die naar het restaurant komen óók te laten genieten van de bijzondere en smaakvolle
gerechten die Roderik en zijn team voor hen bedenken en bereiden.
“Wat wij graag willen is dat iedereen zich
hier welkom en thuis voelt zodra ze over de
drempel stappen”, zegt Amanda. “Iedereen
is welkom en onze menu’s zijn dan ook zo
samengesteld dat we gerust durven te zeggen dat iedereen ervan zal genieten.” Roderik besloot jaren geleden, in 2007, om af
te stappen van de à la carte menukaart en
voortaan zijn gasten te gaan verassen met
zijn maandelijks wisselende verrassingsmenu’s. Zo is het op dit moment bijvoorbeeld mogelijk om het diner te starten met
kaviaar en champagne, gevolgd door een
3- tot 7 gangenmenu, eventueel aangevuld
met lekkere wijnen. Amanda:” Qua wijnen
hebben we met ongeveer 200 verschillende wijnen de meest uitgebreide wijnkaart in de regio. Ik weet over vrijwel alle
wijnen wel iets te vertellen en weet ook
welke wijn bij welk gerecht past.” Bij ieder
verassingsmenu wordt ook een speciaal
wijnarrangement samengesteld waarvoor
gekozen kan worden maar vanzelfsprekend
is het ook mogelijk om een fles rode en
een fles witte wijn aan tafel te laten komen
waarbij het team van de Gaffel precies
kan aangeven welke wijn dan het beste bij
welke gang gedronken kan worden.

Verse ingrediënten, regionale- en
seizoensproducten
Potjes en pakjes zult u bij Roderik in de
keuken niet vinden, hij kookt uitsluitend
met verse ingrediënten die uit eigen tuin of
van leveranciers uit de regio komen. “We
maken zoveel mogelijk gebruik van seizoensproducten. Zo komt het paddenstoelenseizoen er bijvoorbeeld weer aan en dat
betekent dat we binnenkort met de hele
keukenbrigade op onze elektrische scooters het bos in gaan om eekhoorntjesbrood
te gaan zoeken. Die liggen dan ’s avonds
op de borden van onze gasten. Gerechten
worden ook allemaal vers bereid, inclusief
het brood, ijs en desserts.” Roderik en zijn
team bedenken zoals gezegd iedere maand
weer een nieuw verassingsmenu. Gerechten die op dit moment geserveerd worden
zijn bijvoorbeeld borrelhapjes zoals een
tijgersoesje met een krokantje van biet, een
schuim van oude kaas met droge worst en
Amsterdamse ui en een bitterbal van ree.
Maar ook een soep van courgette uit eigen
tuin, tarbot met een crème van bloemkool
en krokante bloemkool gepaneerd in panko
met citroen en een kreeftensaus. En, als
hoofdgerecht, een rouleau van het Livar
varken uit Limburg met knoopchampig-

nons, wat salie uit eigen tuin met krokant
gefrituurde oesterzwam en wat zoete aardappel. In het najaar staan er dan, behalve
het eekhoorntjesbrood, bijvoorbeeld ook
spruitjes en verschillende kolen op het
menu.
Reserveren
Wilt u komen genieten van de Drentse
gastvrijheid en smaakvolle gerechten van
de Gaffel? U bent van harte welkom, de
Gaffel werkt uitsluitend op reservering.

U kunt reserveren voor de lunch op zondagmiddag. En van woensdag tot zondag
kunt u reserveren voor het diner. Het restaurant is vanwege de huidige maatregelen
tot uiterlijk 00.00 uur voor u geopend.
Restaurant de Gaffel
Odoornerweg 1
Valthe
tel. 0591 - 51 35 36
info@restaurantdegaffel.nl
www.restaurantdegaffel.nl

300 occasions
GR ATIS ENTREE

EUROHAL VAN DER VALK

ZUIDBROEK
donderdag

14
OKTOBER

13.00 - 21.00 uur

vrijdag

15
OKTOBER

13.00 - 21.00 uur

zaterdag

16
OKTOBER

11.00 - 17.00 uur

zondag

17
OKTOBER

11.00 - 17.00 uur
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De Schaapsberg in Zandberg, jouw locatie voor
iedere gelegenheid
Door Miranda Wolters
De Schaapsberg in Zandberg is al sinds jaar en dag dé locatie die
geschikt is voor iedere gelegenheid, voor grote bruiloften en intieme
verjaardagsfeestjes, voor grote en kleine groepen. Anja en Martin
Hartlief namen het party & zalencentrum in 2019 over van de vorige
eigenaren maar moesten na ruim een jaar, net als alle andere horecaondernemers, de deur tijdelijk sluiten vanwege corona. Inmiddels is
De Schaapsberg weer geopend en zijn er, onder voorwaarden, weer
mogelijkheden voor een bijeenkomst of feestje.
“Het was een bizarre periode”,
begint Anja, “we mochten in het
begin van de coronacrisis open
blijven onder bepaalde voorwaarden maar moesten uiteindelijk
toch helemaal sluiten. Om toch
inkomen te kunnen blijven genereren begonnen we vrijwel direct
met het bedenken van allerlei
creatieve ideeën, we hebben
tijdens de gedwongen sluiting van
alles gedaan en uitgeprobeerd
en hebben dus absoluut niet
stilgezeten.”
Ontbijt met bubbels
Al vrij snel kwamen Anja en Martin
op het idee om ontbijtjes te gaan
samenstellen en bezorgen en
dit bleek een schot in de roos.
Er werd een goed doel aan de
ontbijtactie gekoppeld waarbij 2
euro van de verkoopprijs van het
ontbijt naar een goed doel ging.
Volgens Anja en Martin is een
goed ontbijt de beste start van de
dag en daarvoor is het zogenaamde ‘Ontbijt met Bubbels’ in het

leven geroepen. Het ontbijt met
bubbels is een uitgebreid ontbijt
met verse producten inclusief een
fles prosecco en 2 flûtes. Drink
je geen alcohol dan is er ook een
alcoholvrij alternatief. Heerlijk om
alleen of samen met je partner
van te genieten maar ook leuk om
cadeau te geven aan iemand voor
een verjaardag of jubileum of op
Valentijnsdag, Vader- of Moederdag of welke gelegenheid dan
ook. Anja: “Behalve de ontbijtjes
waren en zijn ook de High Tea’s
erg succesvol, deze wordt in
principe afgehaald maar kan in
overleg ook bezorgd worden.”
Feest of bijeenkomst
organiseren?
“Inmiddels zijn de regels omtrent
corona wat versoepeld en is er
gelukkig weer een en ander mogelijk qua feesten en bijeenkomsten”, vertelt Anja. “Nog steeds
moet er rekening gehouden
worden met het feit dat gasten
voldoende afstand van elkaar

moeten kunnen houden maar de
zalen bij De Schaapsberg zijn daar
gelukkig groot genoeg voor. We
kunnen op dit moment groepen
van minimaal 15 tot maximaal
40 tot 60 personen ontvangen.
We hebben in totaal 3 zalen tot
onze beschikking dus meerdere
groepen tegelijkertijd zijn ook
mogelijk, voor iedere groep is er
dan een eigen ruimte beschikbaar.
Live Muziek en met alle gasten
dansen op de dansvloer is helaas
nog steeds niet toegestaan maar

een DJ mag dan weer wel en een
feestje met achtergrondmuziek
kan dus toch gewoon.” Gelukkig
zijn er door Anja en Martin best
veel alternatieven bedacht om er
met de mogelijkheden die er zijn
toch een leuke dag, middag of
avond van te kunnen maken. Zo is
er bijvoorbeeld ook een autopuzzelroute uitgezet die gereden kan
worden en zijn er leuke musea in
de buurt die het bezoeken waard
zijn en is het ook mogelijk om
met het hele gezelschap te gaan

klootschieten of andere leuke
spellen te doen. Anja en Martin
gaan graag met je in overleg over
wat er wel kan, denken mee en
luisteren graag naar je ideeën, je
bent van harte welkom!
Zalen & Partycentrum
De Schaapsberg
Kerklaan 20
9564 PA Zandberg / Musselkanaal
Tel. 0599 - 41 29 41
www.deschaapsberg.nl
info@deschaapsberg.nl
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Live in de Overdekte MuziekArena op het Evenemen
Vrijdag 5 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
1
met Live on Stage: Jannes, Hazes Tribute Show, Lucas & Gea,
Guus Meeuwis Tribute, Henk Harders, Bouke & DJ Feike v/d Berg

e Av
ond

Zaterdag 6 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
2
met Live on Stage: Stef Ekkel, René Becker, Evert Baptist, Jurgen Jonkers zingt
Frans Bauer, Nick Stricker zingt Jan Smit, Burdy, John de Bever, Ancora,
Stevan Bloema, Marco Schuitmaker, Wendy de Laet & DJ Feike v/d Berg

e Av
ond
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MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE
Gaat u ook naar de Grote Muziekfeesten in Onstwedde? Gratis E-tickets via www.naaronstwedde.nl

ntenterrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.
Vrijdag 12 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Q Music The Party

Zaterdag 13 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Mooi Wark Live in Concert!

GRATIS E-TICKETS:

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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Genieten van je eigen
spa wellness met de
hottubs en sauna’s van
Drentse Hottub

Je kent het waarschijnlijk wel, in de drukte van alledag ren je van hot naar her en heb
je soms het gevoel door te moeten gaan tot je erbij neervalt. Vrijwel iedereen ervaart
regelmatig stress en dat het juist dan belangrijk is om regelmatig te ontspannen is
inmiddels wel wetenschappelijk bewezen. Drentse Hottub, het bedrijf van Laurens
Meijer, kan je daarbij een handje helpen want hij levert sinds kort authentieke houten
hottubs en sauna’s die je gemakkelijk in je tuin kunt laten plaatsen om zo je van eigen
spa wellness te genieten.
“Oorspronkelijk zijn we evenementen
organisatoren en houtbouwers”, vertelt
Laurens, “Drentsehottub.nl valt onder
Living for Good, het bedrijf waarmee we
onder andere blokhutten bouwen en weten
wat ontspanning met de mens doet. Her
en der kwamen we bij klanten hottubs
of sauna’s tegen die van erg wisselende
kwaliteit waren en toen we na lang zoeken
kennismaakten met hottubs en sauna’s
van een familiebedrijf uit Litouwen wilden
we deze maar wat graag naar Nederland
halen. Gelukkig mochten we dus exclusief
importeur voor Nederland van deze mooie
authentieke producten worden.”
Hottubs
Alle hottubs zijn handgemaakt waarbij het
beste hout gebruikt word en allemaal zijn
ze bedoeld voor gebruik buiten, dus in de
tuin. Daarnaast worden ze standaard op
hout warmgestookt. De binnenkuip van
de hottub is van glasvezel gemaakt en het
grote voordeel van dit materiaal is dat het
onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te
houden is en bovendien gaat de binnenkuip ook niet lekken als er even geen water
in de hottub gezeten heeft. Dit is namelijk
bij een binnenkuip gemaakt van hout vaak
wel het geval omdat hout nu eenmaal
‘werkt’. Ander voordeel van het gebruik
van glasvezel is dat er ook ledverlichting of
massagestralen in de kuip gemonteerd kunnen worden, je kunt je hottub dus zo luxe
maken als je maar wilt. De hottub wordt
geleverd met een interne of een externe
kachel waarbij de hottub met een interne
kachel voldoende ruimte biedt voor 5 personen en in de uitvoering met de externe
kachel kunnen met gemak 8 personen
plaatsnemen. Wil je even lekker ontspannen en warm worden dan is je hottub in
ongeveer 1,5 uur stoken warm genoeg.

Sauna’s
Qua uitvoering kun je bij de sauna’s kiezen
voor een kubus- of barrelsauna. De kubussauna’s zijn vierkant of rechthoekig en
geschikt voor 2 tot 8 personen, afhankelijk
van de gekozen grootte van de sauna. De
barrelsauna ziet eruit als een groot uitgevallen wijnvat en is dus rond. De sauna’s
worden, net als de hottubs’s, op hout
gestookt maar zijn eventueel ook elektrisch
leverbaar. In beide gevallen is de sauna
ervaring, de opwarmtijd en het temperatuurbereik in de sauna ongeveer gelijk.
Levering
Voor zowel de hottubs als sauna’s geldt
dat deze in allerlei kleuren beits of lak
geleverd kunnen worden, bij de hottub kun
je daarnaast ook kiezen uit verschillende
kleuren voor de binnenkuip. Hottubs en
sauna’s worden kant en klaar bij je afgeleverd wat betekent dat je nog dezelfde dag
van je nieuwe aanwinst kunt gaan genieten.
Laurens: “We leveren trouwens niet alleen
aan particulieren maar ook aan verhuurbedrijven. Deze kopen de hottubs en sauna’s
bij ons en verhuren deze dan aan particulieren die slechts af en toe van spa wellness thuis willen genieten of nog twijfelen
over het wel of niet aanschaffen van een
hottub of sauna. Eventueel leveren we ons
product dan zelfs inclusief aanhanger zodat
deze gemakkelijk bij de klant gebracht en
gehaald kan worden.”
Wil je de hottubs en/of sauna’s graag met
eigen ogen zien? Dat kan natuurlijk, het
showterrein van Drentse Hottub is op
afspraak te bezoeken en hiervoor kun je
via de website of telefonisch een afspraak
maken.
www.drentsehottub.nl
Tel: 06 - 53 50 47 08
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Universeel garagebedrijf voor reparaties, onderhoud en service

Garage Petersen gaat door als AutoParcours in
Stadskanaal
door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Het welbekende gezicht van Marc achter de balie en de vakkundige
handen van de ervaren monteurs Alexander en Jeroen die sleutelen aan de auto’s
van de vele trouwe klanten. Eigenlijk is er niet zo veel veranderd nu Garage Petersen
AutoParcours heet en is gevestigd op een mooie zichtlocatie op bedrijvenpark
Vleddermond in Stadskanaal. “Zelfs de koffiemachine is meegegaan”, zegt de nieuwe
mede-eigenaar Jeroen de Jong lachend. De Jong runt de zaak samen met Jans Weits. In
hun nieuwe pand was ook voorheen een autobedrijf gevestigd.
Al dertien jaar is Marc het gezicht van het bedrijf.
Voor klanten die er met hun auto komen voor regulier
onderhoud, een beurt, apk, aircoservice of een setje
nieuwe of uitstekende gebruikte banden staat Marc klaar
met een lach, vriendelijk woord en een helder verhaal over
de wenselijke reparaties en te verwachten kosten: “Alleen
de naam en locatie zijn veranderd, verder blijft alles bij het
oude. Ik vind het heel mooi dat ons bedrijf na de overname
bijna volledig intact blijft.”
Service en onderhoud
Marc en zijn collega’s trots op de prachtige, nieuwe
werkplaats met allemaal gloednieuwe apparatuur en
gereedschappen. Zo staat er diagnose-apparatuur voor alle
merken en types auto’s. Zelfs voor de nieuwste modellen is
alles aanwezig om service en onderhoud met behoud van
fabrieksgarantie uit te voeren: “Hiermee kunnen wij elke
autobezitter optimaal van dienst zijn. En dat houdt niet
op bij goede reparatie tegen een gunstige prijs. Het gaat
ook om contacten met klanten. Een kopje koffie tijdens
het wachten, een praatje en een luisterend oor. We bieden
onze klanten gratis thuisbrengservice en wie dat wil, mag
een gratis leenfiets gebruiken.”
Gunstige tarieven
Marc benadrukt dat ook de bekende gunstige tariefstelling
gehanteerd blijft: “Het werkplaatstarief verandert niet.
Onze bestaande en nieuwe klanten profiteren van

een zeer gunstige prijskwaliteitverhouding.” Weits
en De Jong kennen die
aantrekkelijke tarieven als
geen ander omdat zij als
eigenaren van leasebedrijf
LeaseParcours - eveneens
verhuisd van Nieuw-Buinen
naar het nieuwe pand in
Stadskanaal - jarenlang
vaste klant waren van
Het team van AutoParcours met vlnr. bedrijfsleider Marc, mede-eigenaar Jans en de monteurs
Garage Petersen voor
Alexander en Jeroen (foto Jan Johan ten Have)
rijklaar maken, service,
onderhoud en reparaties
van de leaseauto’s in deze regio: “De overname van Garage graag gezien zouden willen worden”, zegt De Jong. Hij
Petersen was voor ons leasebedrijf een mooie kans om
benadrukt dat particulieren de auto’s kunnen kopen - met
nog meer diensten in eigen huis onder te brengen. Ook
of zonder financiering. Voor zakelijke klanten bestaat er
betekent het voor ons een uitbreiding naar de particuliere
bovendien de mogelijkheid om de auto via LeaseParours in
markt: elke eigenaar van een personenauto of lichte
de lease te nemen.
bedrijfsauto kan bij ons terecht.”
Kennismakingsacties
Naast garagebedrijf is AutoParcours ook handel in jonge
Iedereen kan de komende tijd extra voordelig kennismaken
gebruikte personenauto’s. In de showroom en op het
met het nieuwe pand, de producten en diensten van
buitenterrein staan inmiddels zo’n veertig occasions van
AutoParcours. Er zijn in de maanden die volgen diverse
hooguit een paar jaar oud en met een lage kilometerstand.
aantrekkelijke kennismakingsacties. Wat die acties precies
“Het is de bedoeling dat we ons aanbod langzaam maar
zijn? Bekijk daarvoor de advertentie in deze krant. En houd
zeker verder uitbreiden. Daarbij leggen wij de lat hoog bij
de krant ook de komende maanden in de gaten, want
de inkoop: wij bieden alleen auto’s waarmee wij ook zelf
AutoParcours heeft nog vele leuke verrassingen in petto.
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WEER GRATIS NAAR DE GROTE
MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE
Live in de Overdekte MuziekArena op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde:
			
			
			
			

Vrijdag 5 november:
Zaterdag 6 november:
Vrijdag 12 november:
Zaterdag 13 november:

Het Noordelijk Muziekfeest 2021 - 1e Avond
Het Noordelijk Muziekfeest 2021 - 2e Avond
Q Music The Party
Mooi Wark Live in Concert

Ga voor meer info en GRATIS E-TICKETS naar www.naaronstwedde.nl
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Hoving Duurzaam in Emmen: duurzaam wonen en
leven met energie
Het duurzaam maken van de samenleving is al sinds april 2018 de missie van Gerard Hoving en Wilma Prins van Hoving Duurzaam in Emmen. Duurzaam wonen en leven bereik je niet alleen door simpelweg zonnepanelen op het dak
van je woning te laten installeren, daar komt veel meer bij kijken. Gerard en Wilma hebben zich ten doel gesteld iets
voor de samenleving en hun klanten te betekenen op het gebied van duurzaam wonen en leven en hun dienstenpakket gaat dus verder dan alleen het verkopen van zonnepanelen.
“We begonnen in eerste instantie onder een andere naam
en boden alleen zonnepanelen aan maar de ervaring
leerde ons al snel dat we verder dan dat moesten gaan.
We besloten daarom niet alleen ons dienstenpakket uit te
breiden maar ook van naam te veranderen”, vertelt Gerard.
“Logische volgende stap was de verhuizing van ons kantoor thuis in Nieuw-Weerdinge naar een ruim bedrijfspand
aan de Phileas Foggstraat in Emmen.”
Uitgebreid dienstenpakket
Het dienstenpakket van Hoving Duurzaam richt zich voornamelijk op het duurzaam wonen, leven én werken voor
zowel particulieren als het MKB. “De allereerste stap die je
moet maken als je duurzamer wilt wonen en leven is het
bepalen van je behoeftes en de betaalbaarheid daarvan,
nu en in de toekomst”, aldus Gerard. “Daarom is dat ook
het allereerste dat ik met klanten zal bespreken, ik vraag
hen wat ze willen om op die manier goed te kunnen bepalen wat daarvoor nodig is. Zo kom ik uiteindelijk tot een
goed en eerlijk advies.” Onderdeel daarvan kan advisering
over de financiering van de te nemen maatregelen om
duurzamer te kunnen wonen zijn. Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en
bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Deze voordelige lening kan een optie zijn maar er zijn ook andere mogelijkheden. Hoving Duurzaam kan u, voor een financiering,
in contact brengen met de juiste mensen zodat u, tegen
aantrekkelijke voorwaarden en rentes, kunt financieren.
Alles op het gebied van stroom en warmte zoals de verkoop van zonnepanelen en warmtepompen en de installatie ervan doet Hoving Duurzaam zelf en voor alle andere
zaken werken ze nauw samen met andere bedrijven. “We

zijn inmiddels zover dat we over een enorm netwerk van
vakmensen beschikken en we dus op ieder moment in
het (ver)bouwproces het juiste poppetje op de juiste plek
kunnen zetten”, zegt Gerard hierover. Denk hierbij aan
energiebesparende maatregelen zoals kunststof kozijnen,
dubbelglas of spouwmuurisolatie. Een project waar Gerard
en Wilma erg trots op zijn is bijvoorbeeld de complete verbouwing van een vakantiewoning in Sellingen, een project
waarbij ze intensief samenwerkten met andere vakmensen
en waarbij de nul op de meter gerealiseerd werd.
Onderhouds- en servicecontract voor zonnepanelen
Voor een zo hoog mogelijk rendement van uw zonnepanelen is het belangrijk deze regelmatig te onderhouden en te
inspecteren. Hoving Duurzaam biedt hiervoor verschillende servicecontracten aan waarbij de panelen in ieder geval
regelmatig schoongemaakt en geïnspecteerd worden. “We
kennen allemaal de nieuwsberichten over zonnepanelen
die in brand gevlogen zijn. Tussen de panelen en het dak
bevindt zich wat ruimte en vogels nestelen er bijvoorbeeld
graag. Omdat ze het vaak toch te warm vinden vertrekken
ze vaak alweer snel waarbij ze het nestmateriaal natuurlijk
achterlaten. De combi van de warmte en dat materiaal
zorgt uiteindelijk vaak voor brand. De ‘rommel’ onder
de panelen zie je vanaf de straat beneden vaak niet en
daarom is het dus best belangrijk regelmatig te inspecteren”, aldus Gerard. “Wij gebruiken daarbij onder andere
een speciale camera die eventuele ‘hotspots’ snel op kan
sporen.”
Toekomst
De mogelijkheden voor duurzaam leven en wonen zullen
in de toekomst volgens Gerard en Wilma alleen maar

groter worden. Gerard: “We kennen natuurlijk allemaal al
de term ‘levensloopbestendig’ wonen waarbij we dankzij
allerlei aanpassingen in de woning tot op late leeftijd in
ons eigen huis kunnen blijven wonen. De vooruitgang op
het gebied van domotica gaat nu zo snel dat het straks ook
zal zijn om de door je panelen opgewekte stroom zo slim
te gebruiken dat er niets verloren gaat en je omvormer
niet meer uit zal slaan omdat de spanning op het elektriciteitsnet te hoog geworden is omdat iedereen aan dat net
teruglevert. Zo zou je bijvoorbeeld juist op die momenten
je wasmachine kunnen laten gaan draaien.”
Meer weten of advies nodig?
Wilt u meer weten over wat Hoving Duurzaam voor u zou
kunnen betekenen? Neem dan contact op, Gerard adviseert u graag!
Hoving Duurzaam
Phileas Foggstraat 3 | Emmen | Tel: 0591 21 21 19
www.hovingduurzaam.nl
Facebook: www.facebook.com/hovingduurzaam
Instagram: www.instagram.com/hovingduurzaam
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Topkwaliteit park- en straatmeubilair, planken en
palen van gerecycled kunststof van Nedaplast in
Gieten
Ons klimaat, het milieu en de natuur zijn belangrijke
onderwerpen en iedereen probeert op zijn of haar manier
een steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat onze
leefomgeving zo schoon en gezond mogelijk blijft. Het
gebruik van kunststoffen heeft daarbij een slecht imago
want kunststof is slecht voor ons milieu.
Of toch niet…?
“Als we kunststof gaan vernietigen dan zullen we dat moeten verbranden en dan is dat inderdaad schadelijk voor het
milieu.”, zegt Erik Brands van Nedaplast in Gieten. “Maar
wat als we dat gebruikte kunststof recyclen, er iets anders
bruikbaars van maken, en het zo hergebruiken? Dan hoeven we het niet te verbranden, is er geen extra co2 uitstoot
en komt het bijvoorbeeld ook niet in de natuur terecht en
wordt het uiteindelijk juist een duurzaam en waardevol
product. Ik noem kunststof wel eens gekscherend het
‘nieuwe natuurprodukt’. Hout is ook mooi hoor maar wat
mij betreft horen bomen gewoon in het bos te staan om
co2 op te nemen, we horen ze niet te verbranden. Veel
hout kunnen we zo langzamerhand vervangen door het
gebruik van duurzaam kunststof maar we moeten wat dat
betreft leren omdenken. Ik hoop dat steeds meer mensen
de voordelen van het gebruik van gerecycled kunststof zullen gaan zien.”
Nedaplast importeert materialen uit Europese landen zoals
Duitsland, Polen, België en Tsjechië en maakt hier in Gieten
de mooiste park- en straatmeubelen van of levert palen en
planken waarmee terrassen of aanlegsteigers voor boten
mee aangelegd kunnen worden. Ook paardenboxen worden steeds vaker voorzien van kunststof planken.
Alle producten die door Nedaplast geleverd worden hebben een of meer keurmerken en gaan ontzettend lang

mee. Groot voordeel van het gebruik van kunststof in tuin
of park is ook dat je deze nooit hoeft te verven. Daardoor
minder werk, kosten en milieu schade. Overigens zijn er
op de website en in de webwinkel van Nedaplast nog veel
meer toepassingen van de producten te vinden dan er tot
nu toe genoemd zijn. Nedaplast levert bijvoorbeeld zelfs
stalmatten of paddockplaten voor in en om de stal en zelfs
parkeer- of routepaaltjes aan gemeenten en provincies.

meubilair zult tegenkomen.” Kortgeleden mocht Nedaplast
een honderdtal bankjes leveren aan de provincie Drenthe. Deze zullen langs de Drentse fiets- en wandelpaden
geplaatst worden en zijn erg herkenbaar geworden door
het in typisch handschrift gegraveerde woord ‘Drenthe’ in
de leuningen. “Dat handschrift gebruikt Drenthe al heel
lang in haar logo en wat bijna niemand weet is dat het het
handschrift van Vincent van Gogh is, die ooit een tijd in
Drenthe vertoefde, dat is toch mooi?” besluit Erik.

“Nedaplast producten kun je overal tegenkomen”, aldus
Erik. “Warchild heeft er op het dak van haar hoofdkantoor
een terras aangelegd en ook zijn er veel onderwijsinstellingen en recreatiebedrijven waar je ons park- en straat-

Nedaplast
Vlaskamp 2a | Gieten | Tel: 0592 - 26 19 26
www.nedaplast.com
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Nieuwe innovatie bij Panman Dak- en Gevelservice
in Nieuw-Buinen
door Jaap Ruiter
Panman Dak- en Gevelservice uit Nieuw-Buinen is een veelzijdig en all-round
bedrijf dat zich enerzijds toelegt op renovatie en vervanging van hellende en
platte daken en anderzijds gespecialiseerd is in re-conditionering (vernieuwen)
van daken, wanden, gevels en vloeren middels reiniging, coating en impregnatie.
TPO is een superieure dakbedekking
"TPO is op dit moment het beste van het beste", verklaart
Roy Panman. "Er zitten geen weekmakers in waardoor
het blijvend elastisch is. Verder is het ongelooflijk duurzaam, niet gevoelig voor krimp of uitzetting en wordt bij
verwerking moleculair aan elkaar bevestigd, waardoor er
uiteindelijk een naadloos geheel ontstaat. Daarnaast heeft
TPO de hoogste SRI-waarde, dat wil zeggen dat het veel
minder heet wordt dan traditionele dakbedekking. Een
hoge SRI-waarde geeft aan in welke mate zonnestralen
teruggekaatst worden en hoe verkoelend het materiaal is.
Omdat TPO wit van kleur is, is het wel even wennen. Maar
TPO heeft zijn superieuriteit ruimschoots bewezen door
moeiteloos de zwaarste testen te doorstaan. Inmiddels is
het op alle daken van Schiphol aangebracht."
Subsidie op TPO
Omdat TPO een hoge SRI-waarde heeft is het ook ideaal als
ondergrond voor de buiten-unit van een airco-installatie,
omdat de omgevingstemperatuur met TPO aanmerkelijk koeler is in vergelijking met bitumen waardoor er op
zonnige dagen veel minder warme lucht in koude lucht
omgezet hoeft te worden. In combinatie met andere energiebesparende maatregelen kan er voor TPO ook subsidie
worden aangevraagd.
Renovatie en vervanging
"Met renovatie en vervanging van hellende en platte daken
bedoelen wij alle werkzaamheden tussen de nok van
het dak tot en met de dakgoot", legt Roy Panman uit. "Ja,
zelfs het plaatsen van een nieuwe kapconstructie, inclusief isolatie, als het complete dak aan vervanging toe is.

Daarnaast voeren
wij bijkomende
werkzaamheden
uit als het leveren
en plaatsen van
dakramen en dakkapellen, aanbrengen
van gevelbekleding
en monteren van
nieuwe dakgoten."
Re-conditionering
Behalve renovatie en vervanging van hellende en platte
daken is er een tweede bedrijfstak binnen Panman Dak- en
Gevelservice die gespecialiseerd is in het zogenaamde
re-conditioneren. "Dat gebeurt middels reinigen en coaten
waardoor bestaande daken, gevels, wanden en vloeren
weer in nieuwstaat worden teruggebracht", vertelt Roy
Panman. "Denk hierbij aan dakpan-coating, gevel-coating,
metaal-coating voor bedrijfspanden, vloer-coating, impregneren en aanbrengen van vloeibare siloxaan dakbedekking voor platte daken, dat ook in de kleur wit kan worden
aangebracht, waardoor warmte wordt teruggekaatst en niet
wordt opgenomen."
Innovatie alleen als beter alternatief voor het
traditionele
Als een dak eenmaal is gerenoveerd of gereconditioneerd
volgt regelmatig de vraag van de eigenaar of er ook zonnepanelen kunnen worden geplaatst. "Daarvoor hebben we
een vaste samenwerking met een professionele partner,

die hierin is gespecialiseerd", zegt Roy Panman. "Wat dat
betreft zetten we ons maximaal in om aan de wens van de
eigenaar te voldoen en gaan we daarnaast voortdurend
mee met alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Dat is
tevens onze kracht, dat we niet willens en wetens vasthouden aan het oude vertrouwde. We staan altijd open voor
‘nog beter dan we al doen’, maar daarbij moet ik wel aantekenen dat wij niet innoveren om het innoveren, zo van
‘kijk ons een goed bezig zijn’. Nee, als wij innoveren dan is
het nieuwe product aanzienlijk beter dan het traditionele
product. Anders beginnen wij er echt niet aan."
www.dakengevelservice.nl
Panman Dak- en Gevelservice, uw all-round specialist op
het gebied van dak- en gevelreiniging, renovatie en spuitwerken, is gevestigd op de Drentse Poort 18 in
Nieuw-Buinen. Voor meer informatie kunt u bellen naar
0599 - 76 90 53 of u kunt een kijkje nemen op de informatieve website www.dakengevelservice.nl
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OCCASIONSHOW
ZUIDBROEK
De Eurohallen bij Van de Valk te Zuidbroek worden 14, 15, 16 & 17 oktober
omgetoverd tot de grootste occasionshowroom van Noord Nederland. Circa
300 prachtige occasions onder een
dak! Vele merken staan hier opgesteld
in showroomstaat. Van bijna nieuw tot
Youngtimer.
Bent u op zoek naar een nieuwe occasion of vindt u het gewoon leuk om u te
oriënteren voor uw volgende occasion,
of bent u gewoon liefhebber? Hoe dan
ook u bent van harte welkom!
De occasions zijn er in diverse prijsklassen, kleuren, aandrijving etc. etc.
Tijdens de show profiteert u van messcherpe prijzen en kortingsacties, dus
het is zeker de moeite waard om even
langs te komen! En het langskomen is
geheel Gratis. Er vindt geen toegangscontrole plaats voor corona daar het
gaat om een doorstroom evenement.
Tevens staan er een 10-tal occasion
campers van Ron Hazenberg uw Camper Specialist.
Mocht u niet zeker zijn van uw financiële status, ga dan in gesprek met één van
de adviseurs van AUTOKAN, zij helpen
u met persoonlijk financieel advies op
maat.

Gaat u ook naar de Grote Muziekfeesten in Onstwedde? Gratis E-tickets via www.naaronstwedde.nl
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Boels Verwarming houdt Onstwedde en verre
omgeving al 60 jaar warm
ONSTWEDDE - Van gaskachel tot duurzaam verwarmen: Boels Verwarming houdt Onstwedde en verre
omgeving dit jaar precies zestig jaar warm. De afgelopen zes decennia veranderde er veel en Boels ging
altijd met de tijd mee. Boels viert het jubileum met diverse mooie aanbiedingen en een gratis Jubileum
Firebasket met handige accessoires voor het veilig en makkelijk stoken voor elke koper
In januari 1961 begon Hendrik Boels zijn eigen
loodgietersbedrijf annex winkel met onder meer tv’s,
radio’s en rijwielen. Het was de tijd dat alle huizen in
Nederland een aardgasaansluiting kregen. Boels zag
kansen in het leveren en plaatsen van gaskachels,
het bleek een gat in de markt.
Een jaar of tien later ging Boels’ zoon Dirk in vaders bedrijf aan de slag, nadat hij door de oliecrisis
zijn baan in de baggersector verloor. Het was in de
tijd van de opkomst van de centrale verwarming in
woningen. Hendrik Boels kocht in die tijd het huidige bedrijfspand aan de Dorpsstraat in Onstwedde
inclusief de winkelvoorraad huishoudelijke artikelen
en geschenken en ging deze ook verkopen. Dirk
zag meer kansen in de installatietechniek dan in de
winkel en besloot zich geheel te richten op badkamers, sanitair, cv en later ook de steeds populairder
wordende houtkachels.
Toen vader Hendrik begin jaren negentig plotseling
ziek werd, trok hij zich terug uit de zaak. Dirk nam
het bedrijf over en focuste langzaam maar zeker
steeds gerichter op verwarmen. De voorraad kachels
en haarden groeide en verdrong het sanitair en de
badkamers meer en meer naar de achtergrond.

Houtkachels op CV
Boels werd steeds meer Boels Verwarming, een weloverwogen keuze voor specialisatie. Tientallen jaren
ervaring op basis van diepe vakkennis op het gebied
van installatie en onderhoud van kachels, haarden,
rookgaskanalen en cv-installaties geven het bedrijf
een sterke positie als verwarmingsspecialist in de
regio.
Speciale interesse is er voor innovaties op het
gebied van verwarmen. Zo was Boels een van de
eersten in de wijde omtrek die houtkachels op CV in
het assortiment opnam. Dirk ontdekte dit systeem in
de crisisjaren rond 2008 in de VS. Hij ging zelf naar
Amerika om de systemen te bekijken om zodoende
de mogelijkheden te onderzoeken. Hij besloot in zee
te gaan met het bedrijf HeatMor.
Inmiddels is deze manier van verwarmen verder verfijnd en kan zo’n CV-systeem gecombineerd worden
met een sfeervolle houtkachel in de woonkamer.
“Sfeer en efficiënt verwarmen gaan daarbij hand in
hand”, vertelt Dirk Boels. “En dit is nog maar één
van de voorbeelden van onze continue zoektocht
naar nieuwe manieren van verwarmen. We volgen
de innovaties op de voet om zodoende bij de tijd te
blijven en voorloper te zijn.”

Inmiddels is Dirk’s zoon Thijs Boels als derde generatie en beoogd opvolger werkzaam binnen het bedrijf.
Hij voelt zich er als een vis in het water: “Eén ding is
zeker: er zal altijd warmte in woningen nodig zijn. Op
welke manier dat gebeurt, is voor ons eigenlijk van
secundair belang. Want wat de ontwikkelingen op
het gebied van verwarming ook worden, wij kennen
de kansen en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan
verwarming op waterstof in de toekomst.” Kortom,
Boels Verwarming anticipeert op omstandigheden,
vraag en aanbod, technische ontwikkelingen en
steeds veranderende milieu- en veiligheidsregelgeving. Alle denkbare innovaties om te verwarmen
worden er bekeken en gewogen. Thijs: “We zitten nu
in een transitiefase en dat maakt de toekomst op gebied van duurzaam verwarmen tot een zeer interessante uitdaging.”
Boels Verwarming
Dorpsstraat 40, Onstwedde | (0599) 33 12 74
info@boelsverwarming.nl
www.boelsverwarming.nl
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Live in de Overdekte MuziekArena op het Evenemen
Vrijdag 5 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
1
met Live on Stage: Jannes, Hazes Tribute Show, Lucas & Gea,
Guus Meeuwis Tribute, Henk Harders, Bouke & DJ Feike v/d Berg

e Av
ond

Zaterdag 6 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
2
met Live on Stage: Stef Ekkel, René Becker, Evert Baptist, Jurgen Jonkers zingt
Frans Bauer, Nick Stricker zingt Jan Smit, Burdy, John de Bever, Ancora,
Stevan Bloema, Marco Schuitmaker, Wendy de Laet & DJ Feike v/d Berg

e Av
ond
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MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE
Gaat u ook naar de Grote Muziekfeesten in Onstwedde? Gratis E-tickets via www.naaronstwedde.nl

ntenterrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.
Vrijdag 12 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Q Music The Party

Zaterdag 13 november | Onstwedde | Aanvang: 20.00 uur | MuziekArena open om 19.00 uur

Mooi Wark Live in Concert!

GRATIS E-TICKETS:

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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Stadsmarkt de Venehoeve opende haar deuren en
is een aanwinst voor Stadskanaal
Woensdag 22 september jl. openden Han en Ingmar Veneman hun nieuwe winkel aan het Europaplein 17 in Stadskanaal, Stadsmarkt de Venehoeve. Een aanwinst voor Stadskanaal want een biologische supermarkt was er nog niet
te vinden. De officiële opening van de biologische supermarkt werd verricht door Rineke Dijkinga, orthomoleculair
therapeut en natuurgeneeskundige die het tot haar missie gemaakt heeft om zoveel mogelijk mensen te vertellen
over het belang van gezonde en goede voeding voor zowel het lichaam als de natuur.
de ‘gewone’ supermarkt is dat alle producten in de winkel
biologisch zijn. Dat wil zeggen dat er bij de productie geen
gebruik gemaakt wordt van pesticiden of chemicaliën en je
in de winkel geen gemanipuleerde voeding of voeding met
toegevoegde synthetische E-nummers en kleur- geur- en
smaakstoffen zult vinden. Dit maakt biologische voeding
niet alleen ontzettend gezond maar qua smaak ook écht
veel lekkerder. “Wij eten hier thuis tegenwoordig ook alleen nog maar biologisch en zelfs de kinderen vinden het
veel lekkerder”, zegt Ingmar. “We kiezen daarbij zoveel
mogelijk voor van het seizoen want die komen van lokale
telers en hoeven dus niet heel veel kilometers af te leggen
om hier te komen. Overigens denken veel mensen dat biologische producten veel duurder zijn dan alle andere maar
dat is echt niet altijd het geval.”

Han en Ingmar runnen al jaren hun biologisch melkveebedrijf in 2e Exloërmond en produceren er sinds 2016
hun eigen zuivelproducten. De zuivel van de Venehoeve
werd al snel een succesvol product want de productie
steeg in slechts 5 jaar van 100 liter per week naar maar
liefst 8000 liter per week! Tot nu toe werden deze in de
boerderijwinkel in 2e Exloërmond en via diverse verkooppunten verkocht maar vanaf nu zijn deze natuurlijk ook te
vinden in de winkel. De boerderijwinkel in 2e Exloërmond
is veranderd in een automatiek waar je nog steeds je eigen
melk kunt tappen. Bij Stadsmarkt de Venehoeve vind je
naast alle zuivel ook het vlees van de eigen koeien en de
eieren van de leghennen die op de boerderij leven, is er
een ruime keuze in verse groenten en fruit, brood en verzorgingsproducten en alle andere dagelijkse boodschappen kun je er ook gewoon halen. Het grote verschil met

Stadsmarkt de Venehoeve heeft ontzettend veel lekkers
te bieden, zo is er op het gebied van kaas alleen al heel
veel keuze qua smaak. Jong, oud, met Italiaanse kruiden,
ui en knoflook, peper en mosterd, kruidnagel en komijn
en ga zo maar door. Alle kazen zijn naast biologisch ook
nog eens vegetarisch dankzij het gebruik van vegetarisch
stremsel. Ook vind je er heerlijke biologische wijnen en
verschillende tapas hapjes om je borrelavond helemaal
compleet te maken. “De kruidnagel en komijn kaas hebben
we trouwens ooit eens gemaakt op verzoek van een klant
en we vonden deze zo lekker dat we de smaak aan het
assortiment hebben toegevoegd’, vertelt Ingmar. Voor de
toekomst heeft ze daarom ook nog een leuk plan: “Ik wil
klanten gaan vragen om met nog meer ideeën voor lekkere
smaken kaas te komen, we zullen die dan gaan proberen te
maken.” Maar er zijn ook allerlei andere plannen voor de
komende tijd. Zo zal alle zuivel van de Venehoeve binnen-

kort landelijk verkrijgbaar zijn zodat heel Nederland kennis
kan maken met melk, yoghurt en vanillevla uit Tweede
Exloërmond. Stadsmarkt de Venehoeve is al afhaalpunt
voor Ekoplaza bestellingen maar binnenkort gaat ook de
webwinkel van de Venehoeve online zodat je straks ook al
je boodschappen online kunt bestellen.
Het team van Stadsmarkt de Venehoeve verwelkomt je
graag!
Stadsmarkt de Venehoeve
Europaplein 17 | Stadskanaal | 0599 - 65 03 87
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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.
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
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.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
"Daar ben ik creatief genoeg voor. Bovendien, wat ik in mijn hoofd bedenk maken
mijn handen. Daar heb ik nauwelijks een
tekening voor nodig."
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, nauwkeurig-

heid 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
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, deskundige 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.
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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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?
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Wilts Grondverzet in Stadskanaal is gespecialiseerd
in grondverzet, maaikorf, sloopwerkzaamheden en
nog veel meer
de tuin leeg en moet er nieuw of ander zand aangevoerd
worden dan is deze kraan daarvoor natuurlijk ook geschikt. Soms wordt er bijvoorbeeld nieuwe grond inclusief
compost voor het nieuwe gras en de andere beplanting in
de tuin aangebracht. En is en blijft de tuin te nat? Dan kan
Wilts Grondverzet ook helpen met het aanleggen van een
drainagesysteem. Als Wilts Grondverzet uiteindelijk klaar
is met de klus kan de hovenier of stratenmaker direct aan
de slag.
De grote kraan van Wilts Grondverzet wordt ingezet voor
werkzaamheden waarbij bijvoorbeeld grote hoeveelheden
grond moet worden verzet of op plekken waar de grote
rupskraan gemakkelijk kan komen. Denk hierbij aan het uitgraven van de funderingen voor woningen of bedrijfspanden, maar ook aan sloopwerkzaamheden. De kraan kan
Foto: Auniek K.E. Klijnstra worden uitgerust met een sloophamer en sorteergrijper.
Zo verdwijnt een oude schuur of vervallen woning als
sneeuw voor de zon! “De laatste tijd is het ontzettend
Wilts Grondverzet is het bedrijf van Marcel Wilts dat
druk
geweest en hebben we veel voor aannemers in de
gespecialiseerd is in grondverzet, in de breedste zin van
bouw gewerkt”, vertelt Marcel. “Zo hebben we niet alleen
het woord. Marcel en zijn materieel zijn in te huren voor
funderingen uitgegraven maar deden we het straatwerk er
het verplaatsen van een grote bloempot vol grond maar
daarna ook direct bij en hebben we ook grondwerk gedaan
u kunt hem ook inschakelen voor het verplaatsen van
zodat er daarna een betonvloer gestort kon worden.”
duizenden kuubs grond. Wilts Grondverzet doet dat voor
zowel zakelijke klanten zoals een boer of een aannemer
Bomen knippen en rooien
Staan er bomen of grote struiken in de tuin die plaats
maar ook voor particulieren.
moeten maken? Dan kan de kraan worden uitgerust met
een grote bomenschaar die bomen tot een diameter van
Grondverzet en werkzaamheden in de tuin
maximaal 40 centimeter kan doorknippen. De boom wordt
Bij het aanleggen van een compleet nieuwe tuin is de eerste stap natuurlijk het leeghalen van de oude tuin. De oude door de kraan vastgepakt en doorgeknipt en dit is dus een
ontzettend veilige manier om een boom te verwijderen. Er
bestrating, beplanting en struiken moeten verdwijnen en
Wilts Grondverzet beschikt hiervoor over het juiste materi- hoeft immers niemand meer in de boom te klimmen. Veel
andere hoveniers en aannemers maken gebruik van deze
eel. Met de Midikraan, een kraan op rubberen rupsbanden,
expertise van Wilts Grondverzet. Dezelfde techniek kan
kan dan de hele tuin in no time leeggehaald worden. De
kraan kan met verschillende bakken worden uitgerust en is trouwens ook gebruikt worden bij het alleen snoeien van
bomen.

Uitbaggeren, beschoeiing en maaikorf
Heeft u een vijver of sloot achter uw huis die nodig
uitgebaggerd moet worden of waarvan de beschoeiing
aan vervanging toe is? Ook daarvoor is Wilts Grondverzet
inzetbaar. Met de maaikorf kan de sloot weer keurig uitgemaaid worden om zo weer een perfecte waterdoorgang te
vinden. Heeft u kwetsbare grond of een krap maaipad? Ook
dan kan Marcel u uitstekend van dienst zijn en dat is zelfs
in natte perioden zoals in deze tijd van het jaar mogelijk.
“Bij slecht weer buitenwerken betekent even doorbijten.”
aldus Marcel. “Vaak kunnen we redelijk lang buiten blijven
doorwerken en als het echt niet gaat kan het dan de volgende dag wel weer.”
Wilt u weten of Wilts Grondverzet ook iets voor u kan betekenen en wilt u dus meer informatie? Neem dan contact op
met Marcel Wilts, hij vertelt u er graag meer over.
Wilts Grondverzet
Dagwerkstraat 6 | Stadskanaal
Tel. 06 - 54 35 40 97
www.wiltsgrondverzet.nl
Email: info@wiltsgrondverzet.nl
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Riekus Stevens Handelsonderneming in
Stadskanaal gaat uitbreiden

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

door Jaap Ruiter
Klein begonnen, stap voor stap uitbreiden en inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de regio als het
gaat om steigers (verhuur en verkoop), gereedschapskarren, ladders, trappen, compressors en trilplaten. Dat is het
succesverhaal van Riekus Stevens Handelsonderneming, die inmiddels volledig uit zijn jasje is gegroeid op de huidige
locatie aan de HJ Kniggestraat 48 in Stadskanaal. Daarom wordt er in mei volgend jaar een nieuw bedrijfspand aan de
Tinnegieter, op het industrieterrein in Stadskanaal, in gebruik genomen.
Ongebruikelijke maar zeer gewaardeerde openingstijden
Een deel van het succes van Riekus Stevens Handelsonderneming is te verklaren door de ongebruikelijke maar zeer
gewaardeerde openingstijden: alle werkdagen vanaf 18.00
uur en zaterdag en zondag de hele dag. "Maar wel op
afspraak", voegt Riekus Stevens er aan toe. "Vooral kleine
zelfstandigen vinden het geweldig dat ze ’s avonds na hun
klus nog een rolsteiger of staande steiger kunnen ophalen
die ze de volgende dag direct mee kunnen nemen naar
het werk en bijvoorbeeld pas in het weekend weer terug
kunnen brengen. Op deze manier hoeven ze hun werkzaamheden overdag niet te onderbreken of eerder te
stoppen."

momenteel druk aan gebouwd. Mijn handelsonderneming wordt gewoonweg te groot om vanuit huis te blijven
doen."
en grote steigers, inclusief aanhangwagen of transporter
voor vervoer. "Beneden komt opslag van vooral rolsteigers,
staande steigers, uitwijkconsoles, hekken, losse onderdelen en diverse andere uitbreidingsmaterialen. Boven komt
een showroom met ondermeer kleine rolsteigers voor binnen, gereedschapskarren, trappen, ladders, compressors
en trilplaten”, somt Riekus Stevens op, om er vervolgens aan toe te voegen dat vooral gereedschapskarren momenteel erg populair zijn. "Ik heb ze in diverse
kleuren en afmetingen voor professionals en doehet-zelvers. Maar ook specifiekere gereedschapskarren voor bijvoorbeeld automonteurs."

In overleg is veel mogelijk
Behalve kleine zelfstandigen vinden ook particulieren het fijn dat ze bijvoorbeeld vrijdagavond
of zaterdagochtend een steiger kunnen ophalen.
"En die ze zaterdags kunnen gebruiken en zondag
voordat de werkweek weer begint terug kunnen
brengen", legt Riekus Stevens uit. "Dat is allemaal
geen probleem voor mij. Ik wil zo veel mogelijk klaar
staan voor mijn klanten. In overleg is er veel mogelijk
en uiteraard kunnen klanten altijd bij mij terecht voor
vragen, uitleg en adviezen."
Uitbreidende klantenkring maakt verhuizing
noodzakelijk
Omdat Riekus Stevens Handelsonderneming steeds meer
naam maakt in de regio en zijn klantenkring steeds verder
uitbreidt, wordt hij ook benaderd door vertegenwoordigers
om dealer van bepaalde merken als Euroscaffold te worden. "Dat is ook de reden dat ik hier aan de Kniggestraat
volledig uit mijn jasje gegroeid ben en de huidige opslagruimte niet meer voldoet. Mei volgend jaar verhuis ik naar
een professioneel pand aan de Tinnegieter. Daar wordt

Riekus Stevens Handelsonderneming even
googelen
De steigers die Riekus Stevens Handelsonderneming
verkoopt zijn allemaal voorzien van een certificaat en
hebben een garantieperiode van 5 jaar. "Voor bedrijven is dat heel belangrijk in het kader van wettelijke
veiligheidsvoorschriften", aldus Riekus Stevens.

Na verhuizing naar Tinnegieter verdere uitbreiding
mogelijk
Als Riekus Stevens Handelsonderneming eenmaal is gevestigd aan de Tinnegieter worden de mogelijkheden veel
groter, zowel wat betreft verkoop als verhuur van kleine

Riekus Stevens Handelsonderneming is nu nog gevestigd
aan de HJ Kniggestraat 48 in Stadskanaal, maar verhuist
mei volgend jaar naar Tinnegieter op het industrieterrein
in Stadskanaal. Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 14 77 19 84 of mailen naar info@riekusstevens.nl. De
website www.riekusstevens.nl is nog niet helemaal gereed,
maar daar wordt hard aan gewerkt. Wilt u echter een
impressie van de vele mogelijkheden van Riekus Stevens
Handelsonderneming, dan kunt de naam googelen en
rechts op foto’s drukken. U zult verrast zijn wat er allemaal
mogelijk is!
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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
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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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WWW.ECOTHERMVLOERVERWARMING.NL

’t Meubelhuus 2.0 opent op 22 oktober a.s.
haar deuren in Valthermond met grandioze
openingsaanbiedingen!
Door Miranda Wolters
Na weken van keihard werken, uitpakken en inrichten is het dan eindelijk zover, t’ Meubelhuus 2.o
opent op 22 oktober a.s. haar deuren aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond. ’t Meubelhuus kent
u misschien al vanwege de bestaande vestiging in Musselkanaal, deze blijft voorlopig ook gewoon
open.
“’t Meubelhuus 2.o wordt wel een wat andere meubelzaak dan de winkel in Musselkanaal”, vertelt Marco
Filips. Hij werkt al heel wat jaren samen met zijn vader
in de winkel in Musselkanaal maar liep al langer met de
wens om zelf een winkel te gaan openen. “Het samenwerken met mijn vader gaat nog prima hoor, maar soms
zijn er dan toch dingen die ik zelf graag anders zou willen doen. Mijn ouders begonnen de winkel in Musselkanaal samen en ik ben 11 jaar geleden, na het overlijden
van mijn moeder, bij mijn vader in de winkel gaan
werken. Dat was in het begin best wel even wennen
maar het bleek uiteindelijk helemaal mijn ding te zijn.
We hebben er nu, bij ’t Meubelhuus 2.0, bewust voor gekozen om de winkel onder te verdelen in verschillende
secties zodat we een compleet ingerichte woonkamer
of eetkamer kunnen laten zien.” Volgens Marco is de
winkel daardoor overzichtelijker en wordt het de klant
ook gemakkelijker gemaakt om te visualiseren, je kunt in
één oogopslag zien hoe het bankstel van jouw keuze in
een ingerichte woonkamer staat. Marco kiest er voor wat
betreft de keuze in woonprogramma’s ook bewust voor
om een aantal nieuwe woonprogramma’s aan te bieden,
meubelen die je in de winkel in Musselkanaal juist weer
niet tegenkomt. “In Valthermond wordt er daarnaast ook
een complete beddenafdeling ingericht en daarmee is
de collectie dan ook direct helemaal compleet want je
kunt straks in feite je woonkamer, eetkamer en slaapkamer in één keer inrichten met de meubelen uit de
winkel”, zegt Marco. “Een bed dat zorgt voor een goede
en gezonde nachtrust is daarnaast net zo belangrijk als
een bankstel dat lekker zit.”
Verschillende stijlen
Qua stijlen zal er voor iedere smaak iets te vinden zijn in
de collectie bij ’t Meubelhuus. “Ik ga de samenwerking
met mijn vader natuurlijk niet uit de weg, ’t Meubelhuus
heeft zich de afgelopen jaren steeds onderscheiden van
andere meubelzaken op het gebied van service en de
scherpe prijzen en dat zullen we ook gewoon blijven
doen”, legt Marco uit. “Veel van wat we in onze winkels
laten zien hebben we ook gewoon op voorraad en dat

maakt snelle levering mogelijk. En mocht
iets niet op voorraad zijn en besteld moeten
worden dan zijn de levertijden over het algemeen ook korter dan men gewend is omdat
we rechtstreeks bij de fabrikant inkopen.
Dit zorgt ook voor de scherpe prijzen die we
hanteren, we maken immers geen gebruik
van tussenhandel.” Bij ’t Meubelhuus dus
geen levertijden van 12 weken of langer voor
je nieuwe kast of eetkamertafel, en dat is wel
zo fijn!
De herfst is traditiegetrouw de aftrap van
het nieuwe woonseizoen, het is het seizoen waarin we weer meer tijd in huis gaan
doorbrengen. Vandaar ook dat oktober is
uitgeroepen tot woonmaand. Trends op het
gebied van wonen komen en gaan maar dat
betekent natuurlijk niet dat je direct je hele
interieur om moet gooien. Soms kunnen
nieuwe accessoires al heel veel voor de sfeer
in je interieur doen of is het toevoegen van 1
nieuw meubelstuk al voldoende om je interieur weer wat op te frissen en te moderniseren. Bij ’t Meubelhuus vind je meubelen en
accessoires in allerlei verschillende woonstijlen, van landelijk tot klassiek en van romantisch tot
modern en industrieel. Duurzaamheid is op het gebied
van interieur tegenwoordig ook een erg belangrijk
onderwerp en daarom vind je bij ‘t Meubelhuus ook veel
tijdloze meubelen en is de kwaliteit van de meubelen zo
goed dat ze jarenlang mee zullen gaan. Qua inrichting is
het tegenwoordig heel gewoon om verschillende stijlen
met elkaar te mixen en te matchen, zo kun je een chic en
glamoureus bankstel heel goed combineren met tafels
en kasten die een industriële look hebben. Marco: “Indien gewenst kunnen we de klant volledig ontzorgen op
het gebied van het ophangen van gordijnen en vitrages,
het leggen van verschillende soorten vloeren en als er
eerst geschilderd of getimmerd dient te worden kunnen
we ook daarvoor vakmensen inschakelen.”

Grandioze openingsaanbiedingen en bereikbaarheid
winkel
Op 22 oktober a.s. gaan de deuren van ’t Meubelhuus
2.0 aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond eindelijk
open. "En dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan", benadrukt Marco, "want we pakken flink uit met spectaculaire
openingsaanbiedingen! Welke dat zijn verklappen we
nu nog even niet, houd gewoon onze Facebookpagina
even in de gaten. Als je onze pagina even liked weet je
trouwens zeker dat je de openingsaanbiedingen niet
mist! " Overigens zijn er op dit moment wegwerkzaamheden gaande aan het Zuiderdiep in Valthermond maar
de winkel zal zowel vanaf Musselkanaal als vanaf de
Mondenweg gewoon bereikbaar zijn.
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Oktober Woonmaand: Nieuwe
collectie én leuke acties bij
Selekt Wonen Ter Veen
In oktober pakken we groots uit! Deze hele maand staat in het teken van de feestelijke
Oktober Woonmaand. Daar horen leuke acties en aantrekkelijke aanbiedingen bij. Dat is
nog niet alles. We geven ook wooncheque’s en heerlijke wijnen weg.
De hele maand oktober staat
onze showroom vol met de
nieuwste collectie in vele
stijlen en smaken. Nu we weer
meer tijd binnen dan buiten
doorbrengen, krijgen veel
mensen de kriebels om het
interieur te veranderen. “Meer
warmte, kleur en gezelligheid.
Zo halen we eigenlijk alles
binnen wat we buiten niet
veel meer tegen komen in oktober. In onze
showroom doet de klant leuke ideeën en
de nieuwste trends op op het gebied van
sfeervol wonen en slapen”, aldus Anthony
ter Veen.

om u te informeren en adviseren over de
mogelijkheden en de nieuwste trends.

Ruime collectie
Met een showroom van 2.500 vierkante meter in wonen, zitten en slapen behoren we
tot een van de grote meubelwinkels in de
Vernieuwde showroom
regio. Door de ruime keus hebben we voor
Tijdens Oktober Woonmaand kunt u niet
alleen de nieuwe collectie bewonderen, ook ieder wat wils. Een bezoek aan de winkel is
presenteren wij de volledige nieuwe Studio dan ook zeker de moeite waard!
van UrbanSofa én is de winkel voorzien van
Openingstijden
nieuwe kleuren en nieuwe wanden. Onze
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan
interieuradviseurs en –styliste staan graag
Bloemdijk 1A in Borger. De openingstijden
voor u klaar, zoals u van ons bent gewend,
zijn van dinsdag tot en met
donderdag van 9:30 uur tot
18:00 uur. Op vrijdag is de
koopavond tot 21:00 uur en
op zaterdag sluit de winkel
om 17:00 uur.
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‘t Klooster Wonen, Living & Lifestyle in Ter Apel
is méér dan wonen alleen
Het is oktober Woonmaand en inmiddels volop najaar, dé tijd van het jaar waarin we
meer tijd binnenshuis doorbrengen en dus ook dé tijd van het jaar om iets aan de
inrichting van het huis te veranderen of deze met nieuwe woonaccessoires nog mooier
te maken. Tamara runt met heel veel plezier en enthousiasme deze knusse en gezellige
winkel aan het Molenplein 4 in Ter Apel. Naast meubels, vindt u ook tal van prachtige
en betaalbare woonaccessoires en bijzondere cadeaus.
Interieuradvies en styling
Een mooi interieur kan volgens Tamara best
uit een mix van meerdere woonstijlen be-

staan en moet vooral afgestemd zijn op de
persoonlijke wensen en voorkeuren van de
klant. Soms is het best lastig om te bepalen

wat men precies wil en mooi vindt en dat is
dan ook hét moment waarop hulp ingeroepen kan worden. “We helpen en adviseren
ook bij het inrichten en de styling van het
huis en we doen dat ook bij de klant thuis.”
aldus Tamara. “De wensen van de klant
vertalen we in een moodboard of presentatie, zodat in één oogopslag te zien is in
welke stijl en kleuren we het moeten gaan
zoeken. “Maar soms krijgen we ook volledig
de vrije hand”. Tamara heeft al veel mooie
opdrachten mogen uitvoeren, zoals een
vakantiehuis volledig inrichten. ’t Klooster
Wonen, Living & Lifestyle is echter geen
winkel vol meubelen, bent u op zoek naar
een bepaald meubel en vindt u deze niet
in de winkel? “Wij hebben meer dan 20
leveranciers achter ons staan, met diverse
stijlen en budgetten”. Tamara gaat dan voor
u op zoek naar het gewenste meubelstuk.
Cadeauartikelen
Op zoek naar een bijzonder cadeau voor
een speciale gelegenheid of om u zelf lekker te verwennen? Ook daarvoor kunt u bij
ons terecht. Heerlijke geurkaarsen van My
Flame Lifestyle, een lekker foodpakket van
Flessenwerk of de prachtige sieradenlijn
van By Shir Originals. En zoveel andere
leuke persoonlijk getinte cadeaus voor
iedere gelegenheid.
Kijk voor het laatste nieuws, de trends en
de aanbiedingen ook op onze Facebook en
Instagram pagina. Of kom langs voor een
gratis interieuradvies. ‘t Klooster Wonen,
Living & Lifestyle in Ter Apel voor meubels,
woonaccessoires of een origineel cadeau.

‘t Klooster Wonen, Living & Lifestyle
Molenplein 4 | Ter Apel
0599 – 21 34 08 / 06 – 21 54 40 04
info@kloosterwonen.nl
www.kloosterwonen.nl
www.facebook.com/hetkloosterwonen
www.instagram.com/hetkloosterwonen
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Solar Noord en AG Solar breiden werkzaamheden uit en
komen binnenkort onder één dak op het industrieterrein
in Stadskanaal
door Jaap Ruiter
Solar Noord en AG Solar uit Stadskanaal zijn twee zonne-energie bedrijven die binnenkort onder 1 dak
komen in een nieuw en groot bedrijfspand op het Kanaalster industrieterrein. "Daarnaast hebben wij onze
werkzaamheden uitgebreid", vertelt Robert Meijer, samen met echtgenote Lotte, eigenaar van Solar Noord
en AG Solar. "Behalve zonnepanelen worden wij ook het adres voor led-verlichting, laadpalen en warmtepompen."
Solar Noord is weer terug
Dat het ondernemersechtpaar Lotte en Robert Meijer twee
bedrijven onder hun hoede hebben die allebei gespecialiseerd zijn in zonnepanelen, is eigenlijk een beetje
toevallig. "Anderhalf jaar geleden hebben wij Solar Noord
verkocht aan de Energiewacht en zijn we vervolgens met
AG Solar gestart waarmee we ons vooral op de agrarische
sector hebben gericht. Maar door teleurstellende resultaten en andere inzichten wat betreft bedrijfsvoering is
in goed overleg besloten om Solar Noord weer terug te
kopen", legt Lotte Meijer uit.
Levering, plaatsing en montage van zonnepanelen is een
specialiteit
Veel installatiebedrijven deden in het verleden de plaatsing van zonnepanelen erbij toen deze door de overheid
gestimuleerde duurzame opwekking van elektriciteit in
opmars kwam. "Iedereen wilde daar een graantje van meepikken, maar momenteel zie je dat steeds meer installatiebedrijven deze tak van sport weer afstoten en meestal aan
ons uitbesteden", zegt Robert Meijer. "Levering, plaatsing
en montage van zonnepanelen is een specialiteit, dat doe
je er niet zomaar even bij. Daarnaast regelen wij ook eventuele BTW-teruggave en/of subsidie. Ja, wij zijn er voor het
complete plaatje."
Van 6 tot 6000 zonnepanelen
De naam Solar Noord blijft gewoon bestaan omdat het al
jarenlang een begrip in de regio is vanwege de speciali-

satie in zonnestroom installaties op particulier
en zakelijk gebied. "Maar de bedrijfsnaam AG
Solar blijft ook gewoon gehandhaafd omdat
dat inmiddels een vertrouwde naam heeft en
uitstekend bekend staat", aldus Lotte Meijer.
"Met beide bedrijven bedienen wij zowel de
particuliere als de agrarische en zakelijke markt.
Dat heeft als voordeel dat wij kunnen worden
ingeschakeld voor slechts 6 zonnepanelen
maar ook voor megaprojecten van bijvoorbeeld
6000 zonnepanelen. Daar hebben wij met Solar
Noord en AG Solar de vakmensen, de volumes,
de flexibiliteit en de kennis en ervaring voor in
huis."
Kwaliteit is altijd het uitgangspunt
Omdat Solar Noord en AG Solar duurzaamheid hoog in
het vaandel hebben staan is de uitbreiding naar ledverlichting, laadpalen en warmtepompen eigenlijk heel
vanzelfsprekend. "Maar ook deze duurzame uitbreiding
gaat gepaard met dezelfde kwaliteit als wij hanteren bij
zonnepanelen", legt Robert Meijer uit. "Echte prijsstunters
zullen we daarom nooit worden, want dat is onmogelijk als
je zoals wij met Solar Noord en AG Solar de besten willen
zijn, zowel wat betreft producten als installatie en montage. Daarnaast willen we ook innovatief blijven en nieuwe
ontwikkelingen op de voet volgen, inclusief de daarmee
gepaard gaande scholing van het personeel. Want zij zijn
tenslotte het visitekaartje van het bedrijf en moeten in de
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praktijk waarmaken wat wij op papier beloven. Zonder ons
personeel zijn wij nergens. Daar zijn wij heel zuinig op."
www.solarnoord.nl en www.agsolar.nl
Omdat zowel Solar Noord en AG Solar door hun gezamenlijke succes steeds meer capaciteitsproblemen ondervinden, is besloten beide bedrijven onder 1 dak te plaatsen,
wat een efficiënter bedrijfsvoering alleen maar ten gunste
komt. Maar omdat het nieuwe pand op het industrieterrein
in Stadskanaal nog niet gereed is, zijn beide bedrijven tijdelijk gevestigd aan de Electronicaweg 21 in Stadskanaal.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 085 9020 980
(AG Solar) of 085 273 88 85 (Solar Noord). U kunt ook een
kijkje nemen op www.solarnoord.nl of www.agsolar.nl

OKTOBER WOONMAAND | OKTOBER 2021

Oktober
Woonmaand:
Nieuwe
collectie én
leuke acties
bij Selekt
Wonen
Ter Veen

In oktober pakken we groots uit! Deze hele maand
staat in het teken van de feestelijke Oktober Woonmaand. Daar horen leuke acties en aantrekkelijke
aanbiedingen bij. Dat is nog niet alles. We geven ook
wooncheque’s en heerlijke wijnen weg.
De hele maand oktober staat onze showroom vol met
de nieuwste collectie in vele stijlen en smaken. Nu
we weer meer tijd binnen dan buiten doorbrengen,
krijgen veel mensen de kriebels om het interieur te
veranderen. “Meer warmte, kleur en gezelligheid. Zo
halen we eigenlijk alles binnen wat we buiten niet
veel meer tegen komen in oktober. In onze showroom
doet de klant leuke ideeën en de nieuwste trends op
op het gebied van sfeervol wonen en slapen”, aldus
Anthony ter Veen.
Vernieuwde showroom
Tijdens Oktober Woonmaand kunt u niet alleen de
nieuwe collectie bewonderen, ook presenteren wij
de volledige nieuwe Studio van UrbanSofa én is de
winkel voorzien van nieuwe kleuren en nieuwe wanden. Onze interieuradviseurs en –styliste staan graag
voor u klaar, zoals u van ons bent gewend, om u te
informeren en adviseren over de mogelijkheden en de
nieuwste trends.
Ruime collectie
Met een showroom van 2.500 vierkante meter in
wonen, zitten en slapen behoren we tot een van de
grote meubelwinkels in de regio. Door de ruime keus
hebben we voor ieder wat wils. Een bezoek aan de
winkel is dan ook zeker de moeite waard!
Openingstijden
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan Bloemdijk 1A
in Borger. De openingstijden zijn van dinsdag tot en
met donderdag van 9:30 uur tot 18:00 uur. Op vrijdag
is de koopavond tot 21:00 uur en op zaterdag sluit de
winkel om 17:00 uur.
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Gerrit Katoen van Bouwbedrijf Katoen uit Mussel
probeert opleiding en praktijk in de bouw beter
op elkaar af te stemmen
door Jaap Ruiter
Allround timmerman Gerrit Katoen van het gelijknamige bouwbedrijf uit Mussel kijkt
verder dan zijn eigen onderneming. De eigenaar van Bouwbedrijf Katoen probeert zijn
steentje bij te dragen aan een betere samenleving. Hij zal daarom altijd een helpende
hand toesteken als iemand in nood is, probeert in sociaal maatschappelijk opzicht een
goed mens te zijn en doet daarnaast zijn uiterst best om opleiding in de bouw beter af
te stemmen op de praktijk. Gerrit Katoen combineert daarom de werkzaamheden in
zijn bouwbedrijf met contacten met leerlingen van praktijkschool Dok 4 en geeft daar
eveneens gastlessen.
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De bouw verandert voortdurend
Met zijn bouwbedrijf ondervindt Gerrit
Katoen dagelijks dat de huidige bouwopleidingen heel vaak niet aansluiten bij
de praktijk. "Net als in alle andere branches
verandert de bouw ook voortdurend. Twintig jaar geleden werd er anders gebouwd
dan tegenwoordig. Maar ik zie met eigen
ogen dat bouw-opleidingen daar onvoldoende aandacht voor hebben en al 20
jaar lang elk jaar vrijwel hetzelfde doen,
waardoor de kloof tussen opleiding en
praktijk steeds groter wordt." Gerrit Katoen
is echter geen man die aan de zijlijn blijft
staan en alleen maar kritiek levert, maar wil
daar op zijn eigen manier ook een positieve bijdrage en gewenste verandering
aan leveren. Zo gaf hij als timmerman in
het verleden praktijkles aan leerlingen van
het Noorderpoort, maar kon dat vanwege
drukke werkzaamheden in zijn eigen bouwbedrijf niet meer combineren.

Dok 4 en Noorderpoort
Desondanks heeft Gerrit Katoen zich toch
weer verbonden aan een opleiding tot timmerman (niveau 1 en 2) en verzorgt daarom
af en toe gastlessen bij Dok 4, een praktijkschool voor bouw en techniek voor mensen
die zich willen laten omscholen of op een
andere manier een duwtje in de rug nodig
hebben. "Deze leerlingen komen ook zo nu
en dan bij mij op de bouw om in de praktijk
te ervaren hoever ze zijn met hun opleiding. Omdat Dok 4 sinds kort samenwerkt
met het Noorderpoort, kunnen cursisten
nu een volledig diploma halen, waardoor
theorie en praktijk veel beter op elkaar zijn
afgestemd. Dat doet mij goed, ik vind het
fijn om mijn vakmanschap en ervaring door
te geven aan jongeren.
Ik zou willen dat meer vakmensen uit andere branches ook de mogelijkheid krijgen
om dat te gaan doen. Bijvoorbeeld niet de
laatste fase van hun arbeidzame leven met
pijn en moeite de pensioenleeftijd halen,
maar de laatste 5 jaar ingezet worden voor
praktijkonderwijs op locatie. Dat is voor
iedereen veel beter, zeker met de huidige
schaarste aan vakbekwaam personeel."
Liever starterswoningen dan dure luxe
koophuizen bouwen
Bouwbedrijf Katoen is het adres voor Onderhoud, Verbouw, Renovatie en Nieuwbouw. Ondanks dat het een eenmansbedrijf
is neemt Gerrit Katoen ook grote projecten
aan, waarbij hij perfect samenwerkt met
een vaste groep vakmensen, die ook zelfstandig zijn. "Dat maakt het mogelijk om
bijvoorbeeld betaalbare en energieneutrale
starterswoningen te bouwen voor jongeren.
Zij kunnen tegenwoordig bijna geen huis
meer kopen, ondanks dat ze meestal wel
een goede baan hebben. Ja, ook op dat vlak
wil ik mijn steentje bijdragen. Het geluk
van jonge mensen met een eigen betaalbare woning is mij veel waard. Jongeren
moeten niet noodgedwongen wegtrekken
uit uit onze regio, waardoor er alleen maar
ouderen en rijken overblijven. We moeten
er juist voor zorgen dat jonge mensen hier
kunnen blijven. Dat is op termijn veel beter
voor de leefbaarheid in de regio."

R-waarde 12!
Gerrit Katoen is op sociaal maatschappelijk gebied ook voortdurend bezig met
een milieuvriendelijke toekomst en past
daarom zoveel mogelijk duurzame innovatieve bouwtechnieken toe. Zo isoleert
hij met een nieuwe techniek waardoor de
R-waarde oploopt tot 12! "Dat is inderdaad
een ongekende isolatie-waarde", voegt
Gerrit Katoen er aan toe. "Maar laat ook

zien dat er op dat vlak nog een wereld is te
winnen! Het vergt echter wel een heel andere manier van bouwen, die ik ook graag
terug zou willen zien in de diverse bouwopleidingen."
Bouwbedrijf Katoen voor Onderhoud,
Verbouw, Renovatie en Nieuwbouw is
gevestigd aan de Musselweg 70 in Mussel.
Telefoon: 06 - 22 47 89 29.
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