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Laat nu uw woning
isoleren door
BEVO Isolaties &
Duurzaamheid uit
Musselkanaal en ontvang
subsidie van de overheid!!
Zie onze advertenties op
pagina 2 en 13.

Glasboer Ger uit Mussel

Hoogste tijd om u te bedanken
“Hoera, GlasboerGer uit Mussel bestaat 10 jaar. Reden
genoeg om bij deze alle klanten en contacten hartelijk te
bedanken.”
Niet alleen voor de mooie opdrachten…
Vanzelfsprekend is Ger ontzettend dankbaar voor het
vertrouwen in zijn onderneming en de vele klussen die
dit geeft. En juist alles daaromheen, maakte de afgelopen 10
jaar ontzettend leuk. Bedankt
voor de leuke gesprekken. Voor
de goede verzorging; van een
bak koffie tot een lekkere kom
warme soep op koude dagen.
Voor de verschillende wensen,
woningen en bedrijven. Om
natuurlijk de mond-op-mond
reclame, die mensen voor
GlasboerGer maken, niet te
vergeten.

Küchentreff Stadskanaal
bestaat 2 jaar!!

Het is mooi te horen dat mensen zeggen “most gewoon eem de
glasboer bell’n”, nadat ze op een verjaardag goede verhalen over
ons gehoord hebben.

Zie onze advertentie op pagina 19.

Al 10 jaar zulke fijne klanten om je heen hebben, mag wel eens
benoemd worden. Zou mooi zijn als deze uitgave dan ook veel
mensen bereikt. Liefst ook buiten de regio nog, want door heel de
provincie heeft Ger van der Aa goede herinneringen. Tijdens een

Nieuw in Musselkanaal:
Hondenschool Baas & Hond!
Zie onze advertentie op pagina 5.

Nieuw in Ter Apel:
Renda Pronk Yoga!
Zie onze advertentie op pagina 3.

ritje door Groningen hoort zijn gezin hem met grote regelmaat glimlachend zeggen “Daar hebben we glas ook gezet”.
Naast alle prettige klanten, maken ook de betrouwbare leveranciers
en fijne samenwerkingen het werk sterk. Zij ontvangen natuurlijk
evengoed heel veel dank. De vakmensen om ons heen, de betrouwbare producten en goede leveringen zijn glashard nodig. En maakt
het werken ook 10x makkelijk én leuker.
Lees verder op pagina 17!

Panman Dak- en Gevelservice: Specialist in het reinigen,
renoveren en coaten van uw dak en gevel.
Zie onze advertentie op pagina 7.
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Klinkende inruilactie voor het goede doel

Exclusief bij Van den Berg Hoortoestellen: doneer uw oude hoortoestel aan de
Starkey Hearing Foundation en ontvang tot 1600 euro klinkend inruilvoordeel

Heeft u hoortoestellen aangeschaft, maar draagt u ze
niet? Of kent u iemand die zijn of haar hoortoestellen
niet draagt? Voor diegene die het hoortoestel in de kast
heeft liggen, omdat het toestel simpelweg niet voldoet
aan de verwachtingen, heeft Van den Berg Hoortoestellen een klinkende inruilactie. En het mooie is, het maakt
niet uit waar de hoortoestellen zijn gekocht; u levert
uw oude toestel in bij Van den Berg Hoortoestellen en
ontvangt een klinkende korting op de aanschaf van een
nieuw hoortoestel. Uw voordeel kan oplopen tot maar
liefst 1600 euro! En Van den Berg Hoortoestellen doneert úw oude hoortoestel(len) aan de Starkey Hearing
Foundation!
Van den Berg en de Starkey Hearing Foundation
Wereldwijd zijn ruim 360 miljoen mensen slechthorend,
slechts drie procent van deze slechthorenden is in staat om
aanspraak te maken op goede audiologische zorg. De Hearing
Foundation heeft als doel om deze grote groep slechthorenden, gratis, te voorzien van de juiste hoorzorg en goede
hoortoestellen. Inmiddels is de Hearing Foundation in meer
dan 100 landen actief in o.a. Afrika, Europa, Amerika en
Centraal Azië. Sinds de oprichting in 1984 heeft de Hearing
Foundation wereldwijd meer dan tweemiljoen hoortoestellen
geschonken aan hulpbehoevende slechthorenden. En jaarlijks
doneert de stichting maar liefst 100.000 hoortoestellen.
Founding Father Bill Austin
Het levensmotto van Bill Austin is “Hoop verspreiden van
oor tot oor”. De oprichter van de Starkey Hearing Foundation heeft altijd de sterke overtuiging gehad dat goed horen en
verstaan bijdraagt aan een voller en rijker leven. De Hearing
Foundation zet verbetering van het gehoor in als een middel
om wereldwijd levens te verbeteren. “De gave van een goed
gehoor ontsluit nieuwe werelden, nieuwe kansen. Het brengt
mensen in verbinding met het leven en helpt hen te beseffen dat zij meer kunnen bereiken dan zij ooit voor mogelijk
hielden”, aldus Austin.

Maatschappelijk betrokken
Cittaslow supporter Van den Berg Hoortoestellen is maatschappelijk betrokken en is dan ook trotse partner van de
Starkey Hearing Foundation. In 2017 doneerde Van den
Berg Hoortoestellen ruim 100 hoortoestellen aan de Hearing
Foundation. Vorig jaar doneerde ze meer dan 200 hoortoestellen en inmiddels staat de teller voor dit jaar al op ruim 250
hoortoestellen. Uw bijdrage maakt het verschil en helpt mee
om de wereld beter te laten verstaan.
Inruilvoordeel Muse, Halo2 en Livio
Het inruilvoordeel geldt voor diverse types in verschillende
prijssegmenten, o.a. de scherp geprijsde Muse en Halo2
(made for iPhone) maar ook de recentelijk geïntroduceerde
LivioAI. De Starkey LivioAI R2400 is een nagenoeg onzichtbaar hoortoestel wat helpt om mentaal en fysiek fit te worden
en te blijven. Starkey LivioAI is hiervoor uitgerust met
biosensoren en kunstmatige intelligentie. Hierdoor beschikt
LivioAI o.a. over functies als valdetectie, stappenteller, hartslagmeter en een ‘live vertaal’ functie. Naast een proactieve
ondersteuning om gezonder en comfortabeler te leven, doet
het hoortoestel waar Starkey om bekend staat: een natuurgetrouwe weergave van muziek én optimale verstaanbaarheid in
iedere situatie. Sterker nog: van alle geavanceerde A-merken
presteert Livio, volgens een recent onafhankelijk Deens onderzoek, het beste qua spraakverstaanbaarheid in gezelschap.
Klinkend belastingvoordeel
Zowel de Muse, als de Halo2 én de LivioAI zijn, in het kader
van “privé-aankoop”, aantrekkelijke fiscaal aftrekbaar. Uw
belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst 50% van de
totale aanschafwaarde. Het belastingvoordeel geldt over het
bedrag dat u volledig particulier aan hoortoestellen besteedt.
Anders gezegd, u ontvangt belastingvoordeel als u geen
gebruik maakt van de vergoeding van uw zorgverzekeraar. De
audiciens van Van den Berg Hoortoestellen nemen graag de
tijd voor het maken van een persoonlijke berekening van úw
belastingvoordeel. Vanzelfsprekend geheel gratis én vrijblijvend.

Onder toeziend oog van Bill Austin voorziet voormalig Amerikaans President George W. Bush een patiënt van een hoortoestel in Dar es Salaam.

Borger, dichterbij dan u denkt
Gun ook uw oude hoortoestellen een tweede ronde. Want
uw bijdrage laat de wereld beter verstaan en ú ontvangt een
klinkende korting. U hoort het goed, uw oude hoortoestellen
zijn, bij Van den Berg Hoortoestellen, veel geld waard! Bel
0599 – 235 444 en maak vandaag nog een afspraak voor een
gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U vindt dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, Van den
Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 12C in Borger.
Naast het feit dat de winkel uitstekend bereikbaar is met het
openbaar vervoer en de auto, beschikt de winkel ook over een
ruime gratis parkeergelegenheid. Tot horens, bij Van den Berg
Hoortoestellen!
Van den Berg HOORTOESTELLEN
Torenlaan 12C | Borger | T. 0599 – 235 444
www.vandenberg-hoortoestellen.nl
info@vandenberg-hoortoestellen.nl
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Renda Pronk Yoga settelt zich in Ter Apel
Ze is al een aantal jaren bezig als yoga-docent; Renda Pronk was gedurende de week op verschillende
locaties in de omgeving enthousiast bezig. Maar toen de mogelijkheid zich voordeed om een eigen stek
te krijgen in Ter Apel, toen greep Renda die met beide handen aan. Nu heeft ze haar eigen yoga-studio,
dus de hoogste tijd om nader kennis te maken.
“Er zijn hier op dit moment al de eerste lessen gehouden,”
vertelt Renda. Ontspannen vertelt ze over haar praktijk
en wat yoga in haar dagelijkse leven voor haar betekent:
“Yoga is voor mij een prettige manier van bewegen. Het is
natuurlijk bewegen, je werkt aan daar waar je beperkingen
zitten. Lichaam en geest worden gekoppeld en je voelt je
geestelijke blokkades. Denk daarbij aan stress en trauma’s.
Alles wat je meemaakt heeft invloed op je lichaam. Tijdens
de rust die je met yoga ervaart, voel je die blokkades en
weet je waar je aan moet werken. Fysiek en geestelijk. Ik

zeg wel eens: de yogamat spiegelt wie jij
bent.”
Renda kwam enkele jaren geleden in aanraking met yoga en voor haar was het duidelijk
dat ze niets anders meer wilde. Ze is vrij snel
met een opleiding tot yoga-docent begonnen en sinds 2016 geeft ze les. “Op verschillende plekken in de omgeving, inderdaad.
Valthermond, Ter Apelkanaal, enzovoort. Dat
is leuk hoor, je komt nog eens ergens, maar
ik merkte dat het ook wel prettig zou zijn
een eigen plek te hebben. Dat je de yogamatten al op locatie hebt, in plaats van dat
ik ze in de kofferbak mee moet nemen. We
zijn erg blij met deze locatie. Ondanks dat
we aan een drukke weg zitten, merk je daar
weinig van en hebben we hier onze eigen
baken van rust.”
Yoga in allerlei soorten
Iedereen is welkom bij Renda Pronk Yoga.
Mannen, vrouwen, oud en jong – ook voor
kinderen is er een speciaal programma, het
maakt niet uit op wat voor niveau je zit.
“We geven vier soorten yoga,” legt Renda uit. “Ahstanga-,
Hatha-, Yin- en Aerial-yoga, voor ieder wat wils. Zo is Hatha
de meest toegankelijke soort yoga, Ashtanga vraagt fysiek
gezien al meer van je, Yin-yoga laat je mediteren in de
houding, doordat je deze lang vasthoudt. Yin maakt ruimte
in je bindweefsel en werkt vanuit zwaartekracht. Met
Aerial-yoga ga je letterlijk de lucht in. Dit is de enige zwevende yoga dat bestaat. Welke vorm je volgt, bij yoga is je
ademhaling enorm belangrijk. Door de juiste ademhaling
krijg je de kalmte die ervoor zorgt dat je geconcentreerd
kunt zijn op jouw geest en lichaam. “

Napels
Behalve deze soorten yoga die in de studio gevolgd kunnen worden, gaat Renda ook naar buiten met speciale
Mind-walks: een wandeling door het bos, met de nadruk op
meditatief wandelen en mindfulness. Met name mensen
die stress ervaren of kampen met een burn-out, hebben
veel baat bij zulke wandelingen. Eens per jaar organiseert
Renda ook retraites naar het buitenland. In 2020 gaat de
reis naar Napels en er is nog plek voor aanmeldingen.
Bezoek voor meer informatie de website:
https://rendapronk.yoga/mindful-in-napels
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Trainingslocatie van hondenschool Baas en Hond
per 1 september geopend in Musselkanaal
Op de rand van Musselkanaal en Ter Apelkanaal bevindt zich per 1 september, op een
prachtige locatie, een trainingslocatie van Hondenschool Baas en Hond. Met een feestelijke opening kon onder prima weersomstandigheden de dag voor Betty Woortman en
haar man Wilfred de dag niet meer stuk. De dag werd goed bezocht en er was van alles
te doen, zowel voor mens als hond.
Betty is al jaren bezig met het geven van hondentraining. Bezig zijn met deze trouwe viervoeter, maar ook met de bezitter ervan, geeft haar elke keer nog energie en plezier. In de
loop der jaren kreeg ze de ambitie om voor haarzelf te beginnen. “Ik werd alleen belemmerd door het feit dat je wel een stuk grond moet hebben voor goede training. Toen echter
een goede kennis van mij me wees op een vrijkomend stuk land, toen was de keuze snel
gemaakt. Zie hier, we hebben de vrijheid om hier volledig onze gang te kunnen gaan!”
Goed omgaan met je hond
Betty is haar leven lang omgegaan met honden, ook die opgeleid werden tot politiehond.
“Ik heb er altijd voor gekozen om in de opleiding een positieve aanpak te hanteren. Hardheid werkt voor mij niet, een hond luistert net zo goed als je positief blijft. Bĳ een positieve aanpak blĳft de band tussen baas en hond goed en dat is toch eigenlijk wat je wilt.
De hond moet jou niet alleen als baas zien, maar ook als vriend. De hond is en blĳft een
gezinslid, dus vind ik dat je daar goed mee om moet gaan. Bij hondenschool Baas en Hond
hanteert Betty de opleiding die ze zelf gevolgd heeft, de Quiebus-methode, Betty is hierin
gevorderd kynologisch instructeur. “Het gebruik van slipkettingen, prikbanden, antiblafbanden enzovoort zijn bij ons absoluut niet toegestaan. Mijn ervaring is dat het omgaan
met je hond prima zonder hulpmiddelen kan.”
Elke hond is welkom
Betty geeft verschillende cursussen. Zo kan men de bekende puppycursus doen, maar ook
de pubercursus, een gevorderdencursus, behendigheidscursus en speciale hond en kindcursus op woensdagmiddag. Elke soort hond is welkom en het maakt niet uit wat de hond
tot nu geleerd heeft. Voor elk niveau is er plek en elke hond wordt met evenveel liefde
en aandacht behandeld. Het baasje uiteraard ook. “Vanaf volgend jaar april geven we ook
een speciale jachttraining. Het nabijgelegen kanaal is ideaal voor deze training en voor
honden met een jachtinstinct is het goed zo’n training te volgen.” Hoewel ze door het net
genoemde kanaal gescheiden worden is Baas en Hond een samenwerking met Welkoop
Musselkanaal aangegaan. Bij slecht weer is het mogelijk bij Welkoop te trainen, bovendien
kan de winkel gebruikt worden voor enkele puptrainingen.
Bel Betty gerust voor het maken van een afspraak 06 - 22 06 70 00 en ontdek hoe de band
tussen u en uw hond nog beter kan worden.
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Panman Dak- en Gevelservice; innovatie en
duurzaamheid staan voorop
De Dakpanmannen, zo worden ze wel genoemd, ze heten bijna letterlijk zo.
De broers Roy en Xander Panman zijn specialist in het reinigen, renoveren en
coaten van uw dak en gevel. Niet alleen hellende daken worden behandeld,
ook platte daken kunnen onder handen worden genomen.
“Wij zetten in op het verduurzamen van
panden,” antwoordt Roy op de vraag wat bij
Panman Dak- en Gevelservice de leidraad
is. “Daarbij houden we elke ontwikkeling
in ons vak goed in de gaten. Het innoveren van technieken blijft doorgaan en wij
vinden het belangrijk daarin mee te gaan.
Innovatie in onze sector betekent meestal
dat er is nagedacht over het uiteindelijke
effect voor de klant, duurzaamheid is daar
een groot onderdeel van. Verduurzaming is
goed voor de levensduur van de oppervlakte en daarmee goed voor de portemonnee.”
Hoe de gebroeders Panman zich presenteren, zo is het bedrijf ook. De heren staan
er keurig op en de bussen blinken in de
zon. “De presentatie van ons bedrijf is wat
mensen als eerste zien. Netheid laat kwaliteit zien, het geeft geen goede indruk als je
aan komt rijden in een busje waar de lege
blikjes frisdrinken rondzwerven. Zo schoon
en gestructureerd gaan we ook te werk.
Daarbij willen wij ons qua presentatie niet
alleen offline goed laten zien, ook online
moeten mensen via onze kanalen de juist
indruk krijgen. Een overzichtelijke website
met de juiste informatie en een facebookpagina waar wekelijks nieuwe projecten
getoond worden. Als al deze factoren
samen komen, in combinatie met de juiste
uitvoering van werkzaamheden, dan geven
wij op deze manier elke dag weer een visi-

tekaartje af.”
Ruim aanbod van werkzaamheden
Panman Dak- en Gevelservice
is specialist in het reinigen en
coaten van dakpannen, maar
heeft een veel breder portfolio
dan dat alleen. Heeft u al eens
nagedacht over het impregneren
van uw dak of gevel? Of op het
gebied van comfort kan Panman
een isolatiepakket aanbieden voor spouwmuur en bodemisolatie. U bespaart op de
energiekosten waarmee Panman Dak- en
Gevelservice niet alleen oppervlakte
verduurzaamd qua levensduur maar ook
qua energieverbruik. Tevens het op kleur
spuiten van metaalbeplating behoort tot
het pakket, en zo ook het ver spuiten van
latex als wand en plafond afwerking.
Siloxaan
Sinds 2019 werkt Panman met een nieuw
uniek product genaamd ‘Siloxaan dakbedekking’. Dit product noemen ze ook wel
een spuit dak en is in een aantal kleuren te
verkrijgen. Panman zet in op het aanbrengen van de witte variant, maar Siloxaan
is ook verkrijgbaar in zwart, antraciet en
crème. Als wij een dak kunnen overlagen
met een waterdicht membraan met 20
jaar garantie op een waterdicht dak en

daarbij rendement verlies van zonnepanelen met warm weer dagen kunnen
opvangen en daarbij de ondergelegen
ruimtes koeler blijven dan verduurzaam
je op meerdere punten. De levensduur
van het dak, meer stroom opwekken in de
zomer en energieverbruik voor het koelen
van de ruimtes omlaag. Duurzaamheid
gegarandeerd. “Zo hoort het ook,” vindt
Roy Panman. “Kwaliteit en duurzaamheid
gaan hand in hand. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.”
Siloxaan vloeibare dakbedekking is speciaal voor platte daken ontwikkeld. Het product is een naadloze, blijvende elastisch
en dampopen dakbedekking, wat zorgt
voor een enorme toename van de levensduur van uw dak. Duurzaam, flexibel en

volledig UV-bestendig, voor een langdurige bescherming tegen allerlei weersinvloeden. Siloxaan is over meerdere types
ondergronden heen te verwerken, denk
hierbij aan Bitumen, EPDM, PVC, golfplaten, metaalbeplating en nog meerdere
ondergronden.
“We zijn gecertificeerd applicateur van
General Electric. Daarbij zijn we gemachtigd om fabrieksgarantie te kunnen geven.
Zoiets geeft wel aan dat we niet zomaar
te werk gaan. Het werk dat wij leveren is
betrouwbaar, kwaliteit gegarandeerd.”
Benieuwd naar wat Panman
Dak- en Gevelservice voor uw woning
kan betekenen? Vraag naar de
mogelijkheden via 085 - 87 700 13 of
info@dakengevelservice.nl
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Margreet Dik Compressie & Mammacare
Specialist gaat samenwerking aan met
Buurtzorg in de regio Westerwolde
Sinds 27 jaar is Margreet Dik Consulente Therapeutisch Elastische Kousen en Mammacare Specialist. Dit houdt in dat zij o.a. steunkousen aanmeet bij een dikke arm- of benen, spataderen,
vaatlijden, trombose, wondjes en oedeem (vocht). Meestal komt de klant met 1 van deze klachten/symptomen bij de arts, deze schrijft dan meestal therapeutisch elastische kousen voor.
Soms is er teveel oedeem of een wond en moet er eerst gezwachteld worden voordat er een
kous aangemeten kan worden. Hiervoor wordt vaak een verpleegkundige van thuiszorg/Buurtzorg ingezet. Als het oedeem uit de benen is, kan er een kous aangemeten worden. Kousen zijn
er in heel veel verschillende soorten, maten en kleuren. Afhankelijk van de medische indicatie.
Als Mammacare Specialist levert zij o.a. een grote collectie
borstprothesen, badkleding, speciaal lingerie, corseletten
compressie hulpmiddelen. Ze heeft een grote collectie
mooie spullen. Heel veel keuze in bh’s ook zonder beugels.
Werkt samen met de Mammapoli’s. Ook organiseert zij Pink
Ladies Nights (modeshow en informatie avonden) bij/na
borstkanker. Margreet is SEMH gecertificeerd leverancier.
Margreet werkt als specialist ambulant en komt gratis bij u
thuis op het moment dat het u past, in uw eigen vertrouwde omgeving. Ze werkt op afspraak. Heeft korte lijntjes
met de huisartsen en thuiszorg/ Buurtzorg en oedeemtherapie in de regio. “Onze samenwerking loopt erg prettig,”
vertelt Margreet opgetogen. “De lijnen in de zorg moeten
kort zijn en dat is op deze manier zeker goed ingevuld. De
hulp die geboden wordt is aan huis, men hoeft de deur niet
uit.

Buurtzorg Vlagtwedde e.o. organiseert Even Buurten in het kader van
het preventie project, wekelijks op
donderdag van 10:00 - 12:00 uur
bij de Jumbo in Vlagtwedde met
een gezellige koffieochtend. Mensen kunnen geheel vrijblijvend aanschuiven voor zomaar een praatje
of een zorg gerelateerde vraag in
de ruimste zin van het woord.
Het doel is om de drempel tot zorgvragen zo laag mogelijk
te houden. Margreet schuift ook regelmatig aan om informatie te geven over o.a. therapeutisch elastische kousen
en aantrekhulpmiddelen. Supermarkt Jumbo biedt u de
koffie aan en Buurtzorg Vlagtwedde doet daar een koekje
bij. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om bij ons op de
koffie te komen.
Het uitgangspunt van dit
preventie project is om
met elkaar er zorg voor te
dragen dat inwoners van
Vlagtwedde en omgeving
zolang mogelijk fit kunnen
blijven, thuis kunnen blijven

wonen en indien noodzakelijk met hulp van zorgverleners
of hulpmiddelen.
Op donderdagochtend 26 september is Margreet weer
aanwezig in Vlagtwedde. Bent u nieuwsgierig naar wat ze
voor u kan betekenen, wilt u advies over het juiste gebruik
van uw steunkousen, of bent u gewoon nieuwsgierig naar
Margreet zelf? U bent van harte welkom voor een kopje
koffie. Margreet en uiteraard ook de mensen van Buurtzorg
Vlagtwedde zijn geïnteresseerd in uw verhaal en helpen of
adviseren u zo goed als mogelijk.
Margreet Dik Compressie & Mammacare Specialist
Lindenhof 10. 9471 RV Zuidlaren | M: 06 - 23 93 02 28
info@margreetdik.nl | www.margreetdik.nl

4 GROTE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE

8 - 9 - 15 - 16 NOVEMBER 2019

GA VOOR ALLE INFORMATIE EN GRATIS E-TICKETS NAAR
WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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a.s. zaterdag

bijMijke in Borger
organiseert modeshow
Zaterdag 21 september a.s. organiseert bijMijke in Borger een modeshow vanaf 13.30 uur. Deze middag zullen modellen de nieuwe najaarscollectie showen, een hapje en een drankje staan voor u klaar en
de muziek zal worden verzorgd door DJ Bom en DJ Tim.
Iedereen is van harte welkom en de entree is uiteraard gratis. Komt u ook
langs om de nieuwe najaarscollectie te bewonderen? We hebben weer
veel leuke, nieuwe kledingstukken in onze collectie kunnen toevoegen.
BijMijke is gevestigd aan Achter de Brink 2-3 te Borger. Tel. 0599-637084
of volg ons op Facebook: mvmodewesterbork

Adverteren in
RegioMagazine?
Bel dan even met
John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of met Louw Roukema:
0599 - 65 08 93
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Glasboer Ger uit Mussel | Vervolg van de voorpagina

Vol enthousiasme op naar de volgende 10 jaar
GlasboerGer bedankt al zijn klanten zoals op de voorpagina van Regiomagazine uitvoerig te lezen is. Geweldig bedankt voor de mooie reacties op ons
werk mag daar nog aan worden toegevoegd.
Met onze fijne ploeg
mensen gaan we
er ook de komende
10 jaar met alle
plezier tegenaan.
Om alle opdrachten
te kunnen uitvoeren, is GlasboerGer
altijd op zoek naar
glaszetters en
timmermannen.
Vakkundigheid en
klantvriendelijkheid
én oog hebben voor
details zijn daarin
onmisbare eigenschappen. Ben of
ken jij iemand die
hierover beschikt,
neem dan zeker contact op.
Met de tijd mee
In 10 jaar tijd verandert er veel. Dit
komt het werk vaak
ten goede, maar
in enkele dingen mag de tijd wel stil blijven staan. Want sommige dingen van
weleer waren nu eenmaal veel leuker. Dat bleek uit ook de vele leuke reacties
op de T-Ford, die als meetauto werd gebruikt. Het bracht vaak gespreksstof en
zwaaiende mensen. Helaas heeft GlasboerGer wel afscheid moeten nemen van
deze karakteristieke glaswagen. Plat achter het stuur kwam hij niet meer met het
huidige verkeer mee. Uiteraard komt er een waardige opvolger. Te weten een
slechts 50 jaar jonge Ford F100 pick-up, die op dit moment tot glaswagen wordt
omgebouwd.
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Purisa Mediavormgeving verhuisde van
Nieuw-Buinen naar Stadskanaal

Arjan Plat uit Nieuw-Buinen is inmiddels vier jaar eigenaar van Purisa
Mediavorming, een bedrijf dat voorziet in diverse producties op het
gebied van media, entertainment en business. Een jaar lang was het
bedrijf aan het woonadres van Plat aan de Rozenlaan 56 in NieuwBuinen gevestigd en vervolgens drie jaar op de derde etage van MFA
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. Inmiddels weet het bedrijf zich van
een mooi plekje in het centrum van Stadskanaal verzekerd, namelijk de
Beneluxlaan 19.

Het bedrijf is er al enkele weken actief, maar afgelopen zaterdag vond de
feestelijke opening ervan plaats. Tussen negen uur in de ochtend en vijf
uur ’s middags kon men hem en zijn partner, Robin Dol, feliciteren.
Voor de bezoeker stond een hapje en drankje klaar en iedereen kreeg een
goodiebagje mee naar huis.
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“Ik werk zonder oordeel, goed of fout is niet belangrijk.”
SIZ-zorg in Stadskanaal geeft psychotherapie door middel van gesprekken en lichaamsgerichte therapie. Linda Wilms helpt jou om beter voor jezelf te kunnen zorgen. Linda
geeft handvatten voor de belemmeringen die jij in je leven ervaart. De juiste hulp dat
ervoor zorgt dat jij de regie over je eigen leven terugkrijgt.
Linda Wilms ziet dat ten opzichte van een
paar decennia terug het algemeen beeld
erg is veranderd: “Eerder was stampen en
doorgaan, voor het luchten van je hart was
haast geen plek. Dat is nu gelukkig anders.
Als sociaalpsychologisch therapeut merk ik
dat veel van mijn cliënten met communicatie- en relatiegerichte problemen kampen.
Hier gaat zoveel op stuk. Thuis, maar ook
bij instanties. Of wat denk je van school,
waar pestgedrag aan de orde van de dag is?
Waar school niet altijd de hulp kan bieden
dat nodig is, daar wil ik helpen. Pesten kan
erg veel doen met jongeren, die toch al
door een moeilijke tijd gaan. Buiten school
wordt tegenwoordig ook via social media
veel gepest. Het gevolg is dat meer en meer

opvoeding te maken hebben.
Nazorg bĳ instanties is niet
altĳd even goed gebleken, of
men heeft ervoor gekozen geen
hulp te nemen. Na een paar jaar
blijkt het dan toch geen goede
jongeren onzeker worden en ook meer
keuze te zijn geweest. Ook de
jongeren isoleren. Ik ben voorstander van
tijd heelt niet alle wonden.
teamsport. In een team ben je onderdeel
Voor Linda is het fĳn dat ze kan
van een groep dat samen een doel heeft,
helpen in moeilĳke situaties.
dat kan zeker iemand uit het isolement te
Dat is niet altijd even makkelijk,
halen.”
want de verhalen die ze hoort
zijn soms schrijnend. “Gelukkig
Bij SIZ Zorg wordt iedereen geholpen en
heb ik zelf ook supervisie en invoor iedereen werkt een andere aanpak
tervisie. Ik hoor verhalen, maar
het beste. “Toch komt het neer op de drie
basisprincipes,” legt Linda uit. “Ervaren, los- kan het goed loslaten. Sport
laten en opnieuw beginnen. Je werkt zonder helpt mij daarbij, ontspanning
door inspanning vind ik echt
oordeel, goed of fout is niet belangrĳk.
heerlijk.”
Linda merkt dat rouwverwerking steeds
Linda werkt zonder diagnose.
meer voorkomt, ook op jonge leeftĳd. Of
ouderen die nu nog met oud zeer vanuit de “Ik ben ook geen psycholoog, ik
ben therapeut. Wat
is nu belangrĳk en
hoe lossen we dat
op? Ik kan heel eenvoudig beginnen met bijvoorbeeld Playmobil erbij te pakken,
maar kom wel tot de kern. Ik laat
mensen zelf nadenken over de
situatie. Soms komen daar rigoureuze beslissingen uit voort,
maar dat beslist men zelf. Er
komen wel eens complete gezinnen binnen, die komen dan met
bepaalde verwachtingen binnen,
maar gaan er met hele andere
antwoorden weer naar buiten.

Loslaten is voor ouders wel eens lastig. Pĳn
en verdriet van ouders kun je niet projecteren op kinderen. Wat jij hebt meegemaakt
is geen reden om je kinderen van alles te
ontzeggen.”
SIZ Zorg is toegankelĳk voor iedereen mét
of zonder verwĳsbrief. Een aanvullende verzekering vergoedt gedeeltelijk de therapie.
Voor meer informatie of voor het maken van
een afspraak bel je met 06 - 55 13 82 37 of
kijk je op www.siz-zorg.nl
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Woonvorm DSG ook per 1 september in Valthermond
Woonvorm DSG (De Schakel Groep) te Exloo breidt
per 1 september uit door in de Vrijheidslaan te Valthermond de woonvorm “4You” over te nemen. Naast de
al aanwezige Woonvorm in Exloo voor begeleid wonen
kan men nu ook in Valthermond beschermd wonen en
eventueel proef-wonen op weg naar zelfstandigheid.

Via deze drie trajecten kan DSG een nog betere ondersteuning bieden aan jongvolwassenen met een zorgvraag. Er wordt
hulp geboden op het gebied van zorg, huisvesting, werk,
job-coaching en vrijetijdsbesteding, alles met het doel om
zelfstandig te kunnen wonen. Jakob en Trieneke Kerkhoff
zijn in 2017 begonnen met Woonvorm DSG te Exloo.
De Bed & Breakfast, die Trieneke tot dat moment in Exloo
runde samen met haar zus, werd aangepast tot pand voor
begeleid wonen voor jongeren met een beperking. “We hebben privé altijd veel met jeugd te maken gehad en zagen dat er
veel jongeren met een beperking tussen wal en schip raken.,”
vertelt Jacob. “Dat besloot ons de B&B om te toveren tot wat
het nu is, begeleid wonen in Exloo. Vanaf 1 september nemen we de woonvorm “4You”, gelegen aan de Vrijheidslaan
te Valthermond over,” zegt Trieneke. “Daar hebben we op
dit moment ruimte voor jongeren met een bescherm wonen
indicatie. Er is plaats voor 6 cliënten.
Als tussenvorm tussen bescherm wonen en begeleid wonen
kan met ook nog eens proef wonen in het naastgelegen

woonhuis. De jongvolwassene wordt dan al een mogelijkheid
geboden meer zelfstandig te kunnen wonen, zonder dat ze
daarbij direct in het diepe worden gegooid. Proef wonen dus.
“De LoodZ”
Aan het einde van dit jaar gaan Jakob en Trieneke in Emmen
onder de noemer “ De LoodZ” een dagbesteding beginnen,
onder de vlag van DSG ( Zorggroep De Schakel). “We willen hiermee het gat opvullen tussen school en praktijk,” legt
Jacob uit. “Men kan bij ons diverse diploma’s halen, denk aan
VCA of een certificaat voor een kettingzaag enzovoort. Maar
ook mode en creatieve dingen komen aan bod. Ook dit past
bij ons streven om jongeren te helpen op weg naar zelfstandigheid.”

DSG werkt vooral met jongeren tussen de 17 en 35 jaar, die
verschillende problemen kennen. “Daar waar we kunnen,
helpen we ze om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij, en de een heeft bijstand nodig bij dit
en de andere op een ander vlak. Het verschilt uiteindelijk per
client. Doordat we veel persoonlijke aandacht hebben voor
de cliënten, proberen we iedereen zo goed als mogelijk voor
te bereiden op het uiteindelijk zelfstandig wonen en in de
maatschappij te re-integreren.”
Wenst u meer informatie over de verschillende woonvormen
van DSG, dan vertellen Jakob en Trieneke u graag over hun
passie. Ze zijn te bereiken via 0599 - 66 18 32 of via info@
deschakelgroep.nl en de website www.deschakelgroep.nl
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Zaterdag 12 oktober 2019

Uitvaartvereniging
Mekander houdt
samen met
uitvaartbedrijf
Diedel Wessels BV
een open dag

De grootste uitvaartvereniging in de regio houdt op 12 oktober samen
met haar uitvaartbedrijf een informatieve open dag voor belangstellenden.
De vereniging, Diedel-Wessels en diverse ondernemers laten de mogelijkheden zien van een piëteitsvolle en betaalbare begrafenis of crematie. De open dag wordt gehouden van 10.30 tot 15.30 aan de
J.D. van der Veenstraat 9A te Winschoten.

Adverteren in RegioMagazine?

Bel dan even met John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09
of met Louw Roukema: 0599 - 65 08 93
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Care Repairs uit Stadskanaal sterk in autoschade
en -stoffering
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is gespecialiseerd in het herstellen van schade aan voertuigen en
het herstellen van bekleding van boten, auto's en motoren.
Ook autoschades worden door het bedrijf uit Stadskanaal
afgehandeld.
Door Eline Lohman
STADSKANAAL – Care Repairs is sterk in restauraties en
bekleding. Het kan om van alles gaan op het gebied van
autoschade en -stoffering, zoals het bekleden van bankstellen in boten en campers en van tuinmeubelen en oldtimers
en uiteraard bekleding van de gewone auto’s. Met name de
bekleding wordt steeds populairder, vertelt Wilfred ter Veen
van Care Repairs. “Steeds meer mensen kiezen hiervoor,
bijvoorbeeld bij campers. Koop je een camper en bevalt de
bekleding niet qua stijl of kleur, dan kun je die gemakkelijk
laten vervangen, zodat je daarna nog jaren je camper met
plezier kunt gebruiken. Zo hoef je ook niet gelijk een ander
product te kopen en kun je langer met iets doen. Dat is echt
een trend die we zien in onze branche.”
Ook voor autoschades is Care Repairs het juiste adres voor
mensen die schade hebben aan hun auto. Wilfred: “Wij
regelen schades voor alle verzekeringsmaatschappijen – van
kleine schade tot het compleet opnieuw spuiten van een
auto wanneer dat nodig is. Wij zijn een toegankelijk bedrijf
voor iedereen. Die laagdrempeligheid vinden we belangrijk.
Mensen kunnen zo bij ons binnenlopen wanneer ze bijvoorbeeld een vraag hebben, de koffie staat altijd klaar!”
Care Repairs
Glasblazer 10 | Stadskanaal | 085 902 3823
www.carerepairs.nl
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Speciale massagevorm bij Aly’s Beauty Care in Gieterveen
Als schoonheidsspecialiste en massagetherapeut is Aly Kiers er voor particulieren en bedrijven, met een ambulante praktijk en salon in Gieterveen. Met haar Aly’s Beauty Care
biedt Aly onder meer een speciale massagevorm, namelijk voor mensen met kanker.
Door Eline Lohman
GIETERVEEN – Een massage voor mensen die kanker hebben, is heel belangrijk, legt
Aly uit. “Deze ziekte komt zoveel voor; het is een heel ingrijpende gebeurtenis in het
leven van iemand. Dan is het heel belangrijk dat er even een rustmoment is. Dat kan
ik geven door middel van een massage. Dit is een speciale methode voor mensen die
geraakt zijn door kanker. De massage is minder intensief dan reguliere massages en
daardoor rustgevender. Zodat het ook echt ontspanning geeft. Je hoeft even niet aan
de ziekte te denken. Ik werk met magnesium en merk dat mensen dat heel fijn vinden,
omdat het ontspant. Daarna ervaren ze ook echt minder pijn.”
Deze massage is lang niet het enige dat in het aanbod van Aly’s Beauty Care te vinden
is. Aly heeft een salon aan huis in Gieterveen en werkt ook ambulant, wat inhoudt dat
ze bij mensen thuis komt. Verder is ze te vinden bij Adviesdrogist Lammie Vedder in
Gieten en bij Landal Het Land van Bartje in Ees.

In haar salon verzorgt Aly – die regelmatig contact heeft met collega’s om haar kennis
over het vakgebied goed bij te houden - onder meer huidanalyses, waarbij ze eventuele
schades op de huid waarneemt. Vragen deze schades intensievere aandacht, dan verwijst ze haar klanten door naar de huisarts. Verder houdt Aly zich bezig met massagetherapie, zoals triggerpoint, waarbij pijnpunten gezocht worden. “Ik ben massagetherapeut en verzorg ook veel hoofdpijnmassages, waarbij de nek en schouders gemasseerd
worden. Verder verzorg ik gezichtsbehandeling, epileer en hars ik, geef manicures of
een stoelshiatsu en ik geef huid- en make-up advies. Ik gebruik alleen Nederlandse productlijnen in mijn salon.” Zoals de make-uplijn van het merk Blezi, die via de website
www.blezi.com te bestellen zijn.
Voor informatie over Aly’s Beauty Care kan gekeken worden op www.alysbeautycare.nl.
Aly’s Beauty Care | Torenveen 12 | 9511 PB Gieterveen | Tel. 0599-648889

36

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

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

37

Schadenet Keizer Stadskanaal richt zich op duurzaamheid
Schadenet Keizer uit Stadskanaal heeft een nieuwe stap
ondernomen op haar weg
naar meer duurzaamheid
binnen het bedrijf: er is een
elektrische leenauto aangeschaft, een Renault Zoe.
Door Eline Lohman
STADSKANAAL – “We zijn aan
het verduurzamen,” vertelt
Arnoud Renkema over de aankoop van de nieuwe elektrische auto die klanten kunnen
lenen gedurende een reparatie aan de auto. “Ook willen
we graag meer kennis opdoen
over elektrische auto’s. We
zijn al ingesteld op deze
auto’s, zo hebben we speciaal
gereedschap in de werkplaats.
Waarom we duurzaamheid
belangrijk vinden? We gaan
graag met onze tijd mee. Vernieuwing is altijd goed, zeker
binnen de autobranche.”
Op meer gebieden is Schadenet Keizer Stadskanaal
aan het verduurzamen. Zo is
alles binnen het bedrijf nu
voorzien van LED-verlichting en voor het spuiten van
auto’s worden duurzaamheidscursussen gevolgd, om
op een duurzame manier om te gaan met de materialen die bij het spuiten worden gebruikt.
Schadenet Keizer Stadskanaal viert een mijlpaal, na-

melijk dat het bedrijf precies één jaar op de nieuwe
locatie zit. Arnoud: “Dat bevalt gelukkig heel goed.
Wij zijn 24 uur voor onze klanten bereikbaar en
bieden altijd gratis haal- en brengservice. Wij hebben
service hoog in het vaandel staan. Schade aan een
auto is vervelend. Daarom laten wij de nasleep ervan

zo soepel mogelijk verlopen en leveren herstelde
auto’s zo goed als nieuw weer af. Wij helpen mensen
graag snel en zorgeloos weer onderweg.”
Schadenet Keizer Stadskanaal I Steenhouwer 26
0599-618888 I www.schadenetkeizer.nl
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Keurslagerij Cor Klein in Stadskanaal ontzorgt bij elke maaltijd
Keurslagerij Cor Klein is een ambachtelijk bedrijf dat generatie op generatie wordt voortgezet. Cor is de derde
generatie die nu werkzaam is binnen
het bedrijf. Al 95 jaar, zo lang is Keurslagerij Cor Klein een begrip in Stadskanaal. De liefde voor het ambacht, de
familiaire sfeer en bovenal het maken
en verkopen van topkwaliteit -tegen
een betaalbare prijs, zijn de sleutels
van deze lange periode. Met veel plezier wordt gewerkt aan het bereiden
van vers kwaliteitsvlees en niet alleen
dat; bij Keurslagerij Cor Klein slaagt u
ook als u complete maaltijden wenst.
“Er is steeds meer vraag naar het
complete plaatje,” vertelt Cor, “dus daar
spelen we op in. Onze maaltijdservice
en onze catering zijn echt de snelle
groeier binnen ons bedrijf. Wij hebben
een groot assortiment hapjesschalen en
buffetten, denk bijvoorbeeld aan kanten-klare hapjes die u kunt bestellen
voor kleine groepen zoals verjaardagen,
maar ook voor bedrijfsfeesten. Het
bestellen gaat erg eenvoudig via onze
website, je hoeft de deur niet eens uit.”
Vorig jaar zijn we dus begonnen met
onze service Meat & Meals. Het houdt
in dat onze klanten aangeven -dit kan
aan de toonbank, maar ook via de telefoon, wat ze willen
als complete maaltijd. Dit maken wij dan gereed en op
deze manier wordt bij de slager niet alleen het stukje vlees
opgehaald, maar de volledige maaltijd. Meat & Meals is
een succes gebleken. We merkten dat het drukker werd en
dus hebben we begin dit jaar een speciale carrousel aan de
toonbank toegevoegd. We bezorgen al vanaf drie bestelde
maaltijden, erg handig dus.”

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Een barbecue kan altijd
Niets ontspannender dan een barbecue met familie en
vrienden. Het zomerseizoen is nu dan wel ten einde, dat
betekent niet dat er niet meer gebarbecued kan worden.
Ook voor uw najaars- of winterbarbecue staat Keurslagerij
Cor Klein klaar om te helpen. Er is volop keus uit verschillende pakketten, voor de kleine eter tot aan de grote
verorberaar. Wilt u eens wat anders dan speklapjes en

braadworst? Wat dacht u van bavette, picanha of een heerlijke rib-eye? Het is mogelijk om de volledige barbecue uit
handen te geven en Cor Klein alles te laten verzorgen. Voor
u geldt dan maar één ding: ontspannen.
Cor Klein Keurslager
Hoofdstraat 37 | 9501 CM Stadskanaal
0599 - 61 22 59 | info@kleinslagerij.nl

40

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

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

41

“Verduurzamen gaat ons aan het hart”
Warmtepompen onttrekken warmte aan
de buitenlucht, zelfs als het koud is. Door
middel van een elektrisch aangedreven
compressor kan een woning met zeer
hoog rendement verwarmd worden. De
warmtepompen die HVK Installatiebureau
bij u plaatst, zijn stil en onopvallend en
voorzien van de laatste technieken om
zo rendabel mogelijk te kunnen werken.
Ongeveer 75% van uw benodigde verwarmingsenergie komt dan uit de buitenlucht, duurzamer dan dat is momenteel
niet mogelijk.
Gasbesparing
Onlangs hebben wij een hybride warmtepomp met cv geplaatst in Musselkanaal.
Na een aantal maanden belde de eigenaar
van de woning mij op met de mededeling
dat het gasverbruik enorm is gedaald ten
opzicht van de vorige maanden en vorig
jaar in dezelfde periode, vertelt Albert
van der Wal. Het gasverbruik bij dat gezin
is met 70% gedaald. Welliswaar is het
stroomverbruik wel gestegen, maar per
saldo heeft dit gezin meer dan €80,- per
maand bespaard. Deze bewoner is dus erg
enthousiast over dit systeem terwijl hij
eerst erg sceptisch was. Maar, cijfers liegen
niet, zegt Albert van der Wal. Dat blijkt in
dit geval dus ook wel weer.
“In Nederland willen we zo snel mogelijk zonder gas wonen. Dat is prima, maar persoonlijk denk ik dat het lastig wordt om dit in 2030 echt voor elkaar te hebben. Je merkt het
nu aan de energietransitie van zonnepanelen, het huidige netwerk kan de vrijgekomen
energie helemaal niet kwijt. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat er
nog veel te winnen valt. Bij HVK doen we er in elk geval alles aan om woningen zo goed
mogelijk duurzaam te maken. Warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, we installeren
het graag en kunnen er ook deskundig advies over geven. Verduurzamen gaat ons aan het
hart, daar houden we in onze gehele bedrijfsvoering rekening mee.

Bij HVK Installaties is sinds kort een fulltime baliemedewerker aangenomen, zodat u altijd
geholpen kunt worden, wanneer u een bezoekje brengt aan HVK. Om dit heuglijk feit
kracht bij te zetten, zijn er momenteel diverse balieacties; bijvoorbeeld hoge kortingen op
de aanschaf van wandclosets. Houd verder de Facebook-pagina van HVK in de gaten om
ook te kunnen profiteren, daar wordt elke actie tijdig aangekondigd.
HVK Technisch Advies- en Installatiebureau
Electronicaweg 25 | 9503GA Stadskanaal | 0599-650226 | Info@hvkstadskanaal.nl
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Drukkerij Zwinderman in Gieten kiest voor
Konica Minolta Accurio press

Drukkerij Zwinderman heeft geïnvesteerd in een Accurio press van Ko-

die wij bedienen vraagt om een combinatie van snelle levertijden en

nica Minolta. Deze full colour Konica behoort tot de nieuwste generatie

kwalitatief hoogstaand drukwerk.” De nieuwe digitale drukpers is ook voor

digitale drukpersen en heeft alle mogelijke automatisering aan boord.

onze webwinkel een grote aanwinst. Edwin Zwinderman: “Zeker omdat we

De handtekening werd al in mei dit jaar gezet, maar om de productie

kleine orders kunnen bundelen en gezamenlijk afdrukken op grote vel-

niet te veel te belasten is besloten de machine tijdens de iets rustigere

len worden doorlooptijden verkort, dus nog kortere levertijden voor veel

vakantieperiode te plaatsen.

producten.”

Aan deze investering ging een lange en grondige voorbereiding vooraf.

De accuriopress vervangt één van onze huidige full colour digitale persen,

In Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch werden diverse machines met elkaar

maar door de hogere afdruksnelheid en snellere wisseltijden groeit de

vergeleken. “In dit top-segment zijn de verschillen klein. Snelheid, maar

produktiecapaciteit met ca. 40 procent. “Dit is nodig om de groei van ons

vooral bijzondere papiersoorten zijn voor ons erg belangrijk.” benadrukt

orderpakket te kunnen realiseren. Het aantal orders is het afgelopen jaar

Edwin Zwinderman. “Je kunt het vergelijken met een pitstop in de Formule explosief gestegen. Daar moet je de organisatie en productie op instellen
1... het draait letterlijk om seconden.”

en stappen zetten op het gebied van automatisering. Bij vrijwel het gehele
afdrukproces is menselijke inbreng tot een minimum beperkt. Hierdoor is

Drukkerij Zwinderman ging niet over één nacht ijs. “Wij willen ‘lean en

de kans op fouten nog kleiner geworden. Ons doel is met de nieuwe pers

mean’ produceren. Korte omsteltijden tussen de verschillende orders,

de omzet verder uit te breiden en onze klanten nog sneller van dienst te

met zoveel mogelijk techniek op een vierkante meter. Aan de hand van

zijn.” Deze investering past bovendien in ons streven om zo duurzaam mo-

diverse beurzen in de afgelopen 2 jaren hebben wij een drietal leveran-

gelijk te produceren. Zo min mogelijk afval, uitstoot en een zo laag moge-

ciers nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd welke technische stappen zij

lijk inschiet (instelvellen). Dat zit gebakken in onze bedrijfscultuur.

vooruit hebben gezet. Onder andere zijn wij bij Konica Minolta geweest
om op ons eigen papier en enveloppen orders te testen. Een combinatie

Drukkerij Zwinderman bestaat dit jaar 28 jaar. De accurio press is begin

van afdrukkwaliteit, ook op bijzondere papiersoorten, samen met een

augustus geleverd. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd

hoge afdruksnelheid van 70 kleurenafdrukken per minuut is voor ons een

aan de inrichting rond de machine. Wij richten dit zo in dat alles rond de

doorslaggevende factor geweest. Ook de optie om een formaat van 33 x

machine klaar staat zoals toner, papier en afwerkmogelijkheden zodat de

130 cm te kunnen bedrukken heeft daar enorm aan bijgedragen. De markt pers altijd op topsnelheid kan draaien.
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Kornelius Badkamers & Keukens begrip in regio
Kornelius Badkamers & Keukens
is gespecialiseerd in het ontwerpen, verkopen en plaatsen van
badkamers en keukens. Er zijn
allerlei verschillende stijlen keukens en badkamers te vinden
– van landelijk tot modern en
van klassiek tot romantisch. “Wij
zijn een begrip in de regio,” zegt
Gerwin Geertsema over Kornelius Badkamers & Keukens. “Een
echt familiebedrijf, dat luistert
naar de klant en goed advies
geeft. Dat wat we toezeggen
aan mensen, komen we ook na.
Bij ons heerst een ongedwongen, gemoedelijke sfeer. Die
persoonlijke aanpak vinden wij
belangrijk. Dat begint al bij het
samen kijken naar de wensen
van de klant. Wij bedenken
vervolgens een plan dat goed
bij iemand past.”

STADSKANAAL – Kornelius Badkamers & Keukens in Stadskanaal is de specialist voor de complete badkamer. Bij Kornelius Badkamers & Keukens zijn niet
alleen badkamermeubels, douches en toiletten te vinden, maar ook complete
keukens.

Na-service
Ook na-service wordt niet vergeten bij Kornelius Badkamers &
Keukens. Gerwin: “Onze service
houdt niet op bij het plaatsen
van onze producten. Wij gaan
een stapje verder en doen meer
dan alleen verkoop en plaatsen.
Is het nodig dat we terugkomen voor bijvoorbeeld een kleine aanpassing aan een
badkamer of keuken, dan is dat geen probleem.”
Kornelius Badkamers & Keukens
Koperslager 4 | 9502 DA Stadskanaal | 0599-616016
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SJS moet nu maar eens de stap omhoog maken.
Jongeling Arwen de Koe hoopvol gestemd
Het vorig seizoen verliep voor SJS vrij stroef; de ploeg
begon redelijk aan de competitie, zakte daarna weg,
maar kwam na de winterstop heel aardig voor de dag.
De ploeg deed nog lang mee voor een plek in de nacompetitie voor promotie, maar moest uiteindelijk op het
laatst capituleren. Dit seizoen moet de ploeg volgens
youngster Arwen de Koe in staat zijn de stap omhoog wél
te maken.

te houden. Wat zal het mooi zijn met deze club op hoger
niveau te spelen.”
De selectie van SJS bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Wouter Rozema, Brian de Jonge en Kevin Koops.
Verdediging: Frank Venema, Ronald Zuidema, Rick Rossing, Jasper Nomden, Rob Groenewold en Gerben Sieders.
Middenveld: Tom Timmer, Rick Breedveld, Ruben Kornelius,

Wouter Panneman, Mattijn Smid en Arwen de Koe. Aanval:
Jan Springer, Kelvin Oosting, Kay Rijkens, Lars Hommes en
Gerwin Heidema.
Technische staf: Trainer: Otto Halmingh. Leider: Marc van
der Aa. Assistent-scheidsrechter: Erwin Panneman. Manager: Frank Panneman. Verzorger: Bert Molema, Ernst-Paul
Faber. Sportpark: Julianastraat.

Achttien jaar is hij nog
maar, de middenvelder
van de Stadskanaalsters.
Voetballen kan hij. Dat
heeft hij niet van een
vreemde: vader Henk
speelde jarenlang in de
stad Groningen op redelijk
niveau en is al enkele
decennia hoofdtrainer. Dat
is hij nu bij FVV, de club
waar Arwen de Koe afgelopen seizoen tijdens een
oefenwedstrijd debuteerde. “Dat was tegen mijn
vader. Echt heel leuk.”
Over het komend seizoen is hij hoopvol gestemd: “We willen voor promotie mee gaan doen en we hopen dat dit gaat
lukken. SJS moet proberen derde klasse te halen en daarin
te blijven spelen. Met deze selectie moet dat mogelijk zijn.
Ik ben erg tevreden bij de club trouwens. Ik speel er al mijn
hele leven.” De club verlaten zal De Koe dan ook niet gauw
doen. Met SJS in de derde klasse spelen is een streven dat
niet heel raar is, want de club speelde natuurlijk jarenlang
op nóg hoger niveau. “Vorig seizoen debuteerde ik en
eigenlijk kreeg ik vrij snel een basisplaats. Die hoop ik vast

FC Ter Apel’96 Zaterdag moet mee kunnen doen in
reserve vierde klasse. Stephan Egbers vol vertrouwen
Het vriendenteam van FC Ter Apel’96 Zaterdag komt
komend seizoen ook weer in de reserve vierde klasse uit.
Vorig seizoen was de club middenmoter in die klasse,
maar zat er op zich meer in volgens Stephan Egbers die al
bijna twintig jaar bij de Ter Apelers speelt. Hij is echter
nog maar 23 jaar en kan dus nog jaren vooruit. Ook met
het zaterdagteam van de grensdorpbewoners dat volgens
hem in staat moet zijn goed mee te kunnen draaien in de
nieuwe competitie.
“De top vijf moet mogelijk zijn. Zeker als ik kijk naar het
afgelopen seizoen waarin we best goed begonnen en ook
rond die plek hadden moeten kunnen eindigen. Dat liep
wat anders en we verloren onnodig punten. Dat was na
de winterstop het geval, maar duidelijk is dat er meer in
zat en daarom denk ik dat we nu ook mee kunnen doen”,

aldus Egbers die aangeeft er voldoende
goede spelers zijn. Twee goede keepers
bijvoorbeeld en scorend vermogen van
Martijn Haan en een speler van het kaliber Ramon Mulder moeten de Ter Apelers in hogere sferen kunnen brengen.
Aan het plezier in de groep ligt het niet.
Ook trainer Appie Bruinsma is erg geliefd
bij de spelers en zeker bij Stephan
Egbers. “We hebben een gemotiveerde
trainer voor de groep staan die ook een
aardig woordje kan zeggen als het niet
goed gaat. Ik moet zeggen dat we wel
veel opsteken van zijn toespraken voor
de wedstrijd. Het geeft extra motivatie
voor de wedstrijd.

De selectie van FC Ter Apel’96 Zaterdag bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Roy Boesing. Verdediging: Bas
Brinkers, Martijn Land, Dominic Wolbers,
Ben Zuidinga, Marcel haan, Stephan Egberts, Sander Boonstra en Bernard Ekker.
Middenveld: Dennis Klompmakers, Martijn Haan, Jasper Haan, Ronnie Lambers,
René Stoppelenburg en Ramon Mulder.
Aanval: Niels Peters, Maik Mulder en
Jasper Haan.
Technische staf:
Trainer: Appie Bruinsma. Leiders: Wouter
Dun. Verzorger: Wouter Dun.
Sportpark: ’t Heem.

SV Mussel terug in vierde klasse.
Simon Hidding is een van de drie Hidding-broers
in de ploeg en gaat voor handhaving
Doel voor de komende jaren moet zijn dat
Hidding en de zijnen met SV Mussel een
stabiele vierdeklasser worden. De speler
hoopt overigens dat de support dit seizoen
ook weer erg goed is. “Ik hoop dat mensen
die er niks van verwachten toch ook zeker
de club blijven steunen. Dat moet toch
zeker lukken als je een beetje een roodblauw hart hebt?”
De selectie van SV Mussel bestaat uit de
volgende spelers:
Doel: René Folkers. Verdediging: Mathijs

Het was het afgelopen seizoen niet de vraag óf SV Mussel de titel in de vijfde klasse in
het zaterdagvoetbal in de wacht zou slepen, maar wanneer. Dat gebeurde al vrij vroeg,
maar had nóg vroeger gekund, ware het niet dat SV Mussel het niet afmaakte daar
waar het allang had gekund. Geen man overbood en even later kon de ploeg alsnog de
champagneflessen laten ontkurken. Ze hebben het geweten in Mussel en de formatie
van trainer Jan Veenhof is terug in de vierde klasse. Simon Hidding is daar maar wat blij
mee.
Hidding speelt samen met zijn broers Frank
en Paul in het eerste en kijkt tevreden
terug op vorig seizoen. “Het was een goed
seizoen en het spel was redelijk, maar
kan zeker nog verbeterd worden.” Na een
afwezigheid van twee seizoenen is de
middenvelder/aanvaller alweer voor het
derde opeenvolgend seizoen in het rood

en blauw van de Musselkers te bewonderen. Hij wil in de vierde klasse ook zijn
mannetje staan en er geldt eigenlijk maar
één doel: erin blijven met de ‘SV’. “Afgelopen paar jaar hebben we in de vijfde klasse
gezeten en duurde het erg lang voor we er
weer uit zijn gekomen. Ik weet zeker dat
het haalbaar is.”

Fehrmann, Rien Boels, Robert Boels, Cas
Groenewold en Nick Uil. Middenveld: Frank
Hidding, Paul Hidding, Len Groenewold,
Simon Hidding, Bryan Boels en Arjan Raveling. Aanval: Erwin Wijnholds, Lars Hemmes,
Dennis Huitsing en Richard Wubs.
Technische staf:
Trainer: Jan Veenhof. Leider: Jan Strockmeijer. Assistent-scheidsrechter: Gerwin
Lichtenberg. Verzorgers: Jaap Drent, Jan
Kremers. Keepertrainer: Jan Kremers.
Sportpark: De Slenk.

Hechtheid Westerwolde leidde promotie naar derde
klasse in. Mark Geukes gelooft in handhaving
Het was al bijna juli toen Westerwolde nog verwikkeld was in de strijd om een ticket
voor de derde klasse in het zondagvoetbal. Ze moesten er wat voor over hebben, maar
het lukte de Vlagtwedders na een topseizoen in de vierde klasse. Plek drie op de ranglijst en dus nacompetitie waarin heel wat wedstrijden moesten worden gespeeld. Op
een woensdagavond in Marum was SC Bolsward de tegenstander en flikte de formatie
van trainer Lars van Ravenhorst het.
Heel Vlagtwedde was zo’n beetje mee
en genoot van die ene avond. Ook Mark

Geukes die meestal als rechtermiddenvelder speelt, maar ook als verdediger uit de

voeten kan. Hij is nog maar negentien en
speelde nooit voor een andere club. Van
het promotieseizoen kan hij maar geen
genoeg krijgen. “Ik kijk zeer tevreden terug
op vorig seizoen, omdat de doelstelling
handhaving in de vierde klasse was, maar
doordat we zo goed gepresteerd hebben
konden we tóch nacompetitie halen en zijn
we uiteindelijk gepromoveerd.”
De Bourtanger verheugt zich erg op het
nieuwe seizoen waarin
zijn ploeg volgens hem
niet veel onder hoeft
te doen voor andere
teams. Handhaving
moet dus mogelijk zijn.
“Ik denk zeker dat dit
kan. Het zou in ieder
geval prachtig zijn als
we erin kunnen blijven
en de komende jaren
ook als derdeklasser actief mogen zijn.
Het is echt een mooie
prestatie van dit team.
We zijn een echt en
hecht team. We geven
nooit op en gaan door
tot en met het einde
van de wedstrijd.”
De selectie van Westerwolde bestaat uit
de volgende spelers:
Doel: Henk Hebers en
Niels Nonkes. Verdediging: René Peereboom,

Elroy van der West, Rik te Velde , Rudolf
Riks, Martin Boer, Henri Boekelo en Peter
Beens. Middenveld: Frank Riks, Kevin van
der Laan, Jarno van der Laan, Mark Geukes,
Thom Postma, Joan Solano , Kjell Hulsman, Harmen Huls, en Jarno van der Laan.
Aanval: Jeremy Hekman, René van der Laan,
Merijn te Velde, Ben Ophof en Thorben
Hulsman.
Technische staf:
Trainer: Lars van Ravenhorst. Leider: Leo
Teuben. Verzorger: Erik Wilts. Assistentscheidsrechter: Erwin Vieregge. Keepertrainer: Alex Otto. Sportpark: Barlage.
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Onstwedder Boys moet weer mee kunnen doen
voor bovenste plaatsen. Rein Koudstaal verheugt
zich op ‘Wildervank uit’
Ontwedder Boys heeft eigenlijk altijd betrouwbare keepers gehad en keepers die jarenlang bij de club blijven. Rein Koudstaal is er een van. De nu 31-jarige gaat zijn elfde
seizoen bij de club in nadat hij vroeger bij Wildervank speelde. Daar doorliep hij zijn
jeugdopleiding ook en dus verheugt hij zich straks op de duels tegen Wildervank dat in
dezelfde vierde klasse in het zaterdagvoetbal als Onstwedder Boys uitkomt.
“Dat wordt echt heel leuk voor
mij. Vooral als we daar naartoe
moeten. Ik kan niet wachten
om het hoofdveld daar weer te
betreden”, spreekt de sluitpost
die het vorig seizoen nog even
belicht. Vorig seizoen ging het
niet helemaal naar wens, maar
eindigde Onstwedder Boys wél
bij de eerste vier en haalde de
nacompetitie. Promotie naar de
derde klasse lukte echter niet.
“Dat was jammer, want halverwege sta je bovenaan met CSVC.
Dat voelt best wrang.”
Over de nieuwe competitie
waarin ook SJS en SV Mussel uitkomen moet er voor de Boys wel
weer wat mogelijk zijn verwacht
Koudstaal. “Dit seizoen gaan
we vast wel weer meedoen bij
de beste vier. Het is ook zo dat
Onstwedder Boys meestal wel

promotie-/degradatiewedstrijden speelt. In de tien jaar
dat ik er speel heb ik dat zo meegemaakt en dus zal
het niet lang duren dat we weer voor promotie mogen
spelen. Ik ga ervan uit dat we de komende seizoenen
tussen de derde en de vierde klasse blijven schommelen.”
De selectie van Onstwedder Boys bestaat uit de
volgende spelers:
Doel: Rein Koudstaal en Wouter Spaans. Verdediging:
Nick Wagenaar, Nanne Huiges, Abel Jan Huiges, Elmar
Bijl, Sven Jaegers en Sem Nieuwenhuis. Middenveld:
Gerwin de Wijk, Harm Visser, Ties Bruining, Gerben
Meems en Luc Nieuwenhuis. Aanval: Gerko Scheper,
Anne Wilzing, Rutgert Tipker, Geoffrey Aartsma en
Jarno Sterenborg.
Technische staf:
Trainer: Richard Streuding. Leider: Mark Kruize. Verzorger: Bram Hulzebos. Assistent-scheidsrechter: Peter
de Jong. Keepertrainer: René Jonker. Sportpark: De
Boskamp.
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ASVB moet volgens Quincy Meesters in staat zijn
prestatie van vorig seizoen in ieder geval te herhalen
Twee seizoenen geleden promoveerde het Blijhamster
ASVB naar de zondag tweede klasse. Daarmee is meteen het geambieerd niveau van het vlaggenschip van de
vereniging aangegeven. Zaak was vorig seizoen echter om
zich dan wél in die klasse te handhaven. De selectie van
trainer Loek Swarts slaagde met vlag en wimpel en begon
zelfs ijzersterk aan het hernieuwd avontuur in de tweede
klasse. Uiteindelijk eindigde de ploeg op de zesde plaats.
Daarmee was iedereen tevreden. Ook Quincy Meesters, de
speler die op zowel de rechtsback- als de rechtsmiddenpositie uit de voeten kan. Al twintig jaar voetbalt hij bij ‘De
Witte Muizen’ waarvan de laatste zes seizoenen als speler
van het eerste elftal. “Ik kijk tevreden terug. Het was ons
eerste seizoen sinds lange tijd in de tweede klasse en ik
denk dat we het prima hebben gedaan. Achteraf gezien had
er misschien nog wel meer ingezeten dan een zesde plaats.
Na de winterstop kwamen we moeilijk van start waardoor
we wat zijn afgezakt.”
Daarmee slaat Meesters de spijker op zijn kop; ASVB begon
erg goed en deed zelfs even mee om de bovenste plaatsen
en de kreet ‘eerste klassevoetbal in Blijham’ werd ook heel
even door buitenstaanders genoemd. Niemand in het voetbalgekke dorp wil daar echter iets van weten, want als hun
club een stabiele tweedeklasser kan zijn dan is het prima.
Quincy Meesters kan die mening alleen maar delen: “Als
we in de middenmoot eindigen ben ik al tevreden. Misschien dat we dit jaar iets mee kunnen pakken in de vorm
van periode/nacompetitie. We gaan het zien.”
De selectie van ASVB bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Richard Zuidema. Verdediging: Tim Renken, Thijs
Nijland, Anton Hekman, David Gort, Thijs Kiewiet, Jelle
Huls en Quincy Meesters. Middenveld: Jasper Huls, Erwin
Aukes, Bruce Tunjanan, Trevor Eiten, Joost Siemens, Wybe
Nienhuis en Ryan Kamphuis. Aanval: Wouter Siemens, Mart
van der Veen, Niek Drent, Mark Borgeld, Jarno Bos en Roy
Köller.
Technische staf:
Trainer: Loek Swarts. Assistent-trainers: Jordin Louwes,
John Meijer en Haiko de Wit. Leiders: Tom Eiten en Henk
Zwiers. Verzorger: Paul Stuut. Sportpark: Blijham.
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FC Ter Apel’96 moet weer voor periode kunnen gaan.
Bart Huizingh paste zich gemakkelijk aan aan niveau
Bart Huizingh speelde met FC Ter Apel’96 een uitstekend seizoen. Dusdanig goed dat dat de club vriend en vijand
verbaasde met een tweede plaats. Nóg meer verbazing was er toen de rood-zwarten de eerste periode wonnen, lang
bovenaan stonden en het de latere kampioen WKE’16 wel erg lastig maakten, op een tweede plaats eindigden en zich
voor de nacompetitie plaatsten. Huizingh speelt in de spits en is erg op zijn plek bij de club en wil niets liever dan
promoveren.
De spitsspeler speelde de jaren voordat hij naar de Ter
Apelers kwam tien jaar in het eerste van de buren van
Sportclub Roswinkel. Inmiddels is hij 29 en gaat hij zijn

derde seizoen in bij de ploeg die in de nacompetitie voor
promotie naar de tweede klasse net te kort kwam. “Jammer, maar dit seizoen gaan we er wederom voor. Het was

trouwens echt een geweldig seizoen dat boven verwachting verliep. We gaan nu wederom proberen een periode
te pakken en proberen promotie te bewerkstelligen.” Als
Huizingh naar de toekomst van de club kijkt dan ziet hij FC
Ter Apel’96 in de tweede klasse voetballen. Niet voor even,
maar structureel. Groot voordeel in het nieuwe seizoen kan
zijn de komst van een aantal nieuwe spelers, waaronder
Daniël Manning die jarenlang in de hoofdklasse bij Hoogeveen speelde. “Vorig seizoen was onze selectie vrij smal.
Tóch hadden we daar lange tijd geen hinder van, maar met
een brede selectie sta je natuurlijk veel sterker. En een
stuk ervaring is natuurlijk ook niet weg.”
De selectie van FC Ter Apel’96 bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Rudie Bergman en Jordie Oost. Verdediging: Jasper
Jalving, Ron Kuper, Jordy Veninga, Patrick Bults en Mark
Weinans. Middenveld: Daniël Manning, Arjen Heidekamp,
Jordy Weggemans, Joey Huizingh en Roy Kramer. Aanval:
Jeroen Schoonbeek, Emiel Seigers, Arjan Heeres, Bart Huizingh, Dennis Fecken en Dennis de Roo.
Technische staf:
Trainer: Koen Feijen. Verzorger: Harm Tent. Leider: Bennie
Gunnewijk. Assistent-scheidsrechter: Joep Groenewold.
Sportpark: ‘t Heem.

Aanvaller Ezra Abbas terug bij Wedde
Wedde verbaasde vorig seizoen lange tijd vriend en vijand. Als promovendus speelde de vierdeklasser heel aardig voetbal en stond de ploeg heel even bovenaan. Bijna

werd een periodetitel veroverd en de latere kampioen,
HOC, zag de groenhemden lange tijd als enige concurrent. Wedde zakte vervolgens naar de middenmoot en
stond met lege handen.
Tóch is in het doel dat
handhaving heet geslaagd.
In de nieuwe voetbaleditie
is handhaving wederom
het doel. Ezra Abbas is dan
weer terug bij de club en
de aanvaller is een zeer
welkome versterking.
Abbas scoorde bijna honderdvijftig goals in competitieverband en kwam de
laatste twee seizoenen in de
eerste klasse voor NieuwBuinen en in de tweede
klasse voor ASVB uit. Daar
scoorde hij regelmatig, maar
niet zo vaak zoals hij in het
verleden voor Wedde deed.
Logisch ook, want Wedde
speelde altijd op lager

niveau en de aanvaller was niet fit genoeg. “Daardoor had
ik te veel moeite met dat niveau. Ik bracht veel te weinig.
Helemaal als aanvaller.”
Abbas scoort graag en speelde altijd graag met zijn vrienden bij de groenhemden en is dus blij met zijn terugkeer.
Het doel dit seizoen? “We moeten proberen een periode
te pakken. Dat zit er zeker wel in. Ik vind het mooi om weer
bij Wedde te spelen. Een vriend van me voetbalt er ook
weer en mijn vader en opa vinden het ook prachtig dat ik
hier weer speel. Ik kom hier toch vandaan. De keuze was
niet zo moeilijk.”
De selectie van Wedde bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Jarno Kip. Verdediging: Lennart de Jonge, Tom Nitters,
John Oving, Marlon Abbas, Marc Smith, Jarno Eggen, Jan
Blaauw, Jaap Grezel en Richard Buirs. Middenveld: Jasper
Reininga, Rico van Heumen, Brian Kuiper, Koen Blaauw, Ricardo Klarenbeek, Rik Molanus en Jacob Buter. Aanval: Ezra
Abbas, Jeroen Huls, Bas Tjabringa en Ben Becker.
Technische staf:
Trainer: Henry Meijerman. Leider: Gerhard Reininga.
Assistent-scheidsrechter: René Eggen
Verzorger: Rico van Heumen. Sportpark: Jonne Hindriks.

Ruben Manning wil zich graag rechtstreeks
veiligspelen met Musselkanaal
Het is Musselkanaal wel zo’n beetje eigen geworden: het spelen in de nacompetitie om
zich te handhaven in de derde klasse in het zondagvoetbal. Ze hebben het liever ook
anders, maar de realiteit is zo en dus moet de formatie van trainer Wessel Woortman
het ermee doen. Al drie seizoenen op rij blijft de ploeg er wel in door in de nacompetitie
steeds beter te zijn dan de tegenstanders, maar het moet anders. Dat vindt ook centrale
verdediger Ruben Manning.

“Ik ben niet tevreden over hoe het gaat. Al drie jaar op
rij moeten er steeds om spelen en dat valt niet mee. Het
seizoen verliep ook nu weer erg stroef. Zo wisselden we
heel goede met heel slechte wedstrijden af. Dat moet echt
anders”, aldus Manning. De oplossing is er wel. Die klinkt
ook heel simpel, maar het moet nog even gebeuren: rechtstreeks handhaven en dan zo vroeg mogelijk als het aan de
inwoner van Ter Apelkanaal ligt. “Vorig seizoen was dat ook
ons doel, maar het pakte dus anders uit.”
Rechtreeks veiligspelen en dan verder naar boven kijken.
Al enkele jaren wacht een sterke jeugdlichting die binnen
afzienbare tijd de sprong naar het eerste moet maken. Dan
moet het vast beter gaan met Musselkanaal. “Het is belangrijk dat we de groep een beetje bij elkaar kunnen houden”,
vindt de verdediger. “Ooit moeten we weer eens in de
tweede klasse kunnen spelen. Wanneer weet ik niet, maar
de mogelijkheden zijn er. Voor nu geldt eerst handhaven.”
De selectie van Musselkanaal bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Noah Sahetapy en Rick Strobos. Verdediging: Ruben Manning, Gerwin Schmitz, Franck Middelkamp, Kevin
Oosting, Jordie Teuben en Jim Theuns. Middenveld: Tjeerd
Sikkema, Maurice Meijer, Jeroen Ots, Nick Schoenmaker,
Matthijs Boeijing en Lennard Fehrmann. Aanval: Jordy Oost,
Rolf Kaijser, Bjorn Banus, Aron Berends en Rik Teuben.
Technische staf:
Trainer: Wessel Woortman. Assistent-trainer: Johan Schoenmaker. Leider: Jan Potze. Keepertrainer: Bert de Vries.

SETA kan voor top drie gaan.
Mister SETA, Patrick van der
Werff, laat zijn club nooit in
de steek
SETA beleefde het voorbije seizoen een topseizoen in de
zaterdag vijfde klasse: zesde op de ranglijst, lang meegedaan
voor een periodetitel en belangrijker voor de club nog: niet in
de onderste regionen vertoevend. Patrick van der Werff is 35
en al bijna twintig jaar keeper van het eerste elftal. Achttien
jaar om precies te zijn. Hij gelooft ook nu in een goed seizoen
voor de bespelers van sportpark Schoolstraat.
Van der Werff heeft het maar wat druk met
zijn autocleaningbedrijf en de auto’s die
hij verkoopt. Het belet hem er echter niet
van voluit te trainen en op zaterdag zijn
wedstrijden te spelen. Eigenlijk had hij het
te druk, maar de oer-SETA’er besloot toch
weer voor het eerste te gaan spelen. Over
vorig seizoen was hij gematigd tevreden.
“De sfeer was meteen al prima. Wat dat
betreft was ik tevreden en zeker toen de
prestaties er ook nog kwamen. Toch zat
er nog meer in. We leden te vaak onnodig
puntenverlies.”
In het seizoen 2019/20 moet de lat nóg hoger als het aan Van der Werff ligt. “Ik denk
dat we in de top drie kunnen eindigen. We
hebben een goede selectie met een paar
versterkingen erbij. Er komen er nóg twee
of drie mee, maar die namen houden we
nog even geheim. Wilbert Arends is trouwens weer terug als trainer en daar mogen
we heel blij mee zijn. Het zou geweldig
zijn als we in de toekomst een stabiele
vierdeklasser kunnen zijn. De vrijwilligers,

supporters en
het bestuur die
zich altijd fantastisch inzetten verdienen
dat. Knoop goed in je oren: SETA gaat nooit
verloren en zal altijd blijven bestaan.”
De selectie van SETA bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Patrick van der Werff en Ludy Norder.
Verdediging: Ate de Vries, Raymond Allemekinders, Dani Kruize, Etienne Meijer, Moreo Kwasiba, Stefan Goelema, Rick Veldman
en Dylan de Wit. Middenveld: Joeri Westerhof, Mohamed Mahamuud, Abbie, Adnan
Axhami, Marc Schmitz en Leon Bodde.
Aanval: Oguzhan Altun, David Karabed,
Michael Okpara, Bassim Mahmood, Hasan
Ozata, Davut Yüksel, Julian Wubbels, Basim
Al Aqbi, Issu Chuma en Ahmed Youssif.
Technische staf: Trainer: Wilbert Arends.
Leiders: Jos Bodde en Harm de Graaf.
Assistent-scheidsrechter: Stoffer Timmer.
Keepertrainer: Robert Muller. Sportpark:
Schoolstraat.

Boelo Dekker gaat proberen Veelerveen weer op
hoger niveau te krijgen
Veelerveen speelde jarenlang in de standaardklassen
van het amateurvoetbal, maar moest daar halverwege
het vorig seizoen mee stoppen. Noodgedwongen, want
te weinig spelers voor het eerste elftal en dus werd besloten het anders aan te pakken: een team samenstellen
dat uit spelers van de selectie en de betere jeugdspelers
bestaat. Dat team wordt dan klaargestoomd voor een
toekomst in Veelerveen 1 dat er volgens jeugdtrainer
Boelo Dekker zeker weer gaat komen.
Het voetbaldier en echte clubman Boelo Dekker wil Veelerveen niet verloren zien gaan en dat gaat volgens hem
ook zeker niet gebeuren. “Samen met mijn broer Geerd
probeerden we een eerste elftal op te zetten dat nog jaren
mee kon draaien in de vijfde en vierde klasse. Helaas is

dat door omstandigheden niet gelukt. Nu
gaan we proberen het anders aan te pakken:
er zijn nog maar twee jeugdteams: de JO15
en JO17, maar er is wel degelijk iets mogelijk. Er zijn nog spelers van het eerste over
en samen met de oudste jeugd gaan zij in
Veelerveen 2 op zondagochtend spelen. In
de reserveklasse en dan hopen op een mooie
toekomst.”
Dekker is overigens ook hoofdtrainer van
Sellingen, maar geeft aan het prima te gaan
combineren. “Ik ben een echte Veelerveenman en dit gaat me aan het hart. We hebben
hier prachtige tijden gekend en deze club is veel te mooi
om verloren te laten gaan. Veelerveen komt terug. Daar

gaan wij heel hard aan werken. Ooit staat er
weer een representatief eerste elftal.”
De selectie van Veelerveen bestaat uit de
volgende spelers:
Doel: Pieter Smit en Sven Ammersken. Verdediging: Jochem Doornbos, Stef Moed, Roy
Dekker, Liwon Lutjes, Kars Waalkens, Daniël
Wubs, Menno Boelman en Milann Muller.
Middenveld: Aron Ammersken, Barry Haas,
Jesse Bergman en Martijn Busscher. Aanval:
Yannick Kruizinga, Jacky Oosterbaan, Rob
Muller en Gijs Dekker.
Technische staf: Trainers: Wubbo Mulder en Geerd Dekker.
Leider: Wubbo Mulder. Sportpark: Veelerveen.

Jongeling Julian Buist gaat met SPW voor
prolongatie vierdeklasserschap
SPW kende vorig seizoen een niet al te best verloop van de competitie. De Stadskanaalster vierdeklasser redde
uiteindelijk het vege lijf, maar het hield niet over. De club moest echt tot het gaatje gaan en was veroordeeld tot het
spelen van nacompetitie. Daarin werd de eerste horde overwonnen en volgde de finale tegen Pekelder Boys. Die
hoefde bij nader inzien niet te worden gespeeld en dus bleef de ploeg in de vierde klasse.
Dat moet dit seizoen ook het doel zijn als het aan Julian
Buist ligt. Hij is nog maar zeventien en kwam tijdens de
vorige competitie in het JO19-team van de club uit. Wél
rook hij al even aan het grote werk en dat beviel hem goed.
Dusdanig goed dat hij hoopt veel speelminuten te maken.
“Ik heb best wel veel gespeeld. Soms ook in de basis en ik

hoop dat dat dit seizoen ook zo is en dat we ons veiligspelen.”
SPW moet het meer en mee van de eigen jeugd hebben.
Er komt een goede lichting aan, want het JO19-team werd
kampioen en dat biedt hoop. Buist zal wederom lid van de

selectie zijn en blijft ook zijn wedstrijden in het hoogste
jeugdteam spelen. Uiteraard hoopt hij dat hij dat kan
combineren en voor beide teams een rol van betekenis kan
gaan spelen. “We spelen met onder 19 nu tweede klasse
en dat is goed. Het eerste is beter geworden met jeugdspelers die aansluiten. Ik heb er wel vertrouwen in”, aldus de
speler die een kind van SPW is. Hij wil het liefst nog jaren
bij de club blijven spelen.
De selectie van SPW bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Geert Vonk en Jeffrey de Jonge. Verdediging: Niels
Poelman, Richardo van Gilsbeek, Ronald van de Kamp, Vincent Baas, Bastiaan Hebels, Verron Vroom en Mark Mensen.
Middenveld: Erik Meijer, Chris Reijke, Jelmer Jasken, Julian
Buist, Carlo Krops, Roël Heidekamp en Danny Komduur.
Aanval: Rodan Farrell, Dennis Stiekema, Kasper Heijne,
Stefan Bolk en Bram Poelman.
Technische staf:
Trainer: Jeroen Wiegman. Assistent-trainer: Frans Smit.
Leider: Frans Smit. Verzorger: Henk Heidekamp. Assistentscheidsrechter: Jan Kiewiet. Keepertrainer: Eddy Kor.
Sportpark: Noord.
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Bellingwolde kan misschien wel meedoen voor
een periode. Doelman Thomas Klungel verwacht
er wel iets van
Vorig seizoen speelde Bellingwolde na een kort verblijf in de zondag vierde klasse weer in de derde klasse. De formatie van Harold Molanus, die inmiddels geen trainer meer is bij de club, eindigde als zesde en dat is gewoon prima te
noemen. Inmiddels is Wilbert Arends trainer van de grensdorpbewoners die over een selectie met veel jonge spelers
beschikken. Thomas Klungel is de doelman. 23 jaar nog maar, maar al een paar jaar de vaste sluitpost.
Klungel is echt een kind van de club, want de inwoner van
Vriescheloo speelt er al zeventien jaar. Met veel plezier
en inzet doet hij dat en hij is er dan ook erg tevreden. Ook
met betrekking tot het vorig seizoen. “Ik denk dat we een
goed seizoen hebben gedraaid. We kenden weliswaar een
mindere fase, maar groeiden daarna en eindigden met een
zesde plaats keurig in de middenmoot.” Voor een club als

Bellingwolde dat het vrijwel altijd met eigen jongens doet
is dat echt een prima prestatie.
Er is een goede mix gevonden tussen vooral veel jonge
spelers en een aantal ervaren spelers. En dan komt Melvin
Ubels ook nog eens terug. De aanvaller speelde een paar
jaar bij het Winschoter WVV in de eerste klasse en deed
het daarin erg goed. Voor
Bellingwolde een zeer
welkome terugkeer van de
man die in het verleden al
bijna tien seizoenen voor
de Bellingwolders speelde.
“Met hem erbij moeten misschien wel voor een periode
kunnen gaan” stelt Klungel.
“Er zijn nog meer spelers bij
gekomen en daar verwacht
ik ook veel van.”
De selectie van Bellingwolde bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Thomas Klungel, Robert Leontev en Jeremy Dijk.
Verdediging: Jeroen Bosch,
Justin Esman, Lesly Korte,
Melvin Pott, Nick Massonne,
Ramon Tanis, Sven Oost,
Tim Hidding, Tim Scholtens

en Wouter de Jong. Middenveld: Bart Stoppels, Bas Ubels,
Daniël Houwen, Kevin Rosevink, Rodin Renken, Roy van der
Veen, Ivar Mulder, Alwin Prusen, Koen van der Laan en Olaf
Gijben. Aanval: Jelle Oost, Martin Ras, Melvin Ubels, Mike
Wind, Jeffrey van der Veen en Rohan Algoe.
Technische staf:
Trainer: Wilbert Arends. Assistent-trainer: Johan Molanus.
Teammanager: Herman Stoppels. Verzorger: Mans de Raaf.
Keepertrainer: Wilfred Meulenbelt. Assistent-scheidsrechter: Harm Houwen. Sportpark: Gemeentelijk sportpark
Bellingwolde.

JVV wil naar middenmoot vijfde
klasse. Spits Roy Veen vindt de club
te goed voor onderkant ranglijst
Met JVV ging het de laatste jaren weer de goede kant op met een volwaardig eerste
team dat een aantal overwinningen in de zondag vijfde klasse behaalde. De ploeg
eindigde dan ook niet als laatste op dat niveau zoals veel mensen verwachtten. De
Jipsingboertangers wisten wel beter en zorgden ervoor dat er goed werd getraind en de
punten kwamen wel. Afgelopen seizoen ging het iets minder goed en eindigde de ploeg
wél als laatste in de zondag vijfde klasse.
Roy Veen is alweer drie jaar speler van JVV nadat hij ervoor bij FC Ter Apel’96 en Sportclub Roswinkel speelde. Over de meest recente competitie is hij verre van tevreden. “Die
was echt niet goed. De inzet van de spelers was niet goed en het voetbal was er totaal
niet waardoor we veel te weinig punten behaalden en als laatste eindigden.” Het is duidelijk dat het beter moet en Veen is zich ervan bewust. “Ik denk dat dat wel kan hoor. Als
je naar onze selectie kijkt dan zijn er wel mogelijkheden met spelers die weer een jaartje
ouder zijn en dus hebben geleerd. Een plek in de middenmoot is gewoon haalbaar en misschien wel meer.”
Veen is aanvaller en wil natuurlijk graag scoren, maar kijkt daar in eerste instantie niet
naar; het teambelang staat voorop en het
siert hem dat hij met zijn team voor een
goed resultaat wil gaan. “Je doet het met elkaar. Scoren is mooi, maar met JVV wil ik hogerop. Eerst dit seizoen maar eens zien. Wie
weet is ooit de vierde klasse wel mogelijk.”
De selectie van JVV bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Jaron Dam en Martin Rozeveld. Verdediging: Christian Schutte, Jeroen Alting,
Marnick Sterenberg, Roy van Vliet, Ferdy de
Boer, Anro Becker en Ahmed Baki. Middenveld: Jeroen Mestemaker, Nick Stalknecht,
Lars Kamies en Thomas Meijer. Aanval: Nieck
Bentum, Roy Ven en Rob Brons.
Technische staf:
Trainer: Dirk Zuur. Leider: Harold Kuiper.
Verzorger: Harold Kuiper. Sportpark: Jipsingboertange.

Sellingen Zaterdag 2 is en blijft een vriendenteam
dat naast plezier wil hebben ook voor de winst gaat
Al jaren spelen ze samen, de spelers van Sellingen Zaterdag 2. Het team komt in de absolute kelder van het amateurvoetbal uit, maar dat deert ze niet. De 6e Klasse 05 is waar de ploeg zijn wedstrijdjes speelt en dat wordt met erg
veel plezier en inzet gedaan. De Sellingers willen immers wel eens een stapje hoger spelen en dat kan ook gewoon.
Vorig seizoen zaten ze er dicht bij, maar was Westerwolde/Veelerveen 2 de beste en eindigde de geel-zwarte brigade
uit Sellingen als tweede.
Martijn Eitens is speler van
het team en voelt zich erg
thuis aan de linkerkant van
het veld.
Over de vorige competitie
is hij erg tevreden. “Het was
gewoon een goed seizoen.
We werden tweede en meer
zat er ook niet in. Westerwolde/Veelerveen was te
sterk. Ze verdienden het om
kampioen te worden.” Het is
Eitens ten voeten uit: eerlijk
en oprecht. Dat is hij ook als
hij het over zijn kwaliteiten
als speler heeft. “Ik speel
meestal linkshalf of links-

back of links op de bank.” Hiermee geeft hij aan dat hij ook
wel eens wisselspeler is.
In het nieuwe seizoen moet Sellingen Zaterdag 2 er weer
staan. Wat er dan mogelijk is is nog even afwachten, maar
Martijn Eitens is van mening dat zijn team weer mee gaat
doen. “We gaan in ieder geval voor het hoogst mogelijke.
Het zou mooi zijn als we nu wél kampioen worden. Zo niet
dan de derde helft maar winnen”
De selectie van Sellingen Zaterdag 2 bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Gerwin Bontjer. Verdediging: Michiel Knotnerus,
Rolan Eikens, John Busker, Thomas van Hateren, Lion
Bakema en Kevin Ruitenbeek. Middenveld: Jacob Bakker,
Jordin Louwes, Jermain Abrahams, Martijn Eitens, Morrison
Sluiter, Bernard Ravensloot en Wietze Mooibroek. Aanval:
Harald Kroes en Erwin Hindriks.
Technische staf:
Trainer: Derk Boerma. Leiders: Sander Bos en Harald Kroes
Verzorger: Sander Bos.
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Alteveer had al kampioen moeten zijn. Kay Peters
heeft dit seizen dus maar één doel: de titel pakken
Het feit dat Alteveer twee seizoenen geleden naar de zondag vijfde klasse degradeerde
kwam even hard aan in het dorp en bij de club. Het is namelijk zo dat men de vijfde
klasse te laag vindt voor de club die nog niet zo lang geleden op het randje van de
derde klasse bivakkeerde. Er vertrokken veel spelers en het opvangen ervan bleek vrij
lastig. Vorig seizoen niet. Toen kwamen er juist veel spelers bij en gold maar één doel,
namelijk meteen terugkeren naar de vierde klasse. Dat lukte niet en daar baalt Kay
Peters enorm van.
“Ik speel dan nog wel niet zo lang bij de club, maar ik baal er wél van. We hadden zoveel
voorsprong dat we dit nooit meer mochten weggeven. Erg jammer allemaal”, sprak Peters
die in het hart van de verdediging speelt. Dat deed hij de eerste helft van het seizoen
in het tweede, maar de komende competitie is hij gewoon weer in het vlaggenschip van

de geel-zwarte formatie te
bewonderen.
Voor minder dan het kampioenschap doet Peters, die in
het verleden bij meerdere
clubs speelde, het niet. “Dit
seizoen gaan wij kampioen
worden met Alteveer en
hoop ik van vaste waarde
te kunnen worden. Dit is
zeker haalbaar. De komende
seizoenen moet er zeker
naar het linkerrijtje van de
vierde klasse worden gekeken, maar daarvoor moeten
we wél eerst kampioen
worden.” Daarmee geeft
de verdediger meteen het
doel voor de langere termijn
weer: het structureel voetballen in de vierde klasse.
De selectie van Alteveer
bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Emiel Scheper en Richard de Wijk. Verdediging:
Damien Sedda, Robert Bleeker, Roy de Wijk, Kay Peters, Erik Wolfs, Dennis Streuding en Pascal Hilgenga. Middenveld:
Dennis Klooster, Gaatze Postma, Bryan Schenkel, Can Altunay, Sander Klinkhamer, Briean
Wubs en Ricardo van der Werf. Aanval: Jeroen de Haan, Mark Wieringa, Ramon Jansen, Ray
den Boef, Maurice Gersonius en Rudy Akpinar.
Technische staf: Trainer: Johan Postma. Assistent-trainer: Mete Akpinar. Leider: Kas Oortwijn. Sportpark: Alteveer.
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Roy Tolner ontwikkelt zich
razendsnel en kan met
SC Stadskanaal groeien
SC Stadskanaal is al enkele jaren op de goede weg
en de vruchten van de jeugdopleiding worden nu
echt geplukt. Twee seizoenen geleden was dat
al het geval toen de Knoalsters als negende in de
tweede klasse eindigden, vorig seizoen ging het helemaal goed met een vierde plek en deelname aan
de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse.
Daarin werd weliswaar geen succes behaald, maar
Roy Tolner, verdediger van de blauwhemden, is erg
tevreden over hoe het de voorbije competitie ging.
Hij ontwikkelt zich echt snel en ontpopte zich al
gauw tot basisspeler in zijn eerste seizoen bij de
senioren. Moeiteloos paste hij zich aan en wie niet
anders wist zou zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat hij al jaren in het eerste
speelt. “We hebben als team een goede prestatie neergezet met als beloning dat we
nacompetitie hebben gespeeld. Het was mijn eerste seizoen bij de senioren en het ging
geweldig al kunnen er altijd dingen beter. Ook hebben we de beschikking over een erg
leuke groep.”
SC Stadskanaal heeft te maken met een jonge selectie aangevuld met enkele ervaren
krachten. Allen hebben een band met de club en dus is er wel degelijk een eenheid te
zien. Doel is wat Tolner betreft – ondanks de hoge klassering van vorig seizoen – handhaving. “Het is een erg interessante competitie met sterke ploegen. We moeten ons eerst
maar eens veilig zien te spelen. Dan kunnen we verder kijken. Ik heb er veel zin in.”
De selectie van SC Stadskanaal bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Royce Geerlings, Rick Arends en Harold Koster. Verdediging: Robbert Pals, Jordy
Geerlings, Roy Tolner, Thom Bos en Erik Kok. Middenveld: Niek van der Woude, Robin
Boerhof, Rowin Schuiling, Ron Lohuis en Martijn van der Goot. Aanval: Jeffrey Bakker, Sten
Vos, Tristan Rotman, Wessel Klijnstra, Jelmer Valk, Sander van der Hoorn en Boy Nijgh.
Technische staf: Trainer: Rick Slor. Teammanagers: Henk Hoogland en Menno Schreuder.
Keepertrainer: Stoffer Bakker. Verzorger: Wout Geerlings. Assistent-scheidsrechter: Peter
Bakker. Sportpark: Pagedal.

Sellingen eindelijk weer derdeklasser. Piepjonge
Bjorn de Roo ‘gewoon’ in de basis bij geel-zwarten
Het kan niet op met Sellingen. Enkele seizoenen geleden speelde
de ploeg nog in de zondag vijfde klasse, maar na een paar sterke
seizoenen in de vierde klasse is de formatie van de nieuwe trainer, Boelo Dekker, komend seizoen in de derde klasse vertegenwoordigd. Een puike prestatie van de club die een sterk seizoen
meemaakte en na 21 jaar weer terug is in de derde klasse. Bjorn
de Roo was in het jaar dat Sellingen voor het laatst op dat niveau
speelde nog niet geboren, want is nog maar zeventien jaar. Hij
ontpopte zich vrij snel tot basisspeler en is een speler die volgens trainer Dekker alleen nog maar beter kan worden.
Zelf kijkt De Roo terug op een fantastisch seizoen waarin zijn club
volgens hem terecht tweede is geworden. “Soms lieten we nog
wat onnodig punten liggen, maar het is echt verdiend dat we als
tweede eindigden en later via de nacompetitie promoveerden.”
Over het nieuwe seizoen is hij ook best hoopvol: “Dit is natuurlijk
heel wat anders dan de vierde klasse waar we vorig seizoen in
speelden. Het niveau in de derde klasse ligt hoger, maar ik denk

dat wij als team de benodigde stappen hebben gemaakt om ons
doel te behalen: directe handhaving in de derde klasse.”
Sellingen is er in de breedte sterker op geworden. Zo komen Dennis Kuiper (Musselkanaal) en Dennis Stuurwold (FC Ter Apel’96)
de Sellingse gelederen versterken. De gebroeders Tammenga zijn
ermee gestopt, maar de jonge selectie is er een die er mag zijn.
De selectie van Sellingen bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Marnick Marnick Klamer, Gerwin Bontjer en Phil Schuur. Verdediging: Rico Boerma, Anne Vos, Kristiaan Drent en Dennis Kuiper.
Middenveld: Daan Koolhof, Machiel Buining, Mark Haverkamp, Ben
Bos, Dennis Stuurwold en Bjorn de Roo. Aanval: Ian de Vrieze, Rik
Bos, Corné Prins en Luca Kiers.
Technische staf:
Trainer: Boelo Dekker. Leiders: Bé Prins en Jan Buining. Verzorger:
Bé Prins. Assistent-scheidsrechter: Derk Boerma. Sportpark: Sellingen.

