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Lichamelijke en geestelijke gezondheid door
sporten, massages en een voedingsprogramma
bij Sportstudio Caroline Fit & Fun in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Ook Sportstudio Caroline Fit & Fun
moest in maart dit jaar opeens dicht
vanwege het coronavirus. Maar Caroline en haar team bleven positief en
zorgden er met hun online lessen op
YouTube, Facebook en Instagram voor
dat leden nog steeds lessen konden
volgen. Halverwege mei werden vele
lessen buiten gegeven waaronder
Outdoor Bootcamp, Pilates, Yin Yoga,
Yang Yoga, Club Power en Spinning.
En vanaf 1 juli worden alle groepslessen, begeleiding bij een gezonde
leefstijl en de verschillende soorten
massages allemaal weer aangeboden
bij Sportstudio Caroline Fit & Fun in
Stadskanaal.

10 Jaar
Janty Design!
Zie onze advertentie op pagina 9

Sportstudio Caroline Fit & Fun biedt zowel groepslessen als personal training
aan in veel verschillende vormen. Wil
je lekker in beweging zijn, een sterker
en strakker lichaam krijgen of gewoon beter
in balans komen, voor zowel beginners als
gevorderden, jong en oud, man en vrouw
wordt er wel iets passends aangeboden.
Lees verder op pagina 23.

Nieuw In Bellingwolde,
Scooter Experience Westerwolde!!
Zie onze advertentie op pagina 17.

Voor de mooiste bolchrysanten
ga je naar KWEKERIJ LURING
in Onstwedde.
Zie onze advertentie op pagina 5!
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Wereldprimeur: oplaadbaar in-het-oor toestel bij Van den Berg
Hoortoestellen Borger met 1000 euro introductiekorting
De Starkey Livio EdgeAI R2400 ITC is ’s werelds eerste oplaadbare in-het-oor toestel waarmee u in gezelschap beter kunt
verstaan dan een goedhorende. En deze revolutionaire toestellen koopt u in augustus en september, alleen bij Van den Berg
Hoortoestellen, als complete set met ruim 1000 euro voordeel.
Starkey Livio EdgeAI voor uw hele leven
De Livio EdgeAI doet waar Starkey om bekend staat: een natuurgetrouwe weergave van muziek én optimale verstaanbaarheid in
iedere situatie . . . zelfs in 27 verschillende talen! Sterker nog: van
alle geavanceerde A-merken presteert Livio EdgeAI, volgens een
recent onafhankelijk Deens onderzoek, het beste qua spraakverstaanbaarheid in gezelschap.
Geen “banaantje” meer achter het oor
En ’s werelds eerste oplaadbare in-het-oor-toestel biedt nog meer.
Door gebruik te maken van biosensoren en kunstmatige intelligentie is de Livio EdgeAI een echte alleskunner. Het toestel is o.a.
uitgerust met allerlei technische snufjes, zoals valdetectie en mogelijkheden om gebruik te maken van telefoon, Google Assistent,
vertaalfunctie en agendaherinneringen.
Unieke Edge-modus
Met de nieuwe Edge-modus scant het toestel automatisch de
omgeving op geluid. Door middel van kunstmatige intelligentie
optimaliseert het toestel direct de instellingen voor extra spraak
ondersteuning of juist meer comfort. Dit gebeurt in een fractie van
een seconde. Zo ervaart u minder hinder van storende omgevingsgeluiden en ligt de focus waar het hoort: optimale verstaanbaarheid in iedere situatie.
Ruim 1000 euro introductiekorting
In de maanden augustus en september ontvangt u, alleen bij Van
den Berg Hoortoestellen Borger, ruim 1000 euro korting op de ‘op
maat in úw oor gebouwde’ oplaabare Starkey Livi EdgeAI 2400.
Gratis slimme lader
Alle uitvoeringen, zowel achter-het-oor áls in-het oor, zijn uitgerust met Lithium-ion technologie. Daarmee is de Livio EdgeAI het
eerste oplaadbare in-het-oor toestel ter wereld. Ter introductie
worden de toestellen tijdelijk geleverd met een gratis design
laadstation. Deze nieuwe slimme lader is zelfs voorzien van een
droogfunctie die uw hoortoestellen tegen vocht beschermt. Én,
de Lithium-ion accu’s gaan gegarandeerd vijf jaar mee. Dus nooit
meer onverwachte kosten voor batterijen of accu’s.

Klinkend belastingvoordeel
Uw nieuwe Starkey Livio EdgeAI is, als onderdeel van de ‘specifieke zorgkosten’, ook dit jaar nog aantrekkelijk fiscaal aftrekbaar.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel
behoorlijk oplopen tot maar liefst 50% van de totale aanschafwaarde.
Het belastingvoordeel geldt over het bedrag dat u volledig particulier aan hoortoestellen besteedt. De audiciens van Van den
Berg Hoortoestellen nemen graag de tijd voor het maken van een
persoonlijke berekening van úw belastingvoordeel.

Borger, dichterbij dan u denkt
Ook nieuwsgierig naar de onbegrensde mogelijkheden van ’s werelds eerste oplaadbare in-het-oor toestel en wilt u óók profiteren
van ruim duizend euro introductiekorting? Maak vandaag nog een
afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. U
vindt dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, 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!
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25 jaar mode voor iedere man bij
Kars Potze Mannenmode Veendam
Door Miranda Wolters
Winkel je regelmatig in Veendam, dan ben je vast en zeker al eens binnengelopen bij
Kars Potze Mannenmode aan de Kerkstraat 35. Afgelopen februari was het precies
25 jaar geleden dat Kars Potze hier zijn langgekoesterde wens, het openen van zijn
eigen mannenmode zaak, liet uitkomen.
Zijn hele werkzame leven is hij al actief in de mannenmode. Voordat hij de winkel destijds opende had hij al veel
ervaring opgedaan en kende hij het modevak al van haver
tot gort. “Bij Kars Potze vind je een uitgebreide collectie
mannenmode met daarin voor iedere smaak iets passends,
geschikt voor jong en oud.” aldus Kars Potze. “Maar we
hebben ons de afgelopen jaren wel onderscheiden van
andere mannenmode zaken door naast onze ‘gewone’ collectie ook mode aan te bieden die qua design te omschrijven is als opvallend en soms over the top.”
Tweed en de stijl van Peaky Blinders
In de winkel hangt bijvoorbeeld het hele jaar door een
grote collectie tweed. In het najaar en in de winter is deze
vanzelfsprekend nog wat uitgebreider. Deze Engelse
kledingstijl is klassiek maar toch eigentijds met mooie colberts van Harris Tweed, ribcord broeken en wollen truien.
De populaire Netflix serie “Peaky Blinders” heeft de laatste
tijd ook flink bijgedragen aan de populariteit van deze
kledingstijl en ervoor gezorgd dat deze niet alleen door de
klassieke man, maar ook door de modebewuste jongeman
gedragen wordt. “Klanten vanuit het hele land weten ons
inmiddels online te vinden maar komen ook speciaal voor
deze collectie naar onze winkel. ” vertelt Kars. “Deze collectie is eigenlijk wel ons paradepaardje en we zijn er erg
trots op.”
Prachtig zijn ook de aparte en bijzondere schoenen van het
merk Melik. De schoenen zijn volledig gemaakt van leer en
erg goed afgewerkt met een fijn voetbed. “Dé schoen voor
de moedige man die een opvallende schoen wil en durft

te dragen.” volgens Kars.
Strijken is vrijwel niemands hobby en daarom
zijn er de strijkvrije, van
100% katoen gemaakte,
overhemden van het
merk Olymp. Deze zijn
verkrijgbaar in verschillende modellen, van
lekker ruim tot strak gesneden en met een korte
mouw, een lange mouw
of een extra mouwlengte.
Na het wassen in de machine is het een kwestie
van uitkloppen, ophangen
en drogen en eventueel mag het overhemd even heel kort
in de droger. Daarnaast vind je in de winkel nog veel meer
verschillende merken waaronder de broeken van Meyer,
het Franse merk Pierre Cardin, Lerros ,M5, Culture en HVSociety. Mooie kostuums zijn er al vanaf
€ 189,- en zijn
geschikt voor het dragen naar kantoor maar zijn ook erg
mooi als trouwkostuum. Kars Potze heeft in de afgelopen
25 jaar al ontelbaar veel heren en jongemannen van een
mooie nieuwe outfit mogen voorzien en deed dit ook al
flink wat jaren voor lokale (mannen) verenigingen zoals de
kegelclub en mannenkoren.
25- jarig jubileum
“Dit jaar vieren we dus ons 25-jarig jubileum.” zegt Kars. “Ik
zeg bewust ‘we’ want in de loop der jaren heb ik een fijn

team om me heen gekregen, we vullen elkaar op alle vlakken goed aan en hebben samen een mooie klantenkring
opgebouwd. Ik ben hen en alle klanten van de afgelopen
jaren dan ook erg dankbaar. Ondanks mijn leeftijd werk ik
nog wel een tijdje door, ik sta nog steeds met veel plezier
in de winkel en hoop dat we te zijner tijd een fijne opvolger zullen vinden zodat de winkel na mijn pensionering zal
blijven voortbestaan.”
Ben je nieuwsgierig geworden naar de uitgebreide collectie van Kars Potze Mannenmode? Je bent van harte welkom
in de winkel aan de Kerkstraat 35 in Veendam.
Kars Potze Mannenmode
Kerkstraat 35 | Veendam | www.karspotze.nl
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Vanaf nu weer prachtige bolchrysanten van
Kwekerij Luring in Onstwedde
Door Miranda Wolters
Aan de Holte 82, net buiten de dorpskern van Onstwedde, vinden we de boerderij
van Ard Luring en zijn gezin. Op de boerderij wordt er het hele jaar door hard gewerkt. Ard begon jaren geleden met het kweken van trosanjers maar is met kwekerij
Luring alweer een tijd gespecialiseerd in de kweek van bolchrysanten en de saffraan
crocus. Speciaal en bijzonder aan de bolchrysanten die Ard kweekt is de grote diameter (ca. 55 cm) van de planten.
Traditiegetrouw is september dé maand waarin de bolchrysanten weer verkrijgbaar zijn. De bolchrysanten van
kwekerij Luring zijn vanaf dat moment te vinden bij de
bloemenspeciaalzaken en tuincentra én in het bloemenstalletje langs de weg bij de boerderij van de familie.
Ook is het mogelijk de bolchrysanten online, in de webshop, te bestellen en af te rekenen. Deze worden dan per
post verzonden en dit is zeker in deze tijd, vanwege het
coronavirus, een goede optie als u liever niet naar een
bloemenzaak of tuincentrum gaat. Ook is er met een aantal
scholen en verenigingen in de regio een mooie samenwerking ontstaan, de scholen en verenigingen verkopen
de bolchrysanten om de school- of clubkas te spekken en
kwekerij Luring levert ze aan hen.
De kweek van de bolchrysant
Kwekerij Luring kweekt de bolchrysanten buiten. Zo rond
april komen de planten als kleine stekjes van een paar
centimeter groot binnen. Allereerst worden ze in de schuur
ingepot, buiten tegen elkaar gezet en toegedekt met doek
tegen de kou. Later gaan ze naar een groter veld en worden daar uit elkaar gezet. Op het veld ligt worteldoek en
in het worteldoek zit op iedere 60 cm. een gat dat precies
groot genoeg is voor de pot. De bolchrysanten staan dus
met de pot op de grond en de wortels gaan de grond in
op zoek naar voedsel. Dan is het alleen nog een kwestie
van groeien. Doordat de bolchrysanten buiten gekweekt
worden gaat de groei iets langzamer maar is het resultaat
uiteindelijk een sterke en stevige plant met een diameter
van ongeveer 55 cm. Groter dan de gemiddelde bolchrysant die u koopt bij de supermarkt of de bouwmarkt.

Oorsprong
De bolchrysant werd
oorspronkelijk gekweekt
als plant voor op de
graven op begraafplaatsen. In België is
het bijvoorbeeld nog
steeds de gewoonte om
de plant op Allerzielen,
op 2 november, op het
graf van een overleden
dierbare te plaatsen. In
de afgelopen jaren is de
teelt van de bolchrysant
door ontwikkeld zodat deze al vanaf eind augustus, begin
september in bloei raakt en we er dus eerder in het jaar
van kunnen gaan genieten. De bolchrysanten zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, paars, roze en brons. De knoppen
van de bronzen bolchrysant lijken in eerste instantie rood
maar kleuren in een bronzen najaarskleur als ze eenmaal
gaan bloeien.
Verzorging
Door goede verzorging van de bolchrysant kun je lang
plezier hebben van de mooi gekleurde bloemen. Bolchrysanten hebben vooral behoefte aan voldoende water en
vinden het dan ook fijn om regelmatig met hun ‘voetjes’
in het water te staan. Ook is het voor de bloei goed om de
dode bloemen en blaadjes te verwijderen en de plant te
beschermen tegen de in het najaar soms harde en koude
wind.

De grote en stevige bolchrysanten van kwekerij Luring zijn
verkrijgbaar bij verschillende bloemenspeciaalzaken en
tuincentra én in de bloemenstal bij de boerderij aan de
Holte 82 in Onstwedde. Ook zijn ze online, in de webshop,
te bestellen die je vindt op www.bolchrysant-online.nl. Ben
je als school of vereniging geïnteresseerd om de bolchrysanten te gaan verkopen om op deze manier wat extra
inkomsten voor de school of club te genereren? Of ben je
als bloemenspeciaalzaak geïnteresseerd? Stuur dan even
een mailtje via het contact formulier van de website www.
kwekerijluring.nl
Kwekerij Luring
Holte 82 | Onstwedde | www.kwekerijluring.nl
www.bolchrysant-online.nl
(uitsluitend voor online bestellingen)
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Jaren rijplezier met een betrouwbare occasion
van Auto Beikes in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Klaas Beikes zat in de eerste klas van de Mavo toen hij zijn eerste auto, een oude eend, kocht voor 25 gulden en vervolgens weer voor 125 gulden verkocht aan een nieuwe eigenaar. Hij raakte al snel enthousiast en heeft sinds 1982
dan ook niets anders meer gedaan dan werken in de autobranche. Auto Beikes vestigde zich nu 3,5 jaar geleden aan
de Leerlooier in Stadskanaal.

vooral de populaire en wat kleinere auto’s in de prijsklasse
van € 1.500, - tot € 10.000, - waarbij er bij de inkoop goed
gelet wordt op de kwaliteit van de occasion. “De auto’s die
ik verkoop moeten technisch goed in orde zijn en worden
alleen verkocht met een nieuwe Apk. Na binnenkomst worden ze direct gecontroleerd en indien nodig gerepareerd.
Ik vind het belangrijk dat men nog jaren rijplezier van
de auto kan hebben en dus moeten er geen verassingen
achteraf zijn.” aldus Klaas. Mocht er na de aflevering van de
auto wel iets niet in orde zijn dan wordt het probleem zo
snel en netjes mogelijk opgelost.
Voorliefde voor Volvo
Door de uitbraak van het coronavirus is het aanbod van
goede occasions op dit moment iets minder, er zijn gewoon minder gebruikte auto’s op de markt. De vraag naar
deze auto’s is niet afgenomen en dus is het volgens Klaas
best een uitdaging om de voorraad goed op peil te houden.
“Gelukkig heb ik in de afgelopen jaren een flink netwerk
opgebouwd en weet ik waar ik moet zoeken. Het komt
trouwens ook voor dat iemand een hele specifieke wens
heeft qua merk en model auto, ik ga dan heel gericht voor
deze klant op zoek waarbij ik natuurlijk ook rekening houd
met het aangegeven budget.” Zelf ontwikkelde Klaas een
grote voorliefde voor het merk Volvo. Er is volgens hem
geen automerk te vinden dat zo betrouwbaar en robuust
is. “De auto’s zitten goed in elkaar en ook al hebben ze
flink wat kilometers gereden, ze blijven betrouwbaar. Kijk
maar eens naar de ‘Carbage runs’, rally’s waaraan auto’s
meedoen die max. 500 euro mogen kosten. Hier zie je heel
vaak Volvo’s aan meedoen en daaruit blijkt dus wel dat
er geen robuuster merk is dan de Volvo.” In de voorraad
van Auto Beikes vindt u dus ook vaak Volvo’s terug. Deze
worden ingekocht bij de merkdealer en het grote voordeel hiervan is dat ze dan ook volledig door de dealer zijn
onderhouden. De hele geschiedenis van de auto is terug te
vinden in het onderhoudsboekje.

“Ik begon destijds als verkoper bij een Opel dealer en
besloot na 2 jaar dat ik als zelfstandig ondernemer verder
wilde gaan.” vertelt Klaas. “Dat bleek toch iets te vroeg, ik
mistte gewoon de kennis en ervaring en bovendien het
werken met collega’s. Ik ging weer in loondienst werken
en deed dat bij verschillende merkdealers waaronder
Volkswagen, Ford en Mercedes en ook verkocht ik nog een
tijd alleen maar bedrijfswagens.” Toen zich de mogelijkheid voordeed om het huidige pand te gaan huren besloot

Klaas deze aan te grijpen om toch weer als zelfstandig
ondernemer aan de slag te gaan, kennis en ervaring had hij
ondertussen immers al voldoende opgedaan.
Kwalitatief goede occasions
Auto Beikes verkoopt kwalitatief goede occasions voor een
betaalbare prijs en voor reparaties en Apk-keuringen heeft
Klaas goede samenwerkingen met autobedrijven in de directe omgeving. Bij Auto Beikes vindt u over het algemeen

► Goed onderhouden kwaliteitsoccasions
► Uitsluitend occasions met Nationale Auto Pas
► Occasions voorzien van recent onderhoud en APK
► Inruil, tenaamstelling en vrijwaring

Voorraad
Gemiddeld heeft Klaas in totaal zo’n 20 tot 25 auto’s op
voorraad en deze wisselt natuurlijk regelmatig. Bij binnenkomst van de auto worden er altijd goede foto’s van
de auto gemaakt voor gebruik op de website en Facebook
zodat u online al een goede indruk krijgt van de staat van
de auto. Naast de in- en verkoop van occasions houdt Klaas
zich ook nog bezig met het regelen van de hele administratieve rompslomp bij de export van auto’s voor verschillende klanten. Stel dat je als particulier de auto, caravan
of motor verkoopt aan iemand in het buitenland dan kan
Klaas de exportpapieren voor je regelen.
Auto Beikes
Leerlooier 7E | Stadskanaal
Tel: 0599-637101 of 06-11844771
www.autobeikes.nl
facebook.com/autobeikes.nl

AUTO BEIKES
Leerlooier 7E | Stadskanaal | Tel: 0599-637101
06-11844771 | www.autobeikes.nl
facebook.com/autobeikes.nl
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Grafisch ontwerpen vanuit gevoel en verhaal,
dat is Janty Design in Rhederveld
Door Miranda Wolters
Op 1 september jl. is het precies 10 jaar geleden dat Janty Heeres begon met haar
opleiding tot grafisch vormgever aan de academie Minerva in Groningen. Ook schreef
ze in 2010 haar bedrijf in bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘JantyDesign’.
“Toen ik met de opleiding begon wilde ik ook direct meer
gaan leren over het zelfstandig ondernemen. Zo wilde ik
ervoor zorgen dat ik na afloop van mijn opleiding zo goed
mogelijk beslagen ten ijs zou komen.” Dat is Janty zeker
gelukt want ze heeft sinds de start destijds nooit zonder
werk gezeten. “Ondanks het feit veel mensen dachten dat
er voor een grafisch ontwerper in onze regio geen werk is,
op de kunstacademie raadden docenten me aan om naar
de Randstad te gaan maar eigenwijs als ik ben besloot ik
om gewoon in het door mij geliefde Oost-Groningen te
blijven” lacht ze.
Oost-Groningen mag er zijn en heeft voldoende te bieden
volgens Janty. Ze werkt dan ook graag aan opdrachten en
projecten waarmee ze ook daadwerkelijk iets voor de regio
kan betekenen. Trots is ze onder andere op het feit dat ze
de complete vormgeving mocht verzorgen van de Landbouwbeurs in Vlagtwedde, die om het jaar georganiseerd
wordt. Bijzonder was ook dat ze gevraagd werd voor de opmaak van het Bellingwedde boek en de cd van Vlagtwedde
toen de gemeentes Bellingwedde en Vlagtwedde in 2018
gingen fuseren. Uitgangspunt bij dit soort opdrachten is
voor Janty altijd dat ze de inhoud voor de lezer zo logisch
en duidelijk mogelijk weer wil geven. Zo koos ze voor de
inhoudsopgave van het boek voor een overzichtelijke tijdlijn en besloot ze qua kleurgebruik te gaan voor de kleuren
die ook in de gemeentewapens terugkwamen. “Met een
ontwerp maak ik dingen graag visueler en daarnaast moet
het passen bij de sfeer en het verhaal” licht Janty toe. “Ik
hou natuurlijk altijd rekening met de wensen van de klant
maar ik vind het ook fijn als ik de mogelijkheid krijg om
hem of haar te laten zien hoe het nog anders en misschien
nog beter kan. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen ideeën.”

Janty vertelt dat ze best
een pietje precies is en
soms best lang bezig is
met de kleinste details.
Het moet gewoon goed
zijn, eerder is ze niet tevreden. Wat dat betreft is
het creatieve proces best
bijzonder en niet altijd
voorspelbaar. De ene
opdracht kost soms veel
meer tijd dan van tevoren
ingeschat terwijl een
andere misschien juist
weer wat sneller klaar is.
“Ondernemers die een
nieuw logo nodig zijn vragen me bijvoorbeeld ook wel
eens om dan met 3 mogelijkheden te komen. Soms lukt het
me met moeite om er 2 te ontwerpen en dat heeft gewoon
te maken met het feit dat ik van tevoren al goed nadenk
over het ontwerp en er ook een verhaal bij heb. Een eerste
of tweede ontwerp is soms al zo passend dat er dan geen
derde meer bijkomt en dat kan ik dan goed onderbouwen”
zegt Janty hierover.
Haar eerste klanten kwamen 10 jaar geleden al via via en
dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Janty Design ontwerpt
niet alleen nieuwe logo’s maar kan bijvoorbeeld ook een
compleet nieuwe huisstijl, magazine of plattegrond voor u
ontwerpen. Wilt u uw nieuwe huisstijl ook tot in de puntjes
doorvoeren? Ook dan kan Janty bijvoorbeeld de uitnodigingen, bewegwijzering of programmaboekjes voor u
vormgeven. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Janty werkt veel samen met verschillende tekstschrijvers
en fotografen en voor het ontwerpen van compleet nieuwe
websites bijvoorbeeld ook met webbouwers. Wat ze vooral
zo geweldig vindt aan het werken als grafisch ontwerper?
Janty: “Ik help bedrijven, ondernemers en evenementen
graag met het vertellen van hun verhaal. Ik werk voor verschillende branches en leer daardoor ook dagelijks nieuwe
dingen omdat ik me telkens in andere onderwerpen moet
verdiepen en soms wordt me gevraagd mijn bijdrage te
leveren aan iets wat ik nog nooit gedaan heb. Dat maakt
dat mijn werk na 10 jaar nog steeds iedere dag leuk en
uitdagend is.”
Janty Design
J. Buiskoolweg 5 | Rhederveld
Tel: 0599 – 35 43 72 | www.jantydesign.nl
info@jantydesign.nl
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Lichaam en geest in balans door Yoga en
Mind-Walks van Renda Pronk Yoga in Ter Apel
Door Miranda Wolters
Deze maand precies een jaar geleden opende Renda Pronk haar yoga studio aan de Viaductstraat
61 in Ter Apel. Renda was daarvoor al veel langer actief in het sportwereldje, jarenlang verzorgde
ze verschillende sportlessen bij sportscholen in de regio maar door blessures moest ze dat helaas
opgeven. Na een korte zoektocht verloor Renda haar sporthart aan yoga, ze volgde de opleiding en
werd yogadocent.
Een tijdlang reisde Renda met haar yogamatjes en andere
hulpmiddelen van zaaltje naar zaaltje totdat ze de mogelijkheid kreeg de huidige ruimte te gaan huren. Inmiddels zijn we een jaar verder. “Ik heb geen dag spijt gehad
van de beslissing om me op deze vaste plek te vestigen.”
vertelt Renda. “De groei van het aantal leden begon al vrij
kort na de opening en dat betekende dat ik het lesrooster
al snel weer kon gaan aanpassen en extra lessen toe moest
gaan voegen om iedereen de mogelijkheid te geven om
yogalessen te komen volgen.” Het ging dus allemaal heel
erg goed en voorspoedig totdat, een half jaar na de opening, het coronavirus uitbrak. “De yoga studio moest sluiten en we mochten uiteindelijk op 1 juli jl. weer beginnen.
Ik besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en ben
direct begonnen
met het online
aanbieden van
de yogalessen.
Op deze manier
kon ik zichtbaar
blijven en bleef
ik bovendien
in contact met
de leden.” Voor
de leden was
er een besloten
Facebook groep
waarin ze de
lessen konden
vinden en op het
YouTube kanaal
staan lessen die

door iedereen te volgen zijn. Die lessen
op YouTube zijn nog steeds te bekijken
en dus ook een goede mogelijkheid om
kennis te maken met yoga.
3 soorten yoga
In de yogastudio worden 3 verschillende soorten yoga aangeboden. Dit
zijn Hatha, Yin yoga en Ashtanga. Hatha
is de meest algemene vorm van yoga
en is toegankelijk en laagdrempelig. Bij
deze vorm van yoga zijn de verschillende houdingen kort
van duur en ligt de nadruk vooral op de ademhaling. Bij
Yin yoga worden de houdingen soms wel 4 tot 6 of zelfs
tot 8 minuten aangehouden. Hierdoor wordt er eerst aan je
spieren en daarna aan je bindweefsel ‘getrokken’. Dit zorgt
voor meer ruimte in het lichaam maar ook in de geest. Het
bewegen zal daarna gemakkelijker gaan. Tot slot is er nog
Ashtanga. Ashtanga is de yogavorm waarbij het tempo wat
hoger ligt. Lichaam én geest hebben ontzettend veel baat
bij yoga, je werkt aan kracht en lenigheid en bereikt snelle
resultaten. “De yogamat is je spiegel.” volgens Renda.
“Tijdens het uitoefenen van yoga kom je erachter waar
je blokkades zitten en weet je waar je aan moet werken,
zowel lichamelijk als geestelijk.”
Mindful in Napels
Afgelopen maart was het de bedoeling om voor de derde
keer met een kleine groep af te reizen naar het prachtige
Italië voor een 4-daagse retreat in Napels. Renda organiseert dit samen met haar goede vriendin Iris de Brouwer
die in Napels werkt en vlak buiten de stad woont. Tijdens

de Mindful in Napels retreat logeer je
in het magische klooster Casa Tolentino, dat is omgebouwd tot B&B, maar
waar je je in een echt klooster waant.
Midden in de stad. Zodra je er vanuit
de chaos van de stad binnen stapt voel
je de stilte en de rust over je heen
komen. Je voelt je klein, dankbaar en
bewust. Alles tijdens deze reis, behalve
het vliegticket, wordt compleet voor
je verzorgd. Inclusief maaltijden en
een mooi programma van Mind-Walks
gecombineerd met yoga. De Mindful in
Napels retreat werd, ook weer door de
uitbraak van het coronavirus, in eerste
instantie verplaatst naar deze maand
maar er is nu besloten pas volgend jaar
in april te gaan.
Mind-Walk
Een van de dingen die Renda ook aanbiedt zijn de zogenaamde Mind-Walks. “Ik doe dit ontzettend graag. Mindwalk is bewust en meditatief wandelen in de natuur, met
invloeden uit yoga en mindfulness.” zegt Renda hierover.
“Wandelen ontspant en vrijwel iedereen kan het doen.” In
10 lessen die allemaal een bepaald thema hebben neemt
Renda je mee op reis door jezelf. Door te gaan mind-walken tijdens een herstelperiode of periode met veel drukte
en stress en/of burn out klachten zul je merken dat je
lichter in het leven gaat staan.
Alle info over het lidmaatschap, de verschillende soorten
yoga, de Mindful in Napels retreat en de Mind-Walks staat
op de website maar even bellen of mailen mag natuurlijk
ook!
Yoga studio Renda Pronk
Viaductstraat 61 | Ter Apel | Tel: 06-29382801
www.rendapronk.yoga.nl | Email: info@rendapronk.yoga
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Tiben Motorsport in Ter Apel heeft alle onderdelen
voor je scooter of brommer op voorraad
Door Miranda Wolters
Tiben Motorsport in Ter Apel is sinds 1997 importeur en leverancier van onderdelen voor
scooters, brommers en de motorsport. Bé Tiben startte het bedrijf aan zijn ouderlijk huis in
Barnflair maar verhuisde begin 2019 naar de Mercuriusweg 1A-2 in Ter Apel.
“Mijn ouders woonden in het huis dat grensde aan de winkel en het magazijn en na het overlijden van hen beide had
ik natuurlijk op dezelfde locatie kunnen blijven.” vertelt
Bé. “Het ouderlijk huis was echter te klein voor mijn gezin
en de verkoop van onderdelen verschoof steeds meer naar
het internet. Er kwamen minder klanten in de winkel en
het openhouden ervan was niet langer noodzaak.” Bé vond
het pand aan de Mercuriusweg en verkocht het andere in
Barnflair. De winkel is er dus niet meer, het pand aan de
Mercuriusweg biedt vooral ruimte aan het grote magazijn.
Zelf je brommer of scooter onderhouden en repareren
Tiben Motorsport is hét adres voor alle scooter- en brommerrijders die zelf reparaties en het onderhoud aan hun
tweewieler kunnen en willen doen. Het magazijn herbergt
ongeveer 10.000 verschillende soorten onderdelen en
je vindt er onderdelen van vele topmerken zoals bijvoorbeeld Bidalot, Doppler, Conti, Barikit, Voca Racing en France Equipement. Zowel voor nieuwe scooters en brommers
als voor de oudere modellen zoals de Puch Maxi en ook

voor de 4-takt brommers. Voor
wat betreft klanten is het zo dat
deze natuurlijk uit Ter Apel en omstreken komen maar ook vanuit de
rest van het land en zelfs vanuit
het buitenland weet men Tiben
Motorsport te vinden. Ondanks
het feit dat Tiben Motorsport geen
fysieke winkel meer heeft is het
nog altijd mogelijk om langs te
komen. “Je kunt een bestelling
gewoon online doorgeven waarbij
het mogelijk is om te kiezen voor
‘afhalen in Ter Apel.’ We spreken
dan een moment af waarop de onderdelen gehaald kunnen worden
en dat scheelt natuurlijk ook weer
het betalen van verzendkosten.”
aldus Bé.
Gemakkelijk contact via WhatsApp
Bij vragen of problemen is contact leggen met Tiben
Motorsport heel eenvoudig want men is 24 uur per dag
bereikbaar. “We maken bijvoorbeeld heel veel gebruik
van Whatsapp. Heb je een probleem en is niet helemaal
duidelijk wat er aan de hand is? Dan adviseren we eenvoudigweg altijd even wat foto’s te maken en deze naar
ons te appen. Wij kunnen dan vaak al snel beoordelen wat
het probleem veroorzaakt en welke nieuwe onderdelen er
nodig zouden kunnen zijn.” Veelvoorkomende onderdelen
die je eenvoudig zelf kunt vervangen zijn bijvoorbeeld de
banden, bougies en uitlaten. Heb je geen idee hoe je dat
moet doen maar wil je het wel zelf doen? Ook dan biedt
Tiben Motorsport support met uitleg over hoe je dit aan

moet pakken. De meeste onderdelen zijn altijd op voorraad
maar als dit onverhoopt niet het geval is dan zijn ze vaak
binnen een dag alsnog te leveren. Heb je per ongeluk de
verkeerde onderdelen besteld en passen deze niet? Ruilen
van bestelde onderdelen mag binnen 14 dagen waarbij
de retour gestuurde onderdelen natuurlijk niet gebruikt of
beschadigd mogen zijn. Zo loop je dus geen enkel risico.
Tiben Motorsport zal er dan voor zorgen dat je de juiste
onderdelen thuisgestuurd krijgt of op kunt komen halen,
zo kun je zo snel mogelijk de weg weer op met je brommer
of scooter!
Tiben Motorsport
Mercuriusweg 1A-2 | Ter Apel | Telefoon: 085-8228232
WhatsApp: 06-25052920 | www.tibenmotorsport.com
E-mail: info@tibenmotorsport.com
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AG Solar en AG International Trading nemen samen hun
intrek in nieuw pand aan de Zadelmaker in Stadskanaal
Het bedrijf richt zich vooral op projecten voor de zakelijke
markt, zowel in de agrarische sector als in het mkb en de
groot zakelijke markt. Het bedrijf is de afgelopen tijd flink
gegroeid, op dit moment zijn er dagelijks 7 monteurs en
een aantal uitzendkrachten onderweg. Er werden al een
aantal grote en mooie projecten afgerond en het team van
monteurs werkt in Onstwedde momenteel aan een project
waarbij 2296 zonnepanelen geplaatst moeten worden.
AG International Trading
AG International Trading begon in 2014 als BMQ Performance BV. In december 2019, toen Robert en Bart besloten
te gaan samenwerken, veranderde de naam in AG International Trading. De samenwerking was vooral nodig om verdere groei van het bedrijf mogelijk te kunnen maken. De
hoofdactiviteit is het internationaal importeren en exporteren van landbouwmachines richting Canada en Amerika.
AG International Trading verzorgt hierbij alles inclusief het
transport. Dat transport gaat voornamelijk per container of
per roll-on roll-off schip, een schip waar de voertuigen en
machines op- en af gereden kunnen worden. Tegenwoordig verzorgt AG International Trading veelal verscheping
als tussenpersoon.
Robert Meijer en Bart Kruit besloten in december 2019 hun krachten te bundelen en samen 2 nieuwe bedrijven op te
gaan starten. AG Solar en AG International Trading.
AG Solar richt zich op de aanleg van grootschalige zonneenergie systemen en AG International Trading is specialist
op het gebied van import en export van landbouw machines en het internationale transport ervan. Robert heeft al
flink wat jaren ervaring in de branche, voorheen werkte
hij als bedrijfsleider bij een middelgroot installatiebedrijf
en Bart was voorheen vertegenwoordiger bij een groot
mechanisatiebedrijf. Hij werd specialist op dit gebied en
door hun kennis samen te bundelen versterken Robert en
Bart elkaar en zijn ze zo in staat om samen zakelijk iets
moois op te bouwen. Waarbij overigens ook beide echtgenotes een belangrijke rol in het bedrijf spelen, de vrouw

van Robert zorgt voor de dagelijkse administratie en de
vrouw van Bart is verantwoordelijk voor de boekhouding
van beide bedrijven.
AG Solar
AG Solar richt zich zoals eerder gezegd op het realiseren
van grootschalige zonnestroom systemen. Projecten starten natuurlijk altijd met een goed en betrouwbaar advies.
Doordat de overheid het gebruik van duurzame energie
stimuleert zijn er vaak mogelijkheden voor wat betreft subsidies e.d. en ook hierin bieden de adviseurs van AG Solar
hun kennis en advies aan.

Nieuw pand aan de Zadelmaker in Stadskanaal
Er wordt aan de Zadelmaker 8 in Stadskanaal al een tijdje
gebouwd aan de realisatie van het nieuwe gezamenlijke
pand van AG Solar en AG International Trading en Robert
en Bart verwachten het pand medio oktober te kunnen betrekken. Op social media, onder andere op Facebook, zijn
de laatste ontwikkelingen te volgen. Een jong en energie
uitstralend bedrijf waarin Robert en Bart en hun echtgenotes samen bouwen aan een mooie toekomst!
AG Solar en AG International Trading
Krommewijk 15J | Stadskanaal (tijdelijk adres)
Tel: 085-9020980
www.agsolar.nl | www.agtrading.nl

16

RegioMagazine - Succes door Reclame!

17

RegioMagazine - Succes door Reclame!

Ontdek het prachtige Westerwolde en omgeving op een scooter
of in een tuk tuk met Scooter Experience Westerwolde!
Door Miranda Wolters
Ontdek en geniet van al het moois dat Westerwolde,
maar ook de rest van de omgeving, je te bieden heeft
door een tocht te maken op een scooter of in een tuk tuk
van Scooter Experience Westerwolde.
De dochter van Annet Bos uit Bellingwolde, Sanne, is 16 als
ze haar moeder vertelt dat ze toch heel erg graag scooter
zou willen gaan rijden. Als jong meisje wilde Annet dit ook
graag, maar in plaats van een brommer kreeg ze op haar
16e verjaardag een nieuwe fiets. Met dit in haar achterhoofd en na gezamenlijk overleg besloten Annet en haar
man de wens van Sanne uit te laten komen. “Samen met
Sanne ging ik op zoek naar een geschikte scooter. De zoon
van een vriendin bleek een mooie Vespa te hebben staan
die ook nog eens te koop was en zo geschiedde.” aldus Annet. “Na een rondje rijden raakte ik ook opnieuw enthousiast en besloot ik zelf eenzelfde Vespa te kopen zodat we
samen mooie tochten konden gaan maken. Later kwamen
er nog 2 exemplaren bij voor mijn man en de vriend van
Sanne en zo ontstond ook het idee om ze te gaan verhuren.”
Scooter Experience Westerwolde is uniek in de regio
want een verhuurbedrijf voor scooters bestond hier tot
op heden nog niet. Annet heeft inmiddels 6 Vespa LXV’s
gekocht én bezit daarnaast ook nog een tuk tuk voor max.
4 personen. Je kunt de scooters en/of de tuk tuk per halve
of hele dag huren om een mooie tourrit in de omgeving te
maken maar het is ook mogelijk om voor een van de met
zorg samengestelde arrangementen te kiezen. Zo is er het
over land, water en in de lucht arrangement. Een arrangement dat geschikt is voor 12 personen en dat natuurlijk
begint met het ophalen van de scooters en/ of de tuk tuk
in Bellingwolde. Vervolgens rij je via een leuke route naar
de Blauwe Stad waar Pieter Dekker je tijdens een anderhalf
uur durende rondvaart op het water zal vermaken. Daarna
rijden jullie door naar Oostwold waar Tom vliegt voor U
klaarstaat om je mee te nemen voor een prachtige rondvlucht boven het gebied. Tenslotte rijden jullie terug naar

Bellingwolde waar jullie de scooters en of
tuk tuk weer inleveren. Natuurlijk is er tijdens
alle stops tijd om een kop koffie te drinken
en/of iets te eten en eventueel is het ook
mogelijk om na terugkomst in Bellingwolde
te genieten van een compleet verzorgde
barbecue.
Behalve dit geweldige arrangement zijn er
natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Bij
Hof van Sellingen kun je onderweg genieten
van een heerlijke High Tea. Ook is er een
heuse bingo tocht op de scooter bedacht.
Tijdens het rijden van de route is er het
bingospel waarbij je onderweg verschillende
dingen op de foto moet zetten. Deze foto’s
stuur je direct via Whatsapp naar Annet en
wie als eerste de bingokaart vol heeft wint
en mag na terugkomst grabbelen voor zijn of
haar prijs.
Wil je onderweg genieten van een lekkere
lunch of hapjes dan is het ook mogelijk
vooraf een picknickmand te reserveren. Ben
je nog op zoek naar een leuk en origineel
cadeau? Geef dan eens een cadeaubon voor
een scooter experience, succes verzekerd!
Annet is ondertussen overigens echt helemaal Vespa fan geworden en heeft voor haar
kantoor dan ook al een bijzondere collectie
Vespa artikelen verzameld. Na afloop van je
experience is het ook mogelijk nog een leuk
souvenir mee naar huis te nemen in de vorm
van een heuse Vespa sleutelhanger of een
ander gadget.
Alle informatie over de verschillende mogelijkheden vind
je op de website en op de Facebookpagina. Houd vooral de
Facebookpagina in de gaten voor leuke like en deel acties
waarbij je kans maakt op leuke prijzen!

Scooter Experience Westerwolde
Sportweg 16 | Bellingwolde
Tel: 06 - 50 29 83 10
www.scooterwesterwolde.nl
info@scooterwesterwolde.nl
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Zandstra schilderwerken in Stadskanaal levert ook de
totaaloplossing in beglazing, behang en kleuradvies
Door Miranda Wolters
Zandstra schilderwerken is al 125 jaar als specialist op het gebied van schilderwerk actief in
de regio. Oorspronkelijk begon het bedrijf van de familie Zandstra in Sellingen. In 2009 nam
de huidige directeur, Bert Eling, het bedrijf van de familie over en in 2013 verhuisde Zandstra
schilderwerken naar de huidige locatie aan de Tinnegieter 54 in Stadskanaal.
“Zandstra schilderwerken is de afgelopen jaren flink gegroeid, mede door het feit dat we ons aanbod van diensten uitgebreid hebben.” vertelt Mart Tieben, coördinator
totaalonderhoud bij Zandstra. Behalve voor schilderwerk,
onderhoud en renovatie kunt u bij Zandstra schilderwerken
ook terecht voor beglazing, behangwerk en kleuradvies
voor uw interieur of buitenkant van de woning.
Beglazing
HR++ glas isoleert, het houdt warmte binnen en kou
buiten. Door het gebruik van HR++ glas in uw woning zorgt
u niet alleen voor meer wooncomfort maar zult u ook een
positief resultaat zien op uw energierekening, met andere
woorden, u zult minder energie gaan verbruiken en dus
verduurzamen. Omdat de overheid dit soort energiezuinige
aanpassingen of maatregelen aan uw woning wil stimuleren is het mogelijk om hier een subsidie of bijdrage van
de overheid voor te krijgen. “Vanzelfsprekend kijken wij

samen met onze klant graag naar
welke subsidie mogelijkheden er
zijn.” zegt Mart hierover.
“Het is ook de moeite waard om oud
isolatieglas te vervangen. Het glas
verliest na verloop van jaren zijn isolatiewaarde en dan zorgt vervanging
voor kostenbesparing, wij kunnen de
klant hier natuurlijk heel goed over
adviseren.” Bij ruitschade zorgen
de glaszetters van Zandstra zo snel
mogelijk voor vervanging van de ruit
en plaatsen indien nodig eerst een noodvoorziening.
Behang en kleuradvies
Behang is weer modern en wordt tegenwoordig weer
veelgebruikt in de woning. “Behang is er natuurlijk in
ontelbaar veel verschillende kleuren en dessins maar wat
ook populair is is het zogenaamde fotobehang.” legt Mart
uit. “Ook daarin zijn onze behangers gespecialiseerd en
een zorgvuldig aangebracht fotobehang, waar zelfs een
eigen gemaakte foto voor gebruikt kan worden, zorgt voor
sfeer in de woonruimte.” Zandstra schilderwerken heeft 1
interieurstylist in huis die advies kan geven op het gebied
van kleur- en styling van de woning. Samen met u kunnen
zij bijvoorbeeld een zogenaamd moodboard maken zodat
het eindresultaat beter te visualiseren zal zijn. Vakmensen
zorgen voor een prachtige binnenkant van uw woning met
hun schilder- en behangwerk en voor wat betreft raamdecoratie bent u ook direct aan het goede adres. Zandstra
biedt namelijk ook een ruime keuze in bijvoorbeeld blinds
en shutters voor de binnenkant van het raam.

Dagelijks zijn zo’n 45 à 50 schilders, behangers en timmermannen en glaszetters onderweg. Zandstra schilderwerken levert uitsluitend duurzaam vakwerk van de hoogste
kwaliteit. Het schildersvak is een ambacht en de kunde en
kennis van de vakmensen van Zandstra zorgt ervoor dat uw
kozijnen en al het andere houtwerk aan uw woning langer
meegaan. “Wij zijn alleen tevreden als de klant dat ook is.”
zegt Mart hierover. “Bij ons is dat geen loze belofte. Iedere
dag beter, dat is waar we voor gaan. Van eerste kennismakingsgesprek tot de laatste controle bij oplevering van het
werk.”
Is uw woning toe aan een goede schilderbeurt, renovatie of
onderhoud, nieuwe beglazing of een opgefrist en modern
interieur? Neem dan contact op met Zandstra schilderwerken, zij adviseren en helpen u graag!
Zandstra schilderwerken
Tinnegieter 54 | Stadskanaal | Telefoon: 0599 - 32 2401
www.zandstra.nl | Email: zandstra@schilderwerken.nl
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Autotechniek Niemeijer neemt intrek in nieuw
pand aan Luringstraat in Onstwedde
Door Miranda Wolters
In totaal heeft de bouw van het nieuwe pand, pal naast het oude pand, een aantal maanden
geduurd en kon Willem Niemeijer samen met het team van Autotechniek Niemeijer op 10 augustus de deuren openen van het nieuwe pand.
De plannen voor het nieuw te bouwen pand ontstonden
ongeveer 2 jaar geleden toen Willem in onderhandeling was met de eigenaren van het oude pand over het
verlengen van het huurcontract of overname van het
bedrijfspand. Geen van beide opties bleek aantrekkelijk
en haalbaar en bovendien moest er ontzettend veel aan
het oude bedrijfspand gebeuren. Eigenlijk voldeed het al
een tijdje niet meer aan de huidige normen en werd het
ook wat te klein voor Willem en zijn 2 monteurs. “Toevallig
wist ik dat er op de grond waarop we nu gebouwd hebben
een bouwbestemming rustte en dus maakte ik een plan en
sprong ik in het diepe.” zegt Willem over hoe het allemaal
zo gekomen is. Willem kocht de kavel en binnen 2 jaar
waren alle benodigde vergunningen geregeld. “Ik ben blij
dat we er samen met de gemeente uitkwamen en we op
deze manier de mogelijkheid kregen om in Onstwedde te
blijven.”
In 2011 begonnen
Willem begon in 2011 alleen met Autotechniek Niemeijer
in het pand hiernaast en in de loop der jaren groeide het
team, op dit moment bestaat het uit in totaal 3 monteurs.
In de nieuwe werkplaats is er voldoende werkruimte voor
iedereen, is er een mooie kantine, nette toiletten en aparte

kantoorruimte. En, zoals de huidige
eisen voorschrijven, is er geen
gasaansluiting meer in het pand.
“Gelukkig ging de bouw erg vlot en
liep het, ondanks de coronacrisis,
geen vertraging op.” vertelt Willem.
“We konden zelfs iets eerder dan
gepland verhuizen, onze privévakanties werden geannuleerd en
de jongens zijn ook de afgelopen
bouwvakvakantie gewoon geweest
om te helpen.” Dankzij de inzet van
iedereen konden de deuren daarom al op 10 augustus jl. open. De
opening van het pand is in verband
met het coronavirus niet groots en
feestelijk gevierd, volgend jaar viert Autotechniek Niemeijer het 10-jarig jubileum en als de omstandigheden het
toelaten wil Willem dan het een en ander organiseren.
Onderhoud, reparaties en verkoop
Het hele team van Autotechniek Niemeijer begon na de
bouwvak vol nieuwe energie aan de eerste klussen in de
nieuwe werkplaats. Autotechniek Niemeijer is een kleinschalige en universele dorpsgarage waar je terecht kunt
voor het onderhoud aan en de reparaties van je auto. Doordat de werkplaats groter is geworden is er nu ook plaats
voor een brug waarop campers en bedrijfswagens tot maximaal 3.500 kilo onder handen genomen kunnen worden.
Autotechniek Niemeijer is aangesloten bij Bosch AutoCrew
en ook bij de BOVAG. Bosch AutoCrew biedt onder andere
pechhulp en ook kun je bij Autotechniek Niemeijer terecht
voor het onderhoud van de airco van je auto.
Is je oude auto aan vervanging toe of ben je op zoek naar
je eerste auto of een extra gezinsauto? Misschien vind je
deze in de voorraad van Autotechniek Niemeijer en als

dat niet het geval is kan Willem speciaal voor jou op zoek
gaan naar de door jou gewenste occasion. “Samen zijn
we nu klaar voor de toekomst, we beschikken over een
prachtig nieuw pand dat aan al onze wensen voldoet en in
de afgelopen jaren heeft iedereen in het team zijn eigen
specialisme ontwikkeld. We zijn gecertificeerd om ook
elektrische auto’s te kunnen repareren en ondertussen
worden we ook regelmatig bijgeschoold om onze kennis
op peil te houden.” zegt Willem tot besluit.
Je bent van harte welkom in de nieuwe garage aan de
Luringstraat 40A. Voor het maken van een afspraak kun je
bellen naar 0599-332255 of mailen naar info@autotechniekniemeijer.nl. Ook kun je via de website een afspraak
plannen en dit kan zelfs via de eigen Autotechniek Niemeijer app.
Autotechniek Niemeijer
Luringstraat 40A | Onstwedde | Tel: 0599 - 332255
www.niemeijer.autocrew.nl
Facebook.com/Autotechniek-Niemeijer
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Lichamelijke en geestelijke gezondheid door
sporten, massages en een voedingsprogramma
bij Sportstudio Caroline Fit & Fun in Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Groepslessen
Qua Yoga biedt Caroline zowel Yin als Yang Yoga. Bij Yin
Yoga worden stretch en ontspanningshoudingen gedaan.
Die zorgen voor versoepeling van het bindweefsel in je
lichaam waardoor bewegen weer gemakkelijker gaat. Deze
vorm van Yoga zorgt voor rust en ruimte in je lichaam en in
je hoofd. Yang Yoga is daarentegen een actieve vorm van
Yoga waarbij je werkt aan je ademhaling, balans, houding,
kracht en souplesse door middel van inspannende en
ontspannende Yoga houdingen. Pilates is gericht op het
verkrijgen van een sterker korset (buik-, rug-, heup- en
bekkengebied) waardoor rugklachten verminderen. Body
Fit is een vorm van bewegen waarbij je spierversterkende
oefeningen doet met gebruik van losse gewichtjes, banden, elastieken, kettlebells enz. en als je kiest voor de les
Club Power worden alle spiergroepen met behulp van een
stang met gewichten getraind. In de spinningzaal worden
Spinning/Cycling lessen met wattagetraining gegeven en
ook is er Outdoor Bootcamp in twee levels waarbij je met
de groep lekker naar buiten gaat om aan je conditie en
kracht te werken. Als laatste zijn er nog de lessen Steps en
Dance; lekker bewegen op muziek waarbij de combinaties
eenvoudig blijven en het FUN gehalte hoog is.

energieverlies en in balans kan blijven met behulp van een
uitgebreid digitaal receptenboek.” legt Caroline uit. “Er zijn
honderden recepten beschikbaar die eenvoudig te bereiden zijn en waarvoor je dus beslist geen chef-kok hoeft
te zijn. Lekker en gezond eten zonder dat je honger lijdt
zorgt er mede voor dat je je gezonde leefstijl ook gemakkelijk weet te behouden.” Op de site www.3care.eu vind je
uitgebreide informatie over het gezonde voedingspatroon
en kan je je opgeven voor een online informatieavond.

3Care Voedingsprogramma
Gezond en gevarieerd eten is juist nu heel erg belangrijk,
ongeacht of je gewicht wilt verliezen of een gezond gewicht wilt behouden. Caroline en Roelof zijn coach van het
gezondheidsprogramma 3Care. “3Care is geen dieet, maar
een voedingsprogramma gebaseerd op gezonde vetten,
eiwitten en koolhydraten waarbij je met behulp van een
map en je coach je lichaam ontdoet van afvalstoffen en
vetreserves, heel eenvoudig kan afvallen zonder spier- en

RH Massages
Na het sporten of ter ontspanning is het ook nu gewoon
mogelijk je te laten masseren door Roelof. Massages kunnen in overleg met Roelof helemaal aangepast worden
aan je eigen behoefte en er is keuze uit stoelmassage of
massages op de tafel. Stoelmassages zijn vooral gericht op
het rug- nek- en schoudergebied en kunnen ook heel goed
op locatie, bijvoorbeeld op het werk, gegeven worden. Het
grote voordeel van stoelmassage is dat je je kleding bij
deze massage gewoon aan kunt houden.

Maatregelen in verband met het coronavirus
Groepslessen worden in de ochtend en avond gegeven
waarbij je, in verband met de beschikbare ruimte, van
tevoren even aan moet geven wanneer je komt sporten
middels aanmelding in een registratieapp. Dit geeft de
klant de garantie op een veilige sportplek waarbij minstens
anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Iedere
vorm van sporten wordt meerdere keren, op verschillende
momenten, aangeboden. Dit geeft veel keuzevrijheid zodat
het sporten altijd in je agenda in te plannen is.
In de grote zaal is een vakverdeling gemaakt zodat er voor
iedereen voldoende ruimte beschikbaar is en in de spinningzaal staan op dit moment minder fietsen opgesteld
zodat er ook daar veilig gesport kan worden. Een van de
andere maatregelen die Caroline genomen heeft is dat
opeenvolgende groepen leden elkaar niet tegenkomen in
de sportstudio. Er is voldoende tijd tussen de lessen gepland of men wacht in de kleedkamer tot de les begint. Het
klimaatbeheersingssysteem van Sportstudio Caroline Fit &
Fun is geen gesloten systeem en dus aangemerkt als veilig
en, ook niet onbelangrijk, er mag na afloop van de lessen
nog steeds een kop koffie, thee of sportdrankje gedronken
worden.
Wil je graag eens meedoen met een gratis proefles, een
afspraak maken voor een massage of starten met het 3Care
programma, neem dan contact op met Caroline via de telefoon/app of mail. STAY FIT & HAVE FUN!!!
Sportstudio Caroline Fit & Fun
Oosterstraat 11 | 9502 EC Stadskanaal
Tel: 06 24 24 02 15 | E-mail: info@sportstudiocaroline.nl
www.sportstudiocaroline.nl

24

RegioMagazine - Succes door Reclame!

RegioMagazine - Succes door Reclame!

25

26

RegioMagazine - Succes door Reclame!

RegioMagazine - Succes door Reclame!

27

28

RegioMagazine - Succes door Reclame!

RegioMagazine - Succes door Reclame!

29

30

RegioMagazine - Succes door Reclame!

31

RegioMagazine - Succes door Reclame!

Glimmobiel Stadskanaal vindt na brand tijdelijk
onderdak bij van Staalduinen
Door Miranda Wolters
In de nacht van 23 op 24 juli jl. krijgt Martijn Bruinsma,
eigenaar van was- en poetsbedrijf Glimmobiel, op zijn
telefoon een melding van het beveiligingssysteem. Er is
iets aan de hand en in eerste instantie denkt Martijn dan
ook aan inbrekers.
“Ik ben in de auto gesprongen en naar Stadskanaal gereden. Toen ik er bijna was werd ik ook gebeld door de
centrale. Zij gaven aan dat ik er ook rekening mee moest
houden dat brand de reden kon zijn dat het systeem alarm
sloeg. Zij konden op afstand namelijk zien dat het systeem
op verschillende plekken in het pand bewegingen detecteerde.”
Aangekomen bij het pand aan de Glasblazer ziet Martijn al
snel dat het inderdaad om brand gaat, de rook slaat uit het
pand en hij belt onmiddellijk 112. “Ik wilde nog naar binnen, het hele pand stond vol met auto’s van klanten maar
de elektrische deuren gingen al niet meer open.” vertelt
hij. “Daarbij had ik ook al snel in de gaten dat ik echt niets
anders kon doen dan wachten op de hulpdiensten want de
hitte en de rook zorgden er ook voor dat ik echt niet meer
naar binnen kon.” Nadat de volgende dag, rond de klok van
12, het sein ‘brand meester’ gegeven wordt kan Martijn pas
weer dichterbij het pand komen en toen bleek de schade
toch wel enorm. Niet alleen zijn de auto’s in het pand allemaal zwartgeblakerd, het hele pand heeft fikse schade
opgelopen.
Direct begint het bellen en regelen. Martijn zoekt als eerste
contact met de eigenaren van de auto’s die in het pand
stonden, belt met verzekeringsmaatschappijen en is al met
al een week of 3 fulltime bezig met de eerste afhandeling
van het een en ander. Zijn gedupeerde klanten zijn voor
hem erg belangrijk en juist voor hen wil hij alles zo goed
mogelijk regelen. Ondertussen blijkt het pand zo beschadigd dat deze gesloopt moet worden. “Allemaal enorm
vervelend natuurlijk, het heeft me ook slapeloze nachten

bezorgd maar wat ondanks alle ellende fantastisch is in
deze nare periode is dat er ontzettend veel mensen en
ondernemers in de omgeving zijn die een helpende hand
geboden hebben.” zegt Martijn. “Echt, daar zijn we iedereen zo dankbaar voor!” Zo was er een collega poetsbedrijf
bij wie Martijn en zijn collega’s de eerste week onderdak
kregen zodat er ‘gewoon’ doorgewerkt kon worden en had
weer een ander het een en ander aan materiaal voor hen
geregeld. Gerrit van Staalduinen bood uiteindelijk ook een
van de werkplaatsen bij van Staalduinen aan als tijdelijk
onderdak en van dit aanbod heeft Martijn ook gebruik
gemaakt.

“We gaan het nieuwe pand waarschijnlijk bouwen op exact
dezelfde locatie als het oude. Op dit moment zijn we nog
bezig met de afhandeling van wat verzekeringszaken en
voorbereidingen en waarschijnlijk mogen we hier, in de
werkplaats achter de Nissan garage van van Staalduinen
blijven totdat het nieuwe pand klaar is.” U vindt was- en
poetsbedrijf tot die tijd dus aan de Koperslager 1 in Stadskanaal.
Glimmobiel Stadskanaal
Koperslager 1 | Mobiel:06 - 21 53 10 85
E-mail: stadskanaal@glimmobiel.nl
Website: www.glimmobiel.nl
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Bedrijvencentrum Blijham: voor ieder wat wils
Al acht jaar is aan de Hoofdweg 187 in Blijham Bedrijvencentrum Blijham gevestigd. In het
pand bevinden zich maar liefst twaalf bedrijven die een keur aan producten te koop aanbieden. Beheerder ervan is Flip Dekker die aan het adres woont. Zo is hij vrijwel altijd aanwezig
en dát is nu net hét grote voordeel van het bedrijvencentrum waar de eigenaren er overdag
niet zijn, maar Dekker alles in zijn eentje doet: van het zorgen dat de spullen op de juiste plekken terechtkomen tot het verkopen ervan en tevens zorgt hij ervoor dat er leuke contacten
plaatsvinden. De mensen komen er graag en slagen altijd in hun missie. Dat is ook het doel
van Bedrijvencentrum Blijham: voor iedereen er zijn en het de plaatselijke ondernemers zo
gemakkelijk mogelijk
te maken.
Eenvoudige opzet
Bedrijvencentrum
Blijham is uniek en
de eenvoudige opzet
zorgt daar mede voor.
Een mooi voorbeeld daarvan is de manier
waarop Flip Dekker de klanten een ‘kassabon’
verstrekt. Niet zoals het gebruikelijk is maar
hij schrijft alles op de achterkant van een
ansichtkaart van Blijham of uit de regio. “Ik heb
er duizenden van. Aan een kassa doe ik niet.
Gewoon zo. Dan hebben mensen ook nog iets
aan de kaarten en raak ik ze kwijt. Pinnen kan
men overigens wél hoor.”
Grootste collectie Groningse artikelen
Dekker is uitermate geschikt voor het beheren
van het bedrijvencentrum, want is erg flexibel
en houdt alles ook laagdrempelig. De inrichting
van het pand is daardoor erg knus waar de diverse winkeltjes echt in elkaar overlopen. Dekker noemt het ‘Leutje Beverwiek’, vernoemd
naar de ‘Zwarte Markt’ in Beverwijk. Wie er
binnenkomt ziet meteen de mooie palmbomen
en de grote verscheidenheid aan Groningse
artikelen. “Ze worden steeds beter verkocht.
We hebben de grootste collectie van de hele
provincie: t-shirtjes met teksten erop, vaantjes,
mokken, maar ook de bekende mollebonen en
de koolzaadolie en nog veel meer.

Op www.groningerartikelen.nl is meer te vinden. We willen
graag iets verkopen wat anderen niet hebben. Het moet
ook absoluut niet op de Action lijken.” Het is allemaal te
vinden in het Grunnegs Houkje, een van de twaalf bedrijven in het pand. Verder worden er potgrond, zelfgemaakte
cadeau-artikelen, wasmachines, sokken en haardhout
verkocht, is het mogelijk aanhangers te huren en is het
ontruimen van woningen een mogelijkheid.
Ook tanken en eten
Naast ‘Leutje Beverwiek’ is er het tankstation van Halma
waar men dag en nacht kan tanken en Eetcounter B&J. Het
is er een en al gezelligheid en de klant voelt zich er thuis.
“Ze kunnen er shoppen, iets eten en ook nog tanken. Wat
wil je nog meer?” Dekker geniet van alles wat hij doet en
ziet uit naar uw komst. Leutje Beverwiek is van woensdag
tot en met zaterdag geopend. Steeds van tien uur in de
ochtend tot vijf uur ’s middags. De eetcounter is alleen op
maandag en dinsdag gesloten. Op www.bedrijvencentrumblijham.nl is meer informatie te vinden.
Bedrijvencentrum Blijham, Hoofdweg 187, 9697 NG Blijham. Tel. 06-53982083.
(Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Autobedrijf E. Tempel in Musselkanaal is
specialist in het onderhouden en repareren
van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda
Door Miranda Wolters
Al in het begin van zijn carrière in de autobranche ontstond bij Ernst Tempel de voorliefde voor het merk Volkswagen en Audi.
Later kwamen Seat en Skoda daar nog bij.
Ernst werkte in zijn jonge jaren als monteur
bij verschillende Volkswagen dealers in de
regio en deed op die manier een schat aan
kennis en ervaring op.
Die kennis en ervaring kwam goed van pas
toen hij in 1989 besloot zijn eigen garagebedrijf te gaan starten. Samen met zijn vrouw
runde hij het bedrijf de eerste 5 jaar in de
Mussel. Een jaar of 25 geleden was daar
ineens de mogelijkheid om het pand van de
Volkswagen/Audi dealer in Musselkanaal over
te nemen en sindsdien vindt u Autobedrijf E.
Tempel dan ook aan de Sluisstraat 96. “We
zijn trots op wat we in de jaren hebben opgebouwd en inmiddels werkt ook onze zoon
Jan als autotechnicus mee in het autobedrijf.”
vertelt Ernst.
Ontwikkelingen in de autobranche
De ontwikkelingen in de autobranche zijn
de afgelopen jaren enorm snel gegaan. Zo
werden rond 1990 de eerste auto’s uitgerust
met computers. De eerste computers waren
eenvoudig en maakten gebruik van een paar
sensoren. Rond het jaar 2000 waren dat al 12
computers geworden en tegenwoordig zitten
er in een gemiddeld luxe auto ongeveer 60 tot ver over de
100 computers en heel veel sensoren . “Deze moeten dus
allemaal met elkaar communiceren en af en toe gaat dat
dus nog wel eens fout.” aldus Ernst.
De autotechnicus van tegenwoordig moet dus ook veel
kennis hebben op het gebied van elektronica. De storingen
worden uitgelezen met behulp van de modernste apparatuur en software zodat deze snel verholpen kunnen
worden. Ernst; “Ik heb die veranderingen destijds al aan
zien komen en heb me daarom al vroeg voorgenomen
voor wat betreft kennis bij te willen blijven. In 1976 kwam
bijvoorbeeld de Golf GTI op de markt, de oudere monteurs
begrepen destijds niets van de techniek waarbij de carburateur vervangen werd door een injectie en zo werd ik al
snel specialist op het gebied van de GTI.”

Oldtimers
Sleutelen aan oude auto’s doen Ernst en Jan overigens
ook graag, het repareren van oldtimers is een hobby en
een specialiteit geworden van het autobedrijf. Zo is er
in de garage een prachtige oude Volkswagen T1 bus te
bewonderen waar Ernst en Elly zelf regelmatig mee op pad
gaan. Op dit moment staan er ook nog een aantal andere
oldtimers die gerepareerd moeten worden en Ernst en Jan
doen dit zowel voor hun klanten als voor zichzelf. Mocht
u liefhebber zijn dan staan er in de garage best een aantal
oldtimers, ook Volkswagens, die te bewonderen zijn.
Onderhoud, reparaties en Apk- keuringen
Bij autobedrijf E. Tempel wordt service met een hoofdletter
S geschreven. U kunt er terecht voor het onderhoud van
uw auto, vakkundige reparaties en de periodieke Apkkeuring van uw auto. Het gaat dan voornamelijk om auto’s

van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Nu zich in
de directe omgeving van Musselkanaal/Stadskanaal geen
Volkswagen dealer meer bevindt is Autobedrijf E. Tempel
dus het meest geschikte en betrouwbare adres om uw auto
naartoe te brengen. Overigens verkoopt het autobedrijf
ook nog steeds kwalitatief goede occasions. “Daarin ben ik
wel een pietje precies want ik wil beslist alleen maar auto’s
verkopen waarvan ik zeker weet dat ze technisch goed in
orde zijn.” zegt Ernst tot besluit. U bent van harte welkom
aan de Sluisstraat 96, een afspraak maken voor onderhoud
of reparatie van uw auto kan gemakkelijk via de telefoon
of via de website.
Autobedrijf E. Tempel V.O.F
Sluisstraat 96 | Musselkanaal
Telefoon: 0599 - 413737
www.e-tempel.nl | info@e-tempel.nl

44

RegioMagazine - Succes door Reclame!

RegioMagazine - Succes door Reclame!

45

Uniek gastouderschap
in Stadskanaal
"Mijn bedrijf sluit mooi aan op de vraag in de
kinderopvang voor ouders die onregelmatig
werken" legt Suze uit. Suze Kamst is sinds
kort gastouder in Stadskanaal onder de naam
Mamasthee.
"Mamasthee verwijst naar een kopje thee bij
moeder aan de keukentafel maar ook naar het
woord Namasté wat gelijkwaardigheid en respect betekent" aldus de kersverse onderneemster. De kracht van deze kinderopvang is vooral
het feit dat de opvang 24 uur per dag mogelijk
is, wat uniek is in het gastouderschap. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Suze van Mamasthee o.a. via Facebook en Instagram. Maar u kunt ook bellen
naar telefoonnummer 0615666852 of mailen naar info@gastoudermamasthee.nl
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Care Repairs in Stadskanaal sluit zich aan bij
123RUIT.nl
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is sinds 1 augustus jl. aangesloten bij 123RUIT.nl, een landelijke
organisatie die garant staat voor het vakkundig repareren van ruitschade of, indien nodig, vervanging van de ruit.
Ruitschades deden de specialisten van Care Repairs al
enige tijd maar hier werd tot nu toe nog niet heel veel bekendheid aan gegeven. Vaak kwam een ruitschade vanzelf
ter sprake als er schade aan een voertuig hersteld moest
worden en werd dit vanzelfsprekend ook voor de klant
geregeld. Omdat er steeds meer vraag kwam naar reparaties van ruitschades en vervanging van ruiten besloot men
op zoek te gaan naar een organisatie waar men zich bij aan
kon sluiten, 123RUIT.nl bleek na een korte zoektocht goed
aan te sluiten bij de wensen en visie van Care Repairs. Op
dit moment zijn er 41 vestigingen van 123RUIT.nl door
heel Nederland te vinden.
De meeste ruitschade kan gerepareerd worden
Meest voorkomende oorzaak van ruitschade is steenslag.
Het wegdek ligt over het algemeen bezaaid met kleine
steentjes en als deze opspatten kunnen ze voor een sterretje of zelfs een scheur in je voorruit zorgen. Sterretjes in
een ruit kunnen vaak gerepareerd worden maar soms ook

niet. Als deze groter is dan 2,5 centimeter in doorsnede
dan wordt toch aangeraden om de hele ruit te vervangen.
Ook mag de schade aan de ruit zich niet te dicht bij de
rand van de ruit bevinden. Is repareren wel een mogelijkheid dan gebeurt dit door het verwijderen van de minuscuul kleine glasrestanten die zich nog in de beschadiging
bevinden waarna er een speciale hars in gespoten wordt.
Deze hars is kleurloos en is na het drogen even hard als
het glas
Het repareren begint met het verwijderen van restantjes
gebroken glas dat zich eventueel nog mocht bevinden
in de beschadiging. Nadien wordt er een speciale hars in
gespoten. Deze is geheel kleurloos en wordt na het drogen
even hard als het glas. De hars wordt met een speciaal
gereedschap goed in alle scheurtjes geperst en eventueel
nog even opgewarmd zodat het goed in alle kleine hoekjes
vloeit. Als laatste stap worden restanten hars nauwkeurig
verwijderd en wordt de ruit schoongepoetst. Meestal is de
barst nog lichtjes zichtbaar maar is het resultaat altijd
een grote verbetering ten opzichte van
de oude situatie. Een reparatie
is klaar terwijl u wacht, en
kost u dan ook niet veel
tijd. Mocht de ruit vervangen moeten worden dan
betekent dit dat u het
2 tot 3 uur zonder uw
voertuig moet stellen,
eventueel is er een
leenauto beschikbaar.
Overigens kunt u niet
alleen met uw auto
maar bijvoorbeeld
ook met uw camper
bij Care Repairs terecht

voor ruitschades. Het maken van een afspraak kan eenvoudigweg door even te bellen maar u kunt uw ruitschade ook
melden via het formulier op de website van Care Repairs.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
Schadeherstel en bekleding
Care Repairs is naast ruitschade specialist ook gespecialiseerd in schadeherstel. Het bedrijf regelt schades voor
alle bekende verzekeringsmaatschappijen, ook internetverzekeringen, en doet dit van A tot Z. Iedere schade, groot
of klein, wordt zo zorgvuldig en vakkundig mogelijk weer
hersteld. Zodat uw auto na herstel zijn waarde en garantie
behoudt. Care Repairs is in de loop der jaren gegroeid tot
een flexibele en betrouwbare partner en uiteraard kunt u
ook bij Care Repairs terecht als u schade wilt herstellen
zonder dat u de verzekering in wilt schakelen.
Ook is Care Repairs hét adres als het gaat om het herstellen van schade aan bekleding van uw auto, boot of motor.
En heeft u een camper of caravan gekocht waarvan u de
bekleding absoluut niet mooi vindt? Dan is het mogelijk
om deze helemaal naar eigen smaak te laten vernieuwen!
Glasblazer 10 | Stadskanaal
0599-700288 | info@carerepairs.nl
www.carerepairs.nl

Goede jeugdlichting van Musselkanaal moet zijn
vruchten gaan afwerpen
Musselkanaal kende een paar beroerde jaren in de
zondag derde klasse, maar lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Sterker: de groenhemden eindigden het
vorige seizoen als koploper, maar bleven in de derde
klasse. In die klasse moet de ploeg in staat zijn weer hoge
ogen te gooien. Doelman is de pas achttienjarige Noah
Sahetapy, een zeer talentvolle sluitpost.

Sahetapy gaat alweer zijn derde seizoen als keeper van
de Musselkanaalsters in. Daarvoor speelde hij bij FC Ter
Apel’96. Hij is op zijn plek bij de formatie van trainer en
oud-speler van Musselkanaal, Wessel Woortman. Woortman was lang verantwoordelijk voor de jeugd van de
club en ziet veel ervan in zijn selectie terug. Sahetapy is
dan wel een buitenstaander, maar paste zich moeiteloos
aan en verheugt zich op een mooi seizoen. “Dit seizoen
willen we zo hoog mogelijk eindigen. Het liefst willen we

promoveren of kampioen worden, ook al wordt het lastig.
We hebben een mooie jonge selectie met ook wat ervaren
spelers. Ik hoop dat de goede jeugdopleiding zijn vruchten
gaat afwerpen.”
De doelman hoopt nog lang bij Musselkanaal te mogen
spelen en hoopt uiteraard nog in de tweede klasse te
mogen spelen. Als het aan hem ligt zit dat er ook zeker
in. “Het voetbal moet dan nog wél beter. Ik vond dat het
vorig seizoen niet altijd even goed, al presteerden we
prima. Daar lag het niet aan. Wie weet kunnen we als we
dat verbeteren wel promoveren en de tweede klasse dus
bereiken.” (Door Gerry Grave)

Dennis Vijfschaft wil met SC Stadskanaal
stabiele tweedeklasser blijven
De afgelopen jaren gaat het weer prima met zondag
tweedeklasser SC Stadskanaal. De club werkte zich goed
omhoog, maar zakte het afgelopen seizoen na een redelijk begin wat weg. Komend seizoen willen de blauwhemden onder het bewind van de nieuwe trainer, Jordi Nijgh,
proberen weer wat hoger te eindigen. Nijgh, ook verantwoordelijk voor de Boy Nijgh Voetbalschool binnen de
club, werkt nu met veel spelers die hij zelf opleidde. Een
ervan is Dennis Vijfschaft uit Buinerveen.
Vijfschaft is nog maar negentien jaar en kwam vorig
seizoen voor het eerst in SC Stadskanaal 1 kijken. Al snel
werd hij basisspeler. Toenmalig trainer Rick Slor ‘maakte’
een linksback van hem en op die positie doet hij het prima.
Hij is leergierig en wil vooral beter worden. “Voor dit jaar

is mijn doel om mijzelf verder door te ontwikkelen in de
eerste selectie van SC Stadskanaal. Door mij elke week te
laten zien en vanuit daar mooie en goede resultaten neer
te zetten.” Vijfschaft gaat ervan uit dat SC Stadskanaal omhoog moet kunnen kijken en een stabiele tweedeklasser
kan worden. Uiteraard hoopt hij dat er nog meer in het vat
zit. De toekomst zal dat uiteraard uitwijzen.
Hij heeft er in ieder geval erg veel zin in en verheugt zich
vooral op de samenwerking met Nijgh. Een jong SC Stadskanaal heeft de toekomst en Vijfschaft is blij er deel van te
mogen uitmaken. SC Stadskanaal treft veel mooie tegenstanders. Nieuw-Buinen bijvoorbeeld, de club waar hij ook
speelde. (Door Gerry Grave)

Doelman Richard Zuidema denkt met ASVB hoger
te kunnen eindigen dan vorig seizoen
ASVB speelde een aantal jaren te laag, maar heeft de weg
omhoog inmiddels weer weten in te slaan. De Blijhamsters kwamen het afgelopen seizoen namelijk in de
zondag tweede klasse uit. Van harte ging dat niet, want
de club sloot de competitie als voorlaatste af. Toch waren
de verschillen klein en zat er volgens de jonge doelman
Richard Zuidema meer in. Hij gaat er dan ook vanuit dat

‘De Witte Muizen’ richting de middenmoot moeten kunnen gaan.
Zuidema is nog maar één seizoen doelman van ASVB.
Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding van Wildervank en
speelde hij twee seizoenen bij het Asser Achilles 1894. Hij
is een doelman met mogelijkheden en wil zich dit seizoen
echt laten zien. De jonge trainer, Jordin Louwes, nam het

stokje van de ervaren Loek Swarts over en wil er iets moois
van maken. Zuidema zal straks het vertrouwen weer krijgen
en hij heeft er maar wat veel zin in. “Het moet beter dan
vorig seizoen toen we te laag eindigden. Het was echt
ondermaats. We hadden een smalle selectie en dat was
lastig opvangen. Dat is dit seizoen beter en daarom moet
er ook meer mogelijk zijn. We gaan dan ook echt proberen
het beter dan vorig seizoen te doen.”
ASVB wil een stabiele tweedeklasser worden en dat ligt zeker binnen de mogelijkheden met een uitstekend bestuur
met kennis van zaken en ook een prima accommodatie
en trainer Jordin Louwes heeft grote ambities. Niet alleen
persoonlijk, maar kan een elftal echt beter laten voetballen. (Door Gerry Grave)

SETA moet volgens Julian Wubbels weer bij beste
vijf kunnen meedoen
Het gaat eigenlijk al twee seizoenen prima met SETA. De
zaterdag vijfdeklasser uit Musselkanaal presteert prima
en klopte al heel even op de deur van de vierde klasse,
het niveau waarop de club vroeger uitkwam. Het leek
jarenlang ver weg, want SETA bivakkeerde steevast in de
onderste regionen in de kelder van het amateurvoetbal.
Nu zijn andere tijden aangebroken en gaat het SETA voor
de wind. Julian Wubbels is er al een aantal jaren als eerste elftalspeler actief en is echt een kind van de club.
Wubbels hoopt met ‘zijn SETA’ ooit nog eens vierde klasse
te spelen. Die mogelijkheid is er volgens hem wel degelijk
al is het verloop van spelers er nog altijd erg groot. Het
is SETA eigen, maar de club doet het goed en roeit prima
met de riemen die het heeft. Gezelligheid troef op het

knusse sportpark en altijd vriendelijkheid. Dat
is wat Julian Wubbels ook zo mooi vindt. Hij is
er lekker op zijn gemak en zal SETA dan ook niet
gauw verlaten. “Ik ben dan wel heel even naar
SV Mussel geweest, maar speelde vrijwel altijd
hier. Het is er geweldig. Zo beheer ik de website
en het Facebook-account van de club. Dat doe ik
graag en dan ook nog lekker voetballen. Wat wil
je nog meer?”
De aanvaller is echt van mening dat SETA wederom weer mee moet kunnen doen. “Met dit elftal
hoop ik op een plek bij de eerste vijf. Er zijn een
aantal spelers vertrokken, maar er kwamen er
ook een aantal bij zodat wij weer een mooie,
brede selectie hebben.” (Door Gerry Grave)

Thorben Hulsman wil zich met Westerwolde in
derde klasse handhaven
Westerwolde leverde twee seizoenen geleden een werkelijk fantastische prestatie door promotie naar de derde
klasse te bewerkstelligen. Via de nacompetitie werd dat
een feit: in Marum werd SC Bolsward na strafschoppen
verslagen en dus was het groot feest in Vlagtwedde.
Vorig seizoen deden de Vlagtwedders het niet eens zo
gek en werden een aantal aardige resultaten in de zondag
derde klasse neergezet en werd het seizoen als elfde
afgesloten.
Thorben Hulsman is naast speler van de selectie ook
bestuurslid bij de vereniging. Hij speelt al bijna tien jaar
bij de senioren van Westerwolde en gaat dit seizoen voor
handhaving. “Hopelijk kan dit vroegtijdig worden bewerkstelligd. Gezien de versterkingen die we hebben gekregen

gaat dit hopelijk lukken. Vorig seizoen is dat uiteindelijk
ook gelukt; bij het vroegtijdig stoppen van de competitie
stonden we op een veilige plek.” Trainer Lars van Ravenhorst gaf het stokje over aan Richard Streuding die de
afgelopen jaren trainer van de buren van Onstwedder
Boys was. “We hebben alle vertrouwen in Richard en gaan
een mooi seizoen tegemoet.”
Hulsman is al twintig jaar lid van Westerwolde en doorliep
er alle jeugdteams. Uiteraard is hij blij met het feit dat zijn
club de derde klasse wist te bereiken. Hij hoopt nog lang
te mogen spelen bij Westerwolde en doet dat veelvuldig
aan de rechterkant van het veld. “Ik hoop dat de club een
vaste waarde kan worden in de zondag derde klasse. Dat
is ook ons doel.” (Door Gerry Grave)

Sellingen Zaterdag 2 wil wel eens uit reserve
zesde klasse
Sellingen Zaterdag 2 blijft een vriendenteam met rasSellingers binnen de gelederen. Elke zaterdagmiddag
doen de spelers weer hun uiterste best er zoveel mogelijk van te maken. Dat gaat met vallen en opstaan en met
minder en goede prestaties. Het afgelopen seizoen ging
het echter prima en deden de geel-zwarten het met een
eerste plek gewoon prima. Harald Kroes is er sinds jaar
en dag spits en scoort er aan de lopende band. Dat wil hij
dit seizoen ook gaan doen.
Kroes is een van die ras-Sellingers die zich overigens niet
alleen op zaterdag bij de club laat zien. Op zondag kijkt hij
bij het eerste en als er eens een wedstrijd moet worden
gefloten dan is de dertigjarige daar niet te beroerd voor. Al
25 jaar draagt hij het prachtige shirt van de Sellingers en er

vertrekken zal hij nooit doen. Voor komend seizoen geldt
voor hem maar één doel en dat is kampioen worden. “We
moeten dit jaar gewoon kampioen worden. Dat riepen we
vorig jaar ook en toen stonden we er heel goed voor. De jaren daarvoor zijn wij tot twee maal toe op de tweede plaats
geëindigd. Komend jaar moet gewoon ons jaar worden;
we hebben een kwalitatief sterke selectie en met Gerwin
Bontjer een keeper die punten voor ons pakt. Dit jaar moet
het zijn vruchten gaan afwerpen.”
Harald Kroes heeft daarnaast nog een doel: zoveel mogelijk scoren en proberen met het vriendenteam een stap
omhoog te doen. Daarbij hoopt hij ook dat er wat jeugdspelers voor het zaterdagteam willen spelen zodat het kan
blijven bestaan. Hij gaat daar echter wel vanuit. (Door Gerry
Grave)

Wedde-trainer Kasper de Beer wil met zijn club
bij eerste vijf eindigen
Vraag een willekeurige voetballer uit Oost-Groningen of
hij Kasper de Beer kent en hij zal het zo gauw niet weten.
Logisch, want De Beer is geboren Stadjer en was lang
trainer in Duitsland, het land waar hij al jaren woont.
Hij versleet er heel wat clubs en waar hij hier niet echt
bekend is is hij dat in het Emsland des te meer. De Beer
is 67 en wilde dolgraag nog een club in Oost-Groningen
trainen. Hij wil met Wedde de top vijf in de zondag vierde
klasse proberen te bereiken.
De Beer denkt dat Wedde mogelijkheden genoeg heeft,
maar betreurt het dat veel jeugdspelers nu noodgedwongen in de senioren moeten spelen. “Doordat het samenwerkingsverband van de jeugd met ASVB is opgezegd
raken een aantal A-jeugdspelers tussen wal en het schip.

Deze jeugdspelers zijn de toekomst van de club en zullen
dit jaar extra door mij worden getraind. Van groot belang
is dat deze jongens de basisvaardigheden nóg beter onder
de knie krijgen.”
De inwoner van het Duitse Surwold wil er op die manier
mede voor zorgen dat Wedde nog jaren van deze jonge
spelers kan genieten. Uiteindelijk wil hij het hele team
beter maken. Af en toe moeten de groenhemden mee kunnen doen om de prijzen in de zondag vierde klasse. Wedde
weet zich overigens in een competitie met een aantal
streekgenoten. De Beer hierover: “De competitie-indeling
vind ik prettig. Veel tegenstanders dicht in de buurt geeft
altijd meer kleur aan de wedstrijden met meer publiek.”
(Door Gerry Grave)

‘Nieuwe doelman’ Emiel Scheper wil met Alteveer
weer voor titel gaan
Alteveer maakte na de degradatie uit de vierde klasse in 2019 een goed seizoen in de
vijfde klasse mee. De club streed samen met BNC om de eerste plaats, de klassering die
de Finsterwolders voor het beëindigen van de competitie innamen. Daardoor promoveerde Alteveer niet naar de vierde klasse en is de club er dus alles aan gelegen hier
tijdens de nieuwe voetbaljaargang voor te gaan. De geel-zwarten doen dat met doelman Emiel Scheper, oud-aanvaller van de club.
Scheper heeft een aantal blessures meegemaakt en kwam vorig seizoen ineens onder de
lat te staan. Dat deed hij heel aardig en dus liet trainer Johan Postma hem er staan. De
dertigjarige geniet ervan en kijkt uit naar een mooi seizoen. “We hebben helaas afscheid
moeten nemen van een paar goede basisspelers, maar er zijn wel nieuwe jongens bij de
club gekomen. Of deze jongens de andere spelers qua kwaliteiten kunnen vervangen
moeten afwachten. Ondanks deze veranderingen willen we bovenin meedraaien. Maar we
trainen om alles te winnen en kampioen te worden.” Emiel Scheper vindt dat Alteveer op
den duur een stabiele vierdeklasser moet kunnen worden.
De gezellige vereniging Alteveer heeft het op zich goed voor elkaar, maar het aantal
jeugdleden houdt niet over. “Voor de komende seizoenen zou het fijn zijn voor de club
om meer jeugdleden aan te trekken. Maar ook voor de seniorenelftallen zou dit fijn
zijn. Hopelijk kan de club met nieuwe jonge leden het niveau omhoog brengen. Verder
worden er ontwikkelingen doorgevoerd om de accommodatie te verbeteren.” (Door Gerry
Grave)
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Veelerveen weer terug
in vijfde klasse.
Trainer Pieter Nuus wil
er wat moois van maken
Veelerveen speelde jarenlang in de standaardklassen van het amateurvoetbal, maar
stapte er vorig seizoen noodgedwongen uit. De reden was het feit dat er te weinig
volwaardige spelers waren die ervoor konden zorgen dat de club een goed figuur in de
zondag vijfde klasse zou kunnen slaan. Anno 2020 zijn andere tijden aangebroken en
wil de club het weer proberen. De ervaren trainer Pieter Nuus is aangetrokken om het
tij te keren.
Nuus is zestig jaar en was ruim tien jaar geleden ook al trainer in het Veelerveense. Met
Veelerveen promoveerde Nuus destijds naar de vierde klasse. Laatstelijk was hij werkzaam als jeugdtrainer bij SJO Oldambt. Het bereiken van de vierde klasse is nu nog heel
ver weg voor Veelerveen, maar Nuus is van mening dat er wel degelijk weer wat kan
worden neergezet. “Dit is een erg warme club waar ze heel goed met de toekomst bezig
zijn. Geerd Dekker en Folko Koolhof bijvoorbeeld. Zij deden er erg veel voor om de jeugd
op hoger niveau te krijgen. Met hen gaan we het nieuwe seizoen in, aangevuld met enkele
spelers van buitenaf. We hopen de top vier te bereiken en ik denk dat dat mogelijk is. De
selectie is vrij jong en dat is een goed teken.”
De inwoner van Winschoten zet dus hoog in en denkt dat Veelerveen al vrij snel de vierde
klasse kan bereiken en er in de top mee te spelen. Eerst geldt echter dit seizoen. Nuus
heeft er zin in. (Door Gerry Grave)
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Nieuwkomer Arnold Santing gelooft in
verbetering bij JVV
JVV uit Jipsingboertange is al enkele seizoenen aan de
onderkant van de zondag vijfde klasse te vinden. De club
geeft echter niet op en blijft gewoon lekker voetballen.
Doel is om ieder seizoen omhoog te kijken en te verbeteren waar het kan. De laatste jaren togen veel spelers uit
de regio Ter Apel naar de club, maar komend seizoen is er
een voormalige speler van Westerwolde uit Vlagtwedde
bij de selectie actief: Arnold Santing.

vereniging en het vrij jonge JVV kan zeker voordeel hebben van de ervaring van Santing. Hij heeft in ieder geval
al een goede indruk van de selectie. “Van wat ik tot nu toe
op de training heb gezien is het niveau heel aardig. Er zijn
veel jonge spelers bij gekomen en met de huidige selectie
moeten we toch goed mee kunnen draaien en als iedereen
fit blijft bovenin de middenmoot kunnen eindigen. Daarbij
is het van belang dat er zo weinig mogelijk blessures en
schorsingen zullen ontstaan.”

Santing is 36 en speelde jarenlang in Westerwolde 1 en is
sinds mei jl. in Jipsingboertange woonachtig. Hij besloot
meteen lid van JVV te worden en het eerste voetbalelftal
in de plaats te versterken. De ervaren Santing speelde de
voorbije jaren in het tweede van de Vlagtwedder voetbal-

JVV moet wat Arjan Santing betreft daarna proberen stabieler te worden en proberen in de middenmoot te kunnen
blijven spelen. “Dat is denk ik wel realistisch. De selectie
is nu redelijk groot en dat is ook echt van belang. We gaan
hopelijk een mooi seizoen tegemoet.” (Door Gerry Grave)

Bellingwolde moet ondanks vertrek van aantal
spelers in middenmoot kunnen eindigen
Het zat Bellingwolde het afgelopen seizoen niet echt
mee. De club bivakkeerde steevast aan de onderkant
van de ranglijst in de zondag derde klasse, maar mocht
gewoon in deze klasse blijven spelen. Een aantal spelers
vertrok weliswaar, maar de selectie is nog redelijk groot
gebleven, want enkele jeugdspelers sloten aan. De pas
21-jarige Bart Stoppels bleef. Hij gaat zijn zesde seizoen
als speler van Bellingwolde 1 alweer in.
Hij was er het voorbije seizoen als speler dan wel niet bij,
maar kan er uiteraard een oordeel over geven en geeft
daarbij aan dat er veel hectiek was. “Er waren verschillende trainers en daardoor was er geen rust. We streden
dan ook tegen degradatie.” Stoppels vindt het jammer dat
een aantal spelers vertrok, maar respecteert hun keuze en

weet ook dat er prima spelers aansloten. “Daaronder zijn
een aantal jongens die al waren gestopt, maar weer terugkeerden. Ik denk dat we al met al wel een selectie hebben
die goed mee kan komen in de derde klasse. Op den duur
moet dat ertoe leiden dat we een stabiele derdeklasser
kunnen worden. Uiteraard hopen we op meer.”
Bellingwolde zit niet mee in de derde klasse waarin de
club veel derby’s speelt. Muntendam en ZNC is het nog
het meest dicht bij. Verder zijn er wedstrijden in de stad
Groningen en in Drenthe. Bart Stoppels betreurt dat niet;
hij wil gewoon graag elke wedstrijd winnen en hoopt dit
seizoen regelmatig zijn opwachting in het eerste te maken
en dan het liefst als controlerende middenvelder. (Door
Gerry Grave)

Beikes Schilderswacht B.V. in Winschoten is de
nieuwe hoofdsponsor van Onstwedder Boys
Onstwedder Boys is geworden. “We hebben ontzettend veel projecten in de regio
en het is dan toch wel een stukje naamsbekendheid die we zo opdoen. Onstwedder
Boys speelt heel wat wedstrijden in deze omgeving en dat is natuurlijk goed. Onze
bedrijfsnaam is uiteraard op de shirts te zien, maar ook op de jassen die de spelers
krijgen. Die kunnen ze dragen als ze naar bijvoorbeeld uitwedstrijden gaan.”
Maar er is nog meer: Beikes Schilderswacht B.V. is straks niet te missen als u Onstwedde binnenrijdt. Waar u ook vandaan komt, er staat een paneel met Beikes Schilderswacht B.V. en de volgende tegenstander van Onstwedder Boys in eigen dorp.
Vanuit Stadskanaal, Alteveer, Wedde en Vlagtwedde is het goed te zien. Het bestuur
van Onstwedder Boys is erg blij met de nieuwe hoofdsponsor en kijkt uit naar een
mooie samenwerking.
Op de foto staan Jaap Smallenburg met rood shirt en Erik Beikes met licht shirt.
(RegioMagazine / Gerry Grave)

Voetbalvereniging Onstwedder Boys heeft in het Winschoter bedrijf Beikes Schilderswacht B.V. een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Vanaf 1 augustus jl. is de naam van de
onderneming van Onstwedder Erik Beikes en Emmenaar Jaap Smallenburg vijf jaar lang
op de shirts van het eerste elftal van de Boys te zien.
Beikes Schilderswacht B.V. is een onderhouds- en schildersbedrijf dat voor het complete
onderhoud zorgt. Zowel voor particulieren als bedrijven en als het nu om woningen of
grote gebouwen gaat, Beikes Schilderswacht B.V. heeft overal een passende oplossing
voor. Schilderwerk, beglazing, wandafwerking en timmerwerk gebeurt altijd op professionele wijze en de klant is er koning. Beikes Schilderswacht B.V. levert maatwerk.
Erik Beikes is een echte Onstwedder en voetbalt er ook nog. Elke zaterdag is hij op het
voetbalveld te vinden. Ook zijn zoon Michel is er als selectiespeler actief en is ook in het
bedrijf werkzaam. Het team bestaat uit 25 personen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat het
bedrijf er voor u is en dan met name in de regio: Groningen, Assen, Emmen en Winschoten. Het is ook de grootste reden dat Beikes Schilderswacht B.V. hoofdsponsor van

Youngster Sem Nieuwenhuis
heeft hoge verwachtingen
van Onstwedder Boys
Onstwedder Boys wil dolgraag een stabiele
derdeklasser in het zaterdagvoetbal zijn,
maar het komt er nog niet echt uit. Vorig
seizoen werd nog wel goed begonnen,
maar zakten de oranjehemden naar een
achtste plaats in de vierde klasse. Te laag
voor de Boys die hogerop moeten en ook
willen. De jonge speler Sem Nieuwenhuis
is zeventien jaar, maar is al twee jaar lid
van de selectie en is een groot talent. Hij
gaat ervan uit dat Onstwedder Boys dit
seizoen gaat meedoen.
Over vorig seizoen was
hij niet echt tevreden. “Er
zat veel meer in. Eigenlijk
kijk ik er met dubbele
gevoelens op terug. Ik
denk dat onze selectie
best wel sterk was en nog
is, maar we lieten het veel
te weinig zien en dat is
erg jammer. Ook jammer is
het feit dat onze trainer Richard Streuding het seizoen niet met ons kan
afmaken. Ik vind hem een goede trainer en ik kon mij goed vinden in
zijn manier van spelen.”
Als het aan de aanvallende middenvelder ligt moet het dit seizoen dan
maar gebeuren. “Ik heb er heel hoge verwachtingen van. Ook ben ik
erg benieuwd naar onze nieuwe trainer en zijn ideeën. Wilbert Arends,
geen onbekende in de regio, is de nieuwe trainer van de club en is een
man met veel ervaring. Nieuwenhuis heeft er zin in: “We moeten mee
kunnen doen voor promotie naar de derde klasse en de komende jaren
moeten we laten zien een stabiele derdeklasser te kunnen worden.”
(Door Gerry Grave)

Ervaren Ben Bos wil met
Sellingen stabiele
derdeklasser worden
De laatste jaren is zondag derdeklasser
Sellingen prima bezig. Nadat de club
enkele seizoenen in de vijfde klasse
uitkwam werd de vierde klasse bereikt en
als klap op de vuurpijl promoveerden de
geel-zwarten ook nog eens naar de derde
klasse. Dat was twee seizoenen geleden
het geval. Vorig seizoen kwam Sellingen
in die klasse heel aardig voor de dag
en was de middenmoot het deel van de
ploeg. Daarover is
Ben Bos, de ervaren
speler van de club,
zeer tevreden.
Bos speelt al sinds
zijn vijftiende in het
eerste en is inmiddels bijna 33. Hij
kan nog jaren mee
en is nog altijd vaste
waarde in het eerste dat op dit moment dus op een prima niveau
speelt. Als het aan de aanvallende middenvelder ligt blijft zijn club
nog jaren op dit niveau spelen. “We hebben een prima seizoen achter de rug. Ik ben ervan overtuigd dat we erin waren gebleven, maar
door de coronacrisis komen we daar nooit achter. Dat doel geldt
komend seizoen ook: zo snel mogelijk veilig spelen en dan kijken
waar we eindigen.”
Samen met broertje Rik Bos is hij nog elke week belangrijk voor het
team. Beiden zijn ervaren en gaan er ook dit seizoen voor zorgen
dat de jonge spelers weer beter worden en het team kan groeien.
Het is ook een mooie en goede mix: ervaren en veel jonge spelers.
Sellingen heeft ook echt de toekomst vindt Bos. (Door Gerry Grave)

Joey Huizingh wil voor top vijf gaan met
FC Ter Apel’96 Zondag
FC Ter Apel’96 zat er twee seizoenen geleden dicht bij, promotie naar de zondag
tweede klasse. Het was een goed seizoen waarin veel jeugdspelers werden ingepast
en dat gold het seizoen erop ook toen de Ter Apelers in de middenmoot stonden. Iets
minder weliswaar, maar nog altijd niet slecht. Nog altijd zitten er veel jonge spelers in
de selectie. Joey Huizingh is met zijn 25 jaar ook nog niet eens zo oud, maar is wél al
een van de oudere spelers. Hij kijkt uit naar een mooi seizoen.

Huizingh gaat alweer zijn negende seizoen als speler van
de rood-zwarten in. Hij speelde in zowel de tweede, derde
als vierde klasse en wil best wel weer terug naar de tweede
klasse. Dan moet er volgens hem nog wel wat verbeteren.
“Als ik het vergelijk met twee seizoenen geleden dan ontbrak afgelopen seizoen vaak de scherpte vanaf de eerste
minuut. Voetballend hebben we een van de betere ploegen, maar op mentaal vlak kunnen we nog veel verbeteren.”
Tevens zijn er nog altijd prima jeugdspelers aanwezig en
daar kunnen de grensdorpbewoners nog jaren profijt van
hebben.
Huizingh denkt dat zijn club zeker mee moet kunnen doen
voor de top vijf. “Ondanks dat er een aantal voetballers zijn
weggegaan is dit met de huidige voetballende kwaliteiten
zeker haalbaar. Ik hoop dat de nieuwe trainer, Jos Kuiper,
het mentale kan verbeteren. Dan kunnen we ver komen.”
Als Huizingh vooruitkijkt dan denkt hij dat de tweede klasse
het hoogst haalbare is. (Door Gerry Grave)
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FC Ter Apel’96 Zaterdag
gaat ondanks kleinere
selectie gewoon door
Al jaren speelt het zaterdagteam van FC Ter Apel’96 in de reserveklassen van het amateurvoetbal. Dat was het afgelopen seizoen ook het geval toen de ploeg in de reserve
vierde klasse uitkwam. Komend seizoen komt de formatie van trainer Appie Bruinsma
daar ook in uit. De laatste jaren zit het de club niet mee, want het aantal spelers wordt
kleiner en kleiner.
Toch blijft het vriendenteam,
want dat is FC Ter Apel’96
al vele jaren, doorgaan met
het spelen van wedstrijden.
Ramon Mulder is 31 jaar en
speelt al vele seizoenen in
het team en wil dat ook nog
wel een tijdje voortzetten.
Mulder speelt als aanvallende
middenvelder of spits en is
al een kwart eeuw lid van FC
Ter Apel’96. Over het voorbije
seizoen was hij verre van
tevreden. “Dit lag er voornamelijk aan dat we elke week
maar moesten afwachten met
wie en met hoeveel mensen
we waren. Ook was onze
doelpuntenmaker Jeroen
Trechsel langere tijd geblesseerd. Hierdoor hebben we
per wedstrijd wel zo’n twee a
drie keer minder gescoord dan dat we normaal gedaan zouden hebben.”
Komend seizoen geldt er niet echt een doel. Ook hierover is Mulder vrij duidelijk: “We
hebben nóg minder spelers dan het afgelopen seizoen en dus is er niet echt een doel, behalve dat we zoveel mogelijk wedstrijden willen spelen. Dan kijken we wel hoe het gaat.
De sfeer is bij ons altijd goed en we organiseren regelmatig leuke teamuitjes en ik hoop
dan ook dat er nog een aantal spelers bij ons willen aansluiten.”
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Arend Scholtens moet SV Mussel in de vierde
klasse kunnen houden
SV Mussel kende een matig seizoen in de zaterdag vierde klasse en leek op
degradatie af te stevenen, maar mag desondanks het komend seizoen ook
op dit niveau blijven uitkomen. Voor de nieuwe hoofdtrainer Arend Scholtens een mooie bijkomstigheid, want de oefenmeester wil van de club een
stabiele vierdeklasser maken.
SV Mussel nam na een aantal jaren afscheid van trainer Jan Veenhof die met
de club van de vijfde naar de vierde klasse promoveerde. Met Arend Scholtens krijgen de Musselkers een uitstekende trainer die vooral bevlogen is.
Scholtens leverde al goed werk bij Sellingen en PJC, de club waar hij recentelijk actief was. “Ik ben al zeventien jaar trainer en doe dat met heel veel
plezier. Bij SV Mussel wacht mij een prachtige uitdaging. Ik heb er erg veel
zin in. We moeten zeker zo tussen plek acht en elf kunnen eindigen. Dat is
ook de doelstelling; ik wil nacompetitie om degradatie te voorkomen graag
ontlopen.”
Arend Scholtens is een trainer die weet wat hij wil. Bij Sellingen en PJC zorgde hij ervoor dat de club de stap omhoog maakte en beter ging voetballen.
Scholtens is geboren Oost-Groninger en woont al jaren in Assen. “Ik baseer
mijn spel(systemen) op de kwaliteiten van de groep. Ik hou van verzorgd, snel
combinatievoetbal en baseer mijn trainingen daarop. Alles met de bal, iedere
training. Tevens varieer ik mijn trainingen erg veel waardoor het voor mijzelf
en de groep altijd een uitdaging en plezierig is.” (Door Gerry Grave)

Jonge trainer Jos Schaart wil met SJS omhoog
SJS speelt al jaren op een te laag niveau en wil eigenlijk zo snel mogelijk omhoog. Afgelopen seizoen ging het op zich heel aardig in de zaterdag vierde klasse met een tweede
plaats achter koploper Vitesse’63. Promotie volgde echter niet en dus mogen de Stadskanaalsters het wederom in de vierde klasse proberen. Als het aan de nieuwe 24-jarige
trainer, Jos Schaart, ligt dan gaat SJS zo snel mogelijk de weg omhoog inslaan.
Vanaf zijn zestiende is hij al trainer. Dat deed hij bij NEC Delfzijl. Later ging hij bij FC
Emmen aan de slag en trainde hij er de jeugd. De voorbije seizoenen was hij trainer van
het tweede van de Delfzijlster voetbalvereniging en nu wacht hem dus het avontuur SJS.
Schaart beseft dat de blauwhemden te laag spelen. “Ik herinner me nog wel dat ze in de

top van de tweede klasse speelden. Om dat te bereiken is veel tijd nodig, maar dat is zeker mogelijk.” Hij dankt SJS dat hij er de kans krijgt zich er als jonge trainer te ontwikkelen.
Als de inwoner van Emmer-Compascuum naar het nieuwe seizoen kijkt dan denkt hij dat
SJS zeker weer bovenin mee moet kunnen doen. Er zijn een aantal jonge talenten, maar
ook ervaren krachten en dat is gewoon een prima mix. De oefenmeester wil resultaten
halen met attractief voetbal. “Ik wil dat SJS initiatief neemt. Druk vooruit en altijd met de
intentie, als je aan de bal bent, om aanvallend spel te spelen. Zijn we de bal kwijt, dan
moeten we de bal zo snel mogelijk weer in bezit krijgen.” (Door Gerry Grave)

SPW terug in derde
klasse. Kasper Heijne
gaat voor handhaving
Vorig seizoen kende SPW uit Stadskanaal een geweldig seizoen. De club die
jarenlang in de vijfde klasse van het
zondagvoetbal speelde promoveerde
drie jaar geleden naar de vierde klasse en
is inmiddels derdeklasser. Het kan snel
gaan. Een prestatie van formaat trouwens
van de club die het met veel jeugdspelers
ineens ver heeft geschopt. Een ervan is
Kasper Heijne. Negentien jaar is hij en
een erg sterke aanvaller. Met de blauwhemden hoopt hij zich te handhaven.
Heijne is
net als veel
andere
spelers van
het eerste
een rasSPW’er. Al
bijna vijftien
jaar is hij lid
van de club
en doorliep hij er de jeugdteams. Met een aantal spelers
van toen speelt hij nu samen. Ook zijn er een aantal ervaren
spelers die ervoor moeten zorgen dat SPW een goed figuur
kan slaan in de derde klasse. Een hoog niveau voor de
club, maar als het voetbal van vorig seizoen kan worden
gespeeld dan moet er volgens Heijne wel wat mogelijk zijn.
“Er is nog wel ruimte voor verbetering hoor, maar wat we
lieten zien was geweldig. Dit seizoen moeten we proberen
ons te handhaven en dan hopen dat we kunnen doorgroeien en een stabiele derdeklasser kunnen worden.”
Kasper Heijne is aanvaller en die linie is juist erg sterk bij
de Stadskanaalsters. Dat liet de club vorig seizoen wel zien.
Verder is het een erg effectief team dat niet vol op de aanval speelt en toeslaat wanneer het kan. Heijne is benieuwd
hoe dat in de derde klasse zal gaan. De jonge trainer Jeroen
Wiegman zal ervoor zorgen dat SPW niet af zal gaan en dat
hoeft ook niet. (Door Gerry Grave)
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