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LTA Energy Sellingen: voor een duurzame
manier van verwarmen en koelen

SELLINGEN – Sinds anderhalf jaar kun je bij LTA Energy terecht als je op zoek bent naar
een duurzame manier van verwarmen en koelen van jouw woning of bedrijfspand.
‘Vanwege het feit dat we op den duur toch van aardgas af moeten en zeker ook vanwege
de zeer hoge gasprijzen doen steeds
meer mensen een beroep op ons bodemenergiesysteem’, vertelt eigenaar Henk
Groenewold.
LTA Energy bestaat nu anderhalf jaar en
nu al staat het bedrijf stevig op de kaart
in Noord Nederland. ‘Ja, we merken dat
steeds meer mensen en bedrijven vragen hebben over hoe ze hun woning of

Zwemschool
Henny de Groot
is verhuisd!
Lees er
alles over
op pagina 5!

bedrijfspand op een meer duurzame en
voordeligere manier kunnen verwarmen.
Kies je voor een bodemenergiesysteem,
dan kun je bovendien vrijwel gratis koelen.
En dat is bepaald geen overbodige luxe
nu de zomers steeds warmer worden.’ LTA
Energy voldoet aan alle regels en is volledig gecertificeerd. ‘We kunnen je met een
bodemenergiesysteem volledig ontzorgen.
Wij kunnen namelijk het gehele proces voor
onze rekening nemen, van A tot Z dus’, vertelt Groenewold. ‘Kies je voor ons, dan haal
je warmte uit eigen bodem.’
Lees verder op pagina 13!
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De Jong Financiële Diensten in Musselkanaal
bestaat dit jaar al weer 10 jaar!
In de huidige vorm bestaat De Jong Financiële Diensten
aan de Dirk de Ruiterstraat 5 in Musselkanaal al weer 10
jaar! Steeds meer klanten weten het assurantiekantoor te
waarderen, omdat laagdrempeligheid en service op een
hoog niveau zijn. ,,We staan graag dicht bij onze klanten.
Mensen moeten ons snel en gemakkelijk kunnen bereiken
voor alle dagelijkse verzekeringsvraagstukken’’, zegt Eric
de Jong.

Aktie voor ons
10 jarig bestaan!
Omdat we 10 jaar bestaan,
houdt De Jong Financiële Diensten
een actie. Nieuwe bezoekers
die de komende 3 maanden
binnen komen om hun
verzekering te vergelijken met een
mogelijk betere, krijgen

De Jong Financiële Diensten is geen vooruitgeschoven
post van een bepaalde verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen onafhankelijk kiezen uit nagenoeg iedere verzekeraar.
De Jong kiest het beste voor zijn klant. ,,Als iemand een
verzekering bij ons af komt sluiten, of het nu een particulier of een zakelijke klant is, dan kunnen wij in ons systeem
meteen zien welke verzekering het beste is. Ons systeem
laat tevens meteen zien welke verzekering het meest voordelig is. Daar kunnen we een advies bij geven. Het kan zijn
dat we de nummer twee of drie op de ranglijst adviseren,
omdat we weten dat de betreffende verzekeringsmaatschappij net iets betere voorwaarden heeft. Dan zeggen
we: voor die paar euro’s in de maand extra ben je tegen
veel betere voorwaarden verzekerd.’’
De Jong heeft een rijke ervaring. Sinds 1991 werkt hij in de
verzekeringsbranche. Na bij verschillende grote bedrijven
te hebben gewerkt, besloot hij voor zichzelf te beginnen.
Onafhankelijk van welk ‘merk’ dan ook. Dat hebben de
afgelopen jaren van automatisering en digitalisering mede
mogelijk gemaakt. Zoals gezegd, met een letterlijke druk
op de knop kan De Jong particuliere en zakelijk klanten
meteen laten zien welke verzekering het beste bij hen
past. Dat is de technische kant van zijn verhaal. Uiteraart
krijgt de klant voor complexe vraagstukken en producten
zoals b.v. aanvullend pensioen, uitvaart- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgebreid advies.
De menselijke kant van zijn betoog is voor De Jong niet
minder belangrijk. ,,We willen dicht bij de klant staan,

10% KORTING

op deze verzekering. Dit geldt ook
voor bestaande relaties bij een
nieuwe verzekering.
Klanten zijn van harte welkom aan
de Dirk de Ruiterstraat 5
in Musselkanaal!

gemakkelijk bereikbaar zijn. En we willen oplossingen voor
problemen dicht in de buurt zoeken. Een voorbeeld: de dag
voor de trouwpartij van een aanstaand echtpaar, waaide
door de harde wind de ruit van hun voordeur kapot. De
mensen zouden de volgende dag het huis vol visite hebben. Ze wilden de kapotte ruit dus meteen vervangen hebben. Dat was snel geregeld via een plaatselijke glaszetter.
Daar geloven we ook in: je moet elkaar als lokale ondernemers kunnen vinden en op elkaar kunnen bouwen. Het
probleem was meteen opgelost. De trouwerij vond zonder
probleem plaats.’’

dat ze gecertificeerd zijn om op alle verzekeringsterreinen
actief te zijn: particuliere schadeverzekering, zakelijke
schadeverzekering, zorgverzekering, vermogensverzekering (risico-, uitvaart- en beleggingsverzekeringen) en
inkomensverzekering (verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim). En het bedrijf kan snel
handelen. Een annuleringsverzekering of een reisverzekering zijn snel geregeld. Je loopt met een verzekeringsvraag
bij het pand aan de Dirk de Ruiterstraat 5 binnen en even
later loop je bij wijze van spreken met een polis weer naar
buiten.

De Jong beschikt over alle diploma’s op het gebied van de
Wet Financieel Toezicht. Iedere drie jaar moeten ze daar
opnieuw strenge examens voor afleggen. Dat betekent

Eric de Jong nodigt u graag uit om vrijblijvend uw
verzekeringspakket eens door te nemen en deze te vergelijken. U kunt hiervoor bellen naar 0599 - 67 10 11.
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Veilig leren zwemmen en meer bij Zwemschool
Henny de Groot
Door Miranda Wolters
Henny de Groot werkt al jaren als zwemonderwijzeres als ze besluit haar eigen zwemschool te beginnen. Samen met haar hele team gecertificeerde collega’s verzorgt ze
niet alleen de zwemlessen in de buitenbaden in Onstwedde, Musselkanaal, Meeden,
Ter Apel en Sellingen maar sinds 1 juli ook in het binnenzwembad in Villapark Weddermeer.
“We bieden een heel pakket aan zwemlessen en ander zwemplezier”, aldus Henny.
“En dankzij het feit dat we het zwembad in
Weddermeer nu ook kunnen gebruiken kan
dat dus het hele jaar door.” Veiligheid en
plezier in en rond het water staan daarbij
altijd voorop, water kan immers zowel je
vriend als vijand zijn.
Therapiezwemmen, aquajoggen en
Fifty-Fit
Bij deze lessen staat het bewegen in het
water centraal. Therapiezwemmen is
geschikt voor mensen die moeten revalideren na bijvoorbeeld een knieoperatie
maar kan ook heel goed worden ingezet ter
voorbereiding op een operatie. “Sommige
deelnemers worden verwezen door een
arts of fysiotherapeut en anderen komen
gewoon meedoen omdat het bewegen in
het water zo fijn is”, aldus Henny. Fifty-fit
is een les speciaal voor 50-plussers en bij
het aquajoggen gaat het om het maken van
loopbewegingen in het water waarbij men
een gordel draagt die ervoor zorgt dat de
bodem niet geraakt kan worden. Voor alle
groepen geldt dat het vooral ontzettend
leuke, gezellige en sociale lesgroepen zijn.
Ouder & kind zwemmen en zwemlessen
Ouder & kind zwemmen is de eerste sport
die je ooit met je kind samen kunt beoe-

fenen. Het is niet alleen leuk om te doen
maar draagt ook bij aan het watervrij laten
worden van je kindje en daarnaast leert het
wat hij of zij moet doen als ze per ongeluk
in het water terecht komt. “Spelenderwijs
leren we kinderen bijvoorbeeld hoe ze
zich om moeten draaien in het water als ze
op hun buik terecht komen, iets dat veel
gebeurt”, legt Henny uit. “Ook leren ze hoe
ze even kunnen drijven en dat geeft ouders
en omstanders net iets meer tijd om ze te
kunnen redden.”
Ouder & kind zwemmen kun je als vader
of moeder alleen met je kind doen maar
samen mag natuurlijk ook, het is een les die
gevolgd kan worden door kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Zwemles is er voor
kinderen vanaf 4 jaar. “We werken met een
wachtlijst die kan voor het ene kind iets
korter zijn dan voor de ander in verband
met voorkeursdagen van ouders”, aldus
Henny. Iedere 8 weken vindt er diplomazwemmen plaats en er komen dus iedere
8 weken weer plekjes vrij. Veiligheid in en
rond het water is voor de Henny en haar
collega’s het allerbelangrijkste, een kind
zal daarom ook nooit te vroeg zijn of haar
diploma krijgen. Geen kind is hetzelfde en
daarom zal de aanpak per kind per les ook
verschillen en is het voor kindjes eventueel ook mogelijk om privéles te krijgen.

Volgens Henny kan dat soms net voor dat
zetje in de goede richting of extra zelfvertrouwen zorgen.
Vriend en vijand en zwemvaardigheid
Vriend en vijand en zwemvaardigheid zijn
lessen waarbij kinderen van alles in en om
het water doen. Bij vriend en vijand leren
kinderen die al in het bezit van diploma A
en B zijn bijvoorbeeld wat ze moeten doen
als hun bootje op het water ineens omkiepert en ze in het water terecht komen.
Ook worden er bijzondere zwemslagen
geleerd. Datzelfde geldt ook voor de lessen
zwemvaardigheid, alleen gaan deze lessen
iets verder in zwemslagen en keerpunten
en leer je hier ook hoe je een drenkeling

kunt redden. Deze lessen zijn voor kinderen met diploma A, B en C. “Wat vooral heel
fijn is en waar we trots op zijn is het feit dat
we van mensen terug horen dat we laagdrempelig en flexibel zijn en kinderen ook
echt kunnen zwemmen als ze het diploma
gekregen hebben”, besluit Henny. “Kun je
de les op een bepaalde dag niet volgen dan
kom je gewoon op een andere dag en is er
iets dan komen we er samen altijd wel uit.”
Zwemschool Henny de Groot
Villapark Weddermeer
Paviljoenweg 2 | Wedde
Tel: 06 – 51 70 05 18
zwemschoolhennydegroot@gmail.com
www.zwemschoolhennydegroot.nl
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House & Style in Stadskanaal is sinds dit voorjaar
Premium Partner van Hörmann
Door Miranda Wolters
Er zijn in Nederland verschillende merken garagedeuren en voordeuren op de markt
maar er is er maar één die er op het gebied van kwaliteit, veiligheid en design met
kop en schouders bovenuit steekt en dat is het Duitse merk Hörmann. House & Style in
Stadskanaal is sinds dit voorjaar Premium Partner van dit merk geworden.
“Die kwaliteit en veiligheid die de deuren
van dit merk te bieden hebben zorgden er
jaren geleden al voor dat we ze graag in
ons aanbod op wilden nemen”, vertelt Martin. “We verkopen inmiddels alle producten
van Hörmann voor zowel de woningbouw
als de industrie, hiervoor is in onze winkel
daarom ook een apart gedeelte ingericht
als Hörmann showroom.” House & Style
is daarnaast ook het adres voor hang- en
sluitwerk, cilinders, sleutel-sluitplannen
en elektronische toegangssystemen,
schuifwanden en kasten en nog veel meer.
Bovendien vindt u er naast de buitendeuren van Hörmann ook de mooiste binnen
en buitendeuren voor uw woning van de
betere merken. “We verkopen natuurlijk
rechtstreeks aan particulieren maar werken
ook veel samen met bekende aannemers in
de regio”, legt Martin uit. “De klanten voor
wie zij bouwen of verbouwen komen bij
ons in de winkel, wij kunnen dan het juiste
advies geven. Vervolgens zoekt men alles
wat men nodig is uit zodat de aannemer het
kan plaatsen.” Dat geldt dus bijvoorbeeld
ook voor de garagedeuren en buitendeuren
van Hörmann.
Kwaliteit en veiligheid
Hörmann is marktleider op het gebied van
kwaliteit en veiligheid én duurzaamheid op
het gebied van de deuren. Zo worden alle
deuren van begin tot eind helemaal door

Hörmann zelf geproduceerd, van het produceren van de panelen tot het vervaardigen van de benodigde veren aan toe. Zo is
alles perfect op elkaar afgestemd. Martin:
“De deuren worden door ons ingemeten,
gemonteerd en volledig afgewerkt door
onze eigen montagedienst. Allemaal volgens de richtlijnen van Hörmann en in deze
combinatie zal de deur én de aandrijving
ook altijd naar behoren openen en sluiten.”
Hörmann geeft u om deze redenen daarom
ook met een gerust hart 10 jaar garantie
op de deur en 5 jaar op de aandrijving. De
deuren zijn ook nog eens erg duurzaam
vanwege hun isolerende werking en lange
levensduur.
Premium Partner
“Sinds 2008 zijn wij het verkooppunt van
Hörmann garage- en voordeuren in deze
regio, in het afgelopen voorjaar hoorden
we via onze vaste vertegenwoordiger van
Hörmann dat we vanwege de groei en inzet
in aanmerking kwamen voor een speciale erkenning van het merk, namelijk het
Premium Partnerschap ”, vertelt Magda. “
Dit Premium partnerschap is slechts weggelegd voor 18 Hörmann verkooppunten
in Nederland. Dat wij premium partner zijn
geworden is natuurlijk een kroon op ons
werk en zijn hier ontzettend trots op.” Martin en Magda kregen daarom ook bezoek
van zowel de vertegenwoordiger én de

directeur van Hörmann Nederland om deze
erkenning in ontvangst te nemen.
Actiedeuren tegen aantrekkelijke prijzen
Omdat er in Nederland nog ontelbaar veel
‘oude’ kanteldeuren in garages zitten die
de komende jaren ongetwijfeld vervangen
moeten worden heeft Hörmann nu een
aantal actiedeuren tegen aantrekkelijke
prijzen in het assortiment. Kom voor advies

en informatie langs in de showroom, Martin
en Magda vertellen u graag alles over deze
actiemodellen en alle andere mogelijkheden.
House & Style
Oosterstraat 8b | Stadskanaal
T:0599-651352
E: info@house-style.nl
www.house-style.nl
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Achterstallig tuinonderhoud? Susanne maakt er
weer een paradijsje van
MUSSELKANAAL - Zet Susanne Wolters in een verwaarloosde tuin of een tuin met
achterstallig onderhoud en ze is helemaal in haar element. Werken in de buitenlucht,
vrijheid en met de natuur bezig zijn: de 38-jarige tuinvrouw komt het elke dag weer tegen als ze vanuit Musselkanaal een tuin bezoekt om deze op orde te brengen. Susanne
is een van die mensen bij wie een interesse in een passie veranderde en van de passie
haar beroep heeft kunnen maken.
Susanne haalt voldoening uit haar werk. ‘’Ik
vind het heerlijk om een tuin weer mooi en
gezond te maken en als een goed geheel
achter te laten. Het is heel mooi om te
zien dat mensen blij verrast zijn met het
resultaat. Dat ze er enthousiast van worden.
Vaak vinden mensen de motivatie om zelf
weer in hun tuin aan de slag te gaan en
weer bij te houden.’’ Daaruit komt nog een
reden naar voren waarom Susanne zo graag
doet wat ze doet. ‘’Ik vind het contact met
klanten erg prettig.’’
Contact met de klant, of beter gezegd,
overleg met de klant. Daar begint Susanne
iedere klus mee. ‘’Zodra er een afspraak
is gemaakt, kom ik de tuin bekijken en
bespreek ik met de klant wat hij of zij er
mee wil. Zodra dat duidelijk is, maak ik

een inschatting hoe lang ik er mee bezig
ben. De werkzaamheden per tuin zijn heel
divers, zoals snoei- en maaiwerk, borders
en gazons weer netjes maken of een complete tuinrenovatie. Er kan bemesting of
grondverbetering nodig zijn. Tevens bent
u bij Susanne ook aan het goede adres
voor het plaatsen van erfascheidingen.
Ook komt het voor dat er herstratingswerk
moet gebeuren. Dat doe ik ook. Geen grote
herstratingsklussen, daar heb je stratenmakers voor. Maar een tuinpaadje opnieuw
leggen met de bestaande stenen, dat is
geen probleem.’’
Als er een afspraak is gemaakt, gaat
Susanne aan de slag. Komt er extra werk
tevoorschijn, dat de klant of Susanne niet
hebben kunnen voorzien, dan volgt er altijd

weer overleg. Ze wil niet dat haar klanten
voor grote, onwelkome financiële verrassingen komen te staan. Deze werkwijze werkt,
want Susanne Tuin- en Erfverzorging (zoals

haar bedrijf heet) wordt door een gestaag
groeiend aantal klanten terug gevraagd. Je
kunt haar opvallende gele bus regelmatig
zien rijden in de gemeenten Stadskanaal,
Borger-Odoorn en directe omgeving, haar
werkgebied. Vaak met een grote vierwielige
kipper erachter, gevuld met tuinafval. Want
dat doet Susanne ook: snoeiafval afvoeren.
Het liefst pakt ze tuinen met een
behoorlijk formaat aan waar ze een
volledige dag of meerdere dagen mee
bezig is.
U kunt Susanne bereiken op
06 20 73 52 94.
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Vervolg van de voorpagina

LTA Energy Sellingen: Warmte uit eigen bodem!
SELLINGEN – Kies je voor de producten en diensten van LTA Energy, dan kies je voor
warmte uit eigen bodem. Zeker nu het besef komt dat we uiteindelijk allemaal van het
aardgas af moeten en vanwege gasprijzen die werkelijk de pan uitrijzen is het voor
iedereen verstandig om uit te kijken naar een duurzame manier van verwarmen en koelen. Precies dan kan LTA Energy je helpen. Het bedrijf van Henk Groenewold en Frank
Westerman, nu anderhalf jaar actief, is er voor zowel de zakelijke als de particuliere
markt en werkt met bodemenergiesystemen.
Efficiënte, duurzame en voordelige manier van verwarmen en koelen
LTA Energy biedt bodemenergiesystemen
die op een zeer efficiënte, duurzame en
voordelige manier nu en in de toekomst
woningen en bedrijfspanden kunnen
verwarmen en koelen. ‘Warmte uit de aarde
kan zeer efficiënt gebruikt worden om de
woning te verwarmen. Daarvoor gebruiken we een (zeer stille) warmtepomp, die
gekoppeld wordt aan een gesloten bodemenergiesysteem. Hiervoor boren we in
sommige gevallen tot wel 300 meter diep.
Met ons systeem is het bovendien mogelijk
om de woning in de warme zomermaanden
zo goed als gratis te koelen. Je moet het zo
zien; de grond functioneert als een soort
van oplaadbare batterij. Tijdens het koelen
wordt er warmte in de bodem opgeslagen.
Deze wordt op een later moment hergebruikt. Er is dus sprake van een tweeledige
oplossing voor warmen en koelen en daar
kun je heel het jaar van profiteren’, zegt
Groenewold, die een beroep kan doen
op een eigen team van boormeesters en
installatiemonteurs en de aanleg hiermee
geheel verzorgd.
‘De vraagt neemt echt toe’
Zeker huizen die over vloerverwarming

beschikken zijn zeer geschikt voor het
bodemenergiesysteem van LTA Energy. ‘We
merken echt dat de vraag toeneemt. Dit
geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Veel mensen hebben vragen over wat
ze moeten doen in de wetenschap dat ze
van aardgas af moeten en de gasprijzen
zo hoog zijn. Als blijkt dat een woning of
bedrijfspand geschikt is voor ons systeem,
dan kunnen we snel zaken doen. Zeker na
de zomervakantie krijgen we steeds meer
vraag van bedrijven. Dat is ook best logisch,
want hoewel er sprake is van een behoorlijke investering, hebben bedrijven die
investering er al binnen een paar jaar weer
uit’, weet Groenewold, die trots is dat zijn

onderneming aan alle eisen voldoet en beschikt over alle noodzakelijke certificaten.
Het systeem heeft een zeer lange levensduur
Kies je voor het bodemenergiesysteem
van LTA Energy, dan kies je dus voor een
systeem voor het duurzaam verwarmen en
koelen van jouw woning of bedrijfspand.
‘We maken gebruik van een zeer efficiënte techniek met jarenlang bewezen
effectiviteit. Je kiest bovendien voor een
onafhankelijk energiesysteem in eigen
bodem. Helemaal als je zelf al zonnestroom

opwekt, zit je goed. Verder kies je voor
zekerheid, niet in de laatste plaats vanwege
de verplichte certificering waaraan we
moeten voldoen. Verder is het –zeker nu
de zomers steeds warmer lijken te wordenprettig dat je met ons systeem jouw woning
vrijwel gratis kunt koelen. En ook over de
levensduur van het systeem hoef je je geen
zorgen te maken’, weet Groenewold.
LTA Energy is gevestigd aan de Zevenmeersveenweg 9 in Sellingen. Het bedrijf
is telefonisch bereikbaar via 0599-261001.
Zie ook de website www.ltaenergy.nl.
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Onderstaande bedrijven feliciteren Voegbedrijf B.G. Woudwijk met het 25-jarig jubileum
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‘Dit is toch een mijlpaal, en daar ben ik trots op’

Voeg- en gevelrenovatie B.G. Woudwijk in
Stadskanaal viert jubileum
Voeg- en gevelrenovatie B.G. Woudwijk bestaat precies
25 jaar. ‘Dat is toch een mooie mijlpaal en iets waar ik bijzonder trots op ben’, vertelt Bert Woudwijk. De beslissing
om voor zichzelf te beginnen – nu dus een kwart eeuw
geleden- heeft Bert bepaald geen windeieren gelegd. ‘Het
is een goede beslissing geweest. Nog steeds ga ik elke dag
fluitend naar mijn werk.’
‘Ik heb prachtige projecten uit mogen voeren’
Of het nou om voegwerk of om gevelrenovatie gaat, het
inschakelen van Woudwijk is altijd een prima idee. ‘Zonder
onbescheiden te willen doen durf ik best te zeggen dat ik
het vak beheers. Vergeet niet dat ik al voor ik voor mezelf
begon een jaar of tien als voeger aan het werk was. Ik heb
dus eerst de nodige ervaring opgedaan om vervolgens
voor mezelf te beginnen’, vertelt Bert, die in een cirkel
van zo’n vijftig kilometer buiten Stadskanaal werkzaam is.
‘Ik heb de afgelopen jaren prachtige projecten uit mogen
voeren. Soms is dat in de buurt, soms kom je mij in de stad
Groningen tegen’, vertelt Bert die wel weet waarom zijn
agenda tegenwoordig nagenoeg altijd vol is.
‘Alles moet gewoon kloppen’
‘Waar het vooral om draait is het leveren van kwaliteit. En
dat lever ik. Verder ben ik iemand die netjes werkt. Ik wil
een klus gewoon goed en netjes opleveren en ben iemand
met oog voor detail. Alles moet gewoon kloppen en de
klant moet blij zijn met het eindresultaat. Ik probeer de
overlast voor de klant echt tot een minimum te beperken
en werk om die reden altijd met kleedjes.’
‘Ik wil elke dag opnieuw kwaliteit leveren’
De overvolle agenda vertelt dat Voeg- en Gevelrenovatie
B.G. Woudwijk er goed op staat in de omgeving. ‘Een volle
agenda is inderdaad het bewijs dat ik goed werk lever. En
dat zonder al te veel te adverteren. Sterker nog; ik heb niet
eens een website. Dat is helemaal niet nodig, ik moet het
vooral hebben van mond-tot-mond reclame. ‘ Woudwijk
is perfectionist. ‘Kan niet’ komt in zijn woordenboek niet
voor. ‘Natuurlijk ben ik altijd op de hoogte van de laatste
trends. Voegwerk kent voor mij al lang geen geheimen
meer wat dat betreft. Nee, er is nog geen dag geweest
dat ik niet met plezier naar het werk ga. Ik zie elke dag

als een uitdaging en wil elke dag kwaliteit leveren. Ik ben
ook iemand die liever een dag langer werkt om kwaliteit
te waarborgen dan dat ik een klus haastig afmaak. Het
resultaat moet gewoon altijd super zijn. Daar heeft de klant
recht op.’

Voeg- en Gevelrenovatie B.G. Woudwijk is telefonisch
bereikbaar via 06 – 21 61 72 85.
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RJJ Catering in Vlagtwedde bestaat 10 jaar en
verhuist naar Vriescheloo
Door Miranda Wolters
Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat chef-kok Ruud Scholtalbers samen met zijn
partner Jan Jurgen begon met RJJ Catering in Vlagtwedde. Een mooi jubileum dat op
een later moment gevierd zal worden want de verhuizing naar een groter pand in Vriescheloo staat eerst op de planning.
“Voordat we met de cateringservice begonnen werkte ik al in de keuken in een
verzorgingstehuis en was koken ook al mijn
grote hobby”, vertelt Ruud. “Eigenlijk kun
je rustig zeggen dat koken altijd al mijn
passie geweest is want destijds gaf ik ook
al kooklessen aan ouderen en maakte ik
hapjesschalen op bestelling voor feestjes
en partijen. De stap naar een eigen cateringbedrijf was dus eigenlijk een logische.”
Vanaf het allereerste begin bleek de vraag
naar catering en vooral ook de maaltijdservice erg groot. “De maaltijdservice begon
klein en werd al snel meer en meer”, aldus
Ruud. “Op dit moment koken en bezorgen
we zo’n 200 maaltijden per dag.” Het team
van RJJ catering groeide dus ook al redelijk
snel, tegenwoordig zijn er naast Ruud en
Jan Jurgen zelf iedere dag 2 vaste medewerkers in de keuken aanwezig en zijn er

verschillende flexibele krachten en vrijwilligers die helpen.
Door de groei van de afgelopen tijd werd
de keuken de laatste tijd echter wat te klein
en uitbreiden op de huidige locatie bleek
geen optie. Ruud; “We vonden aan de Wedderweg in Vriescheloo een geschikt pand
waar we over meer ruimte kunnen beschikken. Het is een oud winkelpand en de keuken is er maar liefst drie keer zo groot als
de huidige. Er is een apart magazijn en ook
een ruimere afwaskeuken zodat iedereen
wat meer werkruimte krijgt.” Vanaf begin
deze maand zullen daar dus alle maaltijden
maar ook alle andere cateringopdrachten
voorbereid worden. Maaltijden worden
iedere dag weer zoveel mogelijk met seizoenproducten bereid en het menu wisselt
wekelijks. Als u gebruik wilt maken van de
maaltijdservice geeft u zelf aan hoe vaak

en wanneer u dat wilt, u hoeft geen abonnement af te sluiten. De maaltijd wordt
bij u thuisbezorgd in de Pekela’s, Blijham,
Vlagtwedde, Sellingen, Onstwedde, TerApel en Ter Apelkanaal en Musselkanaal en
Stadskanaal. RJJ Catering neemt u als klant
werkelijk alles uit handen zodat uw feestje,
bruiloft of bedrijfsfeest een feest zonder
veel stress kan worden.
Op het gebied van de catering is vrijwel
alles mogelijk, Ruud kan helpen met ideeën
en een eventuele locatie maar een feest of
evenement op eigen locatie kan natuurlijk
ook. Er is in de loop der jaren overigens een
mooie samenwerking ontstaan tussen RJJ
Catering en een aantal lokale bedrijven, zo
wordt er samengewerkt met onder andere
Gasterij Natuurlijk Smeerling en restaurant
de Sultan in Vlagtwedde en heeft Ruud
ook goede contacten met Pieter Dekker
Rondvaarten.
“Wat ons werk nog iedere dag zo leuk
maakt is dat geen week hetzelfde is en ik
het geweldig vind dat ik mensen kan laten
genieten van lekker eten, op welke manier
dan ook”, sluit Ruud af. “Ons 10-jarig jubile-

um zullen we daarom ook zeker nog vieren
met een groot open huis in Vriescheloo
maar dat doen we pas als we alles daar
piekfijn op orde hebben, laat de mensen de
krant maar even in de gaten houden voor
meer info.”
Meer weten over de maaltijdservice en
catering van RJJ Catering? Op de website
vindt u veel informatie maar u mag natuurlijk ook altijd even bellen of mailen.
RJJ Catering
Wedderweg 3a
9699 RA Vriescheloo
www.rjjcatering.nl
info@rjjcatering.nl
Tel: 0599-354640
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‘Zo kan ik mijn klanten nog veel beter van dienst zijn’

Handelsonderneming Riekus Stevens in
nieuwe bedrijfshal
Handelsonderneming Riekus Stevens heeft
een nieuwe bedrijfshal. Het bedrijf is
voortaan gevestigd aan de Tinnegieter 4F
in Stadskanaal. ‘Ik heb de nieuwe bedrijfshal vorige week geopend en de eerste
reacties zijn erg positief. Ik ben er zelf ook
heel erg blij mee. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. In mijn nieuwe bedrijfshal
kan ik mijn klanten nóg beter van dienst
zijn’, vertelt Riekus Stevens enthousiast.
Hét adres voor gereedschapswagens en
rolsteigers
Riekus Stevens begin twee jaar geleden
voor zichzelf en begon een handelsonderneming. Dat doet hij overigens naast
zijn 40-urige baan. ‘De handelsonderneming doe ik er bij. Ik leg me vooral toe op
het aanbieden van tal van verschillende
gereedschapswagens en rolsteigers en
verhuur daarnaast ook steigers. Daarnaast
kijk ik altijd goed om me heen. Als ik merk
dat mijn klanten behoefte hebben aan
bepaalde producten, dan probeer ik daar
op in te spelen’, zegt Stevens, die producten biedt voor zowel de zakelijke als
de particuliere markt. ‘Hoewel mijn core
business het aanbieden van gereedschapswagens en rolsteigers is, kun je voor veel
meer producten bij mij terecht. Je moet dan
denken aan garagekrikken bijvoorbeeld en
producten voor automonteurs. Ik bied ook
kinderquads aan. Deze elektrische quads
zijn zeer populair en ook die kan ik net
als al mijn andere producten tegen zeer
scherpe prijzen aanbieden. Ik weet gewoon
dat ik producten van uitstekende kwaliteit
bied voor een zeer aantrekkelijke prijs. Niet

voor niets zie ik dat klanten steeds weer bij
me terugkomen. En dat zegt natuurlijk wel
genoeg’, zegt Stevens terecht.
Veel vertrouwen voor de toekomst
Handelsonderneming Riekus Stevens is
volop in ontwikkeling. De nieuwe bedrijfshal is daar een mooi voorbeeld van. ‘Alles
wat ik hier verkoop, is gekocht met eigen
geld. En het geld dat ik verdien, steek ik
weer in de zaak’, zegt Stevens, die in eerste

instantie zijn handelsonderneming vanuit
zijn woning aan de H.J. Kniggestraat 48 in
Stadskanaal runde. ‘Dat werd allemaal toch
wat te klein en vandaar dat ik besloot om
voor een nieuwe bedrijfshal te gaan. In
eerste instantie zou ik de nieuwe bedrijfshal in november openen. Dat is nu dus wat
later geworden. Het resultaat mag er echter
zijn. Veel van mijn klanten zijn al even
geweest of hebben even stiekem gekeken.
De reacties zijn erg positief en dat geeft me
veel vertrouwen voor de toekomst.’

Breng geheel vrijblijvend een bezoek aan
Handelsonderneming Riekus Stevens
Wie ook graag eens een kijkje wil nemen in
de nieuwe bedrijfshal, kan elke dinsdag en
donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur aan
de Tinnegieter 4F in Stadskanaal terecht.
Daarnaast kun je gewoon een afspraak maken met Riekus (06-14771984). ‘Iedereen
kan geheel vrijblijvend een kijkje komen
nemen. De koffie staat altijd klaar in elk
geval’, besluit Stevens.
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Zorg en Welzijn Academy Knaap in Ter-Apel is
trots op wat er tot nu toe bereikt is
Door Miranda Wolters
Ruim anderhalf jaar geleden opende Michael Knaap de
deuren van dagbesteding Zorg en Welzijn Academy Knaap
aan de Viaductstraat in Ter-Apel. Zijn missie was en is
niet alleen om mensen fitter te maken maar ook om ze te
ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Weerbaarder en zelfstandiger worden zijn onder andere twee
belangrijke onderdelen hiervan. Nu, anderhalf jaar na de
start van de Academy, kan hij vol overtuiging zeggen dat
er al flink wat mooie resultaten met jongeren en jongvolwassenen behaald zijn.
Veel mensen uit Ter-Apel en omgeving zullen Michael
kennen van de sportschool in het dorp. Kickboksen is een
groot onderdeel van de sportschool. “Kickboksen betekent
niet alleen maar simpelweg ‘rammen’, onze deelnemers
leren hierbij ook te incasseren, samen te werken, emoties te reguleren en gecontroleerd uit te delen”, vertelt
Michael. Dat, en de ervaring die hij opdeed in zijn werk op
een dagbesteding maakte dat hij besloot tot de oprichting
van Zorg & Welzijn Academy Knaap. De dagbesteding
bleek vanaf dag 1 een succes en is bedoeld voor jeugd en
jongvolwassenen met leer- of gedragsproblemen maar ook
voor mensen met psychische klachten of andere problemen waar men zelf niet meer uitkomt. Verwijzing vindt
plaats door Centrum Jeugd en Gezin of de WMO. “Een van
de succesverhalen gaat bijvoorbeeld over een jongen van
een jaar of 13, hij moest naar het speciaal onderwijs maar
zijn droom was om ‘gewoon’ naar de RSG hier in het dorp
te mogen. Dat ging niet en daarom weigerde hij helemaal
naar school te gaan. Hij kwam bij ons terecht en samen
lukte het ons toch om hem te motiveren weer naar school
te gaan, uiteindelijk ging dat zelfs zo goed dat hij nu ook
naar de RSG mag en dat is een resultaat waar we natuurlijk
enorm trots op zijn”, aldus Michael.
De sportschool een eindje verderop wordt ook gebruikt
door de cliënten van de dagbesteding. Michael bedacht
zelf een aantal jaren geleden al het AFT programma. AFT
staat voor agressie frustratie therapie en kwam voort uit de
trainingen die hij destijds gaf aan gedetineerden in de gevangenis in Hoogeveen. Voor wat betreft de dagbesteding
is er bij Zorg & Welzijn Academy Knaap voor iedereen wel
iets te doen of te vinden. Zo worden er allerlei creatieve
dingen gemaakt maar gaat men bijvoorbeeld ook naar het
Kloosterheerd in het dorp om glas en papier in te zamelen.
Ook zijn er cliënten die het terras voor de bewoners daar
netjes houden. Maar het is ook mogelijk om er huiswerk
voor school te maken zodat men niet te ver achter raakt
en een eventuele terugkeer in de schoolbanken gemak-

kelijker gaat. Persoonlijke ontwikkeling en het creëren van
toekomstperspectief aan de hand van de eigen wensen
van onze cliënten staat altijd centraal. Voor iedereen uniek
individu wordt een op maat gemaakt persoonlijk begeleidingsplan opgesteld.
Toekomst
Voor wat betreft de toekomst hebben Michael en zijn
team nog meer en grotere ideeën en plannen om zo nog
meer mensen te kunnen helpen. “We zouden bijvoorbeeld
heel graag naar een andere plek willen verhuizen want de
ruimte waarover we nu beschikken is eigenlijk al te klein.

Het vinden van een geschikte locatie valt echter nog niet
mee”, vertelt hij. “Laten we hopen dat daar snel verandering in komt.”
Wil je meer weten over Zorg & Welzijn Academy Knaap
doet en of ze misschien ook iets voor jou kunnen betekenen? Kijk dan op de website of maak een afspraak. Je bent
van harte welkom om kennis te komen maken.
Zorg & Welzijn Academy Knaap
Viaductstraat 29 | Ter Apel | Tel: 06 – 300 583 38
www.zorgwelzijnknaap.nl | info@zorgwelzijnknaap.nl
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SV Mussel hoopt op het linker rijtje, maar droomt
van periode
SV Mussel is in de middenmoot geëindigd
vorig jaar en blijft daardoor in de vierde
klasse voetballen. Voor Richard Wubs is
dat prima. De speler van het eerste elftal
en tevens bestuurslid hoopt dat het team
in het linker rijtje gaat eindigen dit seizoen, maar droomt van een periodetitel.
‘Vorig seizoen ging na de winterstop echt
goed. Dat kwam doordat we meer op elkaar
in gespeeld waren. We zijn als achtste
geëindigd en dat vonden we prima. We
blijven daardoor in de vierde klasse.’
Qua clubs weet Wubs nog niet wat hij kan
verwachten van dit seizoen. ‘Er zijn zeven
teams uit de vierde klasse gegaan. Er
komen nieuwe clubs bij die ook ik nog niet
ken. We moeten naar bijvoorbeeld Frieschepalen in Friesland. We gaan het zien
wat het brengt.’
Binnen het team zijn er niet veel veranderingen. ‘Paul Hidding is gestopt bij het
team, want hij gaat het leger in. Verder is
er niks veranderd. Paul was wel een van de
sterkhouders, dus we moeten met elkaar
gaan puzzelen hoe we dat gat gaan opvangen.’
Het bestuurslid kijkt uit naar de wedstrijden op het sportpark in Mussel. ‘Afgelopen
jaar waren er veel derby’s en dan zijn er zo
een paar honderd man langs de kant. Dit
jaar zitten we weer bij Onstwedder Boys
in de competitie, dus daar ben ik wel blij
mee.’

‘SJS en Borger zijn niet meer in deze klasse.
Dat is jammer voor de omzet en voor de
sfeerbeleving, want bij de derby’s kwamen
veel bezoekers kijken. Die magie is voor de

club zo belangrijk.’ Arend Scholtens doet
ook dit jaar weer zijn best langs de kant
en traint de heren van het eerste elftal. De
dertigjarige kartrekker is daar blij mee. ‘We

doen het allemaal met elkaar bij de club.
Dat is de kracht van de vereniging, maar
ook zeker de kracht van ons elftal.’

Onstwedder Boys heeft hoge ambities voor het
nieuwe seizoen
De Onstwedder Boys zijn duidelijk. Dit seizoen gaan zij voor promotie. Daar komt niks meer tussen. ‘Ik betwijfel of we kampioen
worden, maar een plekje bovenin
of een periodetitel moet zeker
lukken.’ Deze woorden komen van
Marcel Paans, sinds kort speler
van Onstwedder Boys.
De vierde klasse zaterdag komt
vaker voor in de regio. SV Mussel zal een van de tegenstanders
zijn van de oranjewitten. Lang zal
het eerste elftal niet spelen in de
vierde klasse. ‘Volgend jaar spelen
we weer in de derde klasse. We
zijn afgelopen seizoen uiteindelijk
vijfde geworden.
Helaas konden we het net niet
waar maken toen.’
Het team was niet tevreden over
de resultaten van vorig seizoen.
‘Het team was niet teleurgesteld,
maar ze wisten wel dat er meer in
zat. Er zaten vorig jaar een paar
goede ploegen in met weinig
puntenverschil van elkaar. Uiteindelijk hebben we te veel punten
verloren bij tegenstander waarbij
dat niet hoefde.’
De centrale verdediger vindt dat
de afwisseling tussen jonge en
oude spelers het team tot een
sterk team maakt. ‘Er zijn een paar
jongens die de dertig al behaald
hebben, maar er zijn ook hele
jonge jongens in het eerste elftal.
Sommige spelers mogen zelfs nog
in de jeugd meespelen. En er zijn
nog een groepje jongens die halverwege de twintig zijn, zoals ik.’

Het vertrouwen voor het aankomende seizoen is goed bij Paans.
‘Onderling hebben we goed
contact en ook richting de club
is er goed contact. Zo geven veel

spelers uit het eerste elftal ook
training aan de jeugdteams. Veel
mensen in het dorp zijn betrokken
bij de club, waardoor een ander
de coach kan zijn bij de jeugd-

teams.’ De verdediger is trots op
de club. ‘We staan hier op een
prachtig mooi sportcomplex. Het
wordt zo goed onderhouden door
de vrijwilligers van de club.

Ook de kantine wordt tijdens
trainingen van de jeugd en senioren geopend. Dat zie je niet vaak
meer bij een voetbalclub.’

SETA groeit en gaat op jacht naar
kampioenschap
VV SETA heeft afgelopen seizoen een goed seizoen gedraaid, maar vindt zelf dat ze aan
het einde van het seizoen zichzelf tekort hebben gedaan. Via de nacompetitie is het
niet gelukt om te promoveren, dus dit jaar is er maar een doel: We gaan promoveren
naar de vierde klasse. Penningmeester en speler Julian Wubbels is overtuigd dat dit
gaat lukken.
‘We hebben een hele goede mix in ons
team. We hebben een aantal ervaren jongens, zoals Danny en Jeroen. Zij hebben de
dertig net gepasseerd. Ook hebben we een
aantal jonge jongens bij het team. We gaan
echt wel goed om met elkaar. Ook de vijf
nieuwe jongens voelen zich gelijk thuis bij
ons’, aldus de buitenspeler van de club uit
Musselkanaal.

Voor aankomend seizoen gaat SETA hard
aan de bak om kampioen te worden. ‘Ik
verwacht dat we met het team er vol voor
gaan. We willen rechtstreeks kampioen
worden, zodat we gelijk promoveren. Een
periodetitel is leuk, maar dat is niet waar
we het voor doen.’
Waar de speler uit Musselkanaal het
meeste naar uit kijkt? ‘Dat zijn de wedstrijden tegen Scheemda.

Vorig jaar was het een nek-aan-nekrace met
hen. We zijn erg gewaagd aan elkaar. Ook
ben ik nieuwsgierig naar de Oldambtster
Boys. Zij zijn nieuw op de zaterdag en we
kunnen hun nog niet goed pijlen.’
Er gebeurt veel bij de Musselkanaalse
club. De penningmeester geeft aan dat
de club grote stappen maakt. ‘We hadden
een aantal jaren geen jeugdteams meer,
maar gelukkig hebben we weer een team
van jongens onder de dertien. Ook de allerkleinsten kunnen bij ons terecht voor

kaboutervoetbal. Dit echt wel weer een
begin tot iets groters.’
Voor Wubbels is SETA een bijzondere club.
‘Als je eenmaal bij SETA voetbalt, wil je
nooit meer anders. Het is een kleine warme
vereniging en het is echt ons kent ons hier.
De sfeer die er hangt is niet te vergelijken
met een andere vereniging. We lijken wel
familie. SETA staat bekend als Ceresdorpclub, maar dat is allang niet meer zo. We
zijn meer dan dat!’

Alteveer probeert opnieuw om te promoveren
vanuit de vijfde klasse
Waar VV Alteveer jarenlang in de vierde klasse uitkwam, zijn ze een paar jaar geleden
gedegradeerd naar de vijfde klasse. Daar komt het eerste team nog steeds in uit. Het
lukt het team maar niet om te promoveren. Ook dit jaar is de doelstelling om te promoveren, maar vinden de spelers het al mooi als ze in de top vijf komen.
Timo Huls, speler van het eerste team in Alteveer is erg enthousiast. ‘We hebben een
jong team en gaan een sterke competitie in,
maar dat mag de pret niet drukken. Er zijn
een paar ploegen die gedegradeerd zijn.
We hopen in de nacompetitie te komen
met het team.’
Het nadeel van Alteveer is dat er veel
wisselingen zijn geweest binnen het team.
Zo is Huls, na een pauze van een paar jaar,

twee jaar geleden teruggekeerd bij de
voetbalclub. ‘Het moet gewoon klikken met
elkaar en ik hoop dat dat wel gaat gebeuren.’ Ook de trainerswisselingen hielpen
niet mee om tot een constant team te
komen.
Huls heeft een positief gevoel over aankomend seizoen. ‘Dit seizoen gaat het wel
goedkomen met het team. De eerste wedstrijden zijn gespeeld. We hebben er een

paar goede voetballers tussen en de sfeer
onderling is erg goed.’

De middenvelder is blij met zijn aanvoerder, waarvan hij nog veel kan leren.

De nieuwe spelers kunnen rusten op de ervaring van Bryan Schenkel. De aanvoerder
voetbalt al zo’n achttien jaar in het eerste
elftal. Met zijn ervaring in het voetbal in
Alteveer neemt hij het team op sleeptouw.

De sfeer onder alle leden is bij VV Alteveer
goed. Huls: ‘Iedereen is gelijk hier bij ons.
Iedereen zet altijd zijn beste beentje voor
bij ons. De honderdvijftig leden maken de
club erg levendig. Dat is zo fijn om bij een
voetbalclub te hebben.’

SPW gaat na wrange nasmaak met frisse moed aan
het nieuwe seizoen beginnen

SPW gaat aankomend seizoen in de vierde klasse spelen. De wedstrijden van het eerste
team wordt traditioneel op de zondag plaatsvinden op het sportpark in Stadskanaal
Noord. Jeffrey de Jonge kent de club erg goed. Eerst speelde hij zelf bij de voetbalclub,
nu is hij keeperstrainer en assistent-trainer van Jeroen Wiegmans. Laatstgenoemde is
de hoofdtrainer en coach van het eerste elftal.
‘We gaan voetballen in de vierde klasse.
Onze concurrenten zijn de voetbalclubs
uit Siddeburen, Veelerveen en Foxhol. Ook
voor Bellingwolde en Heiligerlee moeten
we uitkijken’, geeft De Jonge aan.
Het bijzondere aan het team is dat de spelers elkaar uitnodigen bij elkaar thuis voor
feesten. Je kunt het dus een echt vriendenteam noemen. ‘De nieuwe spelers van ons
eerste elftal werden in de vakantie uitgeno-

digd voor verschillende verjaardagsfeesten
en barbecues van hun teamgenoten. Ik vind
het zo mooi dat het team zulke vrienden
van elkaar zijn.’
Het jonge team heeft zestien spelers, maar
in nood kunnen zij nog spelers lenen uit
het tweede elftal. De Jonge: ‘In het tweede
elftal zit ook veel potentie. Daar hebben we
zo’n zes á zeven jongens die bij het eerste
elftal kunnen aansluiten. Daar zijn we erg

blij mee.’ De keeperstrainer heeft nog een
wrange nasmaak van vorig seizoen overgehouden. ‘Voor de nacompetitie kregen we
drie punten in mindering en dat heeft ons
genekt, anders konden we voetballen in de
derde klasse. Tijdens de coronatijd is een
wedstrijd van ons afgelast en in overleg
met de tegenstander en de KNVB is dat
allemaal afgehandeld. Later belde de KNVB
dat er iets mis was gegaan en dat we alsnog
een straf kregen.’
Aankomend seizoen wil het team uit Stadskanaal Noord meedoen voor promotie naar
de derde klasse. ‘We moeten sowieso in de
top drie gaan eindigen dit jaar. We komen
net uit de derde klasse, dus dat moet

lukken. Die wrange nasmaak hebben de
spelers omgezet naar een kracht, waardoor
de spelers extra gemotiveerd beginnen aan
dit seizoen.’
De keeperstrainer hoopt dat de spelers
weer een eigen spel kunnen gaan spelen.
‘Vorig jaar moesten we veel verdedigend
gaan voetballen. De tegenstanders hadden
een hoog niveau toen. Dit seizoen willen
we meer gaan voetballen in plaats van verdedigen. De groep heeft ook aangegeven
bij onze trainer dat ze dat graag willen. Ze
gaven aan hoog te willen gaan spelen met
aanvallend voetbal.’

SJS zet dit seizoen in de derde klasse hoog in
Vorig seizoen is er bij SJS een goed seizoen gedraaid. Zo goed zelfs dat het een lang seizoen werd met wedstrijden in de nacompetitie. Deze werden beslist in de verlenging,
waardoor de spelers van het eerste elftal van de knoalster club toe waren aan vakantie.
Nu ze weer op het veld staan is het doel voor aankomend seizoen helder: SJS gaat niet
degraderen.
De selectie van vorig seizoen is niet gewijzigd en daardoor willen ze het positieve
einde meenemen naar aankomend seizoen
in de derde klasse. ‘We moeten aftasten
wat voor teams er mee doen. We kennen
nog niet alle tegenstanders’, heeft Johannes Koeman aan. Hij is elftalleider van het
eerste elftal in het blauwwit.

gezien op het veld. ‘De teams zijn wel oude
bekenden voor ons. Toen we nog in de
derde klasse voetbalden hebben we tegen
veel van deze teams gespeeld. We zijn
benieuwd wat onze rol zal zijn binnen de
competitie, want we weten alleen hoe goed
zij toen waren, maar hoe goed ze nu zijn,
weten we niet.’

Aanvoerder Frank Venema voetbalt al
negen seizoenen bij de zaterdagvoetballers. Hij heeft sommige teams al eerder

Het team heeft een goede mix van jongens
volgens de twee betrokken heren. Venema:
‘Er zijn ervaren spelers en onervaren spe-

lers, maar die laatsten zijn zo goed bezig.
We kunnen dit seizoen echt iets leveren en
ik wil meedoen in de middenmoot.’
Koeman: ‘Als je toch iets moet zeggen over
waar je eindigt dan hoop ik toch echt dat
we meedoen in de middenmoot en het
liefst boven in die middenklasse. En als het
seizoen meezit misschien nog wel meer,
maar dat hangt ook af van de sterkte en
blessures van de tegenstanders.’

Venema wil graag nog terugblikken op
vorig seizoen en zijn teamgenoten een
compliment geven. ‘Er waren nog wat puzzelstukjes op te lossen binnen onze opstelling, maar naar mate het seizoen vorderde
vielen die stukjes steeds meer op hun plek,
waardoor iedereen meer vertrouwen kreeg.’
Beide betrokken heren zijn blij dat coach
Jos Schaarts opnieuw langs de lijn staat
aankomend seizoen. ‘De vereniging bloeit
en daar zijn we met elkaar allemaal erg
trots op hier!’

Musselkanaal wil niet degraderen en kijkt enorm
uit naar derby’s
VV Musselkanaal is afgelopen seizoen
gepromoveerd naar de tweede klasse.
Het jonge team speelt enthousiast, maar
mist soms de volwassenheid in het spel
nog. Dat is ook een doel van hoofdtrainer
Wessel Woortman. De uit Musselkanaal
afkomstige trainer is hard op weg om het
team dit seizoen klaar te stomen om te
overleven in de tweede klasse.
‘Ik heb een jong team, maar ik heb twee
wat ervaren spelers binnen het team, dus
zij trekken de jonge honden mee op sleeptouw soms. De jonge spelers hebben één á
anderhalf seizoen meegedaan in het eerste
team. Het voordeel aan veel jonge spelers
is dat hun uithoudingsvermogen een stuk
groter is. Daar kunnen wij het op winnen
van de tegenstander.’
Tegen goede tegenstanders speelt het eerste team van Musselkanaal mooi voetbal,
maar tegen de onderste teams wordt het
wat moeilijker voor het jonge team. ‘Bij de
onderste teams komt het gemak erin bij
het team en dat is zonde. Daarin merk je
echt dat de jongens nog niet veel ervaring
hebben.’
Op papier leek het erop dat VV Musselkanaal met gemak kampioen is geworden,
maar dat is niet helemaal zo. ‘We zijn drie
wedstrijden voor het einde al kampioen
geworden, maar dat kwam vooral omdat de
concurrenten onderling punten lieten liggen, waardoor wij een grotere voorsprong
kregen.’

Het team dat voetbalt op zondag beschikt
over negentien voetballers, waarvan er drie
keepers zijn. Die drie keepers zijn ook echt
nodig. De eerste keeper heeft namelijk zijn
kruisbanden gescheurd.
Woortman haalt veel rust uit zijn ervaring.
‘We spelen niet een systeem, maar we
passen ons snel aan. We kunnen verdedi-

gend spelen, maar ook aanvallend spelen.
Tactisch zijn we best wel goed als team.’
De voetbalclub heeft leuke wedstrijden op
het programma staan. Zo gaan ze voetballen tegen Stadskanaal, Valthermond
Sellingen en Noordster. De promovendus
wil hard gaan werken om te overleven in de
tweede klasse.

Woortman kijkt vooral uit naar een wedstrijd, namelijk Musselkanaal-Stadskanaal
en de return. ‘Als voetballer ben ik hier
groot geworden en ik heb zelf ook Musselkanaal-Stadskanaal gespeeld. Er stonden
toen zo’n vijfduizend man langs de kant.
Om dit nu als trainer mee te maken, maakt
de cirkel wel rond.’

SC Stadskanaal wil een volgende stap maken
STADSKANAAL – ‘We willen dit seizoen een volgende stap maken. Daarbij doel ik vooral op het
feit dat we volwassener moeten worden. Verder
willen we aantrekkelijk en herkenbaar voetbal
spelen’. Was getekend: Jordi Nijgh, trainer van
SC Stadskanaal. Een uitgesproken doelstelling
legt de aimabele trainer niet neer. ‘Wel durf ik
te zeggen dat als we de boel fit houden, we voor
een plek bij de eerste zes moeten kunnen gaan.’
‘We hebben een piepjonge selectie’
Juist de fitheid van de
ploeg liet het afgelopen seizoen te wensen
over. Kwestie van overmacht vooral. Zo kon
Nijgh lang geen beroep
doen op aanvoerder
Jeffrey Bakker en kwakkelden ook de gebroeders Tolner lang met
de fitheid Dat en het
feit dat Nijgh werkt met
een piepjonge ploeg
maakte zijn team vooral wisselvallig. ‘Ik denk
dat we er nu beter op
staan dan een jaar geleden. De geblesseerde
jongen raken weer fit
en we zijn met elkaar
weer een jaar verder.
Neemt niet weg dat de
selectie heel erg jong
blijft. Doelman Royce
Geerlings is de enige
dertiger in de selectie,
aanvoerder Jeffrey
Bakker is nog net geen
dertig, Daaronder heb

ik vooral twintigers of
spelers die nóg jonger
zijn.’
Nijgh tipt Valthermond en WKE’16 als
dé titelkandidaten
Nijgh voelt zich als de
bekende vis in het water bij SC Stadskanaal.
Behalve de verantwoordelijkheid voor
het eerste elftal bemoeit hij zich intensief
met de jeugd en is hij
ook al nauw betrokken
bij de Boy Nijgh Voetbalschool. ‘Het geeft
me energie. Als ik zie
hoeveel talent we in
de jeugd hebben lopen
en de jonge selectie
die we nu al hebben,
dan kunnen zeker in de
komende jaren leuke
dingen gebeuren.’
Nijgh ziet in WKE’16 en
Valthermond overigens
de voornaamste kandidaten voor de titel in
de tweede klasse.
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Glimmobiel verhuist tot de nieuwbouw klaar is
naar de Electronicaweg in Stadskanaal
de Electronicaweg 21 in Stadskanaal, in
het oude pand van Caravanservice Johan
Westerman. Martijn: “We hebben hier en
daar wat aanpassingen moeten doen maar
ook hier kunnen we als team de komende
tijd goed vooruit.” Glimmobiel wast en
poetst alles wat rijdt, vaart en vliegt. Van
personenauto’s tot grote vrachtwagens en
zelfs boten en vliegtuigen. Personenauto’s
worden over het algemeen gewoon in de
werkplaats behandelt maar voertuigen
die niet in de loods passen, of voertuigen
van klanten die niet naar de loods kunnen
komen behandelt het team op locatie. Ook
u kunt uw auto om laten toveren tot meest
glimmende auto ooit maar Glimmobiel
doet dat bijvoorbeeld ook voor verschillende agrariërs en mechanisatiebedrijven
in de regio. Autobedrijven maken ook veel
gebruik van de diensten van Martijn en zijn
team, zij zorgen ervoor dat de auto glimNadat Glimmobiel Stadskanaal, het bedrijf van Martijn Bruinsma, in juli 2020 door
brand getroffen wordt vindt hij eerst tijdelijk onderdak aan de Koperslager en daarna
aan de Tinnegieter in Stadskanaal. Nu verhuist hij tot de nieuwbouw klaar is naar de
Electronicaweg 21.
“De afgelopen 1,5 jaar hebben we met heel
veel plezier in het pand aan de Tinnegieter
gewerkt hoor”, vertelt Martijn. “In eerste
instantie hadden we de hele werkplaats
voor onszelf tot Autoparcours zich ook in
het pand vestigde en we de ruimte gingen
delen. Nu zij verder gaan uitbreiden werd
het voor ons tijd om uit te kijken naar een
nieuwe tijdelijke werkplek.” Eigenlijk was
er de hoop dat het nieuwe pand inmiddels
al gereed zou zijn maar dat is helaas niet
het geval. “Het heeft allemaal heel lang

geduurd en dat had vooral te maken met
regelwerk qua verzekering en het feit dat
bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn
of steeds maar in prijs omhoog gingen.
Daardoor hebben we de plannen een paar
keer aan moeten passen”, aldus Martijn. Als
alles volgens plan verloopt zal de nieuwbouw binnenkort starten en zal Glimmobiel
vanaf volgend jaar weer aan de Glasblazer
te vinden zijn, in een pand dat een flink
stuk groter zal zijn dan het oude. Tot die
tijd heeft Martijn onderdak gevonden aan

mend en schoon de showroom in gereden
kan worden.
Uitgebreid aanbod van diensten
Glimmobiel houdt zich voornamelijk bezig
met het wassen en poetsen maar biedt
daarnaast ook andere diensten aan. Zo
worden kleine schades met spotrepair
gerepareerd en is het ook mogelijk om
reparaties aan het dashboard uit te voeren,
kunnen ramen getint worden en kan men
er ook voor zorgen dat nare geurtjes die
ontstaan zijn door roken of huisdieren uit
het voertuig verdwijnen. “Dit doen we met
de Biozone ozon behandeling waarbij de
bacteriën die de geur veroorzaken gedood
worden” legt Martijn uit. Neem voor meer
informatie of het maken van een afspraak
gewoon even contact met Glimmobiel op,
men helpt u graag verder.
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Autotechniek Niemeijer
steunt Stichting
Wensambulance

ONSTWEDDE – Autotechniek Niemeijer overhandigde donderdag een cheque ter waarde
van liefst 1.550 euro aan de Stichting Wensambulance. ‘Wij steunen elk jaar een
goed doel’,vertelt Willem Niemeijer (samen op de foto met Johannes Houwen van de
Stichting Wensambulance). ‘Wij hebben van 1 mei tot 1 september voor elke APK vijf
euro aan de kant gezet voor de stichting. Dat heeft uiteindelijk dus een prachtig bedrag
opgeleverd.’
Vanwege maatschappelijke betrokkenheid kiest Autotechniek Niemeijer elk
jaar een ander goed doel. Zo werd in het
verleden bijvoorbeeld Kika al verrast met
een cheque. ‘ De vijf euro kunnen wij wel
missen. Het was verder mooi om te zien
dat klanten er soms ook nog eens vijf euro
extra bij deden. Ik vind het prachtig dat we
op deze manier bij kunnen dragen aan de
invulling van de laatste levenswens van

mensen. Johannes Houwen heeft hier een
korte presentatie gegeven en we waren
onder de indruk van het goede werk van
de stichting’, vertelt Willem Niemeijer. ‘De
wereld verandert en op deze manier willen
we graag voor positief nieuws zorgen.’ En
getuige de reacties van de Stichting Wensambulance is Autotechniek Niemeijer daar
zeker in geslaagd.
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Op zoek naar een betrouwbare occasion met een
lage kilometerstand en een duidelijke onderhoudshistorie? Je vindt ‘m bij Dealerauto’s Emmen!
Door Miranda Wolters
“Erg vriendelijk personeel en tevreden over de goede
service van Dealerauto’s Emmen”, valt er vaak te lezen
op autobedrijf.tevreden.nl, de website waar klanten hun
recensie over autobedrijven achter kunnen laten. Reden
genoeg dus om voor de aankoop van je volgende auto een
bezoek te brengen aan het grote autoplein aan de Kapitein Nemostraat in Emmen.
Wessel de Poel is één van de verkoopadviseurs bij
Dealerauto’s Emmen en hij geeft aan best trots te zijn op
de mooie recensies die klanten achtergelaten hebben.
“Tevredenheid van de klant is één van de dingen die we
erg belangrijk vinden en daarvoor doen we erg ons best.”
Dealerauto’s Emmen verkoopt jong gebruikte occasions die
over het algemeen genomen niet ouder zijn dan een jaar
of 4. Vrijwel alle auto’s zijn ex-lease en daarom is ook de
onderhoudshistorie van deze auto’s altijd bekend en zijn
de door de fabrikant geadviseerde onderhoudsbeurten ook
allemaal uitgevoerd. “Op dit moment staan er ongeveer
150 scherp geprijsde auto’s op ons grote autoplein”, aldus
Wessel. “Klanten komen vanuit het hele land naar Emmen
en dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat
onze voorraad ook online te vinden is. Is men op zoek naar

een specifiek merk en model dan komt men gemakkelijk
bij ons terecht, alle info over de auto is op onze website te
vinden dus de klant is al bijna volledig geïnformeerd over
de auto voordat hij of zij bij ons langskomt.” Sinds kort
verkoopt Dealerauto’s echter ook campers. “Steeds meer
mensen gaan met een camper op vakantie en de vraag
ernaar is dus best groot. Het is voor veel mensen dé ideale
manier van reizen en kamperen.”
In de moderne werkplaats van Dealerauto’s Emmen kun
je je auto ook laten onderhouden en repareren en ook
worden er Apk-keuringen uitgevoerd. Dat maakt dat Dealerauto’s Emmen een allround autobedrijf te noemen is en
daarnaast is het garagebedrijf ook nog eens gecertificeerd
om het onderhoud en de reparaties van elektrische en
hybride auto’s uit te mogen voeren. Elektrisch rijden wordt
door de overheid gestimuleerd en er zijn dus steeds meer
bestuurders die overstappen op deze manier van autorijden.

en regelmatig dus heb je online of in de showroom een
auto gezien waarover je graag met één van de verkoopadviseurs in gesprek zou willen gaan? Reageer dan snel,
voordat iemand anders in je droomauto wegrijdt!

Omdat Dealerauto’s Emmen is aangesloten bij BOVAG krijg
je op de reparatie uiteraard de bijbehorende garantie en
bij aankoop van een auto krijg je standaard 12 maanden
garantie op het hart van de motor. De voorraad wisselt snel

Dealerauto’s Emmen
Kapitein Nemostraat 34 | Emmen
Tel: o591 - 63 31 11
www.dealerautosemmen.nl
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23 redenen om naar CarXpert ABS in
Barger Compascuum te gaan

Door Miranda Wolters
CarXpert ABS in Barger Compascuum is een universeel garagebedrijf met een uitgebreid aanbod van diensten en specialiteiten. Hieronder daarom niet een lijstje met
maar 10 redenen om voor CarXpert ABS te kiezen als het gaat om mobiliteit, het zijn er
maar liefst 23 geworden!
- Bij CarXpert ABS bent u als klant geen
nummer, er is altijd eerst tijd voor koffie
en een praatje.
- Men focust zich niet op 1 bepaald
automerk maar u kunt er terecht voor de
aanschaf of lease van welk merk dan ook.
Dat geldt ook voor de inruil van uw oude
auto.
- Heeft uw auto, bedrijfswagen, scooter,
camper, aanhangwagen of caravan
onderhoud nodig? Ook dan bent u bij
CarXpert ABS aan het juiste adres.
- U kunt er rekenen op gespecialiseerde
turbo service
- Last van een storing? Deze kan snel
opgespoord worden zodat het probleem
na de diagnose snel opgelost kan
worden.
- Roetfilter vuil of verstopt? Laat deze
professioneel reinigen

- Op zoek naar een nieuwe auto of wilt u
uw auto verkopen? CarXpert ABS is er
ook voor aan- en verkoopadvies.
- Reparatie van zowel benzine-,
diesel, - elektrisch- en hybride
aangedreven voertuigen
- Voor de zakelijke rijder neemt CarXpert
ABS het parkbeheer op zich en regelt ook
eventuele aanpassingen van
bedrijfswagens
- Uw auto of ander vervoersmiddel
professioneel laten reinigen? CarXpert
ABS zorgt dat deze er van binnen en
buiten weer piekfijn uitziet.
- CarXpert ABS is een door de RDW erkend
garagebedrijf voor wat betreft de
Apk-keuring van uw voertuig
- Gaat uw auto naar het buitenland?
CarXpert ABS is daarvoor ook een door
de RDW erkende exportvestiging.

- Het garagebedrijf biedt de mogelijkheid
om het vak op de werkvloer te leren en is
erkend leerbedrijf.
- Airco stuk of niet koud genoeg? CarXpert
ABS is een erkend Stek airco service en
reparatie adres.
- Schade aan uw auto of een sterretje of
scheur in de autoruit? CarXpert ABS
herstelt de schade zoals het hoort en
regelt ook de nieuwe autoruit voor u, de
afhandeling met de verzekering
inbegrepen.
- De werkplaats is ook de plek waar zowel
jong- als oldtimers gerestaureerd worden
- Zoals eerder gezegd staat de koffie er
altijd klaar maar is het personeel ook nog
eens erg vriendelijk en gezellig.
- U betaalt nooit de hoogste prijs voor een
reparatie, eventueel worden er gebruikte
onderdelen gebruikt en dat maakt de
reparatie ook nog eens duurzaam.
- CarXpert ABS biedt technische dagbesteding in samenwerking met ZWAT.
- De monteurs volgen jaarlijkse trainingen
en bijscholingen zodat uw voertuig veilig
op de weg kan blijven.

- Staat u met pech langs de kant van de
weg? Door heel Europa heeft CarXpert
mobilityservice vestigingen die dag en
nacht voor je klaarstaan.
- Het garagebedrijf is gevestigd langs een
doorgaande vaarroute en biedt zelfs voor
boten allerlei services.
- Men is enige tijd geleden al
begonnen met allerlei duurzame
aanpassingen aan het pand, zo is er al
ledverlichting en isolatie aangebracht,
gaan deuren dicht als het buiten koud is
en zal er nooit onnodig energie verbruikt
worden dankzij ingestelde tijdklokken.
Kortom, er zijn niet 10 maar zelfs 23 redenen om voor CarXpert ABS te kiezen als het
gaat om uw mobiliteit, kom langs of maak
heel eenvoudig vandaag nog uw afspraak
via de website!
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger Compascuum
Tel: 0591-349535
www.carxpert-abs.nl
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