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TendenZ Wonen in Gieten staat
voor kwaliteit en garantie
TendenZ Wonen is een meubelzaak met een prachtig aanbod dat aansluit op de huidige
trends. Tendenz Wonen heeft een prachtig onderkomen in Gieten en in het aanbod
vind je werkelijk van alles. Van luxe leren banken tot industriële meubelen en moderne
woningkasten. Kortom, een ruim en gevarieerd aanbod dat aansluit bij elk budget. Bij
TendenZ Wonen zit u hoe dan ook goed voor al uw meubilair.
In 2019 is het tijd geworden voor een
nieuw aanbod aan meubels. TendenZ
Wonen is zich nog meer gaan richten op
hoogwaardige kwaliteit en veel maatwerk
kasten en tafels. TendenZ Wonen is een
dynamische woonwinkel met een prachtig
aanbod dat aansluit op de huidige trends.
De fysieke winkel in Gieten heeft een oppervlakte van ruim 3.000 m²
Riza Starke, eigenaar van TendenZ Wonen:
“Bij ons kun je van alles vinden, fraaie eiken
tafeltjes, maar ook luxe leren banken of
moderne kasten en winkelkasten. Voor elk
budget zijn er diverse mogelijkheden. Wij
hanteren scherpe prijzen door onze eigen
import. Veel is uit voorraad leverbaar en u
krijgt een deskundig advies.”

Meubelzaak TendenZ Wonen is een jong
en dynamisch bedrijf met een enthousiast
team. De nieuwste trends in meubelen
worden scherp in de gaten gehouden. Zo
is er momenteel een ruim aanbod aan
boomstamtafels, relaxfauteuils en industriële meubelen. TendenZ Wonen zorgt voor
voldoende keuze tegen een scherpe prijs.
Bij TendenZ Wonen zit u goed voor al uw
meubilair. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen in de prachtige
winkel. Bovendien is Tendenz elke zondag
geopend. U vindt TendenZ Wonen aan de
Oelenboom 2d in Gieten. Tel. 0592-261956
of kijk eens op www.tendenz-wonen.nl
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“Het staat en valt bij de juiste
isolatie van een woning”
Duurzaam bouwen en wonen, die kant willen we allemaal
wel op. Maar hoe doe je het verantwoord en welke manieren zijn er eigenlijk allemaal? HVK Technisch Advies- en
Installatiebureau in Stadskanaal weet wat belangrijk is.
Welke mogelijkheden er zijn en ook welke verhalen meer
gebakken lucht zijn dan dat u er echt wat aan heeft. Tijd
voor advies van eigenaar Albert van der Wal.

rekening mee als we bijvoorbeeld een nieuwe bestelbus
aanschaffen.”

“Het isoleren van een woning is en blijft het allerbelangrijkste als je de energiekosten naar beneden wilt brengen.
Wij installeren onder andere hybride warmtepompen van
Daikin. Dat is echt goede kwaliteit, maar als een woning niet
goed is geïsoleerd, dan heeft zo’n warmtepomp ook weinig
nut. Door het warmteverlies kan een pomp het niet bolwerken en gebruik je alsnog meer dan je lief is de cv-ketel. Dat
is zonde van de investering. Overigens, wie nu een warmtepompboiler van Daikin aanschaft, die betaalt ongeveer
€2000,-, maar kan tot €1200,- weer terugkrijgen als subsidie. Dit is vrijgesteld door de overheid en zolang het nog
duurt, is het zeker de moeite waard hiervan te profiteren.

“We kunnen ook thermografische foto’s maken van een
woning,” vertelt Albert enthousiast. “Met thermografische
fotografie kom je snel te weten waar een woning warmte
verliest en dus niet goed geïsoleerd is. Zo belde laatst een
klant van ons die een Daikin warmtepomp had aangeschaft,
dat de hele woning warm werd, behalve de gang. Dat is op
zich vreemd, maar niet toen we de thermografische foto’s
zagen, want toen bleek dat aan de bovenkant van een aanwezig kozijn alle warmte zo naar buiten vloog. Dat hebben
we gelukkig goed kunnen verhelpen, waardoor onze klant
nu volop kan genieten van zijn duurzame investering.

In Nederland hebben we onszelf verplicht gesteld te voldoen aan het klimaatakkoord dat is opgesteld. Dat is prima,
maar persoonlijk denk ik dat het lastig wordt om dit in 2030
echt voor elkaar te hebben. Je merkt het nu aan de energietransitie van zonnepanelen, het huidige netwerk kan de
vrijgekomen energie helemaal niet kwijt. Zo zijn er tal van
voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat er nog veel te
winnen valt. Bij HVK doen we er in elk geval alles aan om
woningen zo goed mogelijk duurzaam te maken. Warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, we installeren
het graag en kunnen er ook deskundig advies over geven.
Verduurzamen gaat ons aan het hart, daar houden we ook

Installatietechniek op z’n breedst
HVK Installatie is op meerdere vlakken bij de (ver)bouw van
een woning inzetbaar. Van riolering tot aan zonnepanelen,
badkamers, elektra en de aanleg van ledverlichting, het
wordt door HVK Installatie vakkundig afgeleverd.

Albert van der Wal nam in 2015 HVK Installatie over. Hij
merkte dat bij de klanten behoefte was aan onderhoudscontracten, dus dat hoort nu nog steeds tot de mogelijkheden. De vestiging aan de Electronicaweg heeft bovendien
een afhaalbalie voor de doe-het-zelver. “Allemaal klantenbinding, service dat wij vanzelfsprekend vinden. Het werk
dat we leveren willen we standaard perfect hebben, maar
daarnaast mag men zien dat we nog meer te bieden hebben.”
HVK Technisch Advies- en Installatiebureau
Electronicaweg 25 | 9503GA Stadskanaal
0599-650226 | Info@hvkstadskanaal.nl
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ABC Hekwerk uit Stadskanaal biedt als enige in
Nederland de veelzijdige Digitale Poortwachter
door Jaap Ruiter
Bij ABC Hekwerk Noord Oost uit Stadskanaal staan de innovatieve ontwikkelingen niet stil. Als enige in Nederland
biedt de onderneming van Klaas Muntjewerff en José Groenhof bedrijven de mogelijkheid om op afstand toegangspoorten te controleren en te beheren. "Wij noemen dat de Active Guard, oftewel de Digitale Poortwachter", legt Klaas
Muntjewerff uit. "Deze veelzijdige toepassing geeft inzicht en sturing aan elk toegangssysteem."

24/7 monitoring
"Omdat we met de Digitale Poortwachter elke toegang
24/7 monitoren weten wij vaak eerder dan de eigenaar dat
er een storing is. Bijvoorbeeld doordat een vrachtwagen de
poort per ongeluk heeft geraakt en de toegang vervolgens
defect is. Wij informeren dan direct de eigenaar en stellen
samen een actieplan op om het euvel zo snel mogelijk te
verhelpen, want de Digitale Poortwachter registreert niet
alleen een storing, maar laat ook direct weten wat er aan de
hand is en via camerabeelden zien hoe het gebeurd is. Dat
voorkomt dat we eerst een monteur moeten sturen om te
onderzoeken wat het probleem is. De Digitale Poortwachter
is veel efficiënter, veiliger en op lange termijn kostenbesparend, omdat het zelfs noodzakelijk onderhoud registreert, waardoor je daar altijd op tijd mee bent en erger
voorkomt."
Klantgericht
ABC Hekwerk Noord Oost is gespecialiseerd in hekwerk,
toegangsbeheer en buitenbeveiliging en heeft een uitgebreid assortiment aan mogelijkheden. De uitstekende 24/7
service en uitmuntend onderhoud met een eigen montageploeg en elektromonteurs zijn vanzelfsprekend. "Bovendien zijn wij ook in staat om een totaalpakket te bieden",
vertelt Klaas Muntjewerff. "Dus niet alleen plaatsing en
montage van hekwerk, maar inclusief bestrating, tuinwerk
en grondverzet. Daardoor kunnen we nog klantgerichter te
werk gaan."
Voorkeuren en wensen
Omdat bewegen en buiten spelen steeds belangrijker
worden is ABC Hekwerk ook het aangewezen adres voor de
bekende voetbalkooien, de zogenaamde ‘pannaveldjes’.
"Deze voetbalkooien worden inclusief bestrating in alle
denkbare afmetingen geleverd en geplaatst", zegt Klaas
Muntjewerff. "Dat geldt trouwens voor ons complete assortiment. Wij kunnen heel eenvoudig afwijken van standaardafmetingen en leveren en plaatsen alles op maat op basis
van voorkeuren en wensen. ABC Hekwerk Noord Oost
Groningen is een heel flexibele partner om mee samen te
werken. Voor elke situatie hebben wij een passende oplossing in huis."
Digitale Poortwachter
Wat tot slot nog goed is om te weten is dat voor ABC
Hekwerk Noord Oost geen klus te groot of te klein is. Omvangrijke en complexe projecten als de Emmer Dierentuin,
de penitentiaire inrichting Ter Apel of de terreinen van
Campina in Meppel, Bedum en Beilen worden net zo gemakkelijk en flexibel afgewisseld met plaatsing van relatief
eenvoudig hekwerk bij particulieren. "Wij zijn nergens te
groot of te klein voor", besluit Klaas Muntjewerff het interview. "Van een simpele erfafscheiding tot een complete
beveiliging, inclusief slagbomen, betaalautomaten, alarmering, camerasystemen en elektronische schuifpoorten al
dan niet uitgerust met de veelzijdige mogelijkheden van de
innovatieve Digitale Poortwachter."
www.abchekwerk.nl
Kwaliteit op het gebied van materialen, advies, levering,
plaatsing, montage, service, onderhoud en 24/7 bereikbaarheid staat altijd voorop bij ABC Hekwerk Noord Oost
Groningen, gevestigd aan de Unikenstraat 32 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-612 282 of mobiel: 06 5376 5748.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.abchekwerk.nl
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Autobandrecycling.nl vindt nieuw
en groter onderkomen
Het recyclen van autobanden is een wereld
die voor veel van ons niet erg bekend is.
Dat is voor de mannen van Autobandrecycling.nl natuurlijk wel anders. Ongeveer
vijf jaar geleden startte men in NieuwBuinen met het inzamelen van gebruikte
autobanden. In 2019 is de volgende stap
gezet en is de verhuizing naar een groter
onderkomen in Stadskanaal een feit.
Meertend Trip, vestigingsmanager van
Autobandrecycling.nl legt uit: “Bij elke autogarage of dealer komen autobanden door
vervanging van nieuwe binnen, en die halen we dus wij op. Als wij de wereld op deze
manier van circulaire economie kunnen
helpen, dan doen we dat graag natuurlijk.
Ongeveer 20% van de banden wordt geëxporteerd, het overige deel wordt gerecycled
tot rubbergranulaat. We verschepen banden
eigenlijk over de hele wereld, Europa, maar
ook veel naar Noord- en Zuid-Amerika.”
“Van afval naar grondstof”
Rubbergranulaat kan worden gebruikt voor
vele doeleinden. Voor lijm bijvoorbeeld,
maar ook iets als remblokken en natuurlijk
als korrels op kunstgrasvelden. “We vinden
het fantastisch dat een autoband op deze
manier een tweede leven krijgt. Het produceren van rubber is toch een heel proces en
als je het zo kunt hergebruiken, dat scheelt
al in de basis. Van afval naar grondstof,
noemen wij het wel eens.”

Foto: Harrie Meiringh
Het nieuwe onderkomen van Autobandrecycling.nl is een stuk ruimer dan men gewend
was en dat bevalt uitstekend. Behalve dat
het terrein stukken groter is en de opslag
van banden daarmee makkelijker, loopt het
op kantoor ook soepeler. “We hebben elf
mensen in dienst, waarvan er vier de hele
dag op pad zijn om met een truck autobanden op te halen. Onze klantenkring bevindt

zich door heel Noordoost Nederland heen;
autogarages, autodealers, eigenlijk overal
waar met auto’s gewerkt wordt, daar komen
wij langs.”
Gecertificeerd proces
Het inzamelen van oude autobanden mag
in Nederland alleen gebeuren door gecertificeerde inzamelaars. Autobandrecycling.

nl is ISO 9001 en RecyBEM gecertificeerd
en zorgt voor een verantwoorde verwerking
van afval.
Autobandrecycling BV
Voltaweg 1 | 9503GR Stadskanaal | 0852736759 | info@autobandrecycling.nl
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GRANDIOOS 90’s
Eextahal Scheemda

Zaterdag 20 april vindt in de Eextahal te Scheemda alweer de 7e editie van
GRANDIOOS 90’s plaats. Ga uit je dak met je vrienden/vriendinnen, kennissen, collega’s, buren etc.. It’s Party Time tijdens deze fantastische happening!. De organisatie
pakt wederom GRANDIOOS uit en gaat de Eextahal te Scheemda omturnen naar de
grootste, spectaculairste en gezelligste discotheek van het Noorden op zaterdag 20
april!
En met live Paul Elstak, 2 Brothers On The 4th Floor, Flamman & Abraxas, Q-music DJ Martijn Kolkmant en de dames van The Legacy alleen maar TOPPERS on stage! Deze artiesten
geven tijdens GRANDIOOS 90’s een geweldige show met de grootste hits uit de 90’s. Een
feest der herkenning waarin de 90-er jaren centraal staan! Ga in een geweldige en sfeervolle entourage terug in de tijd van de Euro-Dance, Hip Hop, Rock, Gabber, Australian
trainingspakken en de tijd van de housefeesten.
Nog geen kaart? Kaarten voor € 21,-- zijn te koop bij de Primera winkels in Winschoten,
Scheemda, Oude Pekela, Veendam, Hoogezand en Appingedam en natuurlijk online.
Ga voor meer info en je kaart naar de site www.Grandioos90.nl
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Bureau Grafique: ‘Iets ontwerpen dat de juiste
snaar raakt’
Bureau Grafique in Valthe richt zich op grafische vormgeving en ontwerpen. Of het nu gaat om reclame op papier
of online reclame – eigenaar Bert Beijersbergen kan het
allemaal verzorgen.
Door Eline Lohman
VALTHE – Alles waar een ontwerp voor nodig is, is in goede
handen bij Bureau Grafique. Een nieuwe folder, een website, een uniek logo of een advertentie. 16 jaar geleden
begon Bert zijn bedrijf, vertelt hij. “Bureau Grafique is
ontstaan vanuit mijn creativiteit. Ik tekende en illustreerde
vroeger veel in mijn vrije tijd, voor vrienden, kennissen
maar ook voor bedrijven. Later heb ik een grafische opleiding gedaan en cursussen gevolgd. Toen ik stopte met het
werk dat ik toen deed, besloot ik mijn eigen reclamebureau te beginnen, om me zo helemaal te richten op het vak
grafische vormgeving. Ik had duidelijke ideeën over hoe
bedrijven zich konden onderscheiden. En dat heeft goed
uitgepakt.”
Bert is inmiddels alweer vele jaren actief in de regio. Hij
is blij dat hij medeverantwoordelijk is voor de uitstraling
van heel veel bedrijven. Hij is altijd persoonlijk betrokken
bij zijn klanten, zegt Bert. “Het fijne is dat de klant altijd
met mij te maken heeft. Heel direct. Heldere afspraken,
korte lijnen. Ik kan me goed inleven in een klant en wat hij
of zij graag wil. Iets maken dat de juiste snaar raakt: dat is
de kunst. Daarom ga ik in gesprek met de klant en luister
goed, zodat ik weet wie ik voor me heb en wat de wensen zijn. Daar kan iets heel verrassends uitkomen, of juist
precies dat wat mensen voor ogen hadden. Daarvoor moet
je voor veel verschillende opdrachtgevers kunnen werken

en veelzijdig zijn. Unieke ideeën, vakmanschap, kennis van
de markt en jarenlange ervaring: dat is de meerwaarde die
ik mensen bied. Ik heb mijn eigen stijl van ontwerpen; dat
hoor ik ook vaak terug. Maar altijd alles gaat in samenspraak. De klant is koning en ik breng ze graag op een goed
idee.”
Momenteel zit Bert in een drukke periode. “Er is genoeg
te doen. Bedrijven willen hun reclame op orde hebben en

voorbereid zijn op het nieuwe jaar.
Bijvoorbeeld als het gaat om kerstkaarten, online adverteren via social media of advertenties. Scherp aan de wind
varen dus. Gelukkig heb ik ideeën genoeg en ik doe graag
een stapje extra. Fijne feestdagen!”
Bureau Grafique
Leemkuilenweg 6a | 7872 PZ Valthe | 06-21255162
www.grafique.nl
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Ina’s Bodyfashion in Stadskanaal is na uitbreiding en verbouwing
als geen ander gespecialiseerd in mammacare
door Jaap Ruiter
Ina’s Bodyfashion in
Stadskanaal is onlangs uitgebreid en
prachtig verbouwd
waardoor de unieke
onderneming
van
Ina Kram een geweldige en professionele
uitstraling
heeft gekregen. Zo
is er een aparte ontvangstruimte, is de
voorkant flink opgeknapt en heeft Ina
nu zelf een kantoor.
“Na de verbouwing
heb ik het assortiment kunnen uitbreiden, want er komen telkens nieuwe artikelen bij”,
vertelt ze. “Op deze manier kan ik alles goed uitstallen en is er veel meer keuzevrijheid.”
Wie begrijpt jou?
Borstkanker… Ina Kram weet er als ervaringsdeskundige alles van. Na een moeilijke periode van
twijfel, bevestiging, behandeling en proberen
het verlies te accepteren sta je voor de volgende
fase in je leven: een borstprothese en aangepaste
kleding, want je wilt na deze ingrijpende levensgebeurtenis er tenslotte wel leuk uit blijven zien.
Maar waar moet je heen? Wie begrijpt jou? En
geeft je de (h)erkenning die je verdient? “Dat is
precies waar ik 11 jaar geleden allemaal tegen aan
liep”, zegt Ina. “En is de aanleiding geweest om
deze zaak te beginnen omdat ik nergens de antwoorden kreeg die ik zocht.”
1 op de 7 vrouwen
Ina’s Bodyfashion is gespecialiseerd in mammaprotheses, lingerie, home-wear, nachtmode, sportkleding en badmode. Inmiddels komen vrouwen

uit heel Nederland naar Ina’s Bodyfashion. Niet alleen vanwege de uitgebreide collectie,
maar ook vooral om het begrip dat ze bij Ina vinden omdat ze een lotgenoot is en dezelfde
worstelingen door heeft gemaakt van vrouwen met borstkanker. De klanten waarderen de
persoonlijke aandacht, de betrokkenheid en het daadwerkelijk ‘gezien’ en erkend worden.
Ina: “Borstkanker komt veel voor. Maar liefst 1 op de 7 vrouwen krijgt er mee te maken.
Van vertegenwoordigers hoor ik dat er nergens in Nederland een gelijkwaardige zaak als
die van mij is te vinden. Dat maakt mij aan de ene kant erg trots, maar aan de andere kant
ook verdrietig, want het betekent dat veel vrouwen met borstkanker dus niet de volledige
aandacht krijgen die ze verdienen.”
Alleen op afspraak
Het eerste contact met Ina’s Bodyfashion staat meestal in het teken van het aanmeten
van een goedzittende bh met prothese. “Die zijn er in alle soorten en maten”, vertelt Ina.
“Omdat ik graag wil dat vrouwen na hun eerste bezoek zo compleet mogelijk de deur weer
uitgaan, heb ik veel op voorraad. Mijn klanten kunnen rustig rondkijken om te ontdekken
wat ze leuk vinden als het gaat om lingerie, home-wear, nachtmode, sportkleding en badmode.” Ina benadrukt dat dat zonder schaamte kan en in alle rust en vrijheid plaats vindt,
want ze werkt alleen op afspraak. En dat Ina’s Bodyfashion een heel fraai en aansprekend
assortiment aan kleding heeft, blijkt wel uit de vele reacties van de begeleidende partners,
dochters, vriendinnen of (schoon)zussen, die niet zelden aangeven dat Ina echt hele leuke
lingerie, home-wear, nachtmode, sportkleding en
en badkleding in de collectie heeft die elders niet
te krijgen is.
www.inasbodyfashion.nl
Ina’s Bodyfashion is gecertificeerd, erkend en
wordt regelmatig getoetst en gecontroleerd door
de SEMH. Verder is het goed te weten dat Ina’s
Bodyfashion aangesloten is bij alle ziektekostenverzekeraars en dat de hulpmiddelen 100 procent
worden vergoed, afgezien van het eigen risico.
Ina’s Bodyfashion is gevestigd aan de Scheepswerfkade 51 in Stadskanaal en werkt alleen op
afspraak, zodat u er verzekerd van kunt zijn dat
u de aandacht en de betrokkenheid krijgt die
u verdient. Voor meer informatie kunt u bellen
via 0599-648582 of u kunt een kijkje nemen op
www.inasbodyfashion.nl.
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Een Hot Tub van Vekas is pure ontspanning en een
weldaad voor lichaam en geest
door Jaap Ruiter
Te druk en te veel van jezelf eisen zijn onderdeel van het huidige jachtige bestaan, waarbij
het hoofd soms meer wil dan het lijf aan kan.
We vragen vaak te veel van onszelf en raken het
evenwicht tussen arbeid- en rustverhouding
kwijt. Om een druk en soms stressvol leven vol
te blijven houden, hoort ook ontspanning, goed
uit te rusten, de boel de boel te laten en energie
bij te tanken. Maar hoe en waar doe je dat? Nou,
achter in de tuin, lekker buiten, in een Hot Tub
van Vekas!
Uniek design
In een vierkante of ronde Hot Tub van Vekas kunnen respectievelijk 4 of 6 mensen plaats nemen.
Het heeft een uniek design met separate zitplaatsen in plaats van een doorlopende verhoging,
zodat je ook zijwaarts gezeten beenruimte hebt.
Verder zijn bekerhouders standaard geïntegreerd
en worden de Hot Tubs van Vekas geleverd inclusief isolatie.
Onderhoudsvrij
"De buitenkant van een Hot Tub van Vekas is van
thermowood en de binnenkant van kunststof",
vertelt Johan Oosting, die in Ter Apel dealer is van
de Nederlandse en Duitse markt. "Dat heeft als
voordeel dat er vrijwel geen onderhoud nodig is
en een Hot Tub van Vekas tevens geschikt is voor
zout water en mensen met psoriasis daar ook baat
bij hebben. Met een op hout gestookte kachel
van 25 of 33 Kw verwarm je het water. En als het
eenmaal warm is blijft het door de goede isolatie
ook heel lang op temperatuur. De volgende dag
kun je er zo weer in plaats nemen. Verder bestaat
de mogelijkheid van elektrische bijverwarming in
combinatie met een filter."
Weldaad voor geest en lichaam
Johan Oosting weet vanwege een soms te druk
werkbestaan als geen ander hoe belangrijk het is
om een goede balans te vinden tussen een druk
leven en ontspanning. "Die balans is echt noodzakelijk, dat weet ik nu. Ik was ook iemand van
steeds een tandje bij schakelen, elke keer weer
iets meer geven en dan ’s avonds doodmoe thuis
komen en in de weekenden onvoldoende bij te
tanken. En ik moet zeggen, nu ik regelmatig in
mijn eigen Hot Tub achter in de tuin stap, alleen
of samen of met vrienden, en daar heerlijk een
paar uurtjes volkomen ontspannen en relaxt in het
warme water zit, ik alle stress en spanning uit mijn
lijf voel wegvloeien. Wat een weldaad, voor zowel
geest als lichaam. In zo’n Hot Tub kom je helemaal
tot rust en lijkt alles waar je je anders zo druk om
maakt er niet meer toe doen. Heerlijk!"
Finland
De Hot Tubs van Vekas hebben een Finse achtergrond. Volgens Johan Oosting kunnen we wat
betreft ontspanning nog veel van de Finnen leren.
"Het relaxen door middel van een Hot Tub, vaak in
combinatie met een sauna, is een standaard manier van leven in Finland. Deze wellness-cultuur is
onderdeel van het bestaan, net als slapen en eten.
Ik kwam er toevallig mee in aanraking toen ik een
tijdje in Finland doorbracht en kennis maakte met
de Hot Tub van Vekas en vervolgens het aanbod
kreeg om deze in Nederland te introduceren. Nou
ja, van het een is het ander gekomen. Behalve verkoop, verhuur ik ook regelmatig een Hot Tub voor
bijvoorbeeld een tuinfeestje. Maar ook grotere
evenementen als het Zepta waterpolotoernooi
maken gebruik van een Hot Tube."
www.vekas.nl
Johan Oosting is met het dealerschap van Vekas
gevestigd aan de Havenstraat 18 in Ter Apel. Telefoon: 085 - 78 25 690. Voor meer informatie kunt
u ook een kijkje nemen op www.vekas.nl
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Arjans Haardhout uit Musselkanaal heeft veel meer
te bieden dan alleen verkoop van haardhout...
door Jaap Ruiter
De bedrijfsnaam 'Arjans Haardhout' dekt al lang de lading
niet meer. De onderneming van Arjan Strockmeijer verkoopt inderdaad nog steeds haardhout, maar daarnaast
heeft het zich gespecialiseerd in het kappen van bomen
op bijna onbereikbare locaties, opruimen en versnipperen van takken met een hakselaar en verwijderen van
boomstronken met een stobbenfrees.
Moeilijk bereikbare plekken
"De hakselaar en de stobbenfrees zijn ook geschikt om te
gebruiken op moeilijk bereikbare plekken", voegt Arjan
Strockmeijer er aan toe. "Laatst nog moest ik een enorme
conifeer in een heel klein tuintje midden in de nieuwbouw
in Groningen verwijderen. Daar komt geen hoogwerker aan
te pas. Ik klim zelf in de boom en zaag de stam en takken
in kleine stukjes omdat je een boom in zo'n drukbevolkte
buurt niet kan laten vallen. Daarna versnipper ik de takken
en ruim ook de enorme wortels op omdat mijn hakselaar

en stobbenfrees aangepaste afmetingen hebben
waardoor het vrijwel altijd mogelijk is om ze via de
voordeur, de hal en de keuken of achterlangs op
een moeilijk bereikbaar plaatsje of klein achtertuintje te krijgen."
Ervaren en deskundig
Arjan Strockmeijer heeft inmiddels ondervonden
dat er heel veel vraag is naar een vakman die
bomen kan kappen op moeilijk bereikbare plekken. Vooral nu de crisis voorbij is en men weer iets
meer te besteden heeft, wordt er steeds meer voor
gekozen om achterstallig tuinwerk alsnog aan te
pakken en eindelijk die uit zijn krachten gegroeide
boom of conifeer in de achtertuin te laten kappen.
"En dat is specialistisch werk en steekt heel nauw",
voegt Arjan Strockmeijer er aan toe. "Daar komt
de nodige ervaring en deskundigheid bij kijken.
Bovendien moet je ook over professioneel gereedschap beschikken."
Netjes werken
'Arjans Haardhout' kapt en verwerkt bomen, rooit
bossen en struiken, versnippert takken en freest
stobben en laat de werkplek altijd keurig netjes
achter. Het bedrijf van Arjan Strockmeijer werkt
voornamelijk voor particulieren, maar wordt zo
nu en dan ook ingehuurd door andere bedrijven, vooral als het een groot project betreft. "En
daarnaast verkoop ik gedroogd en kwalitatief
uitstekend haardhout en ben daarmee over het
algemeen ook nog eens iets goedkoper dan een
ander. Uiteraard bezorg ik ook."
www.arjanshaardhout.nl
'Arjans Haardhout' is gevestigd aan de Schoolstraat 106 in Musselkanaal. Telefoon: 06 1410
3279. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje
nemen op www.arjanshaardhout.nl
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CS Daktechniek uit Onstwedde is
specialist in hellende daken

door Jaap Ruiter
CS Daktechniek uit Onstwedde is gespecialiseerd in alle hellende daken, uitgezonderd
rieten daken. De onderneming van Chris Strockmeijer neemt alle werkzaamheden
die met een dak te maken hebben voor zijn rekening: dakkapellen, dakramen, nieuw
dakbeschot, isolatie, aanbrengen van golfplaten, vervangen van dakpannen, inclusief
vernieuwen van tengels, panlatten en aanbrengen van damp-doorlatende folie. "Maar
ook een compleet nieuw dak met alle bijkomende timmerwerken, inclusief nieuwe dakgoten, behoort tot de mogelijkheden", voegt Chris Strockmeijer er aan toe.
Sneller en efficiënter
Het voordeel om zaken te doen met CS Daktechniek als het gaat om werkzaamheden
aan hellende daken, is dat de onderneming
van Chris Strockmeijer ook daadwerkelijk
daarin gespecialiseerd is. "Door onze specialisatie en ervaring in daktechniek werken
wij veel sneller en efficiënter. Bovendien
zijn apparatuur en gereedschap daar ook

op afgestemd. Zo heb ik bijvoorbeeld de
beschikking over veel steigermateriaal, een
pannenlift en verrijker. Daarmee onderscheid ik mij van andere timmer- en klussenbedrijven."
Kwaliteit
Chris Strockmeijer is een jonge en enthousiaste ondernemer die bewust voor een

eigen bedrijf heeft gekozen. "Ik zocht de
uitdaging en ben iemand die hoge eisen
stelt. Dat is soms lastig als je in loondienst
bent. Een eigen bedrijf stelt mij in staat om
de werkzaamheden zo uit te voeren zoals ik
denk dat het goed is en hoort. Ik streef altijd
naar kwaliteit en ben alleen tevreden met
een strak en op alle fronten netjes afgewerkt dak. Ik hou niet van prutswerk of dat
iemand zich er met een Jantje-Van-Leiden
afmaakt. Met een eigen bedrijf heb ik alles
in eigen hand. En dat bevalt mij veel beter!"
Verwijderen van asbestplaten
Wat betreft het aanbrengen van golfplaten
werkt Chris Strockmeijer veel samen met
een asbest-saneerder om asbestplaten te
verwijderen en te vervangen door golfplaten. "Er zijn nog heel veel gebouwen met

asbestplaten, daar is nog veel werk in te
doen." De eigenaar van CS Daktechniek
is blij dat hij zich jaren geleden al heeft
gespecialiseerd in daktechniek. "Ik ben een
prima opgeleid en gediplomeerd timmerman, maar allround timmerman was mij te
breed. Dan kun je wel van alles, maar je
bent nergens heel goed in omdat je te veel
verschillende dingen doet. Ik vind dat het
beter is om ergens wel heel goed in te zijn.
Dat onderscheidt je van de rest."
www.csdaktechniek.nl
CS Daktechniek, gespecialiseerd in alle
werkzaamheden van hellende daken, is
gevestigd aan de Havenstraat 20 in Onstwedde. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06 5208 1333 of een kijkje nemen op
www.csdaktechniek.nl
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Zaterdag 25 mei OPEN DAG

Al 11 jaar Folkers Rijopleidingen in Onstwedde!
Toen Mennie Folkers 11 jaar geleden begon met Folkers
Rijopleidingen kon hij niet bevroeden hoe succesvol dat
zou worden. “Ik ben alleen begonnen, en had het plan om
hooguit nog een instructeur aan te nemen, maar ik kreeg
zoveel aanmeldingen dat ik wel moest uitbreiden!”
B, BE, A, AM, T plus theorie en app
Momenteel rijdt Folkers Rijopleidingen met 14 instructeurs,
9 lesauto’s, 3 motoren, 3 scooters, bus met aanhanger en
een tractor. “Men kan hier terecht voor de rijbewijzen B

(auto), E achter B (aanhanger), A (motor), AM (bromfiets/
brommobiel) en T (trekker)”, voegt Mennie Folkers er aan
toe. “Daarnaast geven we theorie in ons eigen theorielokaal
en bieden we leerlingen een app waarin de afspraken en
vorderingen staan. Dat wordt door ons bijgehouden.”
Nieuw in ons pakket
Onlangs hebben we de rijbewijzen C, CE (vrachtwagen) en
nascholing code 95 toegevoegd aan ons pakket, zodat we u
nog vollediger kunnen helpen.

Echte rijles
Het succes van Folkers Rijopleidingen is vooral te danken
aan de manier van lesgeven: met aandacht en deskundigheid. “En afspraak is afspraak bij ons”, vult Mennie Folkers
aan. “Bovendien is een rijles ook een echte rijles. We rijden
geen rondjes om lekker bezig te zijn. Na afloop hebben
leerlingen ook echt het gevoel dat ze iets geleerd hebben!
Dat zie je terug in het bovengemiddelde slagingspercentage van onze rijschool. Verder halen we geen leerlingen
met leerlingen op en heeft iedere leerling altijd dezelfde
instructeur. Ook bieden wij proeflessen voor elke categorie
tegen gereduceerd tarief. Maar eerlijk is eerlijk, onze goed
uitgeruste Audi’s (5 x A3 en 4 x Q3) hebben ook de nodige
aantrekkingskracht op toekomstige leerlingen.”
Altijd goede match
Mennie Folkers is trots op zijn team. “We zijn allemaal even
gepassioneerd en staan altijd voor elkaar klaar. En juist
omdat we een grote rijschool zijn kunnen we ook beter
matchen. Zo heeft de ene leerling liever een mannelijke instructeur, maar heeft de andere leerling een voorkeur voor
een vrouwelijke instructeur. Bovendien zijn we ook heel
flexibel, bijvoorbeeld bij ziekte of uitval. En heeft iedere
instructeur weer zijn eigen aanpak en specialiteit.”
Open dag
Zaterdag 25 mei organiseert Folkers Rijopleidingen een
open dag van 10.00 tot 15.30 uur. Iedereen is welkom aan
de Ter Wuppingerweg 3 te Onstwedde voor een gratis instap- opstap les. Uiteraard kunt u deze dag ook terecht voor
al uw vragen en om u aan te melden als leerling.
www.folkersrijopleidingen.nl
Folkers Rijopleidingen is gevestigd aan de Ter Wuppingerweg 3 in Onstwedde en heeft tevens een opstaplocatie aan
de H.M. Brouwerstraat 2A in Winschoten. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-332560 of een kijkje nemen
op www.folkersrijopleidingen.nl, Facebook of Instagram.
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‘Van bodem tot bord’, een sluitende voedselkringloop
dichtbij huis
Een van de laatste successen van het Koploperproject Groningen is het project ‘van bodem tot bord’, dat op 31 januari 2019 werd afgesloten met een koplopersymposium. 12
Koplopers uit Zuid en Oost Groningen presenteerden op 31 januari 2019 hun bedrijf én
5 nieuwe streekproducten op het Koplopersymposium korte voedselketens ‘van bodem
tot bord’: Restaurant ‘t Backhuys en Natuurwinkel Winschoten, John Meinds, De Echte
Bakker en Bio-boerderij ‘Landleven’ Onstwedde, De Graanrepubliek, Wedeka Bedrijven
Stadskanaal, Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ Blijham, Molen Mulder Pot Kropswolde, Distilleerderij Hooghoudt en Marne Mosterd Groningen, Rabobank Zuid en
Oost Groningen en PuurIdee Stadskanaal.
Het symposium vond plaats in LocLoods
1877, het horecagedeelte van de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. De deelnemers aan het Koploperproject Zuid Oost
Groningen hebben zich een jaar lang bezig
gehouden met de verduurzaming van hun
bedrijf, verkorting van de keten, en ontwikkeling van nieuwe streekproducten.
Onderling wisselden ze tijdens 4 bijeenkomsten de resultaten van een grondige
MVO-nulmeting, de Milieubarometer en de
duurzame Actieplannen uit. Met als doel het
vergroten van de toekomstbestendigheid
van hun bedrijven, diensten en producten

en verwaarding van de regio. Een duurzame
en sluitende voedselkringloop dichtbij
huis kent immers alleen maar voordelen.
Zo smaken regionale producten veel beter
dan producten die soms wel 2000 of 4000
kilometer onderweg zijn. Door geen gebruik
te maken van kunstmest, chemie of gentech
zijn de producten veel gezonder voor mens
en dier en zijn bovendien ook nog eens
authentiek vanwege de kleinschaligheid en
de ambachtelijke manier van verwerking.
Verder hebben regionale producten een
duidelijke oorsprong en weet je waar ze
vandaan komen omdat ze
vlakbij worden geteeld. Het
brengt variëteit en je betaalt
alleen voor de smaak en
niet voor vervoer, verpakking of merknaam. “Op deze
manier is duurzaam voedsel
heel goed betaalbaar en
kunnen lokale ondernemers
er ook nog eens een goede
boterham aan verdienen”,
zegt Reina tot besluit. “Een
win-win situatie, waarmee
we bedrijven laten zien dat

je het milieu en de sociale cohesie niet
hoeft te vernielen om rendabel te zijn. Gelukkig raakt het bedrijfsleven steeds meer
overtuigd van duurzaam, menselijkheid
en maatschappelijk ondernemen. Om het
bedrijfsleven hier in te begeleiden worden
het komende jaar met financiële steun van
de provincie Groningen nieuwe koploperprojecten gestart, in de gemeente Westerkwartier, de gemeente het Hogeland en de
gemeente Groningen. Mogelijk krijgt het
project in de regio Zuid en Oost Groningen
ook weer een vervolg”.
Deelname aan het koploperproject kan nu

extra voordelig door de ondernemersregeling van de provincie Groningen. Via die
regeling kunt u een voucher aanvragen,
waarmee deelnemende organisaties de
helft van de deelnamekosten vergoed
krijgen: www.koploperproject-groningen.nl/
meedoen
ReinAdvies is gevestigd in Alteveer. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Reina Boels via het telefoonnummer
06 1038 5146 of een kijkje nemen
op www.rein-advies.nl,
www.koploperproject-groningen.nl
of op Facebook.
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Ontdek de Oertijd
Het Hunebedcentrum brengt
je dicht bij de oermens
Waan jezelf in de prehistorie, de
tijd van je vroegste voorouders,
in het vernieuwde Hunebedcentrum. Op steenworp afstand
van het grootste hunebed liggen
de verhalen voor het oprapen,
kom interactief in contact met de hunebedbouwers.
Dichter bij de oermens kom je niet
In de nieuwe expositie van het Hunebedcentrum beleef je de tijd van de hunebedbouwers. Vlak bij het grootste hunebed, dat met die reusachtige stenen
het topstuk van de hunebedbouwers is.
Om te weten te komen hoe deze stenen
in het Hondsruggebied terecht zijn
gekomen en wat de mensheid met het
landschap heeft gedaan, bezoek je de
poort van Hondsrug UNESCO Geopark.
Hier vind je de 150.000 jaar geschiedenis van het Hondsruggebied. Om de prehistorie
echt te ervaren, bezoek je het Oertijdpark. Beleef hier in de buitenlucht de vroegste
mens, ontdek grafheuvels en veenwegen voordat je het prehistorische dorp in wandelt.
Hier zijn ’s weekends en in de schoolvakanties oermensen aanwezig, die je onderdompelen in hun eenvoudige bestaan. Laat de vonk overslaan, zie hoe je vuursteen bewerkt
en ruik de geur van prehistorisch koken. Bezoek tot slot ook de grootste keientuin van
Nederland.
Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27 | 9531 JV Borger | Nederland | 0599 236 374
www.hunebedcentrum.eu | Dagelijks geopend van 10:00-17:00 uur.
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Siep Smid van SPS Consultancy, deskundig in complexe hypotheken en financieringen

‘Wij gaan elke uitdaging in hypotheek en financiering aan’
Bij SPS Consultancy in Stadskanaal gaat het om het
waarmaken van woondromen voor klanten. Vooral als
situaties lastig lijken, weten klanten hypotheekspecialist
Siep Smid te vinden. Hij haalt alles uit de kast om van een
‘nee’ een ‘ja’ te maken en voor iedere klant een passende
financierings-oplossing te vinden. Met een uitgebreid
dienstenaanbod en gedegen kennis van de hypotheekmarkt, kan SPS Consultancy klanten maatwerk bieden en
ontzorgen in de complexe wereld van financieringen.

Siep Smid is door de wol geverfd in de wereld van hypotheken en financieringen. Velen zullen hem nog kennen
als directeur van de SNS Bank-vestigingen in Stadskanaal,
Veendam en Winschoten en interim in Haren en Roden.
Verder deed hij ervaring op als senior hypotheekspecialist,
senior acceptant van hypotheken, assistent accountant en
financieel adviseur voor diverse organisaties, onder meer
Aegon. “Ik ken alle hoeken en gaten van de hypotheekmarkt”, vertelt Smid, die in het bezit is van alle Nederlandse
vakdiploma’s op hypothecair gebied.
Maatwerk voor de klant, juist bij complexe hypotheken
Iedere situatie is verschillend en vraagt om een maatwerk
oplossingen. Het verkrijgen van een hypotheek vraagt vaak

meer dan alleen een kort gesprekje over de laagste rentestanden. “Het gaat om het creëren van woongenot en welke
financiële oplossing daar het beste bij past. Daarom kijk ik
naar het totaalplaatje voor de klant en niet alleen naar de
hypotheek”, aldus Siep Smid. Op het gebied van financiering en leningen is veel mogelijk. De kennis en ervaring van
SPS Consultancy maken vaak het verschil tussen ja en nee
in uitdagende hypotheekaanvragen. Veel klanten weten de
weg naar Siep dan ook te vinden als het ergens anders niet
lukt met de hypotheek.

klanten echt te ontzorgen en te begeleiden in een periode
waarin al veel gebeurt”.

Horizon Financieel Advies
SPS Consultancy is ook zelfstandig hypotheek- en financieringsadviseur voor de provincie Groningen van Horizon
Financieel Advies uit Hilversum. Smid legt uit: “Horizon
heeft roots in de provincie Groningen. Als zodanig heeft dat
onafhankelijk hypotheek-advieskantoor een grote klantenportefeuille in Noordoost-Nederland. Die portefeuille beheren wij. Voor onze eigen klanten is dit een meerwaarde,
Meer uit de eigen woning te halen
want dit maakt ons aanbod in financieringsmogelijkheden
SPS Consultancy biedt klanten oplossingen die het mogelijk nog breder. Zo bieden wij optimaal klantgericht maatwerk
maken om meer uit de eigen woning te halen. Voorbeelden in financieringsoplossingen.
daarvan zijn de duurzaamheidshypotheek, een speciale
financiering voor het verduurzamen van de eigen woning,
Zorgeloos Wonen, Financieel Zeker
en de verzilverhypotheek, een oplossing voor het creëren
SPS Consultancy is verantwoordelijk voor regio Noordvan extra financiële ruimte voor senioren met een eigen
Nederland voor de landelijke formule van onafhankelijke
woning.
hypotheekadviseurs Zorgeloos Wonen, onderdeel van het
landelijke Financieel Zeker keurmerk. Zoals de naam al
Nieuw: brede dienstverlening bij echtscheiding
zegt, komt de droomwoning op de eerste plaats. De hypoSPS Consultancy is specialist in de financiële afwikkeling
theek maakt dit mogelijk, maar moet een zorgeloos leven
van echtscheidingen. Bij het afwikkelen van een echtschei- niet in de weg staan. Daarom brengt SPS Consultancy de
ding komt vaak de financiële verdeling van de gezamenrisico’s van betaalbaarheid gedegen in kaart en worden
lijke woning en hypotheek om de hoek kijken. Dat vraagt
klanten volledig en duidelijk geïnformeerd over de perom specifieke kennis en ervaring. Smid ligt toe: “Juist bij
soonlijke en financiële impact van de hypotheek.
scheidingen gaat het om zorgvuldigheid voor zaak én mens.
Daarom werk ik sinds kort samen met een
scheidingscoach”. De scheidingscoach is de
onafhankelijke derde die klanten ondersteunt
bij de administratieve en organisatorische kant
van het scheidingsproces. Ook bemiddelt de
scheidingscoach bij stroeve onderlinge communicatie en lastige onderlinge verstandhoudingen tussen beide ex-partners.
Smid: “Door aandacht te hebben voor zowel
de zakelijke kant als de menskant, wordt
een scheiding veel sneller afgewikkeld. Daar
hebben alle partijen baat bij. We proberen zo
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‘Het Oude Wapen’ in Blijham is veelzijdig,
compleet en gemoedelijk
door Jaap Ruiter
Zeg je Fally Spit-Koning, dan zeg je eetcafé en zalencentrum ‘Het Oude Wapen’. Zeg je
‘Het Oude Wapen’, dan zeg je Fally Spit-Koning. Fally is vergroeid met haar bekende
horeca-onderneming aan de Hoofdweg 70 in Blijham, die de beschikking heeft over
diverse flexibel in te richten zalen van 2 tot 200 personen en een uitgebreide keuken.
Veelzijdig en compleet
‘Het Oude Wapen’ is veelzijdig, flexibel en
compleet waardoor u er ondermeer terecht
kunt voor een bruiloft, personeelsfeest,
koffietafel, receptie, begrafenis, jubileum,
vergadering, muziekevenementen en niet te
vergeten Fally’s wereldberoemde stampotbuffetten! Aan de voorkant is het gezellige
en sfeervolle huiskamer-café gevestigd,
voor een drankje, hapje of lekkere maaltijd.
Spin in het web
In ‘Het Oude Wapen’ komen al jaren diverse
top country bands en solo artiesten die een
vaste kern bezoekers trekt. Daarnaast is ‘Het
Oude Wapen’ de thuishaven van diverse
regionale clubs, verenigingen, zangkoren en
toneelgroepen. Fally is de spin in het web

en verantwoordelijk voor de laagdrempelige gemoedelijkheid en gastvrijheid die
‘Het Oude Wapen’ zo kenmerkt. De centrale
ontmoetingsplaats is de stamtafel in het
eetcafé, dat vanaf 16.00 uur is geopend.
“Ik ben altijd weer blij als ik de deuren van
het eetcafé weer open kan doen”, verklaart
Fally. “Ik geniet van de aanwezigheid van
mijn gasten. Het samenzijn, het contact, de
verhalen over het leven. Nee, ik ben niet
graag alleen.”
Historie
Eetcafé en Zalencentrum ‘Het Oude Wapen’
heeft een lange historie en is van oudsher
een dorpshuis. In 1997 is het door Fally en
haar 10 jaar geleden overleden echtgenoot
Thijs overgenomen en uitgebouwd tot het

huidige eetcafé en zalencentrum waar menig countryband kind aan huis is, want Thijs
en Fally waren van jongs af aan al verknocht
aan dit muziekgenre. Na het overlijden van
Thijs heeft Fally in Nashville de bakermat
van de country al eens bezocht. “Country
met een vleugje blues zit in mijn bloed”,
zegt Fally.
Thijs Spit Memorial Days
Op 1 juni van 13.00 tot 23.59 uur wordt
weer het jaarlijkse Thijs Spit Memorial Day
gehouden, een country-muziekspektakel
dat na het overlijden van Thijs in het leven
is geroepen. “De opbrengst gaat rechtstreeks naar het KWF omdat Thijs en inmiddels al vele mensen aan deze vreselijke

ziekte zijn overleden”, vertelt Fally. “Iedereen betaalt een € 12,50 entree en de bands
treden kosteloos op.”
www.hetoudewapen.com
Eetcafé en Zalencentrum ‘Het Oude Wapen’
is gevestigd aan de Hoofdweg 70 in Blijham
en is tevens de uitvalshaven voor een
ontdekking van het prachtige Westerwoldegebied met zijn wandel- en fietsroutes.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0597-561237 of een kijkje nemen op www.
hetoudewapen.com, waar u ook de actuele
agenda met activiteiten kunt raadplegen.
En als u van country met een vleugje blues
houdt, vergeet dan niet om alvast 1 juni in
uw agenda te reserveren!
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Uw woning is meer in trek dan ooit!
door Simon Grooten
Steeds meer mensen van binnen en buiten de regio komen
naar Ommeland Makelaardij en Assurantiën, op zoek naar
een fraaie woning. Loopt u met de gedachte om uw woning
te verkopen of verhuren? Als vertrouwd en goed bekend makelaarskantoor kan Ommeland Makelaardij u als geen ander
helpen om de toekomstig bewoner van uw huis te bereiken.
Neem gerust contact op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.
Heeft u een nieuw droomhuis op het oog en wilt u uw huidige
woning eerst verkopen? Het liefst doet u dat dan natuurlijk
zo snel mogelijk, want andere geïnteresseerde kopers in uw
droomhuis zitten ook niet stil. Ook in de huidige markt is een
snelle verkoop van je huis echter nog steeds geen vanzelfsprekendheid.
Bij Ommeland Makelaardij weet men als geen ander wat ervoor
nodig is om een snelle en goede verkoop van uw woning te
realiseren. Men is op de hoogte van de lokale markt en kan
goed inschatten wat de beste manier is om uw huis bij de doelgroep te promoten. Bovendien helpt Ommeland
Makelaardij met tal van tips om de presentatie en
onderhoudstoestand van de woning op efficiënte
wijze te verbeteren.
Tijdens de verkoop of verhuur wilt u natuurlijk
niets liever dan een makelaar die betrokken is bij
u en uw situatie. Een makelaar die met u meedenkt, aanvoelt wat u belangrijk vindt en bovenal
met de nodige expertise de gehele verkoop of
verhuur begeleidt. Bij Ommeland Makelaardij
bent u verzekerd van waar voor uw geld. Men gaat
tot het uiterste, want uiteindelijk telt alleen uw
tevredenheid.
Aankoop
Naast de verkoop of verhuur van uw woning helpt
Ommeland Makelaardij u ook graag bij de aankoop
van een woning. Een huis kopen doe je tenslotte
niet dagelijks, dus extra advies is zeer welkom.
Ommeland Makelaardij helpt en ondersteunt als
aankoopmakelaar bij de aanschaf van uw nieuwe
droomhuis.
Hypotheken en Verzekeringen
Behalve dat is men ook zeer bedreven in het adviseren en verzorgen van hypotheken en verzekeringen. Voor het ontvangen van een geschikt advies
is het van belang dat u zelf een goed beeld hebt
van uw eigen financiële situatie, zowel de huidige
situatie als de toekomstige situatie.
Bij het kiezen van een hypotheek is het niet raadzaam uitsluitend te letten op het rentepercentage.
Het voordeel van de lage hypotheekrente kan
wegvallen door wijzigingen in uw persoonlijke
situatie of door wijzigingen of het kiezen van een
korte looptijd. Bij Ommeland Makelaardij en Assurantiën weet men waar op gelet moet worden,
welke valkuilen er zijn en ook welke mogelijkheden er voor u zijn. Een hypotheek is maatwerk
en wordt dan ook naar uw persoonlijke situatie
vertaald.

Ommeland Makelaardij en Assurantiën
Van Beresteijnstraat 2 | 9641 AB Veendam
T. 0598-350700
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Tegelcentrum Siddeburen
Al bijna 15 jaar hét adres voor de beste tegels
door Simon Grooten
In november van dit jaar is het al 15 jaar geleden dat Tegelcentrum Siddeburen is begonnen. Ronald Prins, op dat moment al werkzaam in de tegelbranche, zag mogelijkheden in een leegstaand pand, midden in Siddeburen.
Het duurde niet lang of men groeide uit tot een van de grootste tegelleveranciers.
Ronald, tegenwoordig bedrijfsleider, vertelt waarom juist hun aanpak succes heeft gehad: “Een goed verhaal is belangrĳk. Je moet weten waar je over
praat, dat ten eerste, maar je moet zelf ook vertrouwen hebben in wat je verkoopt. De kwaliteit van wat wij leveren moet gewaarborgd zĳn. Die kwaliteit
zit niet alleen in wát we verkopen, maar ook in alle overige zaken zoals het
tegelzetwerk. Wĳ werken met zzp’ers waar we van op aan kunnen. Dat zĳn
wel jongens die bewezen hebben het vak te verstaan. Ook hier moet vakwerk
geleverd worden. Voor het aanleggen van vloerverwarming, iets waar je bij
het leggen van vloertegels zeker over kunt nadenken, adviseren wij Rĳks
Vloerverwarming uit Vlagtwedde. Met dit bedrijf hebben we zeer prettige
ervaringen.
Dat men tevreden is over onze tegels en diensten zien we terug in wie er bij
ons over de vloer komt. Klanten die al eerder zijn geweest komen weer voor
een ander project, of familie die de goede verhalen hebben meegekregen zijn
ook enthousiast geworden. Mond op mondreclame is zo ontzettend belangrĳk
voor ons.”
Naast het leveren van kwaliteit is Tegelcentum Siddeburen er veel aan gelegen om
uitstekende service te leveren. Zo is de levering van tegels gratis. Er wordt altijd een setje
proeftegels beschikbaar gesteld en men geeft uitgebreid advies. In de showroom is het
ruimste assortiment van de provincie Groningen te vinden. “We hebben zelfs tegels voor
buiten,” vertelt Ronald enthousiast. “Dit zĳn vloertegels van 2 centimeter dik. Ideaal als
je bijvoorbeeld de tegels van binnen wilt laten doorlopen naar buiten.” Het assortiment
bestaat uitsluitend uit 1e keus tegels.
“90% van onze tegels wordt rechtstreekse geïmporteerd. Daardoor kunnen we de prĳzen
zo laag mogelĳk houden. Zo hebben we nu ruim 50 soorten Vintage tegels (Portugese stĳl)
tegels weten te krijgen van 20×20 centimeter. Deze zĳn dit voorjaar extra voordelig, voor
slechts €29, 95 per vierkante meter.”

In de ruime showroom is veel op voorraad aanwezig. Liefhebbers van zowel moderne als
oude stijl tegels kijken hun ogen uit. Er worden veel verschillende modellen geleverd. “Op
dit moment merken we dat 3 soorten tegels erg populair zijn: houtlooktegels, de vintage(Portugese stijl) en Betonlook tegels. Alle drie erg verschillend, maar erg mooi. We hebben
voor ieder wat wils.”
Tegelcentrum Siddeburen is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 tot 18.00
uur en vrijdag van 9.00 uur tot 21:00 uur. Op zaterdag tot 17.00 uur Kom langs en laat je
inspireren.
Tegelcentrum Siddeburen
Oudeweg 58 | 9628CG Siddeburen | 0598-430313
Info@tegelcentrumsiddeburen.nl

Rainbow Events maakt
uw feest compleet!
Van feestneus tot bedrijfsopening alles wat te maken heeft met feest kan Rainbow
Events voor u regelen. Onze jaren lange expertise op gebied van feest is voor vele mensen aangenaam voor het verzorgen van hun feest. Wij kunnen voor u het feest in zijn
geheel verzorgen, van het plaatsen van een tent tot een attractie erbij en de catering
geheel verzorgd. Zodat ook u kunt genieten van uw eigen feest!
Ook alleen onderdelen van uw feest kunt u via Rainbow Events inhuren zoals compleet
meubilair, de aankleding van uw feestlocatie, of een attractie erbij.
Nieuw bij Rainbow Events is onze mascotte-verhuur, waarbij de bekende figuren de
revue passeren, zoals Buurman en Buurman en de Biba Boederij Show met Bart en Biba.
Daarnaast vele leuke straattheater acts, muziekale acts, kortom bij Rainbow Events kunt u
terecht voor alle soorten feesten! Wij draaien onze hand er niet voor om!
Wij hebben als motto: uw feest ons feest.
Rainbow Events | Veelzijdige betrokkenheid
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