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Alle soorten bestrating vind je bij Zeldenrust Sierbestrating
Door Marja Kiel
Stenen in alle soorten, maten en kleuren, grind, split, muurelementen, palissadebanden en opsluitbanden: Zeldenrust Sierbestrating in Gieten heeft het allemaal. De grote showtuin is
onlangs opnieuw ingericht en toont materialen die nieuw zijn
in het assortiment. In de tuin krijg je een perfecte indruk van
de mogelijkheden voor je eigen tuin.
Volop inspiratie voor je eigen tuin
Zeldenrust Sierbestrating beschikt over één van de mooiste
showtuinen van het noorden, waarin allerlei soorten bestrating
zijn toegepast. Op een oppervlak van maar liefst 2.500 m2 heeft
eigenaar Mirjam van der Zwaag met vlonders, borders, tuinschermen en beplanting meerdere hoekjes aangelegd die een
goed beeld geven van de materialen. Je ziet hoe je bestrating
kunt toepassen en hoe je bijvoorbeeld verschillende soorten
met elkaar kunt combineren. Zo kun je volop inspiratie opdoen
voor je eigen tuin. Of het nu landelijk met mooie vloeiende
lijnen of juist strak en modern moet zijn: voor elke tuin en oprit
heeft Zeldenrust de juiste bestrating.

Nieuwste trends
“We hebben een ruim assortiment aan betonnen bestrating,
natuursteen, keramische tegels, grind en split, muurblokken
en veel meer. En we blijven daarbij voortdurend inspelen op
nieuwe trends. Er zijn onder meer nieuwe soorten gebakken en
keramische tegels bij gekomen en we hebben een mooie uitbreiding met grind en split met nieuwe kleuren en soorten. Ook
in muurblokken voor bijvoorbeeld verhoogde borders hebben
we het nieuwste van het nieuwste. De fabrikanten waar we mee
samenwerken, zijn ontzettend innovatief en komen telkens weer
met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sierbestrating”,
legt Mirjam uit.
De mogelijkheden in bestrating zijn eigenlijk eindeloos: in materiaalsoort, kleur, grootte en toepassing: “De grote
60 x 60 tegels zijn enorm populair. Dat geldt zeker voor de
keramische tegel, niet alleen door zijn fraaie uitstraling. Hij krast
en verkleurt niet en is keihard en slijtvast. Keramiek is ook nog
eens heel onderhoudsvriendelijk. Omdat deze tegels nauwelijks
water opnemen en vuil zich bijna niet kan hechten, kun je ze
snel schoonmaken.”
Webwinkel
Zeldenrust Sierbestrating is tevens het adres voor schanskorven,
tuinhout, hekwerk, tuinhuisjes, verlichting en buitenhaarden.
“We kunnen tevens de complete tuinaanleg, inclusief bestrating en bijvoorbeeld het plaatsen van een tuinhuis, verzorgen.
Het maakt niet uit of het om een grote of kleine tuin gaat. We
bieden altijd service en kwaliteit en houden altijd rekening met
het beschikbare budget.”
Op de site van Zeldenrust Sierbestrating, www.zeldenrustsierbestrating.nl, vind je meer informatie over de verschillende leveranciers en de materialen. In de webwinkel zijn alle producten
overzichtelijk gesorteerd, zodat je makkelijk en snel een keuze
kunt maken. Het bedrijf levert door heel Nederland. De levertijd
is 3 tot 5 werkdagen. Wil je alles eerst eens komen bekijken,
kom dan gewoon langs in de showtuin. Zeldenrust Sierbestrating is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00
uur.
Zeldenrust Sierbestrating, Bloemakkers 7 Gieten.
Telefoon: 0592-262533.

Restaurant Hotel Bieze is na een grondige renovatie alleen nog
vanaf de buitenkant herkenbaar…
begonnen, waarbij we zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van regionale ondernemers en ook onze
maatschappelijke verantwoording hebben genomen door zoveel mogelijk met duurzame materialen te
werken en voor de op maat gemaakte meubels en kastdeuren de sociale werkplaats ‘Ability’ in te schakelen. En je ziet het resultaat! Het is echt prachtig geworden! We krijgen louter positieve reacties. Dat is erg
ﬁjn om te horen, dat doet ons erg goed, dat gasten het zo waarderen waar we ons zo voor inzetten."
Metamorfose
Restaurant Hotel Bieze is niet alleen uiterlijk van een nieuwe, prachtige en comfortabele jas voorzien,
ook het ‘innerlijk’ heeft een metamorfose ondergaan. Enkele voorbeelden: een nieuwe chef-kok die
verantwoordelijk is voor de vernieuwde menukaart. Meer en langer gelegenheid om gezellig te loungen.
Hotelkamers zijn voorzien van comfortabele grote bedden met uitstekende voorzieningen waarbij het
mogelijk is om zelf een kopje heerlijke geurige espresso te zetten om relaxt wakker te worden (en dat
vanaf 54,50 euro p.n.!). De nachtportier die ’s nachts een oogje in het zeil houdt. Het ontbijt dat vers
aan tafel wordt geserveerd in plaats van in buffetvorm. De wijnkaart die het nu mogelijk maakt om alle
wijnen ook per glas te bestellen in plaats van per ﬂes. "Kortom, bijna alles is veranderd", vat Elly Bakker
de metamorfose samen. "Maar de gastvrijheid staat boven alles. Thuis voelen is misschien te veel gezegd,
maar dat is wel waar wij zo dicht mogelijk naar proberen te streven."

door Jaap Ruiter
Het bekende ‘Restaurant Hotel Bieze' uit Borger heeft een rigoureuze verbouwing ondergaan,
waardoor vele vaste gasten zich bij binnenkomst waarschijnlijk eerst weer eens opnieuw moeten
oriënteren. Het pand is aan de binnenkant bijna volledig gestript waarna vrijwel alles opnieuw
onder handen is genomen. Resultaat is een modern, fris, open en zeer gastvrij geheel waar oude
en nieuwe gasten zich helemaal thuis gaan voelen. Het nieuwe Restaurant Hotel Bieze is alleen
nog vanaf de buitenkant herkenbaar…

Middelpunt van de ontmoeting
Voor hele grote gezelschappen wil Restaurant Hotel Bieze ook gastheer zijn. "Daarbij maakt het niet uit
of het om zakelijke diners, vergaderingen, bijeenkomsten of familiefeesten gaat", legt Pieter-Jelle Hoogsteen uit. "We zijn een allround en gastvrij horecabedrijf waar iedereen welkom is. Ook willen wij weer
gastheer zijn van de diverse verenigingen in Borger en omgeving. Restaurant Hotel Bieze moet weer het
middelpunt van de ontmoeting worden. Daarnaast bieden wij als extra service uitgebreide catering op
locatie."

Gastvrij, thuis voelen en vlotte en attente bediening
‘Thuis voelen’ is het uitgangspunt van Elly Bakker en Pieter-Jelle Hoogsteen, die vanaf de heropening op
28 maart j.l. de scepter zwaaien in het vernieuwde Restaurant Hotel Bieze. Gastvrijheid staat hoog in het
vaandel bij het nieuwe ondernemers-duo, dat kan bogen op jarenlange horeca-ervaring. "Gasten moeten
zich vooral welkom voelen", legt Elly Bakker enthousiast uit. "Wij willen meer de nadruk leggen op het
restaurant en geassocieerd worden met gastvrij, ongedwongen en de plek waar je gewoon lekker kunt
eten en drinken, attent en vlot wordt bediend en vooral je zelf kunt zijn. Daarbij maakt het niet uit of je
even snel een kopje kofﬁe met een appeltaartje wil nuttigen, met vrienden alleen wat wil drinken, heerlijk
uitgebreid wilt eten en daarna loungen bij de gezellige gashaard met comfortabele stoelen en banken of
na wilt genieten op het terras. Ja, en uiteraard kun je ook blijven slapen!"
Alleen maar positieve reacties
Voor Elly Bakker en Pieter-Jelle Hoogsteen ging een wens in vervulling toen ze hoorden dat de eigenaren van Restaurant Hotel Bieze op zoek waren naar een nieuwe exploitant. "Dit kwam precies op het
goede moment op ons pad", zegt Pieter-Jelle Hoogsteen. "We waren toe aan een eigen onderneming en
hebben onze plannen en ideeën op tafel gelegd. De eigenaren waren direct erg geïnteresseerd en werden
steeds enthousiaster. Zij zagen het ook helemaal zitten. Vervolgens zijn we met de verbouw en renovatie

www.restaurantbieze.nl
Het volledig vernieuwde Restaurant Hotel Bieze is nog steeds gevestigd aan de Hoofdstraat 21 in Borger. Telefoon: 0599-745200. Voor een fraaie impressie van het vernieuwde Restaurant Hotel Bieze kunt
u een kijkje nemen op www.restaurantbieze.nl of een bezoekje brengen op de Facebook-pagina.
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'@win de hoorspecialist' vertelt u het echte verhaal…
door Jaap Ruiter
Na een uitstekende opleiding en ruim 9 jaar ervaring
is Edwin Scholten onlangs voor zichzelf begonnen met
‘@win de hoorspecialist’ aan de Exloërweg 9 in Odoorn.
“Om de klant het beste te kunnen adviseren en te bedienen dien je als audicien volstrekt onafhankelijk te zijn”,
opent Edwin Scholten het interview. “Daarom heb ik bewust gekozen om niet merkgebonden te zijn. Want ben
je dat wel dan kies je toch voor dat bepaalde merk en de
daarbij behorende provisie, terwijl dat niet altijd in het
belang van de klant is…”
Geluidsbeleving is heel persoonlijk
Behalve onafhankelijkheid is Edwin Scholten ook een echte
vakgek. “Het gehoor is al heel lang een passie van mij. Het
is maar een klein onderdeel van ons lichaam, maar is o zo
geavanceerd en complex. Ieder mens heeft een eigen beleving als het om geluid gaat. Daarom steekt het aanmeten
van het juiste gehoorapparaat ook zo nauw. Helaas hebben
ziektekostenverzekeraars gemeend om voor een deel op

de stoel van de audicien te moeten gaan zitten en hebben
een vragenlijst ontwikkeld die leidend is wat betreft de keus
voor een hoortoestel. Terwijl geluidsbeleving juist zo persoonlijk is en niet te vangen is in een lijst.”
Met technische aanpassing beter gehoorapparaat
Om u toch het hoortoestel te gunnen dat het beste voor u
geschikt is, ook al wil de ziektekostenverzekaar u anders
doen geloven, kunt u bij ‘@win de hoorspecialist’ voor een
aangepast gehoorapparaat kiezen. “Stel dat uit de vragenlijst blijkt dat iemand met gehoorproblemen in categorie 3
thuis hoort, terwijl uit uitgebreide en deskundige intake en
meting blijkt dat de levensbehoefte meer techniek nodig
heeft, lever ik een categorie 3-toestel voor de daarvoor geldende vergoeding, maar pas ik de techniek zodanig aan dat
het apparaat veel beter functioneert en dus veel beter aansluit wat men nodig heeft”, legt Edwin Scholten uit. “Ja, dan
moet men wel bijbetalen. Maar ik zou juist zeggen, doe je
zelf niet te kort met een zogenaamd gratis gehoorapparaat,
want je moet er wel vijf jaar mee doen! En ik zou mensen
willen uitnodigen om naast
de reclame ook het echte
verhaal te horen en daarna
een keus te maken.”
Ook behandeling van tinnitus
Edwin Scholten is behalve
gediplomeerd audicien, ook
STAR-geregistreerd waardoor er strenge eisen worden
gesteld aan pand, opleiding,
testruimte en apparatuur.
Vanwege zijn specialistische
kennis werkt hij samen met
huisartsen en KNO-artsen
en heeft bij sommige huisartspraktijken ook zitting.
Verder heeft Edwin Scholten
zich gespecialiseerd in het
behandelen van de vervelende aandoening tinnitus.
Naast persoonlijke aandacht
kunnen klanten er verzekerd

van zijn dat de keus voor een gehoorapparaat echt onafhankelijk wordt gedaan. “Ik ben niet merkgebonden en kies
pas na een uitgebreide meting samen met de klant voor
het beste apparaat. Ongeacht of het van het merk Widex,
Oticon, Unitron of Phonak is. Nee, ik hanteer geen grote
marge omdat ik weinig bedrijfskosten heb. Ik doe alles zelf.
Voor mij is er maar één belang, en dat is het belang van de
klant. Ik ben geen audicien geworden om rijk te worden,
maar vooral omdat ik het een prachtig vak vind.”
www.edwindehoorspecialist.nl
Wilt u het echte verhaal horen wat betreft gehoorproblemen?
En een juiste keuze maken voor de komende vijf jaar? Dan
kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ‘@win de
hoorspecialist’, gevestigd aan de Exloërweg 9 in Odoorn.
Telefoon: 0591-56 19 17. Voor meer (echte) informatie kunt
u een kijkje nemen op www.edwindehoorspecialist.nl.
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HKB Hoving Kunststofbouw voor als het echt mooi, strak, goed en af moet zijn!
door Jaap Ruiter
Niet verhuizen maar de huidige woning opknappen is voor steeds meer mensen een optie.
Omdat er meestal wordt gekozen voor renovatie zonder vervolgonderhoud komt men vaak uit
bij HKB Hoving Kunststofbouw uit Gieten. Het bedrijf van Gerrit-Jan en Hennie Hoving biedt
een breed pakket aan mogelijkheden: kozijnen (met houtstructuur en tweekleurig), deuren,
schuifpuien, dakkapellen, dakramen, gevelbekleding, dakgoten, windveren, inzet horren, plissé
horren, screens en rolluiken.
Tien jaar garantie
HKB Hoving
Kunststofbouw
levert producten volgens de
bouw NEN-norm,
KOMO-keurmerk
en politiekeurmerk.
Daarnaast krijgt u
ook nog eens tien
jaar garantie. En
dat alles voor een
uitstekende prijskwaliteitverhouding. Het plaatsen
en aanbrengen
gebeurt door een
eigen deskundig
montageteam
met jarenlange
ervaring. “Als wij
geweest zijn dan is
het ook echt áf!”,
zegt Gerrit-Jan Hoving. “Het is schoon
en netjes en na een doekje over de vensterbanken kunnen de bloemen weer voor de ramen.
Bovendien werken we aaneengesloten aan een klus.”
Strak, tochtvrij en volledig afgewerkt
HKB Hoving Kunststofbouw bestaat dit jaar 20 jaar. Daarvoor was Gerrit-Jan Hoving ook al werkzaam in deze branche waardoor er geen geheimen meer zijn voor deze specialist in kunststof. “Ik
kom persoonlijk inmeten waarna een offerte volgt”, legt Gerrit-Jan Hoving uit. “Als men het te
duur vindt kunnen we de kozijnen ook in fases plaatsen. Dat is geen probleem. Elk kozijn komt
apart op de offerte te staan. Leveringen en plaatsing in overleg! Het monteren van de kozijnen
gaat met de nodige kwaliteit gepaard. We werken altijd met stelkozijnen waar de kunststofkozij-

nen vervolgens tegenaan worden bevestigd. Het resultaat is strak, tochtvrij, zonder kitranden of
tochtband en volledig afgewerkt.”
Kwaliteit
Omdat HKB Hoving Kunststofbouw uitgaat van kwaliteit kan het zelfs voorkomen dat een klus
wordt geweigerd. “Laatst kreeg ik een aanvraag voor een prachtige boerderij van kunststof
kozijnen te voorzien die helemaal niet bij het pand passen omdat de klant wenste een vlak en
wit profiel (kozijn) zonder tussenstijlen. Dan weiger ik deze klus aan te nemen. Daar verbinden
wij onze naam echt niet aan. Als wij geweest zijn wil ik dat er nieuwsgierig wordt geïnformeerd
wie dat staaltje
vakmanschap heeft
geleverd”, vertelt
Gerrit-Jan Hoving, die
er vervolgens aan toe
voegt dat alles wat
van hout kan worden
gemaakt ook in
kunststof-uitvoering
kan worden geleverd.
“Zelfs rondingen. Wat
dat betreft hebben
we al hele bijzondere
dingen gemaakt.”
www.hkb-gieten.nl
Het laagdrempelige
bedrijf met showroom voor prachtige
en duidelijke voorbeelden is gevestigd
aan de Hoevenkamp
4 in Gieten. Telefoon:
0592-266010.
U kunt ook een
kijkje nemen op
www.hkb-gieten.nl.
Ook op Tweede Paasdag is de showroom
open van 10.00 tot
17.00 uur! Een hapje
en een drankje staan
klaar.
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Willie Oosting Caravans voor onderhoud, reparatie en keuring van caravan en camper
Door Marja Kiel
Bij de eerste zonnestralen begint het bij menigeen al weer te kriebelen: lekker met de caravan of
camper eropuit. Maar u wilt dan wel zeker weten dat alles in orde is. Willie Oosting Caravans in
Stadskanaal is hét adres voor onderhoud, reparatie en keuring van caravan en camper.
Veilig op weg met caravan of camper
Willie Oosting zit ruim 25 jaar in ‘caravan-vak’. Sinds vorig jaar is daar ook de camper bij gekomen. “Net
als het reguliere onderhoud aan de auto, is het belangrijk om de caravan of camper te laten nakijken. Je
wilt immers wel veilig op weg. De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan caravan en camper zijn
vergelijkbaar, vandaar dat we nu ook campers doen.” Onderhoud, reparaties en keuringen vinden altijd
plaats volgens de BOVAG voorwaarden. Bij Willie Oosting Caravans kunt u bovendien terecht voor het
inbouwen van accessoires of bijvoorbeeld het monteren van een mover.
Schadeherstel
Mocht de camper of caravan onderweg of door onverwachte weersomstandigheden toch beschadigd
zijn, dan biedt Willie Oosting Caravans passend schadeherstel. In de moderne werkplaats wordt schade
aan zijwanden, ramen of andere onderdelen perfect gerepareerd. “Wij kunnen bijvoorbeeld scheuren
in kunststof voorfronten honderd procent onzichtbaar herstellen. Deze fronten worden niet meer geleverd en het zou dus anders kunnen betekenen dat je afscheid moet nemen van je camper of caravan.
Met het CaravanRepair concept ziet de beschadigde wand er als nieuw uit, met het originele profielpatroon en de originele kleuren. Voordeel is dat je niet alles hoeft te vervangen. Tevens repareren we kleine
deukjes, waarmee ook oudere caravans en campers er weer mooi strak uitzien.”

En bent u verzekerd, dan kost het u verder niets. Het bedrijf is namelijk bij alle verzekeringsmaatschappijen aangesloten als erkend schadehersteller en verzorgt het gehele
schadetraject tot en met de afhandeling met de verzekeringsmaatschappij.
Mobiliteitsservice
Om het u helemaal gemakkelijk te maken, biedt het Stadskanaalster bedrijf de mobiliteitsservice voor klanten in de omgeving van Stadskanaal. “Kleine mankementen repareren wij ter plekke. Men hoeft dan dus niet met de caravan naar ons toe te komen, want
wij komen naar de camping of bij de klant thuis.” Beschikt u over een stacaravan? Laat
ook dan het periodieke onderhoud verrichten door Willie Oosting Caravans.
Verhuur en verkoop
Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte caravans, aanhangwagens, bagagewagens
en paardentrailers, heeft Willie Oosting Caravans verschillende huurmogelijkheden, bijvoorbeeld huurcampers of -caravans. “Zeker wanneer je er over denkt een camper of
caravan aan te schaffen, is dit dé kans om te ervaren hoe het is om op deze manier op
vakantie te gaan.”
Voor meer informatie kijkt u op www.willieoostingcaravans.nl en
www.willieoostingcampers.nl. Willie Oosting Caravans, Steenhouwer 19D,
9502 EV Stadskanaal. Telefoon: 0599-658409.
Internet: www.willieoostingcaravans.nl.
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De Hondsrug Schoenmode helpt
u met een goede gezondheid

Door Marja Kiel
Frans Jan en Yvonne Lubberts van de Hondsrug Schoenmode zijn van mening dat
goede schoenen bijdragen aan een goede gezondheid: “Je voeten veranderen naarmate je ouder wordt. Daar moet je je schoenen eigenlijk op aanpassen om te zorgen voor betere ondersteuning.” Bij de Hondsrug
Schoenmode slaagt u zeker. De schoenenzaak in
hartje Borger biedt een uitgebreide collectie damesen herenschoenen van vele topmerken.
Het fundament van het lichaam
“Je voeten vormen in feite het fundament van je lichaam.
En net als bij een gebouw zorg je ervoor dat dat fundament in orde is. Maar je voeten veranderen wel als
je ouder wordt. Ze worden vaak wat breder en platter
en dat kan problemen opleveren. Met goede schoenen
kun je bijvoorbeeld rug- of hoofdpijnklachten verminderen. Wij helpen onze klanten graag met een goede gezondheid”, luidt de kern van de boodschap van Frans
Jan en Yvonne. De Hondsrug Schoenmode heeft volop
kwaliteitsschoenen met een verwisselbaar voetbed. Ze
zijn natuurlijk comfortabel, modieus en passend bij uw
outfit.
Het perfecte advies voor een perfect paar schoenen
De Hondsrug Schoenmode is een heerlijk gemoedelijke
schoenenzaak, waar u kunt rekenen op een deskundig
advies. Of u nu een paar comfort- of gemaksschoenen,
trendy sneakers, korte laarsjes of mooie sandalen zoekt:
het team van De Hondsrug Schoenmode helpt u bij het
maken van de juiste keuze. Kwaliteit en comfort staan
daarbij voorop. In de winkel vindt u uiteenlopende topmerken voor dames en heren, zoals Pikolinos, Wolky,
Durea, Gabor, Ecco, Piedi Nudi, Van Lier, Australian en
veel meer.
Heel populair dit voorjaar zijn sneakers: “Alles kan als
het om sneakers gaat. Ze zijn helemaal hip en in alle
kleuren verkrijgbaar. Wij hebben leren sneakers van onder meer van Gabor en Durea. Ze hebben een verwisselbaar voetbed en bieden uitstekende ondersteuning.”
De sneakertrend zet trouwens door naar het najaar.
“Ook dan hebben we natuurlijk volop sneakers. We zijn
er alweer op voorbereid”, vertelt Frans Jan.
Pedicure en podoloog
Om de voeten de beste ondersteuning te geven, kunt u
steunzooltjes laten aanmeten. Het is eveneens mogelijk
om in de winkel standaardzooltjes te plaatsen: “Het levert
je meteen meer comfort op. We hebben een apparaat in
de winkel, waarmee we de voeten kunnen opmeten en
de zooltjes ter plekke kunnen monteren.” Dat geldt ook
voor sandalen met een verwisselbaar voetbed.
Mochten steunzooltjes noodzakelijk zijn, dan kunt u ook
gewoon terecht bij De Hondsrug Schoenmode. Elke vrijdag is gediplomeerd register-podoloog Ronald Boertien
aanwezig in de winkel. Met behulp van supplementen
verhelpt hij tal van lichamelijke problemen en voetklachten. Ronald werkt uitsluitend op afspraak. Ook aan mooi
verzorgde voeten wordt gedacht: voor een pedicurebehandeling kunt u een afspraak maken voor de dinsdag of
donderdag bij Grietje van Wijk, tevens één van de ervaren verkoopadviseurs van de schoenenzaak.
De Hondsrug Schoenmode staat voor kwaliteit, comfort,
een deskundig advies en gezellig winkelen onder het genot van een kopje koffie. Vlakbij de winkel is voldoende
(gratis) parkeergelegenheid. Kom gerust eens langs
en ervaar wat De Hondsrug Schoenmode u te bieden
heeft.
De Hondsrug Schoenmode, Torenlaan 2 Borger.
Telefoon: 0599-236350.
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Van Schie Graafwerk ‘haalt het beste uit uw stuk grond’
Door Marja Kiel
Van Schie Graafwerk in Eeserveen is actief in het graven met laser. Het allround
graafbedrijf richt zich naast graafwerk voor de agrarische sector onder andere op
graafwerkzaamheden voor de overheid en particulieren. Of het nu gaat om leidingwerk voor de glastuinbouw, het aanleggen van waterbassins, cultuurtechnische werken, het egaliseren van sportvelden of de aanleg van uw tuin: Charrel van Schie weet
altijd het beste uit uw stuk grond te halen.
Recht en strak
Charrel van Schie streek een aantal jaren geleden neer in Eeserveen. Sinds vijf jaar heeft
hij hier zijn eigen bedrijf. Jarenlang werkte Van Schie als loonwerker in de glastuinbouw in
het westen van ons land. Met dit werk heeft hij echt de fijne kneepjes van het vak geleerd:
“Ik deed voornamelijk leidingwerk. Dat moet heel secuur, onder afschot. Vanwege de waterbeheersing in de kassen moet alles zo strak en recht mogelijk zijn.” Vanuit het Westland
kwam hij ook terecht in de glastuinbouw in andere delen van het land. En zijn expertise
heeft hem zelfs naar het buitenland gebracht, naar bijvoorbeeld Hongarije en Turkmenistan. Met enige regelmaat werkt hij bovendien in Amerika, waar hij betrokken is bij specialistisch werk als de aanleg van waterbassins.
Meer dan graafwerk

Van boerenerf tot sportveld en van manege tot tuin
Veel van het werk van Van Schie Graafwerk richt zich op de agrarische sector, zoals het
leggen van kuilplaten of het verzorgen van erfverhardingen. Speciaal voor het egaliseren
heeft Van Schie een trekker en schuif met laser aangeschaft: “Met behulp van de laser kun
je de ondergrond voor sportvelden, natuurgras en kunstgras perfect egaliseren. Dit egaliseren met laser noem je ‘precisie kilveren’. Mijn machines kunnen trouwens ook uitstekend
ingezet worden voor de wegenbouw, straatwerk, industrieplaten, hallen, kwekerijvelden,
kassen en voor de aanleg en het onderhoud van manegebodems, paddocks en longeercirkels.”
Hij vindt zijn werk beslist geen massawerk, integendeel: elke opdracht stelt weer andere
eisen aan zijn vakmanschap. Zo was hij betrokken bij de renovatie van Madurodam in Den
Haag en bij de aanleg en renovatie van de natuurlijke biotopen van Diergaarde Blijdorp
in Rotterdam. En dat is toch wel iets anders dan alleen maar ‘rechttoe rechtaan’ graven.
“Blijdorp was een klus die ruim vijf jaar in beslag heeft genomen. Het ging hier vooral om
de aanleg van beekjes, bamboebossen en meer. Mijn werk is juist heel creatief, het is veel
meer dan ‘simpel’ graafwerk. Er zijn nooit standaardoplossingen. Of het nu gaat om een
tuin, erf, leidingwerk voor de glastuinbouw of grote werken aan parken en beschoeiingen:
je moet echt werken vanuit een bepaalde visie. En dat maakt het juist zo leuk”, vertelt Van
Schie enthousiast.

Voor het beste voor uw stuk grond:
Van Schie Graafwerk,
Brammershoopstraat 29 Eeserveen.
Telefoon: 06-23917609.
Voor meer informatie:
www.vanschiegraafwerk.nl

Daarnaast is Van Schie Graafwerk het adres voor grondbewerkingen als roteren, frezen,
spitten en graszaaien. “Wanneer men een grote tuin wil aanleggen of veranderen, dan kan
ik zorgen voor het verplaatsen of verwijderen van bomen en struiken, het doorwerken en
weer egaliseren van de grond, het inzaaien van de gazons, de aanleg van een vijver en
noem maar op.”
Verhuur stalen rijplaten
Wanneer u een tijdelijke verharding nodig hebt voor bouwactiviteiten of als inrit, dan kunt u
bij Van Schie Graafwerk terecht voor stalen rijplaten. Het bedrijf levert en legt de rijplaten,
zodat u zonder problemen met zwaar materieel het terrein kunt betreden.
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“Genieten met liefde” bij Bistro LUF

Vanaf 3 april is de keuken vanaf 12.00 uur geopend. Wij serveren dan ook lunch!

Door Marja Kiel
Oktober vorig jaar openden Lorance Kunst en Christiaan Wijnants aan het Lutkenend in Gasselte de deuren van Bistro LUF. Het restaurant is de perfecte plek voor
een diner, een hapje en een drankje op het terras of een feestje. Vanaf 3 april kunt u
bij Bistro LUF tevens terecht voor de lunch, die bij mooi weer ook buiten op het terras geserveerd wordt.
Met liefde bereid
Lekker koken, met liefde voor het vak: het zit chef kok Lorance van Bistro LUF in het bloed.
Het is een voorwaarde voor genieten aan tafel. Bijvoorbeeld van een heerlijke saté van
de haas, biefstuk of carpaccio. “We hebben een mooie stabiele en vooral ook transparante kaart. We hechten aan de kwaliteit van onze gerechten. Onbewust gebruiken we veel
streekproducten. De biefstuk bijvoorbeeld komt van koeien die bij Rolde in de wei lopen.
Eerlijk en duurzaam.”, legt ze uit.
De bijgerechten zijn los bij te bestellen. Het voordeel daarvan is dat u uw eigen keuze kunt
maken. Gastheer Christiaan vult aan: “Bovendien is het ook nog eens veel duurzamer,
want we zijn op deze wijze veel bewuster bezig met de voedselbereiding. Vaak krijg je immers meer op je bord dan je op kunt. Dat hoeft nu dus niet. Je bestelt heel eenvoudig frites,
gepofte aardappel of een salade bij het hoofdgerecht.”
Voor elke gelegenheid de perfecte locatie
Buiten de menukaart om biedt Bistro LUF verscheidene andere gerechten, bijvoorbeeld
een viergangen verrassingsmenu. Bovendien kunt u gerechten kiezen die op het krijtbord
in het restaurant staan vermeld. Het is voor Lorance en Christiaan een ideale manier om u
nieuwe gerechten voor te schotelen. Wilt u iets bijzonders of heeft u speciale dieetwensen,
dan kunt u dat van tevoren aangeven.

je lekker vindt, dat je eigenlijk meer gerechten
zou willen proberen. Met foodsharing kan dat.
Wij bieden dit per tafel aan. Iedereen aan tafel bestelt daarbij gewoon zijn eigen gerecht
en vervolgens wordt alles centraal op tafel
gezet. Daardoor heb je niet alleen je eigen
gerecht, maar mag je ook genieten van de
andere gerechten.”
Hoe u het ook wenst, Bistro LUF biedt ‘gewoon’ lekker eten in een warme, huiselijke
sfeer, waarbij de smaak en de kwaliteit op
nummer één staat. Alle gerechten worden zelf
bereid met eerlijke, natuurlijke producten.

Bistro LUF

Lutkenend 8 te Gasselte
Tel: 0599 313 500 | Mobiel: 06 51 41 92 89
info@bistroluf.nl | www.bistroluf.nl

Lunches
Vanaf 3 april biedt Bistro LUF tevens lunches. Elke dag, met uitzondering van de dinsdag,
kunt u er in het voorjaar en in de zomer vanaf 12.00 uur terecht voor sandwiches, warme of
koude broodjes, tosti’s, salades of plates. En voor wat later op de dag beschikt Bistro LUF
over een uitstekende borrelkaart. “Je kunt daarbij denken aan een soort tapas, maar dan
wel met een Nederlands-Franse twist.”
U geniet binnen of buiten op het terras van uw lunch, hapje en drankje en bent lekker even
weg van de drukte van alledag of heeft een zalig rustpunt tijdens een ﬁets- of wandeltocht.
Bistro LUF heeft twee terrassen waar het de hele dag heerlijk toeven is. Op het beschutte
en zonnige tuinterras aan de achterzijde heeft u in de zomermaanden tegen de avond vaak
nog een extra bonus door het decor van een adembenemende zonsondergang.

Heeft u een feestje te vieren, dan staat Bistro LUF graag voor u klaar. Voor elke gelegenheid heeft het restaurant het juiste arrangement, bijvoorbeeld voor een onvergetelijke bruiloftspartij. Of ga voor een high tea of een uitgebreid buffet om een verjaardag te vieren. De
bistro is voor elke feest een ideale locatie.

Bent u trouwens op de elektrische ﬁets, dan kunt u bij het restaurant uw ﬁets opladen. Zo
kunt u na de lunch weer zorgeloos op pad door het prachtige Drentse land.

Foodsharing
Dé trend van 2015 is foodsharing, vertelt Christiaan: “Het idee erachter is dat men altijd
graag elkaars gerechten wil proeven. Vaak staan er op een menukaart zoveel dingen die

Bistro LUF, Lutkenend 8 Gasselte. Voor reserveringen belt u: 0599-313500. Ook kunt u via
de website reserveren. Bistro LUF is vanaf 3 april geopend van 12.00 uur tot 21.00 uur (in
de wintermaanden vanaf 16.00 tot 21.00 uur). Het restaurant is op dinsdag gesloten.

Meer weten, kijk dan eens op www.bistroluf.nl.
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Service en nazorg is het
visitekaartje van InfraGilde
Uw straatwerk perfect gelegd
door InfraGilde uit Borger

door Week in Week uit/Martin Zaagman
InfraGilde Bestratingen uit Borger staat al jaren
garant voor een nette en vlotte uitvoering van
bestratings werkzaamheden in Noord Nederland. Service en nazorg zijn niet alleen belangrijk voor de klant maar ook voor ons; dit is volgens Frank Schuring, eigenaar van InfraGilde,
het succes van zijn bedrijf. InfraGilde heeft zich
vorig jaar goed in de markt gezet met ondermeer een schitterend aangelegde show tuin
en mooie opdrachten. “Als ik terug kijk naar
2014 doe ik dat als een tevreden ondernemer.
De showtuin aan de Strengenweg 1d is zo goed
als klaar. Hierdoor kan ik de mensen laten zien
welke verschillende materialen er zijn en de inpassing in ieder gewenste situatie. Aan de hand
hiervan kan InfraGilde uitstekend adviseren in de keuze van materiaal.. Daarnaast heb
ik leuke, mooie en uitdagende opdrachten mogen uitvoeren waarin ik heb kunnen laten
zien waar InfraGilde goed in is”.
InfraGilde: van grondwerk tot aan sierbestrating.
Kwaliteit en klantgerichtheid zijn zaken die hoog in het vaandel staan bij InfraGilde. De vakkundig opgeleidde Frank Schuring staat samen met betrouwbare regionale ondernemers,
zoals grondverzet bedrijven klaar, voor u en uw bedrijf. Of het nu gaat om een groot project
bij een bedrijf of om uw eigen achtertuin
of oprit, met InfraGilde haalt u kwaliteit
in huis. U kunt InfraGilde dan ook inzetten
voor diverse werkzaamheden, variërend
van grondwerk tot aan sierbestrating. Aan
de hand van een in een tekenprogramma
gemaakt ontwerp, bespreekt Frank de mogelijkheden van de uit te voeren werkzaamheden. Doordat er gebruik wordt gemaakt
van de nieuwste technieken en machines
zal de opdracht snel en naar tevredenheid
worden opgeleverd. Frank Schuring: “Ik ben dan ook trots om te melden dat mijn bedrijf
al een groot aantal opdrachtgevers heeft, waar regelmatig werkzaamheden voor worden
verricht”. Ondernemers uit Borger en Odoorn zijn onder andere klanten waar InfraGilde
vorig jaar tot volle tevredenheid een totaal pakket aan straat- en tuinwerk heeft afgeleverd.
Iedereen is steeds meer van het buitenleven gaan genieten en de tuin wordt volgens Frank
Schuring steeds belangrijker voor de consument. De materialen die hiervoor gebruikt worden zijn bepalend voor de tuin. InfraGilde maakt uitsluitend gebruik van de beste materialen. “Een bestrating moet ook na jaren intensief gebruik er nog strak bij liggen en daarom
gebruik ik alleen materialen van A-kwaliteit”.
De mogelijkheden bij InfraGilde zijn veelzijdig
U kunt een meerwaarde aan uw tuin geven door
middel van een prachtig patroon, creëer een
onderhoudsvrije tuin door bijvoorbeeld gebruik
te maken van tegels of misschien wilt u uw kinderen meer speelruimte geven. Frank Schuring
komt graag vrijblijvend bij u langs om u te adviseren in alle mogelijkheden. Daarnaast verricht
InfraGilde ook riool en de daarbij behorende
graafwerkzaamheden voor bedrijf en particulier.
U kunt vertrouwen op een jarenlange ervaring
en gebruik van de allerbeste materialen. De mogelijkheden die InfraGilde u kan bieden zullen
veelzijdig zijn.
Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact op met InfraGilde in Borger en laat u op een
vakkundige en vrijblijvende wijze informeren over wat InfraGilde voor u kan betekenen. Of
kom geheel vrijblijvend langs om de showtuin (op afspraak) te bekijken. InfraGilde kunt
u vinden aan de Strengenweg 1d in Borger of bel met: 0655757057 voor meer informatie
kunt u ook kijken op www.infragilde.nl of www.facebook.com/Infragilde.nl
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O&Ki in Gieten: een kleinschalig kindercentrum met net dat beetje meer!
Door Marja Kiel
Opvang voor uw kind kiest u niet zomaar. U wilt graag opvang, waar uw zoon of dochter zich
veilig en vertrouwd voelt. En waar rekening gehouden wordt met uw wensen, zodat werken
en gezin perfect gecombineerd kunnen worden. O&Ki kindercentrum in Gieten biedt de best
mogelijke kinderopvang, ﬂexibel voor u als ouder en ideaal voor uw kind, met net dat beetje
meer.
Net dat beetje meer
Eigenaar Daphne Oldenziel legt uit: “Als ouder loop
je bij de keuze voor kinderopvang tegen verschillende punten aan, zoals de
openingstijden of de mogelijkheid of juist onmogelijkheid van het ruilen van
een dag. Ook kan het soms
lastig zijn om het ontbijt of
het avondeten samen met
je kind te plannen. Wij denken mee met het werkrooster en zorgen samen met de
ouders voor het beste voor
het kind. Wij zijn open vanaf half zeven ’s ochtends tot half zeven ‘s avonds. Het kind kan dan gewoon
aanschuiven bij het ontbijt. En geef je van tevoren aan dat je ’s avonds later bent, dan zorgen wij ervoor
dat het kind een verantwoorde warme maaltijd krijgt.”
O&Ki biedt meer praktische oplossingen. Zo komt er regelmatig een kinderkapper en kunnen kinderen
van de BSO, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, naar zwembad Het Zwanenmeer voor
de zwemles. Praktisch voor u en natuurlijk leuk voor de kinderen. Daarnaast is ruilen of extra/andere
dagen afnemen nooit een probleem.
Volop activiteiten
De kinderen ondernemen samen met de medewerkers van O&Ki allerlei activiteiten, van een bezoek aan
de kinderboerderij voor de kleinere kinderen tot een sportieve clinic of op stap met de boswachter voor
de kinderen van de BSO. De activiteiten worden uiteraard aangepast aan de leeftijd. Zo is bewust gekozen voor een groep 0 tot
2-jarigen die veel rust nodig hebben. “We gaan veel
naar buiten met de kinderen en bieden een heel
scala aan activiteiten aan.
Ze kunnen proeven van
verschillende sporten of
bijvoorbeeld meedoen met
het meeleeftheater. Tijdens
vakanties proberen we ze
echt een vakantiegevoel te
bezorgen. Als de kinderen
een leuke dag hebben, zijn
wij ook tevreden.”

Kleine groepen voor een huiselijke sfeer
Naast de babygroep 0 tot 2-jarigen heeft het kindercentrum twee peutergroepen voor 2 tot 4-jarigen. Daarnaast is er een jong BSO voor kinderen
van groep 1 t/m 3 in de raadszaal van het voormalige gemeentehuis en een sport BSO voor kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten. Zij gaan naar het
clubgebouw van de tennisclub op sportpark De
Goorns. Door de groepen klein te houden, weet
O&Ki een huiselijke sfeer te creëren.
Deskundig, betrokken en enthousiast
Eerste voorwaarde van de kinderopvang van
O&Ki is dat het veilig en vertrouwd is, voor u én
voor uw kind. Alle begeleiding wordt gedaan door deskundige, betrokken en enthousiaste pedagogisch
medewerkers. Minstens zoveel waarde hecht het kindercentrum aan de stimulering, ontwikkeling en
educatie van de kinderen, passend bij de leeftijd. “Met voorschoolse educatie worden de kinderen spelenderwijs alvast voorbereid op het naar school gaan. Ze hoeven niets en mogen ook gewoon lekker
spelen. Maar het kan echt uitdagend zijn voor kinderen die eraan toe zijn.”
Meer weten? Kijk dan eens op www.oenki.nl.
O&KI kindercentrum, Brink 20 in Gieten. Telefoon: 0592-820244.
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Stevig gelegen op de Hondsrug, dit jaar alweer 30 jaar, vindt u Tuincentrum Koudenburg Goed
in Groen. 16 september 1985 is het bedrijf begonnen aan de Borgerderweg 22 in het mooie
zanddorp Odoorn. Onder leiding van Jan Koudenburg is een prachtig bedrijf ontstaan. Een
bedrijf dat bekendheid geniet over de gehele Hondsrug en omstreken. Bijna iedereen kent
de bedrijfsauto’s in de prachtige Miami Blue kleur wel en natuurlijk ook onze mannen in de
rode jassen en zwarte broeken met witte letters.
Ons bedrijf bestaat eigenlijk uit vier onderdelen.
Aanleg, onderhoud, kwekerij en het hoofdkwartier het tuincentrum. Alle medewerkers zijn gediplomeerd en bezitten een grote hoeveelheid
vakkennis. De bedrijfscultuur staat borg voor
een zeer laag verloop onder de medewerkers.
Dat weten de vaste klanten te appreciëren.

tering. Niets is mooier dan klanten waar je een
langdurige tuinrelatie mee opbouwt.

Ons bedrijf heeft in de afgelopen jaren een geweldige klantenkring opgebouwd. Klanten die
trouw zijn en ons scherp houden, iedere dag
opnieuw. Onze klanten verwachten kwaliteit,
continuïteit en flexibiliteit. Een aantal klanten is
zelfs van het eerste uur. Klantentrouw is juist in
deze tijd een kostbaar goed. Dankzij deze mensen mogen wij iedere dag met z’n allen weer ons
geweldige vak uitoefenen. Onze klanten zijn allemaal verschillend, maar een ding hebben ze
gemeen: de passie voor tuinen. Passie en beleving, dat zijn de sleutelwoorden van het succes
van de afgelopen jaren. Als u dat heeft, bent
u bij Koudenburg Goed in Groen aan het juiste
adres.
In ons team werken plus minus
20 tot 25 mensen... Allemaal
verschillend. De
één vindt de aanleg prachtig, de
ander het onderhoud. Weer een
ander klimt het
liefst in de hoogste bomen om
ze te vellen of te
snoeien en weer
een ander voelt
zich het best op de kwekerij. Ikzelf (Robert)
voel me het best op het tuincentrum, tussen de
mensen. Samen zijn we Koudenburg Goed in
Groen.
Of het nu het knippen van een haag, schoonmaken van een dakgoot of het realiseren van
een grote tuin is, samen kunnen we het aan.
We doen het allemaal met evenveel plezier en
zorgvuldigheid. Ons bedrijf is zeer flexibel en we
kunnen snel iets realiseren indien dat nodig is.
We zijn sterk in snel handelen en realiseren van
grote projecten en tijden die gehaald moeten
worden.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons
terecht. Ons motto is: Zelf, Samen of alles Laten doen. Mooi is dat we mee mogen denken en
zelfs doen.
Als plantenliefhebber bent u bij ons op het juiste
adres. Wij zijn sterk in persoonlijke benadering
en aandacht, wat door onze klanten wordt gewaardeerd. Ten allen tijde kunt u bij ons terecht
voor raad en daad. Wij gaan voor diepte inves-

Ons tuincentrum is gelegen aan de rand van
een bosrijke omgeving. We begeven ons midden in de natuur. We werken dagelijks in de natuur. Passie voor de natuur en beleving in de natuur. We zijn sterk in de beplanting en hebben
daar ook de nodige kennis van. Beplanting vind
je bij ons van klein tot zeer groot. Wij kunnen
op de groei, maar ook gelijk volgroeid, inplanten. Stoort u zich aan het raam van de buren?
Misschien hebben wij de oplossing. Wij kunnen hagen plaatsen van 60 cm hoog tot 4 meter hoog. Wij zijn sterk in groen maar vooral in
meedenken. We gebruiken voor bemesting en
bestrijding zoveel mogelijk de producten van
Ecostyle. Ecostyle staat garant voor ecologisch
verantwoorde producten.
Bij ons staat 6 dagen per week de koffie en/of
thee klaar. Kom eens langs en maak kennis.
Graag leiden wij u rond en lichten wij u in over
ons. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen...
Graag zien we u op het tuincentrum!!! Waar u
onze volledig opnieuw ingerichte winkel kunt bewonderen. De winkel is helemaal gerestyled. De
winkel is uniek in de drie noordelijke
provincies!!! Vol passie en beleving wat
in iedere tuin past. Komt dat zien!!!!
U vindt Tuincentrum Koudenburg,
Goed in Groen, aan de
Borgerderweg 22 te Odoorn.
Tel. 0591 - 51 22 50 of kijk eens op
onze website: www.koudenburggroen.nl.
Met vriendelijke groet, Robert Tuintjer,
medewerker Tuincentrum Koudenburg.
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Van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds

Innovatief onderwijs op maat,
naschoolse activiteiten en
flexibele opvang
door Jaap Ruiter
Veel ouders zouden willen dat ze hun kroost naar het Kindcentrum
‘De Marke’ in Gieten konden sturen. Daar aan de Weegbree 21 heeft
het basisonderwijs een prachtige ontwikkeling doorgemaakt met als
doel om elk kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven in
de wereld van morgen. Door samen en zelfstandig te werken en te reﬂecteren op het werk, krijgt ieder kind de kans zichzelf en de wereld
te ontdekken. Kortom, innovatief onderwijs, naschoolse activiteiten
en ﬂexibele opvang op maat van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s
avonds.
Onderwijs van de nieuwe tijd
In Kindcentrum ‘De Marke’ wordt onderwijs voor de nieuwe nieuwe tijd,
'O4nt' genaamd. "O4nt is een nieuwe onderwijsvorm waar het kind zichzelf
en de wereld leert ontdekken en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt
van moderne digitale middelen", legt Gerjan Peeneman, directeur van ‘De
Marke’ uit. "Kernwaardes van O4nt zijn keuzevrijheid, zelfstandigheid en
samenwerking met als uitgangspunt het talent van het kind dat zoveel
mogelijk onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar werktempo, leerstijl en belangstelling. Ieder kind heeft een eigen leerroute en waar nodig bieden wij
extra ondersteuning en begeleiding door een pedagogische medewerker.
Het is onderwijs op maat."
skidkinderopvang
Het nieuwe Kindcentrum ‘De Marke’ is een samenwerkingsverband waarbij ook ‘skidkinderopvang’ is betrokken. "Net als het Kindcentrum ‘De Marke’ hebben wij een eigen visie
waar het om kinderopvang gaat", legt Hennie Klasens, regiomanager van skidkinderopvang, uit. "Wij willen bijdragen aan een mooie wereld waar kinderen de toekomst hebben,
en bieden ze alle mogelijke ontwikkelingskansen waar ze volgens ons recht op hebben.
Met skidkinderopvang zorgen wij er voor dat kinderen een ﬁjne en vertrouwde opvang met
betrokken en enthousiaste medewerkers wordt geboden. De organisatie heeft verschil-

lende locaties in de kop van Drenthe. Wij bieden gastouderopvang, peuterspeelgroepen,
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang tijdens lunchpauzes
op school en in de BSO."
Natuur en avontuur
De kinderdagcentra van skidkinderopvang bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. "In
de kinderdagopvang zijn groepen verticaal opgebouwd waarbij kinderen van verschillende
leeftijden in één groep zitten waardoor ze door middel van samen spelen van elkaar leren.
Kinderen krijgen bij ons de ruimte, tijd, aandacht en begeleiding om uit te groeien tot de
persoon die ze zijn”, vertelt Hennie Klasens. "En uiteraard maken we ook veel plezier! Natuur en avontuur zijn belangrijke pijlers van het pedagogische beleid van skidkinderopvang.
Zo is er bij het kinderdagverblijf in Gieten een
natuurlijke binnentuin gecreëerd en worden er
op de BSO allerlei spannende, uitdagende en
sportieve activiteiten georganiseerd."
Zomerspektakel en FC Skid
Dit jaar houdt skidkinderopvang voor de tweede keer een groot zomerspektakel tijdens de
zomervakantie op camping De Vledders in
Schipborg. "Al onze BSO’s kunnen daar een
week gebruik van maken zodat kinderen naar
hartenlust kunnen zwemmen, paardrijden,
in de speeltuin en in het bos spelen", besluit
Hennie Klasens. "Daarnaast organiseren we in
elke vakantie FC Skid-activiteiten voor kinderen van 8 jaar en ouder met ondermeer workshops op het gebied van natuur, sport, kunst
en cultuur."
www.demarkegieten.nl en
www.skidkinderopvang.nl
Wilt u het beste voor u kind zowel wat betreft
basisonderwijs als opvang voor en na school? Neem dan geheel eens vrijblijvend contact
op met Kindcentrum ‘De Marke’ aan de Weegbree 21 in Gieten, telefoon: 0592-263 113. Of
skidkinderopvang, telefoon 06 236 19 812. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen
op www.demarkegieten.nl of www.skidkinderopvang.nl.

CDS De Marke
De Weegbree 21
9461 KM Gieten
0592-263113
www.demarkegieten.nl
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HB Systems en Van het Huys Catering slaan handen ineen
Unieke samenwerking garandeert totale partyverzorging op iedere locatie

De heren Bruning (links) en Van Veen (rechts) toasten op de samenwerking
Begin maart 2014 hebben de Emmense bedrijven HB Systems en Van het Huys Catering de handen ineengeslagen. Hierdoor is
een exclusieve samenwerking op het gebied
van facilitaire verzorging en catering voor
elke gelegenheid ontstaan. Deze ijzersterke
collaboratie vertaalt zich in ongekende mogelijkheden voor een gezellig feest, waarbij alles
van begin tot eind compleet onder één vlag
tot in de puntjes geregeld kan worden.
Aan een grote tafel zitten ondernemers Harm
Brüning en Arnoud van der Veen. Tussen hen
in liggen vele foto’s van geslaagde feestjes die zij
verzorgd hebben. “We kennen elkaar al sinds de
lagere school”, zegt een lachende Harm, eigenaar
van HB Systems. “We deden sinds een paar jaar al
regelmatig zaken met elkaar waar ik de muziek en
aankleding deed en Arnoud de catering. We besloten onlangs echter dat het hoog tijd werd om
een echt samenwerkingsverband op te richten. We
spraken beiden uit dat daarbij alleen de totale tevredenheid van de klant geldt.”
Arnoud van der Veen beaamt dat. “HB Systems
heeft alles in huis om van een feestje een FEEST
te maken. Ze hebben alles om dat voor elkaar
te krijgen, zoals de modernste party-apparatuur,
mooiste feesttenten en de beste DJ’s. En wij met
Van het Huys Catering hebben onder andere de
beste horecamensen en top koks die de lekkerste
gerechten en drankjes maken. Combineer je die
krachten dan heb je een partyverzorging die afgezien van ons haast niet voorkomt in deze regio.”
VOOR IEDEREEN
Brüning neemt een slokje van zijn koffie. Van der
Veen neemt ondertussen het woord. “Voor de
goede orde: HB Systems en Van het Huys Catering zijn en blijven zelfstandige ondernemingen
met hun eigen expertises die apart van elkaar in te
huren zijn. Maar we vullen elkaar zo goed aan dat
de grootste winnaar de klant is. Als iemand om
eten bij een feestje vraagt, of andersom, dan kunnen wij diegene een enorm keuzepallet voorschotelen waarbij we bij hen thuis of in onze showroom geheel vrijblijvend kunnen adviseren over muziek, aankleding,
sfeer en catering.”
Harm Brüning laat talloze voorbeelden van locatiefeestjes voorbijkomen op zijn interactieve beeldscherm. De een nog mooier aangekleed dan de andere, maar allemaal met een gemeenschappelijke
deler: lekker eten en goede muziek.
“Heb je een feestje op een locatie? Dan komen wij geheel vrijblijvend
langs voor informatie. En dan denken we met je mee over alle aspecten van de gelegenheid: waar zet je de garderobe neer? Welke kleur
is belangrijk? In welke kleding moet het personeel lopen? Noem het
maar op, wij doen het!”
Arnoud van der Veen: “Op culinair gebied is bijna alles mogelijk.
Zo doen we aan koken op locatie waarbij we streek- en biologische
producten gebruiken. Goed eten en drinken is dus gegarandeerd.”
De kennis over lekker dineren is niet zo vreemd, want Van der Veen
heeft ruim vijftien jaar ervaring in zijn eigen goedlopende restaurant
in Odoorn.

DUUR?
Maar wie denkt dat het inhuren van HB Systems en Van het Huys
Catering een dure grap is, komt voor een aangename verrassing te
staan. “Een goed feestje hoeft niet duur te zijn, maar geen enkel
feestje mag een goedkope uitstraling hebben”, zegt Harm. “Met elk
type budget kan iedereen bij ons terecht en dan zorgen wij ervoor
dat het er altijd fantastisch uitziet en klinkt en het eten en drinken
heerlijk smaakt.”
DERTIG JAAR
“Bij elkaar opgeteld hebben we ruim dertig jaar ervaring in totale
partyverzorging”, meldt Arnoud trots. “Sterker nog,” zegt Harm,
“je kunt ons gerust partyprofessionals noemen. Klein of groot, we
staan er. We kunnen zelfs bestaande horeca ontzorgen. Desnoods
onder de vlag van de desbetreffende horecaonderneming.”
Arnoud neemt nog een keer het woord: “Met één telefoontje naar
ons haal je dus alles in huis voor een geslaagde feest, waarbij HB Systems de facilitaire zaken doet zoals muziek, licht en geluid en Van het
Huys Catering verzorgt dan het eten, drinken en de bediening.” “De
mooiste ambiance en het lekkerste eten; dat is waar wij voor staan”,
besluit Harm Brüning lachend.
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