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Wedeka Kringloop & Milieu:
plezier op werkvloer en rijkdom bij klant

Door Gerry Grave
Goed voor mens en milieu zijn ze: de mensen van Wedeka Kringloop & Milieu in De
Kanaalstreek en Veendam. Het begrip ‘goed’ kan het beste worden vertaald in de
prima dienstverlening die wordt geboden, maar ook andere belangrijke zaken zoals
het opleiden van mensen, het bieden van stageplaatsen, het bieden van werkplaatsen
voor vrijwilligers en werkaanbod leveren voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten met als grote doel hen te laten terugkeren in de werkmaatschappij.
Er zijn maar liefst vijf vestigingen van Wedeka Kringloop & Milieu: Veendam, Stadskanaal,
Ter Apel in de provincie Groningen en in Drenthe zijn er vestigingen in Borger en Gasselternijveen. Zes dagen per week zijn de winkels geopend voor het publiek. De winkels in Borger
en Gasselterijveen zijn vijf dagen per week open. De mensen kunnen er kijken naar de prachtige collecties die er wordt aangeboden. Niet alleen kijken uiteraard, maar ook kopen.
Het bedrijf is er heel content mee als er veel wordt verkocht, maar nadat met een aantal medewerkers is gesproken op de locatie in Veendam en Stadskanaal werd duidelijk dat de termen
‘kringloop’ en ‘recyclen’ toch wel twee heel belangrijke zijn. Ze hebben er plezier, doen hun
werk met heel veel plezier en vinden het prachtig te zien dat mensen tevreden binnenkomen
en ook op die manier vertrekken.
Plezier en recyclen is dus één. Tel daar dan een ander toverwoord bij op en laat dat woord
nu net de optelsom van plezier en recyclen zijn: ‘één’ dus. Wedeka Kringloop & Milieu is
inderdaad één: een hecht team dat bestaat uit personen die er niet voor zichzelf zijn, maar
voor elkaar, voor het team. Het plezier straalt dan ook van de eenheid af. Het is een genot om
te zien.
Dat dat een win-winsituatie oplevert, valt wel op, want de klanten in de winkel in Veendam keken ontspannen even rond, vroegen af en toe wat, dronken een kop koffie, aten soep of een
gehaktbal en gingen daarna weer even verder kijken. Ja, Wedeka Kringloop & Milieu is ook
klantvriendelijk. Wat heet: als je érgens ontspannen kunt winkelen op een heel leuke manier
dan is dat wel in Veendam, maar in al die andere vestigingen in de regio is het niet anders.
Een van de mensen die onderdeel uitmaakt van het team van Wedeka Kringloop & Milieu
in Veendam is Roy Esajas. Hij vervult de rol van bedrijfsleider in de Parkstad. Esajas kan het
beste worden omschreven als vriendelijk, begripvol, heel gewoon, enthousiast en sociaal: vijf trefwoorden die de inwoner
van Stadskanaal prima beschrijven. Er is vast nog een aantal
vergeten, maar de heer Esajas zal het niet deren. Hij is er voor
het bedrijf, voor het team en zou nooit boven de medewerkers gaan staan. Daar hij is veel te gewoon voor. ,,Iedereen
is hier gelijk. Je moet de mensen ook zo behandelen. Dat
vinden ze mooi en waarderen ze, maar zo ben ik ook. Het is
hier een heel prettige werksfeer.”
Esajas legde uit wat er allemaal gebeurt op de werkvloer,
welke afdelingen er zijn en zorgde en passant nog voor een
prachtige rondleiding door het werkelijk schitterende winkelpand in Veendam. ,,We gaan het binnenkort nog veranderen.
Het wordt mooier en moderner”, vertelde de bedrijfsleider.
Re-integratie is belangrijk: naast mensen in loondienst werken
er mensen met behoud van uitkering, maar ook vrijwilligers.
Een daarvan is Ria Oorburg. Na de rondleiding die liet zien
hoe alles er aan toe gaat bij het bedrijf vertelde Ria over haar
werkzaamheden in Veendam. Het laat zich al raden dat ook
bij haar het plezier op de eerste plaats staat. Ze werkt op de
afdeling ‘kleding’. Vijf jaar geleden begon Ria er met werken
met behoud van uitkering. ,,We zaten destijds in een uitkeringssituatie en toen ging ik bij Wedeka werken. Mijn man is
vorig jaar 65 geworden en ontvangt nu AOW. Daarom ben ik
er nu als vrijwilliger in dienst.” Ze geniet elke dag weer en er
zal dan ook geen dag voorbij gaan dat ze zonder zin naar haar
werk gaat. Vanaf oktober vorig jaar is ze twintig uur per week
als vrijwilliger aan de slag bij de kringloopwinkel.
Haar drijfveer is vooral het contact met de mensen en de
gezelligheid. ,,Ik vind het heel mooi een praatje te maken.

Geniet er echt van”, vertelde Ria. Ze sorteert kleding en schoenen, maakt alles netjes en ruimt
‘de boel’ op. Maar dat is nog niet alles. ,,Ik zit ook wel achter de kassa, vul spulletjes aan en
ik ben er als mensen vragen stellen.” Ria is dus een manusje van alles. Daar zijn er meer van,
want tijdens de rondleiding viel op dat menigeen ‘even inspringt’ uiteraard onder het mom:
‘dat doen we zo even, want we zijn er voor elkaar’.
Niet alleen de medewerkers zijn ontzettend blij en tevreden. Het geldt ook voor de klanten.
Twee van de vaste klanten zijn Janna en haar dochter. ,,Zet mijn achternaam er maar niet in,
hoor”, zei ze. Het zegt veel over de leuke, gewone mensen die ze zijn. Geen poespas, gewoon
zichzelf. Ze waren er voor hun plezier. Dat doen ze vaker. ,,Meestal zijn we hier elke week
wel een keer”, zei de dochter. Janna woont in
Hoogezand, haar dochter in Veendam. ,,We
maken er gewoon een heel mooie dag van
en dan blijft mijn moeder ook bij me slapen.
Prachtig toch?”
Ze komen dan ook ontzettend graag bij de
kringloopwinkel in Veendam. Ze kopen er van
alles, maar slagen vooral als ze weer leuke dingen zien en dan ideeën opdoen. ,,Dan zien we
weer iets en dan denken we van dat gaan we
maken”, vertelde Janna. Dochterlief voelt zich
ontzettend rijk als ze met al dat moois voor
weinig geld blij thuiskomt en dan ook nog eens
een heel gezellige dag heeft gehad: ,,Ik denk
niet dat Máxima blijer is. Dit is voor mij rijkdom.” En Janna knikte instemmend toe.
Wedeka Kringloop & Milieu is er voor iedereen: zes dagen per week met een grote collectie
kleding, boeken, witgoed, meubelen, lp’s, cd’s, schoenen en nog veel meer. Boven bevindt zich
een prachtig restaurant en er is parkeergelegenheid voldoende. Voor de vestiging in Stadskanaal is het niet anders. Ook daar heerst veel plezier en tevredenheid bij iedereen. Het geldt
ook voor de drie overige vestigingen.
Op de foto’s: het personeel van de vestigingen in Veendam en Stadskanaal en vaste klant Janna.
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HKB Hoving Kunststofbouw voor als het echt mooi, strak, goed en af moet zijn!
door Jaap Ruiter
N i e t v e rh u i z e n m aar d e h u i d i g e w on i n g op k n ap p e n i s v oor s t e e d s m e e r m e n s e n e e n
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, KOMOkeurmerk en politiekeurmerk.
Daarnaast krijgt u ook nog
eens tien jaar garantie. En dat
alles voor een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.
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 al meer dan 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 kunststofkozijnen 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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Buitencentrum Boomkroonpad heet u welkom!
Staatsbosbeheer heeft
in de Drentse bossen
een bijzondere natuurattractie. Bij Buitencentrum Boomkroonpad
kun je genieten op
hoog niveau. Al wandelend door de toppen
van de bomen ervaart
u het bos vanuit een
heel ander perspectief.
De wandeling tussen de toppen van de
bomen begint in de
worteltunnel, waar de
dieren onder de grond
hun verhaal vertellen.
Vervolgens klim je door
de boomstam heen
omhoog, waarna je
tussen de toppen van
de bomen steeds hoger
klimt, tot een fantastisch
uitzichtpunt over het
bos. Het Boomkroonpad ligt in de uitgestrekte boswachterij Gieten Borger, midden op de Hondsrug. Hier kun je uitgebreid wandelen door bos en langs heide
en vennen. Vanaf het Boomkroonpad starten diverse gemarkeerde wandelroutes, variërend van 3 tot 16,5 kilometer. Er zijn ook speciale thema-excursies voor
groepen te boeken.
Naast de natuur wandelexcursies kunt u denken aan creatieve teambuilding
in de natuur of een boswachters-challenge inclusief abseilen vanaf het Boomkroonpad. Wij combineren uw ideeën en wensen graag in een arrangement
speciaal voor u. Zodat u volop kunt genieten van de Drentse Hondsrug. Kinde-

ren kunnen uitgebreid spelen in het speelbos of een leuke speurtocht maken,
zoals de Natuurspeurtocht, de boswachtersroute, het Kabouterpad en de
Simon Specht-route. Nieuw is het avontuurlijke Indianenpad, durf jij het aan?
De hele zomer worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Op dinsdag en donderdag zijn er de Zomerse Buitendagen, voor kinderen t/m
12 jaar. Daarnaast zijn er o.a. zomerwandelingen, avondexcursies, roofvogeldemonstraties en nachtdierexcursies.
Bij Paviljoen de Woudstee kunt u terecht voor een heerlijke lunch of een drankje
op het bosterras. Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of www.facebook.com/staatsbosbeheerboomkroonpad
Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.
Telefoon: 0592-377305 of mail naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl
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De Hondsrug Schoenmode in Borger voor duurzame
schoenen en meer
Door Gerry Grave
Alweer bijna zeven jaar is De Hondsrug Schoenmode aan de Torenlaan 2 niet meer
weg te denken uit Borger. Dat moet ook niet, want wie goede schoenen en meer wil
is er aan het juiste adres. Met een grote collectie aan kwaliteitsschoenen voor man en
vrouw komen mensen van ver buiten Borger naar het prachtige winkelpand midden in
Borger.
Schoenen voor dames en heren is de kern van de collectie van de schoenenzaak in Borger. Er
s dan ook vee op o fort ger t en een kop e koffie staat a t d k aar e e genaren rans
Jan en Yvonne Lubberts runnen het bedrijf al jaren met heel veel plezier en het nodige succes.
e as s daarvan kan we worden o s reven door de an er van werken van rans an en
vonne en n personee een werkw e d e ovee n o dt a s et ee vee aanda t en t d
esteden aan de k ant spe aa voor d e k ant et een oe ke voet
aar wat s een oe ke voet n eerste nstant e kan dan worden geda t aan s oenen n vers
ende reedteaten, aar ook et een verw sse are voet ed
e o e t e s ee d vers, aar d de k s dat kwa te t oog n et vaande staat aast de
aandacht en tijd voor de klant is dat een belangrijk iets. Belangrijke merken zijn onder meer
a or,
rea, o k , a d a fer, t op, ko nos,
s at opva t s dat de o e t e van onder andere

eker,
rea, ep sto,
o k erg tge re d s

ed

d en

ok de eren k nnen we dege k tere t voor oo e s oenen org o, stra an,
o,
ep sto,
os en o kport n erken d e er voor en aanwe g n e angr k s ook
de duurzaamheid van het merk; een goede schoen draagt immers bij aan een goede gezondheid.
aast et aan od aan s oenen s er eer o s er een ped re, reg sterpodo oog podot erape t en op aterdag een nage st ste een e tra serv e voor de k ant d e ont ettend
e angr k s voor rans an en vonne et ar a, t eneke en r et e vor en e een e t
en gezellig team.
r wordt tevens sa engewerkt et andere w nke ers t orger e oren aan weet
verekerd van ve e w nke s en et s dan ook pr a sa enwerken et de e w nke ers ovend en
n er ode ows waar e ondsr g
oen ode aan eewerkt
n en o de oren aan kan overa grat s worden geparkeerd at s eker een p sp nt van de
s oen ode aak ee ensen weten de weg naar et edr f dan ook steeds weer ter g te
v nden n a s e dat doen dan treffen e rege at g een n e we o e t e aan d e steeds weer
et org wordt sa engeste d e v nden et e k o te doen en et egt vee over en d e
et art en e werken aan een o goed oge k prod t en d to d enstver en ng
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Zorgboerderij Het Kleurenpalet in Nieuw-Buinen: vanaf 4 april
dagbesteding op velerlei gebied
Door Gerry Grave
In 2006 kwam Jolanda van der Graaff met haar zeven pleegkinderen vanuit Schiedam
naar het Noorden; Nieuw-Buinen om precies te zijn. Daar kocht ze samen met haar
inmiddels overleden man, Kees, een boerderij. In eerste instantie rees het plan nog
niet een zorgboerderij te beginnen, maar eigenlijk ontstond dat idee al vrij snel. ,,Ik
moest met een van de pleegkinderen naar Lentis toe omdat het psychische hulp nodig
had. Toen ik daar was vroeg men mij of ik ook aan opvang van kinderen wilde doen.”
Van het een kwam het ander en alleen voor het pleeggezin zorgen was er voor Jolanda
en Kees niet meer bij, want er kwam veel meer bij kijken.
Zo ontstond een zorgboerderij voor begeleid wonen, crisisopvang en 24/7-hulp. Jolanda
en Kees waren erg in hun nopjes met hun nieuwe takenpakket en er kwamen dan ook veel
cliënten naar Zorgboerderij Het Kleurenpalet, want dat werd de naam van het bedrijf. Jolanda
hecht veel waarde aan het zogenaamde ‘FAS-project’ dat is opgericht om de gevaarlijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap te laten zien. Er zijn helaas te veel vrouwen
die niet weten welke schade een glas alcohol kan aanrichten. ,,Bij mij wonen vijf kinderen met
FAS”.
Jolanda maakt zich sterk voor het FAS-project. FAS staat voor Foetaal Alcohol Syndroom.
Te veel kinderen worden in dit land elk jaar met een dergelijk syndroom geboren. ,,En het is
zó gemakkelijk te voorkomen”, lichtte ze toe. Over FAS is tevens een documentaire gemaakt:
‘Een stil drama’. Ouders vertellen er over de impact van FAS. En dat is terecht, vindt ook
Jolanda. Op de Facebookpagina ‘FASD Nederland’ is meer informatie te lezen.
Echtgenoot Kees overleed in 2014. Jolanda moest toen alleen verder, maar zat nooit stil.
Sterker: met heel veel passie geloofde ze – en nu nog steeds - in een zorgboerderij met een
continuering van het brede aanbod van diensten. Dat aanbod wordt binnenkort uitgebreid
met een heuse dagbesteding. Achter het pand lenen de loods en werkplaats zich prima voor
het uitvoeren daarvan. Vol trots liet ze een lijst zien met wat er straks allemaal mogelijk moet
zijn en gaat gebeuren: van het maken van meubels tot schilderen, maar ook komt er een werkp aats voor fietsen n de oods en een o tk over , kas, oest n en fr tgaard
In de werkplaats wordt straks gebakken en gekookt, maar ook geverfd en sieraden gemaakt
en heel mooi is ook dat er een winkeltje komt waar zelfgemaakte produkten worden verkocht.
De bedoeling is dat er per dagdeel tien personen komen werken. Een aantal zzp’ers helpt mee,
zoals mensen met ervaring in de bouw, een metselaar en onder meer een schilder.
Op 4 april zal het allemaal beginnen. Aanmeldingen voor de dagbesteding kunnen via het
e-mailadres jollys@devandergraaffjes.nl. Het telefoonnummer van Jolanda van der Graaff is
06-28619822. De Facebookpagina is: ‘Zorgboerderij Het Kleurenpalet’.
De website www.zorgboerderijhetkleurenpalet.nl is in ontwikkeling.
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Zeldenrust Bestrating in Gieten: uw complete tuinleverancier
Door Gerry Grave
Een muurtje van blokken in de tuin, een schutting als afscheiding, een mooi pad in
de tuin of een mooie tuinhaard om ’s zomers heerlijk bij en van te genieten: het zijn
zomaar een paar mogelijkheden bij Zeldenrust Bestrating in Gieten. Het bedrijf heeft
echt alles voor een mooie tuin, inclusief een eigen siertuin, zodat mensen ideeën kunnen opdoen.
,,We hebben een van de mooiste siertuinen van de regio”, vertelde Mirjam van der Zwaag in
haar bedrijfspand aan de Bloemakkers 7 in Gieten. Wie het Gieter industrieterrein weet te
vinden, weet ook dat daar sinds jaar en dag inderdaad die prachtige siertuin is én natuurlijk de
heel mooie winkel. Mirjam is er maar wat trots op en natuurlijk ook op de winkel. Wie de siertuin bij zomerdag ziet, kan niet anders dan denken ‘wat mooi’ en dat zeggen ze dan ook nog.
Nu we afscheid nemen van de winter en de lente gaan begroeten is het tijd om het pareltje
weer klaar te maken om weer heel mooi te worden. Na het gesprek met Mirjam leert een
rondleiding door de tuin dat het in ieder geval een grote oppervlakte is, maar ook een oppervlakte waar straks van alles komt te staan. De stenen, keien en zo meer liggen er al, maar naarmate het seizoen vordert, zal ook de rest van de heel mooie tuin gesierd worden: een sieraadje
voor de wijde regio. De siertuin bevindt zich naast de winkel/showroom van Mirjam.
‘Zeldenrust’ is een begrip in Gieten en omgeving en bestaat al een jaar of dertig. Mirjam
werkte er vroeger in loondienst en is sinds maart 2009 eigenaresse. Niet geheel ontoevallig is

het feit dat het deze maand precies zeven jaar geleden is dat ze de zaak overnam. ,,Voor het
seizoen aan, hé”, verhelderde ze. Ze bedoelt ermee dat het instapmoment prima was en dat
ze meteen kon werken aan de inrichting van het bedrijf en alles wat er bij
komt kijken: het zogenaamde ‘seizoensklaar maken.’
In de huidige maand geldt ook dat de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen worden gemaakt. Beter: worden gecontinueerd, want Mirjam is al
druk bezig. ,,Met de paasdagen moet de siertuin klaar zijn, maar dat geldt
eigenlijk ook voor de winkel en showroom. Alles moet klaar zijn voor het
seizoen.”
Anno 2016 ziet het er allemaal keurig uit. Zo is het assortiment ruim, bestaande uit allerlei soorten bestratingsmateriaal, zoals stenen, tegels, grint,
split en muurblokken. Planten worden er niet verkocht. Wat niet aanwezig
is, kan worden besteld. Binnen drie tot vijf werkdagen is levering dan een
feit.
Ook hebben ze een zeer ruime keuze aan keramiektegels. Die zijn vooral
erg populair. Keramiektegels, beton, natuursteen en kleigebakken stenen, ze zijn er allemaal. En dan is er ook nog tuinhout: hout dat mensen
kunnen gebruiken om bijvoorbeeld schuttingen van te maken. Uiteraard
beschikt Zeldenrust Bestrating over diverse onderhoudsmiddelen die voor
verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Iedereen kan wel wat
vinden voor zijn of haar behoefte. Daar zorgt Mirjam van der Zwaag wel
voor.
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Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Steenge in Klijndijk voor
alle tuinonderhoud
Door Gerry Grave
Geboren in Odoorn, Oring zoals hij zelf zegt, werkervaring in de automatisering en
een eigen manier van denken: dat is Jan Steenge uit Klijndijk. Dit jaar wordt hij 46,
woont met veel plezier op de Hondsrug, werkt elke dag met niet minder plezier en
geniet vooral van het feit dat de wereld is te verbeteren en dat hij zijn steentje daaraan
kan bijdragen.

Het was halverwege vrijdagmiddag toen de ondernemer de voordeur van zijn woning aan De
Garven 24 in Klijndijk opende. Op dat moment was er net een klant aanwezig die met hem
de plannen besprak van een klus die hij binnenkort voor hem zal verrichten. Steenge luisterde,
sprak en genoot van zijn werk. Ook als hij niet aan het snoeien of beplanten is.
Maar hij doet meer. Hij legde het uit net nadat hij zijn dochtertje van twee uit bed haalde.
Middagslaapje gehad en even kijken wie daar bij papa zit. Ze was constant rustig. Je had er
geen kind aan. Dat komt ook door de ontspannenheid van Jan Steenge. Hij maakt zich niet
onnodig druk. In de meest positieve zin bedoeld trouwens.
Hij maakt zich wél druk om de wereld en dan vooral om het leven in de bodem. ,,Dat gaat
eraan als we zo doorgaan.” Daarom is hij bezig met ‘effectieve micro-organismen’. Hij heeft
er veel lectuur over, liet dat ook zien, maar legde tevens even uit wat het inhoudt. Dan kom je

a ga w t
et vr t aarder aken van de grond o trots s owde enke e es es van
et prod t effe t eve
ro organ s en ,, et s de redd ng van de were d een es e s epping”, sprak Steenge vol trots uit. Hij verkoopt ze ook nog.
Het werk als zelfstandig boomkweker en hovenier begon ergens in 2005. ,,Alweer meer dan
tien jaar geleden. Het gaat erg snel”, zei Steenge. ,,Ik was toe aan iets anders dan de automatisering.” Van het een kwam het ander. ,,Ik zie een tuin van mij graag als een rijk gedetailleerde
eenheid waarin je de indruk krijgt dat je in de natuur bent.”
Meteen volgt dan de link met Harry Pierik: een ontwerper uit Zwolle. Enkele jaren geleden
kwam Steenge met hem in contact. Hij werkt nu regelmatig met Pierik samen en legt tuinen
aan bij grote instanties in Zwolle, zoals GGD, maar ook voor particulieren; in heel Nederland,
maar vooral in Zwolle. ,,Mijn tuinen zijn op die van hem geïnspireerd met de tuin bij ‘Oes
Hokkie’ als publiek voorbeeld. Deze is in 2015 aangelegd en ontwikkelt zich mooi.”
Op tuinharrypierik.nl is meer te zien en lezen. De site van Steenge zelf wordt binnenkort
geüpdate: www.boomkwekerijsteenge.nl. Hij is anders dan menig hovenier en staat daar ook
voor. ,,Ik hou van een andere stijl. Geef mij maar weelderig.” Ook dat is netjes, want dat is
wel te zien aan een aantal foto’s die hij liet zien. Ook de tuin voor zijn woning is als zodanig
aangelegd. Steenge heeft ook nog een boomkwekerij in Exloërveen aan Exloërveen 18a.
Boomkwekerij en hoveniersbedrijf Steenge is te bereiken op 0591-314326 en 06-13540134.
Het e-mailadres is info@boomkwekerijsteenge.nl.
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Vakgarage Alberts in Drouwen al bijna dertig jaar een topadres
Door Gerry Grave
Wie vanaf Drouwenerveen Drouwen komt binnenrijden ziet al vrij snel het schitterende bedrijfspand bij de woning van Lukas en Henja Alberts. Vroeger woonden ze er
met hun twee zonen, Marko en Jeroen, die alweer enkele jaren naast elkaar in Gasselte
wonen. Het gezin werkt elke dag met heel veel plezier samen in het bedrijf. Lukas
legde uit dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Dat geldt voor het hele gezin,
want ook Henja is elke dag present en medewerker Kevin past prima in het team.
De vakgarage is niet meer weg te denken uit het mooie Hondsrugdorp Drouwen. Alweer
bijna dertig jaar runt de familie Alberts het bedrijf. Lukas leerde het vak bij een Morris-dealer
in Stadskanaal. ,,Ik was leerling automonteur toen ik zestien jaar was en kwam er direct in
dienst.” Het ging rap, want het duurde niet lang of Alberts was werkplaatschef bij het bedrijf.
Het beviel dusdanig goed dat hij samen met Henja besloot een eigen bedrijf in Drouwen te
beginnen.
De klant is er koning en krijgt prima service en kwaliteit geleverd. Terwijl beide zonen druk
in de weer zijn en ook Kevin niet stilstaat, heeft Lukas tijd voor een praatje in de prachtige,
vernieuwde ontvangstruimte. ,,Dat hebben we nog niet zo lang geleden vernieuwd”, vertelde
hij. Alles ziet er keurig uit: van de showroom tot het verkoopkantoor. In de loop der jaren is
er fors uitgebreid tot een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van twaalfhonderd vierkante
meter.
Er is dan ook veel mogelijk binnen het bedrijf. Zo vindt er uiteraard reparatie plaats, maar
ook Apk-keuringen en onderhoud aan (lease)auto’s, bedrijfswagens, campers en aanhangwagens. Maar er is meer: men kan er tevens terecht voor een automatische transmissiespoeling,
voorruitvervanging, airco-service, 3D-uitlijning, in- en verkoop van auto’s, zomer- en winter-

banden (tevens opslag) en Vakgarage Pechhulp en Vakgarage Verzekering. In 2013 won het
bedrijf de Zilveren Vakgarage Verzekerings Award. Er staat overigens een
groot aantal occasions. ,,We hebben er altijd veertig op voorraad”, zei Lukas.
Vakgarage Alberts beschikt over heel veel deskundigheid. Voor de prijs hoeft
de klant het niet te laten, want het bedrijf is niet duur. ,,Bij ons bent u een
klant waar de tijd voor wordt genomen”, legde Marko uit. ,,Men moet als
klant niet meer betalen dan bij een ander”, vulde Lukas aan. ,,En je moet
doen wat je zegt.” Dé sleutel voor het succes van Vakgarage Alberts. Zo
blijkt immers, want al achtentwintig jaar wordt het autobedrijf gerund, waarvan de laatste twintig jaar onder de naam Vakgarage Alberts. Dat is niet niks
en bijna 47 jaar werkervaring van Lukas Alberts evenmin. Het is een echt
familiebedrijf waar de familie Alberts en Kevin zes dagen per week werken
om een topprodukt dat kwaliteit heet te leveren.
Het bedrijf is gevestigd aan Hoofdstraat 28 en is te bereiken op
0599-564316. www.vakgaragealberts.nl is de website. Vakgarage Alberts is
van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur geopend en ’s zaterdags
van 7 tot 17 uur.
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