
Business Networking & more

BUSINESS
MAGAZINE

Drs. Willem 
In gesprek met

Foorthuis

Juli 2017  |  Jaargang 9 |  Nummer 40  |  Oplage 1000

Hanzehogeschool Groningen 

EDR 40-jarig jubileum

Emmen, maak het mee

Subsidies ‘t Noorden

Brancheoverzicht                        Airshow Oostwold 2017          

Duurste auto’s aller tijden           Banen over de grens?

Terugblik

Lectorinstallatie
Duurzaam 
Coöperatief
Ondernemen

succesvolle ambassadeurs120
Noord-Nederlands - Duitse Business Club

Uitgave 

Groninger FORUM



Asser Glas &

Verfhandel

Hekwerk
NOORD

Stad en 
Midden
Groningen

REINDS-JONKMAN

VOEGBEDRIJF

Veendam

GGB 

installaties VERKOOP

Dijker BMW
Nieuwe Pekela Veendam

KAMPHUIS
Lastechniek

Bouwbedrijf
Wolthuis bv VOLVO Trucks

Groningen

Asbest 

Adviesbureau 

Wierenga

PRINS Veendam

Elektrotechniek

HEUVER
A.L.S. Groningen

voeg-metselwerk

MATERIEEL VERHUUR

altijd de beste
wijn.nl

120 

ambassadeurs

IBS

Het succes ligt in de behoefte en (h)erkenning! 

Nederland

BusinessPost

Logo’s Business & more leden 

http://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.hoogmawebdesign.com/
http://www.hoogmawebdesign.com/


COLOFON

Business Networking & more

Uitgave 40

Juli 2017

Redactieadres:

Haanswijk 32a

9665 NL Oude Pekela

K.v.K. 01123298 Groningen

info@business-more.nl

www.business-more.nl

06 51 52 40 92

BN&m is niet aansprakelijk 

voor druk-/zetfouten en uit 

andere bron overgenomen 

informatie.

Uitgave 40

NIEUWE LEDEN

Koerts Dakwerken bv

ZUUR Projectinrichting

GULF Nederland B.V.

Copy Cluster

De Boer Groothandel &

Schuur Kantoorcentrum

COLUMNS

de Jong & Laan Veendam

sherpas prôyects

FOTOGRAFIE

DRUKWERK

Recopyshop Veendam

Bijlholt Communicatie

Jonge ondernemers 

Cijfers & Trends   
Business & more events   

Eemshaven nieuws   
Leden nieuws   

Business columns        
De duurste auto’s aller tijden    

IN
H

O
U

D

Beste leden en lezers,

Wij kunnen terug kijken op twee succesvolle kwartalen met een drietal druk bezochte

en interessante events. Op 14 februari waren wij te gast bij de Rabobank Stad en

Midden Groningen in Veendam. Als gastspreker was Jokob Zwinderman uitgenodigd

met als thema “Tips en tools voor een topteam”. De tweede bijeenkomst was bij EDC

in Veendam met maar liefst 100 Business & more leden. Het bijzondere van EDC is 

het feit dat dit bedrijf is gestart op een zolderkamer en in 10 jaar is uitgegroeid tot een 

organisatie met 80 personeelsleden en ca. 10 miljoen omzet. Het derde event betreft

onze jaarlijkse bijeenkomst op het Asser TT-Circuit tijdens de training van de MOTO 

GP 2017 met 50 Business & more leden in de VIPbox3.

Met uitgave 40 proberen wij u wederom te informeren over nieuws van onze leden.

Tevens houden wij u op de hoogte van actueel regionaal nieuws, zowel zakelijk, 

cultureel als economisch. Bijzondere aandacht hebben wij besteed aan 

“Duurzaam Coöperatief Ondernemen”, een initiatief van de Hanzehogeschool 

Groningen die met tal van organisaties een bijeenkomst heeft georganiseerd in 

Oude Pekela waar ca. 300 gasten present waren. 

Business Networking & more

Eddy Woltjer

voorzitter

Stichting Help the Elephants World    
Noordelijke Havenbijeenkomst    

Willem Foorthuis                          Erik van Oosterhout

Hanzehogeschool                         Gemeente Emmen

Jakob Zwinderman Sietse Boelmans                      

sherpas prôyects de Jong & Laan                                                              
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‘Met mijn lectoraat Duurzaam Coöperatief 

Ondernemen richt ik me op nieuwe business-

modellen waarbij ondernemers, overheden en 

onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen-

gaan in een nieuw en duurzaam geformaliseerde 

alliantie. De gebiedscoöperatie Westerkwartier is 

daar een voorbeeld van. Maar het lectoraat 

ontwikkelt in de stad Groningen ook een Wijkcoö-

peratie met dezelfde aanpak. Naast de nieuwe 

samenwerkingsvorm richt het lectoraat zich op 

nieuw te vormen regionale en lokale ketens.

Ik wil dat we samen meer inzicht verkrijgen in 

regionale coöperatieve ketens. Bijvoorbeeld 

voedselketens, maar ook zorg- en energieketens. 

Om van de biobased economy nog maar te 

zwijgen. Die is immers zonder ketens en kring-

lopen niet eens voor te stellen.

Ik ben altijd op zoek naar nationale en internatio-

nale partners op het gebied van nieuwe duur-

zame businessmodellen op regionale schaal.

Ik ben onderdeel van het Marian van Os Centrum

voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool

Groningen en daar geef ik vorm aan de nieuwe 

innovatiewerkplaats Krachtig MKB.’

Drs. Willem Foorthuis 

Curriculum Vitae drs. Willem Foorthuis

Willem Foorthuis (1957) beweegt zich al lang op 

het snijvlak van onderwijs, ondernemers en 

overheden geschakeld met regionale 

ontwikkeling. Als onderzoeker en manager van 

onderzoeksprogramma's was hij ondermeer als 

directeur verbonden aan het Keuning Instituut te 

Groningen, als hoofdonderzoeker bij het inter-

nationale Shared Space Institute in Drachten en 

als programmleider van het programma. 

Regionale Transitie van het toenmalig ministerie 

van LNV. Sinds 2000 werkt hij aan de ontwik-

keling van een permanente regionale verbinding 

in de triple helix waarbij hij in 2004 het concept 

van de kenniswerkplaats ontwikkelde als toen-

malig lector bij hogeschool Van Hall Larenstein/ 

WUR. Hiervoor kreeg hij in 2006 de Nationale 

HBO Innovatieprijs van de HBO Raad. Via het 

ministerie werd dit concept landelijk en interna-

tionaal uitgerold. Gedurende 2005/2007

bekleedde hij de bijzondere leerstoel Regional

Transition Strategies aan de Agricultural 

University te Kunming, China.

Als rode lijn door zijn werk in de afgelopen 

decennia loopt een mix van vier begrippen, 

plaats/regio, culturele kwaliteit, medeverant-

woordelijk en coöperatie. De verschillende 

begrippen zijn uitputtend verkend en komen 

momenteel samen in het onderzoeksprogramma 

van het lectoraat Duurzaam Coöperatief 

Ondernemen binnen het Instituut voor Financieel 

Economisch Management aan de 

Hanzehogeschool.



Lectoraat

Duurzaam Coöperatief 
Ondernemen
In kaart brengen wat ondernemers en het onderwijs 

aan elkaar kunnen hebben, dat was het doel van de 

regionale conferentie Duurzaam Coöperatief Onder-

nemen op 23 maart in Oude Pekela. De kennis en 

ervaring van ondernemers werden gekoppeld aan 

die van de Hanzehogeschool en haar partners. 300 

deelnemers kwamen op uitnodiging van Willem 

Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen 

en directielid van de Gebiedscoöperatie Westerkwar-

tier bijeen voor deze bijzondere werkconferentie.

Burgemeester Jaap Kuin heette de aanwezige 

ondernemers, studenten, vertegenwoordigers van 

diverse gemeentes en de Hanzehogeschool welkom 

in zijn mooie gemeente: “Oude Pekela heeft een 

bijzonder rijke geschiedenis op het gebied van 

ondernemerschap, maar ook een mooie toekomst. 

Vandaag gaan we die toekomst een stapje dichterbij 

brengen.”

Dagvoorzitter Marcel Nieuwenweg benadrukte dat 

deze conferentie vooral bedoeld was om concreet te 

worden, resultaten te boeken: “Er komen nieuwe 

mogelijkheden, nieuwe werkgelegenheid. Daarom 

zetten we vandaag samen de schouders er onder.”

Pekela of all places

Willem Foorthuis, op deze dag geïnstalleerd als lector 

Duurzaam Coöperatief Ondernemen, maakte de 

ongebruikelijke keuze voor de locatie van de 

Strokartonfabriek in Oude Pekela. Hij gaf met 

kenmerkend enthousiasme antwoord op de vraag: 

Waarom Pekela, of all places? “Normaal gesproken 

wordt een lector op het terrein van de Hanzehoge-

school geïnstalleerd, dus dit is iets nieuws. Dat gaf ook 

wel wat geduw en getrek, maar dit is zo’n bijzondere 

plek! Dit zijn echt de oil fields van de veertiende eeuw, 

hier gebeurde het allemaal. De Stad is gebouwd met 

de opbrengsten van de veenkoloniën. Werelderfgoed, 

zou ik zeggen. Ja burgemeester, ik beschouw mezelf 

als onbezoldigd ambassadeur!”



Cijfers & Trends…

De elektrische auto (EV) is aan een sterke opmars bezig. Goed nieuws, want dit duurzame voertuig vormt 

een belangrijk deel van de oplossing voor grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, 

slechte luchtkwaliteit en het opraken van fossiele brandstoffen. Maar wat is de impact van deze ontwikkeling 

op uw bedrijfsvoering? En welke nieuwe kansen zijn er?

Het aandeel van de EV is nu nog minimaal: 100.000 EV’s op een totaal van afgerond 8 miljoen auto’s. De 

doelstellingen van 200.000 EV’s in 2020 en 2 miljoen EV’s in 2030 zijn daarom behoorlijk ambitieus. Zéker 

gezien het gegeven dat het aantal auto's in Nederland nog nauwelijks groeit (bron: CBS). Als we uitgaan 

van 8 miljoen auto's (in de praktijk zullen het er natuurlijk íéts meer zijn), wordt dus verwacht dat in 2030 

25% van de bevolking al elektrisch rijdt!

De elektrische auto: op weg naar succes?

Kantelpunt
Om die doelstellingen te bereiken, is in het volgende decennium een kantelpunt nodig:

•De EV moet net zo duur worden als een vergelijkbare benzine- of dieselauto, en vervolgens zelfs goedkoper.

•Passend fiscaal beleid en aangescherpte emissienormen zijn hard nodig.

•Technische problemen moeten worden geminimaliseerd.

•Een dekkende laadinfrastructuur is een vereiste.

•Er moet een omslag in het denken en gedrag van consumenten ten opzichte van de EV plaatsvinden.

Autodealers
Voor autodealers treden er enkele veranderingen op, want verkoopprijzen en marges liggen anders dan bij 

benzine- en dieselauto’s. Toch zullen dealers op termijn de EV moeten aanprijzen. Momenteel is de promotie 

echter nog niet overtuigend. In de showroom dwaalt de sales-inspanning al snel af richting de benzineauto. Wil de 

klant geen EV en reageert de dealer daarop, of is de EV nog altijd tweede keuze voor dealerbedrijven? Het hele 

merkkanaal staat voor een uitdaging: er moeten snel EV’s worden verkocht om te voldoen aan emissienormen, 

maar het doorzetten van de kosten van EV naar de consument lukt nog niet. Daardoor worden veel partijen binnen 

de keten gedwongen slechte marges te accepteren.

Fabrikanten zitten ook in een lastige positie: de EV moet worden doorontwikkeld en verbeterd, maar een te abrupte 

overgang naar nieuwe schone auto's levert problemen op in productie en investeringen. Met een trage, geleidelijke 

omschakeling naar EV blijft schaalvoordeel weer te lang uit, blijven kosten per eenheid te hoog en de verkoopprijs 

te laag.

Om een grote groep consumenten aan te spreken, doen autodealers er meestal goed aan deze simpele regels in 

consumentengedrag en autogerelateerde keuzes te respecteren:

•verklaar niet elke EV-rijder heilig

•zet niet elke benzineautomobilist weg als vuilspuiter

•blijf zakelijke én emotionele argumenten en prikkels geven

•vind de balans tussen voordelen en nadelen, korte versus lange termijn en plussen en minnen voor het 

individu en de samenleving als geheel

Voorspellingen
Onze verwachting is dat binnen vijf tot zeven jaar het punt wordt bereikt waarop de EV het in kosten gemeten 

gaat winnen van de conventionele auto met verbrandingsmotor. De technische beperkingen en 

belemmeringen worden namelijk voortvarend aangepakt en er wordt een passende laadinfrastructuur 

uitgerold. Wat ons betreft staan we dan ook aan de vooravond van een grote doorbraak van de 

elektrische auto. Bent u er klaar voor?



Cijfers & Trends…

Dé transitiebrandstof op weg naar een duurzame toekomst?
De duurzame brandstof LNG vindt steeds meer zijn weg naar de transportsector. Maar wat is LNG precies en voor 

welke typen vervoer is het geschikt? En wat zijn de exacte voordelen ten opzichte van andere fossiele 

brandstoffen? De mogelijkheden voor de inzet van LNG worden steeds groter én beter bereikbaar voor 

wegtransport, scheepvaart en binnenvaart. Bent u al voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van LNG voor 

úw sector?

LNG heeft een groot potentieel en kan een belangrijke schakel zijn in de verduurzaming van de transportsector. In 

deze thema-update leggen we uit wat LNG is en zetten we de voor- en nadelen voor u op een rij. Zo ziet u direct 

wat LNG u als transporteur kan bieden.

Wat is LNG?
LNG (Liquid Natural Gas) is niet nieuw. Integendeel, we kennen het al jaren en halen het in het noorden van 

Nederland uit de grond. Want LNG is niets anders dan vloeibaar aardgas, dat ontstaat door aardgas te koelen tot 

ten minste -163 graden Celsius. Door de koeling reduceert het volume extreem, waardoor het efficiënt en 

economisch voordelig wordt om aardgas per boot of vrachtwagen te transporteren. Ook wordt het zo een 

aantrekkelijk alternatief voor andere fossiele brandstoffen. Denk aan diesel en gasolie in de transportsector.

Voordelen van LNG
De huidige fossiele brandstoffen zoals diesel (vrachtwagens), stookolie (schepen) en kerosine (vliegtuigen) zijn 

zeer vervuilend door hoge emissies van broeikasgassen en andere stoffen, zoals fijnstof, zwaveloxides (Sox) en 

stikstofoxides (Nox). Zij dragen fors bij aan de opwarming van de aarde en zoals in het verdrag van Parijs eind 

vorig jaar is afgesproken, moet er de komende jaren hard aan vergroening en verduurzaming worden gewerkt om 

de aarde voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Met een transportsysteem dat volledig werkt op 

duurzame energie als ultiem doel, maar de huidige technologie maakt het gebruik van fossiele brandstoffen 

momenteel nog onvermijdbaar. Aardgas is van alle fossiele brandstoffen verreweg het schoonst en de 

(wereldwijde) reserves zijn substantieel; dat maakt LNG dus een prima transitiebrandstof voor de komende 

decennia.

LNG: groene revolutie in transportsector?
Op weg naar een duurzame toekomst

LNG: ook úw transitiebrandstof?
LNG is in bepaalde omstandigheden dus een goed alternatief voor gangbare fossiele brandstoffen als stook- en 

gasolie, diesel en kerosine. Maar is LNG ook voor uw bedrijf de meest efficiënte en duurzame oplossing? Het 

type vervoer, type voertuig, de omvang van de regio waarin u actief bent, de hoogte van het verbruik en de 

beschikbaarheid van LNG in uw omgeving bepalen uiteindelijk uw keuze. De uitgebreide thema-update ‘LNG in 

de transportsector’ helpt u de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van uw vrachtwagens, vloot of 

schepen. De Rabobank helpt u daarbij met raad, maar ook met daad: zo kan de Rabo Impactlening van pas 

komen als financiële ondersteuning bij uw verduurzamingsplannen.



Seminar 
Rabobank
Stad en Midden Groningen



Op dinsdag 14 februari 2017 was de Rabobank in 

Veendam afgeladen met maar liefst 55 enthousiaste 

Business & more leden. Een bijeenkomst in samenwer-

king met Rabobank Stad en Midden Groningen. Jakob 

Zwinderman van sherpas prōyects was als gastspreker 

uitgenodigd met als thema “Tips en tools voor een top-

team”. 

Voorzitter Eddy Woltjer heette iedereen welkom en gaf 

daarna het woord aan André de Vries van de Rabobank. 

André gaf via sheets de functie en mogelijkheden van de 

Rabobank in ons werkgebied weer. Rabobank heeft een 

belangrijke functie voor ondernemend Noord-Nederland

voor bedrijfsfinancieringen, verzekeringen en advies. 

Jacob Zwinderman gaf aan welke tools je nodig hebt 

voor het creëren van een “Topteam”. Op de duidelijke 

en constructieve uiteenzetting werd aandachtig en posi-

tief gereageerd met veel interactie van de leden. 

De gasten en gastheer kunnen terug kijken op een 

positief event dat werd afgesloten met een hapje 

en drankje. 

.

.  

Seminar met 55 Business & more leden
bij Rabobank Stad en Midden Groningen



Bestuur Stichting 

World neemt na 7 jaar
Help the Elephants

Elephants World Kanchanaburi

90/9 Moo 4, Ban Nong Hoi, 

Wangdong Subdistrict

+66 86 335 5332

Thailand

afscheid 

Na gedurende 7 jaar bestuurlijk verbonden te zijn geweest 

aan Stichting Help the Elephants World (HEW) hebben wij 

collectief besloten om de activiteiten aan een nieuwe groep 

jonge enthousiaste mensen over te dragen.

De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om zoveel mogelijk

aandacht en steun te krijgen voor de Elephants World in

Kanchanaburi in Thailand, een park van ca. 40 hectare 

waar gemiddeld 20 zieke en verwaarloosde olifanten 

worden opgevangen en verzorgd om van hun oude dag te

kunnen genieten.

De dieren zijn afkomstig van de straat waar ze als toeristische 

attractie fungeerden of van de bosbouw en andere zware be-

roepen. Verwaarlozing en ook door stropers aangericht leed 

komen regelmatig voor.

Wij zijn 7 jaar geleden in contact gekomen met Jan en 

Agnes Verheek uit Winschoten die daar als vrijwilligers hun 

hart en ziel aan het park hebben verpand. Helaas is Jan enige 

jaren geleden overleden maar Agnes is nog dagelijks op het 

park werkzaam.

Het park wordt iedere dag bezocht door een toenemend aantal 

mensen. De bezoekers helpen hier met en genieten van de

opzet en verzorging van de olifanten. Het dagprogramma 

bestaat uit het voeren en verzorgen van de olifanten. De dag 

wordt afgesloten in het water waar de dieren worden gescrubt

wat een fantastische beleving is voor mens en dier.

Kortom een geweldig park zonder commercieel oogmerk 

met als motto “Where we work for the Elephants”. Wij hebben 

het park meerdere keren mogen bezoeken. Als bestuur hebben 

wij ons maximaal ingezet voor het behoud en de continuïteit 

van het park. 

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

Julius Hausel – Eddy Woltjer – Ebel v/d Baan



Dr. A.F. Philipsweg 17

9403 AC Assen

0592 - 315 127

info@agev.nl

www.agev.nl

Postadres:

Postbus 5155

9700 GD Groningen

Bezoekadres:

Koldingweg 19-4

9723 HL Groningen

050 - 549 9996

Groningen    050 - 549 6350

Winschoten  0597 - 412 115

Drieborghweg 1

9641 KM Veendam

0598 - 630 361

vee@autotaalglas.nl

www.autotaalglas.nl

A.L.S. Groningen  

Metsel – Lijm - Voegwerk 

en Cellenbeton

ALS Groningen

Postbus 374

9670 AJ Winschoten

0597 - 551 027

d.welp@alsgroningen.nl

www.alsgroningen.nl

Bouwbedrijf

Wolthuis bv

Bouwbedrijf Wolthuis b.v.

Hoofdweg 68

9615 AD Kolham

0598 - 852 648

info@bouwbedrijfwolthuis.nl

www.bouwbedrijfwolthuis.nl

Secundaire Bouwstoffen B.V

Theo Pouw Eemshaven BV

Kwelderweg 15

9979 XN Eemshaven

0596 - 548 900

eemshaven@theopouw.nl

www.theopouw.nl

Koffieplein

Billitonweg 15 

9641 KZ Veendam

0598 - 620 092

Drieborghweg 1

9641 KM Veendam

0598 - 613 500

www.profile-heuver.nl

De grens van een regio hoeft geen belemmering te zijn om te verkassen van werk en biedt, wanneer er grens-

overschrijdend wordt samengewerkt, de mogelijkheid om nieuwe markten te ontsluiten. Op deze manier kan de 

concurrentiepositie van de ondernemingen worden verbeterd en de economie worden versterkt. De grensover-

schrijdende arbeidsmobiliteit is hierbij van fundamenteel belang.

Tal van organisaties en (semi) overheidsinstellingen zijn al jaren bezig, vaak met veel belastinggeld, met het 

zoeken en creëren van mogelijkheden om werknemers en/of bedrijven richting onze oosterburen te lokken.

Er zijn tal van initiatieven ondernomen de laatste jaren, maar tot daadwerkelijke aantoonbare resultaten is

het helaas nog niet gekomen.

Wetenschappers hebben ernstige twijfels over

Daarbij zijn de werkzoekenden aan beide kanten van de grens vaak laagopgeleiden. ,,Die komen overal 

moeilijk aan het werk.'‘ Momenteel is in onze regio veel vraag naar goede vakmensen in de bouw, metaal

en ICT sector, dat is over de grens niet anders.

Kortom we zullen nog een lange weg moeten gaan. Positief is dat er genoeg pogingen worden gedaan om

tal van activiteiten tussen beide grensstreken te stroomlijnen die uiteindelijk een positief resultaat moeten 

opleveren, we zullen zien…

Maar hoe reëel is de mogelijkheid dat de oosterburen daadwerkelijk een baan voor hen in petto

hebben? En hoe aantrekkelijk is het om in Duitse dienst een boterham te verdienen?

de kans op succes bij het vinden van een baan
in Duitsland…

Bovendien worden de drempels om over de grens te gaan werken onderschat en is men niet goed geїnfor-

meerd. Het loon, het belastingregime, de sociale zekerheid, de zorg en kinderopvang pakken in Duitsland 

doorgaans minder uit dan in ons land. Ook de erkenning van diploma's kan problemen geven. De andere taal, 

cultuur en mentaliteit spelen de Nederlander ook parten.



Airshow Oostwold Op 4 en 5 juni 2017 is de negende editie van Oostwold Airshow

afgesloten als de meest succesvolle ooit.

Met 30.000 bezoekers, verspreid over twee dagen, werd het record 

uit 2015 bijna verpletterd. Toen passeerden in twee dagen tijd zo’n 

20.000 bezoekers de kassa.

Het massaal opgekomen publiek kreeg twee dagen lang vermaak 

van hoog niveau voorgeschoteld. Van de oude warbirds tot 

hypermoderne aerobatic toestellen, het showprogramma bood voor 

iedereen wel iets. De perfecte weersomstandigheden zorgden voor 

de rest.

Zondag bezochten 11.000 toeschouwers de ‘Airshow Take off’, 

Pinkstermaandag kwamen daar nog eens 19.000 bezoekers bij. 

Velen daarvan kwamen voor de eerste keer naar het kleine 

vliegveld in Oost-Groningen.

Opvallend om te zien was dat een airshow al lang niet meer alleen 

een feestje voor mannen is. De ‘toys voor boys’ bleken ook een 

enorme aantrekkingskracht te hebben op complete gezinnen. 

Bezoekers komen ook zeker niet meer alleen uit de regio. Zo was 

Oost-Europa opvallend sterk vertegenwoordigd en ook onze 

oosterburen kwamen massaal op het evenement af. (BRON vermelding)

Uit Engeland komen bijvoorbeeld het ‘Twister Aerobatics Team’, de 

wereldtoppers van het ‘Global Stars Champion Aerobatic Team’ en 

uit Nederland het ‘Air Combat Europe Demoteam’. Andere vormen 

van aerobatics tijdens de Oostwold Airshow worden onder andere 

getoond door het ‘Fox Gliding Team’. 

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio
Te midden van een regio waarin veel gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp groeit de stad Groningen. 

Groningen trekt vooral jongeren aan uit grote delen van Noord-Nederland. Degenen die de stad verlaten zijn veelal 

begin twintig en verhuizen veel naar de Randstad. Dat meldt CBS, dat vandaag het Urban Data Center Groningen 

opent. In de afgelopen vier jaar won de gemeente Groningen bijna 600 nieuwe inwoners als gevolg van 

binnenlandse verhuizingen. Veel jongeren trekken naar Groningen om te gaan studeren. De stad krijgt er jaarlijks 

duizenden 18- tot 21-jarigen bij uit andere gemeenten. Na de studie verlaat een flink deel Groningen weer. Vooral 

onder 23- tot 30-jarigen verliest de stad per saldo veel inwoners. Mensen ouder dan veertig jaar komen nauwelijks 

naar Groningen, maar verlaten de stad ook zelden.

Uit huis direct naar Groningen

Als studentenstad trekt Groningen veel jongeren die op zichzelf gaan wonen. Twee op de drie vestigers uit 

andere gemeenten zijn jongeren die net uit huis zijn gegaan. Bij aankomst in Groningen is meer dan 60 

procent alleenstaand, ongeveer 20 procent woont samen met een partner, al dan niet met kinderen. Ook van 

degenen die vertrekken is ruim de helft alleen. Drie op de tien verhuizers gaan na vertrek uit Groningen weer 

bij hun ouders wonen en zijn dus boemerangkinderen. (BRON: cbs.nl)

Gelegen 

in het Groothandels-

centrum Groningen

050 - 3120 793

trekt 30.000 
bezoekers

Uw Eigen Secretariaat

Hoofdweg 170

9628 CT Siddeburen

088 88 55 000

telefoon, agenda
post, vergaderingen

www.uweigensecretariaat.nl



Noordelijke Havenbijeenkomst 2017

Zijn benoeming heeft de volledige instemming van de Raad van Commissarissen 

en de aandeelhouders. Ook de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over 

zijn benoeming. Hij volgt Harm Post op die na ruim 17 jaar het havenbedrijf verlaat 

voor nieuwe uitdagingen.

Cas König is sinds een aantal jaren directeur van Klesch Aluminium Delfzijl. In de 

afgelopen jaren heeft hij een brede ervaring opgebouwd in zowel de industriële 

havenomgeving als in de politieke/sociale belangenorganisaties. Zo heeft hij 

diverse functies uitgevoerd bij het Delfzijlse bedrijf ESD-SIC waarvan hij in de 

periode 2009-2015 als directeur de regie heeft gevoerd.

Praktische en sociale ervaringen heeft hij opgedaan in binnen- en buitenland. In die 

periode is hij ook uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2013. König is 

daardoor een jaar lang op nationaal niveau boegbeeld van de procesindustrie 

geweest. Hij is in de afgelopen jaren bij diverse belangenorganisaties actief 

geweest waaronder de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de 

Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en VNO-NCW Noord.

König is een kenner van het noordelijke bedrijfsleven met speciale aandacht en 

affiniteit voor milieu, gezondheid, veiligheid en omgeving in relatie tot bedrijvig-

heid. Cas König en zijn gezin wonen in het Noord-Groningse dorpje Meedhuizen, 

onder de rook van het Eemsdelta havengebied.(BRON Groningen Seaports)

Cas König (51) wordt per 1 september a.s. benoemd tot 
directeur van Groningen Seaports NV

Voor de tweede keer organiseerde Commerciële Club Ventus, samen 

met de HSV Den Helder, HSBA Harlingen en de NNOW, de Noordelijke-

Havenbijeenkomst op dinsdag 9 mei 2017.

Na het succes vorig jaar in Harlingen is nu Groningen Seaports/

Eemshaven onze gastheer. 

Alle scheepvaartgelieerde bedrijven uit de noordelijke havens en noorde

lijke provincies waren uitgenodigd voor deze bijzondere, jaarlijkse net-

werkbijeenkomst. Abel Nieveen voorzitter Ventus en Eduard Mulder van 

Groningen Seaports heetten de gasten welkom in het kantoor Nijlicht van 

Groningen Seaports in de Eemshaven. Zo’n 90 gasten hebben zich hier-

voor aangemeld. De sfeer en stemming waren opperbest. Het programma 

bestond uit een presentatie van Groningen Seaports, rondvaart door de 

haven op een ribboot en aansluitend een lopend buffet en het netwerk-

uurtje.  
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EDC
Hoe succesvol kan
een bedrijfsbezoek 
zijn? Erik Idema

ED
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zijn?
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INTERNET

EDC 

Phoenixweg 6

9641 KS Veendam

0598 - 690 455

www.edc-internet.nl

Een invasie van maar liefst 100 Business & more leden

bij EDC Internet tijdens het bedrijfsbezoek aan BN&m

lid Eric Idema en zijn team. Wat ooit begon op een 

zolderkamer is EDC nu een internationale speler als 

het gaat om online verkoop van erotische producten.

Business & more voorzitter Eddy Woltjer heette ieder-

een welkom in de prachtige en gezellige ambiance 

bij EDC-Internet in Veendam. Daarna gaf Eddy het

woord aan Henriette Idema die via een professionele

presentatie het bedrijf van zolderkamer tot een bedrijf 

met ca. 80 medewerkers en een bedrijfsoppervlakte 

van ca. 8.000 m² introduceerde.

EDC is een internationaal distributiecentrum. We 

zorgen voor de opslag van artikelen, orderpicking en 

uiteraard de verzending, zowel op doos- als pallet-

niveau. EDC bedenkt en beheert daarnaast succes-

volle concepten op het gebied van online erotiek-

winkels. EDC levert gebruiksvriendelijke en veilige 

online oplossingen voor consumenten, weder-

verkopers en affiliates.

Complete service

EDC beheerst de complete keten van online verkoop. 

Van het produceren van diverse eigen merk 

producten, het realiseren en exploiteren van websites, 

tot het verpakken en versturen van bestellingen 

wereldwijd. Een compleet, efficiënt en kosten-

besparend pallet aan diensten dus. Dit is dan ook de 

reden dat onze klanten kunnen profiteren van 

messcherpe prijzen, zonder te hoeven inleveren op 

kwaliteit, snelheid, veiligheid en discretie.

Business & more
bewijst het al 9 jaar! 

C



1962 Ferrari 250 GTO

De duurste auto aller tijden is deze 

Ferrari 250 GTO. Hij werd namelijk 

verkocht voor een shoquerende

prijs van 38 miljoen dollar.

Mercedes-Benz W196 uit 1954

Wellicht een van de bruutste auto’s 

die je ooit in je leven hebt gezien en 

gaat zien. De tweede plek in dit lijstje 

is voor de Mercedes-Bens W196 uit 

1954 die een kleine 30 miljoen dollar 

moet kosten.

1957 Ferrari 250 Testa Rossa

Op een openbare veiling is deze 1957 

Ferrari 250 Testa Rossa verkocht voor 

16 miljoen dollar. Het design van de 

auto maakt dit tot een van de meest 

gewilde sportwagens aller tijden.

1961 Ferrari GT California Spyder

SWB

De Ferrari GT California Spyder SWB 

staat op de vierde plek in de top 10 

duurste auto’s aller tijden. Deze auto 

werd namelijk verkocht voor een prijs 

van 11 miljoen dollar. Deze Ferrari 

beschikt over een krachtige V12 motor 

met twee carburateurs en een zeer 

indrukwekkend design.

1931 Duesenberg Model J Murphy-

bodied coupé

De 1931 Duesenberg Model J 

Murphy-bodied coupé is ooit verkocht 

voor maar liefst 10 miljoen dollar.

Bugatti Type 41

Deze Bugatti staat ook wel bekend 

als ‘The Royale’. De Italiaanse 

autofabrikant heeft de auto laten 

produceren van 1927 tot 1933. Van 

die auto’s zijn er slechts enkele 

exemplaren over. De Bugatti Type 

41 op bovenstaande afbeelding is op 

een veiling voor bijna 10 miljoen

dollar verkocht.

939 Mercedes-Benz 540K

Deze Mercedes-Benz 540K is 

geproduceerd in 1939 en is op een 

veiling verkocht voor ruim 7 miljoen

dollar. De auto is puur ontworpen voor 

vermaak. Het design maakt dit tot een 

van de meest iconische auto’s aller 

tijden.

1965 Shelby Cobra Daytona Coupé

Deze Shelby werd gebouwd in Italië 

en vervolgens verkocht voor iets meer 

dan 7 miljoen dollar. Ondanks dat deze 

auto in Italië is geproduceerd, heeft de 

auto zijn Amerikaanse identiteit 

behouden.

1962 Ferrari 330 TRI / LM Testa

Rossa

De 1962 Ferrari 330 TRI / LM 

Testa Rossa is gebouwd om te 

racen en heeft een prijskaartje dat 

net iets minder is dan 7 miljoen 

dollar. Deze sportwagen is de 

laatste versie van de Testa Rossa.

Dit is de lijst der 9 duurste 
auto’s aller tijden…
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18-jarige ondernemer uit Groningen lanceert 

Nederlands eerste pizza-automaat 
TWEE PIZZA’S IN VIER MINUTEN 

Op elk moment van de dag of avond een verse pizza? Het kan vanaf maandag in Groningen. In 

supermarkt Jumbo in stadion de Euroborg staat vanaf maandag 16 november de allereerste 

pizza-automaat van Nederland. Wie bij nacht en ontij trek krijgt in een heerlijke pizza kan daar 

terecht. 

Een piepjonge ondernemer uit het Groningse Hoogezand, de achttienjarige Jordi Hillenga, kwam 

op het idee om een dergelijke automaat in Nederland te introduceren. In Frankrijk bestaat het al 

enige tijd en is het een doorslaand succes. De jonge, enthousiaste ondernemer vloog naar 

Frankrijk om daar met de fabrikant van de automaten te onderhandelen over het alleenrecht om 

deze machine in Nederland te introduceren. En dat lukte. 

Nederlands eerste pizza-automaat staat vanaf maandag 16 november te pronken in de Jumbo 

supermarkt in de Euroborg. 

De pizza’s die uit de machine komen zijn van hoge kwaliteit. Vier verschillende soorten van deze 

Italiaanse lekkernij worden dagelijks vers geleverd door pizzeria Pizza In The Box uit Veendam. In 

de automaat worden ze afgebakken, waarna een geurige, verrukkelijke pizza in aluminium 

warmhoud schaal uit de lade van de felrode automaat komt. Klaar om mee te nemen of direct op 

te eten.

Jordi Hillenga is een achttienjarige HAVO-scholier, maar vooral een jonge enthousiaste 

ondernemer. Hij is bereikbaar via email: info@pizza-automaat.nl of via telefoon: 06-3608 5643

WoodWatch: succesvol studentenbedrijf zet 

de trend met houten horloges
W

Ze vallen duidelijk in de smaak, de houten horloges van het Groningse WoodWatch. Het 

bedrijf, dat slechts enkele jaren geleden werd opgericht door drie Groningse studenten, is 

in rap tempo uitgegroeid tot één van de snelst groeiende webwinkels van Nederland en de 

unieke horloges worden inmiddels door heel Europa aan huis bezorgd.

De Groningse schoolvrienden Daniël Salimian en Kevin van der Veer richtten zo’n vier jaar geleden 

samen met studievriend Jeroen Westerbeek WoodWatch op. Ze wilden graag de markt op met een 

modern houten product. Houten zonnebrillen zag je ook in die tijd al volop, maar een horloge van 

hout leek ze minstens zo cool. En ze waren niet de enigen die er zo over dachten: de eerste 

modellen die WoodWatch ontwierp en online zette, waren namelijk al verkocht voordat de productie 

kon beginnen.

In de jaren die volgden bleef WoodWatch het goed doen. Niet voor niks eindigde het bedrijf dit jaar 

op de derde plaats in de Emerce Top 50 van snelstgroeiende webwinkels met een omzet van meer 

dan een half miljoen euro. En dan zijn ze ook nog eens genomineerd voor de titel Jonge 

Ondernemer van het Jaar van online ondernemersplatform Sprout.

‘De horloges zijn stuk voor stuk uniek en je ziet het vakmanschap erachter tot in de details’, zo 

verklaart Daniël Salimian het succes op de stempagina van de Jonge Ondernemer van het Jaar-

verkiezing. Ook licht hij er de ambitieuze plannen van het Groningse studentenbedrijf toe: ‘We zijn 

nog voornamelijk een online speler, met een Europese focus. Maar dit jaar staat in het teken van 

verdere expansie door Europa en daarbuiten, en het veroveren van de offline retailmarkt.’ De 

vakmannen achter dit bijzondere product planten via Trees For All bomen in de Filipijnen om de 

houtproductie van hun houten horloges te compenseren. Mooi én verantwoord dus.

Meer informatie? www.woodwatch.nl (BRON: economie-groningen.nl)



Sinds woensdag 26 april 2017 staat de hoogste windmolen van 

Nederland in de Eemshaven. De windturbine heeft een tiphoogte van 200 

meter, ruim twee keer zo hoog als de Martinitoren. De hoogste windmolen 

tot nu toe was twee meter lager en stond in Medemblik, Noord-Holland.

Teveel wind

De windmolen in de Eemshaven is gebouwd door het Gelderse bedrijf 

Lagerwey Wind uit Barneveld. Anderhalve week geleden stond de mast al 

overeind. De rotor is woensdag op z'n plek gehangen. Dat zou al eerder, 

maar doordat er teveel wind stond, kon de gigantische hijsklus van 115 

ton steeds niet plaatsvinden. Projectleider Edward van den Heuvel wilde 

dit eigenlijk al eerder doen, alleen stond er telkens teveel wind.

Tweede windturbine in het najaar

Naar verwachting gaat de windmolen half mei draaien. Hij levert stroom 

voor zo'n vijfduizend huishoudens. In het najaar bouwt Lagerwey even 

verderop een tweede windmolen die net zo hoog is. Dan wordt 

gebruikgemaakt van een zogenoemde climbing crane, een kraan die via 

de mast zelf omhoog klimt. Daardoor is geen grote hijskraan nodig, wat de 

bouw goedkoper maakt. (BRON) Groningen Seaports)

Windturbine ontwerper en producent Lagerwey uit Barneveld heeft als

eerste ter wereld een zelf klimmende kraan ontwikkeld voor een

snellere en goedkopere bouw van windturbines. De Lagerwey Kraan

heeft geen grote kraanopstelplaats nodig en maakt het daardoor

mogelijk om op voorheen onmogelijke locaties windturbines te

bouwen, zoals bij dijken, bergruggen, bossen en op drassig terrein.

Daarnaast kan de kraan hijsen met windsnelheden tot 15 m/s.

Goedkoper en sneller

Het idee van de klimmende kraan komt uit de koker van windpioneer en

Nederlands enige ontwerper van windturbines, Henk Lagerweij:

“Windturbines worden steeds groter, zwaarder en hoger. Dat betekent

enerzijds dat we met minder windmolens meer energie produceren.

Anderzijds wordt het bouwen van zulke hoge masten steeds duurder. De

kranen die hoge windturbines kunnen bouwen zijn schaars en duur. Ook

nemen ze veel ruimte op de bouwplaats in beslag of moet begroeiing

worden gekapt. Dat bracht mij op het idee de Lagerwey Kraan te ontwerpen

die met de mast ‘meeklimt’ terwijl hij deze opbouwt. Lagerwey vervoert deze

kraan op 3 reguliere trailers en bouwt binnen een halve dag op. Ook heeft

de kraan maar een kleine kraanopstelplaats nodig. Hierdoor zijn de kosten

van onze kraan aanzienlijk lager in vergelijking met de inzet van een

traditionele kraan. Dezelfde kraan kan dan ook gebruikt worden voor

eventueel onderhoud.” (BRON Lagerwey bv)

Lagerwey ontwerpt ’s werelds eerste  

Eemshaven NIEUWS… 
Bijzondere en de hoogste windmolen in de 

Eemshaven

Details:

Producent Lagerwey

Type L136

Kosten ca. 4,5 miljoen

Ashoogte 132 meter

Rotorhoogte 136 meter

Tiphoogte bijna 200 meter

Opdrachtgever Crowind

2x zo hoog als de Martinitoren

Climbing Crane

klimmende kraan 



12 miljoen voor investeringen in de regionale 

Vanaf 1 maart 2017 kunnen bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie in de 

gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen gebruik maken van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk vastgesteld, 

met instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Coevorden, Emmen en 

Hoogeveen. Daarmee wordt 12 miljoen euro ter beschikking gesteld om de economische structuur van de 

regio te versterken.

Werkgelegenheid en concurrentiepositie

Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen gebruik maken van de regeling. De bedrijvenregeling richt 

zich op het versterken van de economie in de Vierkant voor Werk regio. Het doel van de regeling is om een 

impuls te geven aan de werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur, versterking van de 

concurrentiepositie en aan innovatie in het gebied. De regeling loopt van 1 maart 2017 tot en met 31 december 

2020. De komende tijd worden er per gemeente diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Vierkant voor Werk – samen werken aan een sterke en innovatieve regio

De bedrijvenregeling is onderdeel van het programma Vierkant voor Werk, waarmee het ministerie van 

Economische Zaken, de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen 

de economie in de regio structureel willen versterken. De economische ontwikkeling van de regio vraagt om 

aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie waar volop kansen liggen om de economische structuur 

te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Daarom is het actieplan Vierkant voor 

Werk ingesteld. (BRON: Provincie-Drenthe)

De Eems Dollard Regio (EDR) bestaat 40 jaar

Het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband Eems Dollard Regio (EDR) heeft haar 40-jarig 

jubileum gevierd. Jaren vol goede voornemens en plannen. Wat hebben ze concreet opgeleverd?

Het was woensdag 7 juni een mooi feestje in de “Alte Kesselschmiede” in Papenburg. De EDR vierde haar 

veertigjarig jubileum met tal van bestuurders met o.a. Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer, EDR directeur 

Karel Groen, burgemeesters, vertegenwoordigers van verenigingen, scholen en overheidsinstellingen.

De EDR krijgt Europese subsidie om projecten te financieren en werkt vanuit haar kantoor in Bad Nieuweschans.

Eems Dollard Regio is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende

activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden. Een team van specialisten helpt u op weg voor tal van vraagstukken 

die betrekking hebben op grensoverschrijdende activiteiten en mogelijkheden. Met name op het gebied van 

infrastructuur, ruimtelijke ordening, cultuur en regionale economie.

Tijdens de bijeenkomst introduceerde EDR directeur Karel Groen het vernieuwde EDR-logo met als thema

40 jaar grensoverschrijdende samenwerking “Netwerk met toekomst”. Het jubileumjaar zal worden gebruikt om 

samen met lokale, regionale en nationale partners de uitdagingen en kansen van de grensoverschrijdende 

samenwerking te bespreken. Je zou mogen stellen dat na 40 jaar vergaderen en plannen maken een daad-

werkelijk plan van aanpak is en daarbij behaalde resultaten beschikbaar zijn. Het gaat altijd over de toekomst

en mogelijkheden, maar leveren die mooie woorden daadwerkelijk iets op? De miljoenen overheidssubsidies 

die worden besteed aan grensoverschrijdende activiteiten aan tal van organisaties zijn een prima zaak, maar 

over daadwerkelijke behaalde successen en projecten kunnen we weinig terug vinden.

economie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
in Drenthe…



Meer foto’s?

www.business-more.nl



more leden op Asser Circuit 2017
Succesvol Business/Netwerkevent Business &

Op vrijdag 23 juni was het wederom een drukte van 

belang op ons jaarlijks terugkerende Business/

netwerkbijeenkomst op het Asser circuit. Meer dan 50 

Business & more leden hadden zich verzameld in de 

prachtige VIP-Lounge BOX3 voor de trainingsdag van 

de MOTUL TT 2017. Een zestal Business & more leden, 

Argo Schoonmaak Service, Buitenkamp Pompen, 

Delftechniek, Gjaltema Steigers & Hoogwerkers, Wijnne 

Barends en VEOLIA heeft ook dit jaar de vipbox

exclusief beschikbaar gesteld aan onze Business Club.

De sfeer en het motorspektakel waren net als voorgaan-

de jaren  opperbest te noemen. De meeste leden 

maakten gebruik van de mogelijkheid om de ambiance 

te proeven in de Paddock waar de pracht en praal van 

de teams te zien was. Met een beetje geluk kon je de 

coureurs als Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Marc 

Marquez of Dovizioso tegenkomen.

Opvallend was dat volop tijd werd besteed aan het 

netwerken. Ook de nieuwe leden waren al snel 

ingeburgerd en voelden zich op hun gemak met de 

overige leden. Kortom een fantastisch samenzijn dat de 

onderlinge contacten en  banden verstevigde.

De diversiteit aan mensen en branches was ook nu weer 

aanwezig. Dit maakt het netwerken en de kansen op 

Business to Business groter en spannender. Ook de 

uitwisseling van kennis en ervaringen kwam natuurlijk 

ter sprake en dat maakt onze club zo boeiend en 

interessant. Tijdens en tussen de races was het genieten 

van de hapjes, drankjes en het buffet. 

Wij danken de leden van BOX3 voor hun medewerking 

en het beschikbaar stellen van de sfeervolle en 

prachtige faciliteit op het Asser circuit.



Eric van Oosterhout
Burgemeester Emmen

Emmen. Maak het mee!

Midden negentiger jaren werkte ik bij de Onderwijsbege-

leidingsdienst in Oude Pekela. Dat ging over kansen van 

kinderen. Wat heeft dat met economie te maken?, hoor ik u 

denken. Ook in de economie gaat het over vergroten van 

kansen. Die kansen zijn er volop in het Noorden en zeker 

ook in Emmen waar ik sinds maart burgemeester ben.

Burgemeester van Emmen zijn, is een cadeautje. Sinds mijn 

aanstelling kan ik het alleen maar beamen: Emmen is een 

regio waar je veel kunt meemaken. Van een dag gezellig 

winkelen of op avontuur gaan in het nieuwe Adventure Zoo 

Emmen tot meerdere dagen actief samen wandelen en 

fietsen in één van de groenste regio’s van Nederland. Sinds 

kort woon ik ook in deze mooie gemeente en geniet ik in 

álle opzichten van Emmen. 

Emmen is rust en ruimte, maar ook dynamisch en geen dag 

hetzelfde. Dat heb ik in de afgelopen maanden ook zelf 

mogen ontdekken. ‘Reuring’ volop; met grote evenementen, 

een schitterend nieuw stadshart en heel veel bedrijvigheid. 

Wist u dat Emmen de grootste industriekern van Noord-

Nederland is? In de regio zijn zo’n 7.800 bedrijven 

gevestigd. Vooral bedrijven uit de maakindustrie, High Tech 

Systems and Materials, logisitiek en (groene) chemie voelen 

zich hier thuis. 

Ik ben al bij een aantal bedrijven op werkbezoek geweest. 

Elke keer ben ik onder de indruk van de gedrevenheid van 

ondernemers, de producten die hier allemaal gemaakt 

worden en de kennis die we ‘in huis hebben’. Goede 

onderwijsinstellingen, zoals Stenden Hogeschool, spelen 

daarbij natuurlijk een belangrijke rol. 

Emmen ligt heel gunstig direct aan de A37. Dat is een van 

de redenen om voor Emmen te kiezen, geven ondernemers 

aan. De kortste route van de Randstad naar Noord-

Duitsland, Scandinavië en de Baltische Staten loopt via 

Emmen. 

Maar wat Emmen écht bijzonder maakt, zijn toch wel de 

ondernemers zelf. 

Wilt u het ook meemaken in Emmen? 

Ik heet u van harte welkom!

Eric van Oosterhout 

Burgemeester van de gemeente Emmen
Meer informatie? www.emmen.nl



Veendam

Slecht nieuws kun 

je goed brengen, in 

4 stappen

Slecht nieuws brengen kan een aantal managers 

een beroerde nachtrust geven. Slecht nieuws zoals 

een ontslag, een klantopdracht die niet doorgaat, 

een project dat helemaal anders vormgegeven moet 

worden. Het is onherroepelijk en eenzijdig. Een 

goede voorbereiding helpt. En wees hard op de 

inhoud en zacht op de persoon.

Het advies is:

1.Breng het slechte nieuws zo duidelijk mogelijk 

over en op feiten gebaseerd; ook wel de klap 

genoemd en deel de klap uit in een paar concrete 

zinnen (bv. jouw project gaat niet door);

2.Zorg dat je de ontvanger “opvangt” na het brengen 

van het slechte nieuws door begrip te tonen voor de 

emoties en dat mogelijk te stimuleren (bv. wat doet 

het met je?);

3.Benadruk nogmaals dat je alle begrip voor de 

emotie hebt (en dat het onherroepelijk is);

4.Ga dan over tot actie, door bijvoorbeeld het 

aanbieden van alternatieven (bv. wat wil je doen, 

hoe kan ik je helpen?).

De valkuil is als iemand nog in de emoties zit dat je 

als manager geneigd bent om het over de inhoud te 

hebben in plaats van de emoties te benoemen en zo 

kan de ontvanger zich beter gehoord voelen. Er is 

ook geen discussie mogelijk over het gevoel of 

gedrag van de ander, het enige wat je hiermee kunt 

doen is het benoemen van de feiten ik merk dat…, 

ik zie dat…en klopt het dat…

Een ander punt is dat wij de relaties zo goed 

mogelijk proberen te houden en niet de confrontatie 

aan durven te gaan. Slecht nieuws slecht brengen 

geeft stinkende wonden.

Kom in één keer met de boodschap, geen ‘small 

talk’, direct naar de klap toewerken. 

Jakob Zwinderman is ondernemer met Sherpas

Proyects. Met 2 maten houdt hij zich bezig met 

persoonlijke en teamontwikkeling. 

Het Economic Board Groningen heeft in samen-

werking met het SNN een subsidieregeling 

ontwikkeld, om de economische bedrijvigheid in 

de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De 

Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten 

Boer en Winsum te stimuleren.

Ook werkzaamheden van adviseurs van de Jong 

& Laan kunnen voor deze subsidie in aanmerking 

komen.

Als een MKB bedrijf in deze 9 gemeenten een 

advies nodig heeft van een onafhankelijke 

adviseur voor:

- Het schrijven van een businessplan;

- De beoordeling of een investeringsplan 

haalbaar is;

- Het indienen van een aanvraag voor 

risicofinanciering; of

- een bedrijfsoverdracht;

dan stimuleert het EBG het opstellen van zo'n 

advies met 50% subsidie. De maximale bijdrage 

per advies bedraagt € 2.500,00. Een bedrijf kan 

voor meerdere uiteenlopende adviezen subsidie 

ontvangen.

Ook ondernemingen die buiten de 9 gemeenten 

zijn gevestigd komen voor subsidie in aanmerking, 

als zij zich binnen deze gemeenten willen vestigen 

of daar willen investeren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 

31 december 2017. De aanvragen worden op 

volgorde van binnenkomst behandeld. Er is een 

budget van € 180.000,00 beschikbaar. Subsidie 

wordt alleen toegekend, als deze is aangevraagd, 

voordat de opdracht voor het uitbrengen van het 

advies is verstrekt.

Meer weten? Neem dan contact op met de Jong & 

Laan Veendam en bel 0598 – 618 776.

Stimulering 

bedrijvigheid in 
Noord Groningen



HG Media

Slangenborg 7 

9301 VC Roden

050 - 3123 605

06-5159 4593

info@hgmedia.nl

www.hgmedia.nl

HOC 

OPLEIDING & TRAINING

Bolwerk 2 0 

9471 AT Zuidlaren

085  88 83 634

info@hoctraining.nl

www.hoctraining.nl

TomTelecom

Hoogezand

v.d.Duyn van Maasdamweg 6b 

Hoogezand

0598 - 711 000

info@tomtelecom.nl

www.tomtelecom.nl

Hoogma Webdesign

Hoofdstraat 241

9686 PC Beerta

0597 - 855 758

info@hoogmawebdesign.nl

www.hoogmawebdesign.nl

Groningen – Hoogezand - Grou Domeinnamen vastleggen 

In alle gewenste landen

Wij adviseren u graag!

Autolease Groningen B.V.

Wismarweg 9

9723 HC Groningen

050 - 3139 333

info@autoleasegroningen.nl

www.autoleasegroningen.nl

Vogel Tube Bending

De Zwaaikom 2 

9641 KV Veendam

0598 - 619 204

info@vogeltubebending.com

www.vogeltubebending.com

RMV Veendam

Zuidwending 132

9644 XN Veendam

0598 - 626 439

rmv@puinrecycling.nl

www.puinrecycling.nl

Ijzersterk in buigwerkDé leasemaatschappij van 

Groningen, Friesland en Drenthe.

Debiteurenbeheer & Incasso 

Groningen

Community Network

Postbus 6027

9702 HA Groningen

050 - 5279 883

p.wouters@communitynetwork.nl

www.communitynetwork

Community Network levert open, 

hoogwaardige, betrouwbare en 

razendsnelle glasvezelverbindingen

STRAETUS GRONINGEN

Duurswoldlaan 2

9936 HA Farmsum

088 04 40 084

groningen@straetus.nl

www.straetus.nl

Twee “R” Recycling Groep BV

HG Media videoproducties & fotografie

HG Media is het bureau voor video & fotoproducties.

Het bedrijf werkt nationaal en internationaal aan de meest uiteenlo-

pende projecten. Van webfilms, pitchvideo, wetenschappelijke films 

tot het uitwerken van complete foto- en videoconcepten. Onder onze 

klanten bevinden zich scheepvaartbedrijven, ziekenhuizen, musea 

en overheidsinstellingen, maar ook communicatie- en marketing-

organisaties, Mkb'ers en start-ups.

HG Media maakt duidelijke afspraken over de inhoud en vorm van 

het audiovisuele product. Het liefst werkt Han Gerretsen met een 

budget. Dan kan vooraf beoordeeld worden hoe groot of klein het 

project moet zijn. Heeft het bedrijf eenmaal het vertrouwen gewon-

nen, dan kan er een inhoudelijke samenwerking ontstaan, waarbij 

de beeldvorming en inhoud op elkaar zijn afgestemd om tot een 

goed eindproduct te komen.

Han is gedreven in zijn vak en begrijpt hoe er met beelden wordt 
gecommuniceerd.

Professionals in beeld

http://www.hoogmawebdesign.com/
http://www.hoogmawebdesign.com/


Bezoekadres

Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

Postadres

Postbus 25

9665 ZG Oude Pekela

Contactgegevens

0598 - 431 162

info@noorderborgh.nl

www.noorderborgh.nl

Verzekeringen  

Hypotheken

Gecertificeerd Risico Adviseur in Oost Groningen

Ieder bedrijf is uniek. Ieder risico dus ook. Er bestaat geen standaard.

Noorderborgh Verzekeringen brengt feilloos en gedetailleerd de unieke 

bedrijfsrisico’s in beeld. Wij vragen door en leggen dwarsverbanden 

tussen de antwoorden. En door periodiek verzekeringsadvies blijft u 

up to date.  

Bent u op zoek naar verzekeringsadvies voor uw bedrijfsrisico’s? 

Noorderborgh voorziet MKB bedrijven en ZZP’ers van persoonlijk advies. 

We helpen u graag om het beste uit uzelf te halen 

en we maken het u gemakkelijk. Samen maken 

we het verschil, dus laten we gaan samenwerken! 

Voor meer informatie bel 0598 - 431 162 

of ga naar www.noorderborgh.nl

Kwaliteitsdakwerk begint bij Verbidak

Als alles van een leien dakje gaat, hoor je niemand klagen. 

Maar als u lekkage of andere ellende op uw dak krijgt, dan 

moet dat probleem natuurlijk snel worden opgelost. Moet uw 

platte dak gerepareerd, gerenoveerd of onderhouden worden? 

Of zoekt u het perfecte dak voor uw nieuwe pand of aanbouw? 

Dan bent u bij ons op het juiste adres, want kwaliteitsdakwerk –

voor bedrijven en particulieren – begint bij Verbidak. 

Verbidak b.v.

M.J. van Olmstraat 3

9672 AE Winschoten

0597 - 430 021

sales@verbidak.nl

www.verbidak.nl

-Bitumineuze daken

-EPDM daken

-Reflectiedaken

-Groendaken

Sander Eggens



Boertange…
architectonische
hoogstandjes
Bourtange (Gronings: Boertang) is een vestingdorp in de 

provincie Groningen, dat tijdens de Nederlandse Opstand is 

aangelegd. Bourtange ligt in de gemeente Vlagtwedde, in de 

streek Westerwolde. Het is een beschermd dorpsgezicht. Hoewel 

de grachten en muren anders doen vermoeden, heeft Bourtange 

nooit stadsrechten gehad. Tussen 1811 en 1821 was Bourtange 

een zelfstandige gemeente, waartoe in het beginjaar ook Ter

Apel, Onstwedde, Sellingen, Vlagtwedde en Wedde behoorden. 

De eerste maire was Paulus Eckringa. In 1811 werd Vlagtwedde 

afgesplitst en in 1813 Onstwedde. In 1821 ging Bourtange op in de 

gemeente Vlagtwedde.

De vesting is tegenwoordig een toeristische attractie van 

betekenis. Naast de op de hoornwerken na volledig gereconstru-

eerde vestingwerken vindt de bezoeker er diverse beziens-

waardigheden: een Marktplein met eeuwenoude lindebomen, vijf 

musea, een kaarsenmakerij, winkels en restaurants, een 

historisch hotel (de kamers zijn voorzien van een bedstee) en 

een trouwzaal in het voormalige kruithuis. Daarnaast is 

de vestingmolen herbouwd en is de rosmolen gereconstrueerd. In 

het zomerseizoen worden er historische evenementen in de 

vesting georganiseerd, waaronder één van de grootste historische 

slagnabootsingen van Nederland: de Slag om Bourtange. De kerk 

van Bourtange bevat nog diverse overblijfselen van de oorspron-

kelijke vestingkerk, die als eerste nieuwe protestantse kerk in 

1607 in de provincie Groningen werd gebouwd. De uit 1842 
daterende synagoge is thans het Joods Synagogaal Museum.

Rond 1960 liep het dorp leeg. Bourtange was niet met de tijd 

meegegaan en was geen plaats waar jongeren zich vestigden. 

De gemeente Vlagtwedde liet vervolgens de vesting herbouwen 

in de staat zoals die in 1742 geweest was. Men vindt dus thans 

bij de grens tussen Duitsland en Nederland (Groningen) een 

vesting uit vervlogen tijden, die vrijelijk te bezoeken is.

Opvallend aan de Vesting Bourtange is de vorm, namelijk

een vijfhoek. De 14 lindebomen op het marktplein zijn oorspron-

kelijk geplaatst langs de zijden van het middelste pentagon.

Voor meer informatie o.a. www.boertange.nl



Abiant Werving & selectie verbreedt horizon
Al vele jaren ondersteunt Abiant Werving & selectie de Abiant-vestigingen en opdrachtgevers bij zoektochten 

en aanstelling van hoger opgeleid, kader- en ondersteunend personeel. Door de veranderende 

marktomstandigheden en het snelgroeiende aantal vacatures, zal Abiant Werving & selectie zich dit jaar echter 

nog nadrukkelijker profileren in Noord-Nederland. Ook in aangrenzende werkgebieden en nieuwe branches.

Maatwerk rondom vacaturetrajecten

Abiant Werving & selectie biedt op betrouwbare en doeltreffende wijze overzichtelijk maatwerk rondom ‘specialistische’ 

vacaturetrajecten. Dienstverlening waar veel belangstelling voor is en waar de komende jaren nog meer vraag naar zal 

ontstaan. De komende periode zal de uitbreiding van de werving- en selectiedienstverlening onder aanvoering van 

regiomanager Arien Huijssoon stap voor stap worden vormgegeven.

Uitgekiend en intensief

De reden achter deze marktverbreding is volgens Arien helder. “Door onze stevige naamsbekendheid, groeiende 

klantenvolume en uiteraard door de snel veranderende arbeidsmarkt, kloppen bedrijven steeds vaker bij Abiant aan voor 

moeilijk vervulbare vacatures. Deze vacatures, veelal kader-, staf-, en ondersteunende functies gekoppeld aan hogere 

opleidingseisen, verdienen een uitgekiende aanvliegroute en intensieve begeleiding door ervaren 

recruitmentspecialisten.”

Die specialisten heeft Abiant Werving & selectie met de bewezen vaklieden Marieke Kerkhof en Annet Fruitema in huis. 

“Zij hebben een immens netwerk en door hun integere benadering en inlevingsvaardigheden, bouwen zij snel stevige 

relaties op met opdrachtgevers en beschikbare kandidaten.” Ook op zoek naar hoger opgeleide kandidaten o.a. in de 

techniek, industrie of zakelijke dienstverlening? Neem gerust contact op met Abiant W & S.

www.abiant.nl/

wervingenselectie

Contactgegevens

Kieler Bocht 64

9723 JB GRONINGEN

050 - 206 0091

vacature@abiant.nl

Branche Assen

Schepersmaat 9

9405 TM Assen

Postbus 596

9400 AN Assen

+31 (0)592 341 456

www.mammoet.com

Specialist in zwaar 

transport en hijswerk



Aangenaam…

Ronald Schipper                     Dirk Jonker                      Gerard Prins                       Erik Beikes        

Raymon Drenth                   David v/d Berg                     Patrick Zuur                    Michel Gjaltema 

Business Networking & more

Woninginrichting ZUUR

Feiko Clockstraat 130

9665 BH Oude Pekela

0597 - 612 575

info@zuurwoninginrichting.nl

www.zuurwoninginrichting.nl

GJALTEMA VERHUUR B.V.

Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen

085  04 75 570

info@gjaltema.eu

www.gjaltema.eu

REYM Regio Noordoost

Postbus 453 

9640 AL Veendam

De Zwaaikom 11 

9641 KV Veendam

0598 - 659 500

veendam@reym.nl
www.reym.nl

SW Emmen

Postbus 648 

7800 AP Emmen

0591 - 640 080

emmen@swbv.nl

SW Winschoten

Transportbaan 44 

9672 BK Winschoten

0597 - 432 180

winschoten@swbv.nl

Regio Noordoost

Prins Elektrotechniek  

Transportweg 84

9645 KX Veendam

0598 - 630 456

info@prins-elektrotechniek.nl

www.prins-elektrotechniek

Wij werken zowel voor de 

partikuliere als voor de 

zakelijke klant.

Dejé Transport Delfzijl

Burg Buiskoolplein 2

9934 PA Delfzijl

06 - 51 30 50 50

info@dejetransport.nl

www.dejetransport.nl

DeJé Transport & Koeriers, 

gespecialiseerd in 

sneltransport

H.W. Mollema b.v.

Hoofdweg 75

9627 PB Hellum

0598 - 431 135

info@hwmollema.nl

www.hwmollema.nl

Hoveniers- & Bestratingbedrijf

Meerkoet 14, 

9665 MX Oude Pekela

www.copyrepublic.nl

Outputmanagement. We adviseren 

u over de beste samenstelling van 

de hardware binnen uw organisatie

op het gebied van kopieer- en 

printapparatuur. Altijd gebaseerd 

op uw specifieke eisen en wensen.

Woning &

Projectinrichting



Aangenaam…

Business Networking & more

Henk Pol                         Jos de Boer                     Willem v/d Sluis                  Geert Koerts

Leo Rustemeijer Paul Goudsmit                   Arne Douwes                    Denis Reisiger

De Boer Groothandel & Schuur

Kantoorcentrum BV

De Zwaaikom 14

9641 KV Veendam

0598 – 614 246  /  618 755

verkoop@deboerschuur.nl

www.deboerschuur.nl

Gulf Nederland B.V.

Postbus 246

8160 AE Epe

088 40 03 400

a.douwes@gulf.nl

www.gulf.nl

LOUWMAN RETAIL

Lloydsweg 33

9641 KJ Veendam

0598 - 623 888

lrustemeijer@louwman-groningen.nl

AquaSafety

Weg der VN 18

9636 HW Zuidbroek

0598 - 451 002

admin@aquasafety.nl

www.aquasafety.nl

LOUWMAN RETAIL

Lloydsweg 33

9641 KJ Veendam

0598 - 623 888

pgoudsmit@louwman-groningen.nl

Brandstoffen waar u 

het nodig heeft

-Toyota

-Lexus

-Suzuki

-Toyota

-Lexus

-Suzuki

Koerts Dakwerken B.V.

Holland Marsh 18

9663 AV Nieuwe Pekela

0597 - 612 243

info@koertsdakwerken.nl

www.koertsdakwerken.nl

Koerts Dakwerken B.V.

Holland Marsh 18

9663 AV Nieuwe Pekela

0597 - 612 243

info@koertsdakwerken.nl

www.koertsdakwerken.nl

Heeft u een lekkage? 

Bent u toe aan een 

nieuw dak? bel ons

Heeft u een lekkage? 

Bent u toe aan een 

nieuw dak? bel ons

Reisiger Schilders

Transportweg 42

9645 KX Veendam

0598 - 632 920

info@reisigerschilders.nl

www.reisigerschilders.nl

Brandbeveiliging – Hef en Hijs

Valbeveiliging - Workribs



Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- Van der Flier Groep Winschoten

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training

- sherpas prôyects

- InSight activity

Advocatuur

- Advocatenkantoor BOJA Groningen

- Dijstelberge & Omta Advocaten Veendam

- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement

- ReFood Nederland pure bioenergy

- REYM Noord-Oost Veendam

- Recycling Maatschappij Veendam

- SUEZ Veendam

- Theo Pouw Groep Eemshaven

- Visser Recycling bv Assen

Asbestsanering/Advies

- Asbestadviesbureau Wierenga

- Eerens Asbestverwijdering b.v. Assen

Automotive

- LOUWMAN RETAIL o.a. Toyota – Suzuki

- NIJWA Groep Volvo-Renault Trucks

- VMD Group BMW-Mini dealer

Autoruiten - Truck Coating

- Autotaalglas Veendam

- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Banden & Onderhoud

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Bankzaken & Verzekeringen

- Noorderborgh Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bedrijvenlocaties – Strategisch grond

- Oostboog Veendam-Pekela

- Vierkant Groep Groningen

Bouwbedrijven

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- Noordbouw Veendam

- Nijhuis Noord bv Assen

- Plegt-Vos Noord Assen

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

- Wolthuis Bouwbedrijf bv

Bouwproducten & Toelevering

- Asser Glas & Verfhandel

- INNOTEC  

- Ekamper Licht & Advies

- LEDvisie Groningen

Dakwerken

- Koerts Dakwerken b.v.

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk - Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

- Bijlholt Communicatie

Evenementen

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Forwarding & Trading

- De Romein Cargo Services B.V.

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Groothandel

- EDC Internet Veendam

- Delftechniek Technische Groothandel

- KWINT Groningen

- De Boer Groothandel Veendam

- Verbion Hygiëne en Onderhoud

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Hotel - Restaurant - Catering

- Borgerswoldhoeve Veendam

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

- Lienus Koster Partyservice

ICT & Automatisering

- CJ2 Hosting Groningen

- Copy Cluster

- ComPromise

- Hoogma Webdesign

- RSE ICT Groningen 

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Groningen

Industrie

- Vogel Tube Bending bv Veendam

Installatiebedrijven

- Aalbers Installatietechniek bv

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- GGB Installaties Zuidbroek

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Nederland b.v.

Kantoorartikelen

- Schuur Kantoorcentrum

- Uniepapier Veendam

Koeriersdienst & Transport

- A7 Logistics Veendam

- Dejé Transport Delfzijl

Koffie en Apparatuur

- Fortune Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Leasemaatschappij

- ALG Autolease Groningen

Makelaardij

- MakelaarNU Veendam - Stadskanaal

Multimedia

- HG Media Roden

Nano Coatings

- SvdB Nano Coatings

Opleidingen

- AquaSafety Zuidbroek

- Hanzehogeschool IBS Groningen

- HOC Opleiding & Training

- Mulder Opleidingen Assen

- SVO Opleidingen FOOD Houten

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.nl

Relatiegeschenken

- Van Dijk Groningen

Schilderwerk & Onderhoud

- Reisiger Glas & Schilderwerken

- SWbv Emmen-Winschoten

Schoonmaakbedrijven

- Argo Schoonmaak Service Roden

- JA-Schoon Winschoten

Shipping - Warehousing - Logistics

- HUSA Logistics Veendam

- Oldenburger I fritom Veendam

- Wijnne Barends Logistics bv Delfzijl

Sportclubs

- FC Groningen betaald voetbal

SW bedrijven

- Werkplein Fivelingo Appingedam

- Synergon Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- RSE Telecom & ICT Groningen

- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus

- Abiant Uitzendgroep

- BIKKEL Groep Groningen

- Paraat Uitzendbureau Veendam

Vastgoed & Verhuur

- Boer Vastgoed Groep Borger

- SVB Woningverhuur Haren

Verhuur

- Buitenkamp bv Waterpompen

- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers

- Kamphuis Lastechniek Emmen

- LGH Hef- en Hijsmaterieel Groningen

- Lienus Koster Partyservice & Catering

- Bredenoord b.v.

Verspreiding

- Santibri/Axender Veendam

Vloeren

- Verbion Vloeren bv Winschoten

Wijnimport (Duitse wijnen)

- altijddebestewijn.nl

- Wijndomein OlDiek

Woning & Projectinrichting

- Zuur Oude Pekela

Overige

- Help het is Crisis Groningen

- Landwinkel OlDiek Nieuwolda

- Neropo Roses & Plants Polen

- Ventus Delfzijl

- RWE Power Plant Eemshaven
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DE NIEUWE BMW 5 SERIE.

VOL INNOVATIES.

Vriesendijk BMW

Transportweg 6

9400 AC Assen

0592 - 245 245

Martinistad BMW

Kieler Bocht 13 

9723 JA Groningen

050 - 5717 273

Dijker BMW

Holland Marsh 20

9640 AE Nieuwe Pekela

0597 - 612 007

WELKOM BIJ VMD GROEP
www.vmdgroep.nl

Hoofdkantoor Groningen

Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen

Tel: +31 (0)85 04 75 570

info@gjaltema.eu

Vestiging Leeuwarden

Apolloweg 13

8938 AT Leeuwarden

Tel: +31 (0)85 04 75 570

leeuwarden@gjaltema.eu

Vestiging Moerdijk

Graanweg 6

4782 PP Moerdijk

Tel: +31 (0)85 04 75 570

moerdijk@gjaltema.eu

085 04 75 570

- STEIGERS 

- HOOGWERKERS

- MATERIEELVERHUUR

- VERKOOP

- OPLEIDINGEN

- MONTAGE & ONDERHOUD

www.gjaltema.eu


