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Beste leden en lezers,

Net als de afgelopen jaren gaan wij

ons ook dit jaar weer inzetten om uw 

bedrijf c.q. dienst op tal van manieren 

op een positieve wijze in de markt te 

zetten. Natuurlijk door onze netwerk-

bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, ons 

succesvolle Business Magazine en 

uiteraard onze website die steeds meer 

bezoekers telt.

Wij hebben dit jaar inmiddels twee 

events gehad: onze netwerkborrel bij 

v.d. Valk A7 Zuidbroek en het bedrijfs-

bezoek bij Eekels │TBI in Kolham met 

ca. 60 Businessleden.

Ons jaarlijks terugkerende evenement 

in De VIP-box op het Asser Circuit 

staat ook dit jaar weer op het program-

ma. Wij proberen ook invulling te geven 

aan de training van de DTM races in 

Assen, nadere informatie volgt.

Als Business Networking & more be-

stuur zijn wij ervan overtuigd u weer

een spannend maar vooral zakelijk

een gezellig en succesvol jaar te 

bieden.

Eddy Woltjer

voorzitter



WerkmaX Werk- en Sportkleding heeft een mooi ingerichte 

showroom tot haar beschikking. U kunt hier een groot deel van 

ons assortiment bekijken en passen.

Graag nodigen wij u uit in onze showroom. Bel voor een afspraak 

06 5556 9924. Adres Drieborghweg 1 Veendam.

Werk- en Sportkleding

www.werkensportkleding.nl

Paraat Uitzendbureau Veendam
verder onder de naam 

Paraat Uitzendbureau is al jaren een begrip in de regio 

Veendam. Wij gaan met dezelfde directie en medewer-

kers verder onder de naam 2 Uitzendbureau. Wij hopen 

u ook de komende jaren van dienst te zijn met dezelfde 

inzet, service maar vooral de juiste mensen te plaatsen 

en detacheren voor uw onderneming.Richard Brinks Michel Torenbosch

2 Uitzendbureau  Langeleegte 5c  9641 GN  Veendam  0598-470 822  info@2uitzendbureau.nl  www.2uitzendbureau.nl

SGGB Horizontaal gestuurd boren

SGGB is gespecialiseerd in sleufloze technieken voor de ondergrondse infrastructuur. Deze sleufloze techniek 

voorziet in het snel en probleemloos aanleggen van de gewenste infrastructuur. Hierdoor worden zowel graaf-

als herstelwerkzaamheden tot een minimum beperkt.

SGGB bv

M.J. van Olmstraat 3 A

9672 AE Winschoten

0597-674 759  /  sggb.bert@gmail.com

www.sggb.nl

Leden

nieuws



In gesprek met: Edwin Hof

Op 1 maart jl. is Edwin Hof gestart als directielid bij de Gjaltema Groep.

Edwin is mede verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen Gjaltema.

Hoe bent u bij Gjaltema terechtgekomen?

Al vanaf het moment dat ik in de bouw aan het werk ben gegaan, zo’n 30 jaar geleden, ken ik Gjaltema. We 

hebben veel samen gewerkt en altijd goed contact onderhouden tijdens diverse projecten.

Wat heeft u ertoe doen besluiten om te kiezen voor deze functie?

Omdat de bouw stevig is aangetrokken, was er binnen Gjaltema extra ondersteuning nodig van de 

dagelijkse leiding op kantoor. De functie die daarmee (bij Gjaltema) vacant kwam, was voor mij 

een mooie nieuwe uitdaging. Mijn ervaring met en het gevoel dat ik bij de Gjaltema Groep heb is goed. Ik 

vind het een mooi bedrijf. De mensen werken er hard en komen hun afspraken na. Een familiebedrijf met

een no-nonsense cultuur. Mijn ervaring met familiebedrijven is dat er snel iets besloten kan worden waar-

door snelle acties mogelijk zijn voor de klant waar nodig. Ik vind dat belangrijk.

Wat is er nodig om je functie goed te kunnen vervullen?

Dat je wordt gedragen door de organisatie, je collega’s. Een manager moet eerlijk zijn en beslissingen durven 

nemen. Daarnaast moet je weten wat er speelt op de verschillende afdelingen. Het is belangrijk dat je

het overzicht bewaakt richting de productie, de financiën en het personeel. Tenslotte is het hebben van een 

eigen visie en die durven uitdragen binnen de organisatie van essentieel belang.

Wat hoopt u te bereiken bij de Gjaltema Groep?

We willen leren, investeren en ontwikkelen en klaar zijn voor de toekomst. Daarin is het belangrijk dat we op de 

hoogte blijven van de nieuwe trends en ontwikkelingen. Ik wil bij de Gjaltema Groep mijn steentje bijdragen aan 

de koers die het bedrijf heeft ingezet en deze doortrekken naar alle afdelingen binnen het hoofdkantoor in

Groningen en de vestigingen in Moerdijk en Leeuwarden.

Over de Gjaltema Groep

De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigers, hoogwerkers, bemande verreikers, bouwliften, 

materieelverhuur en heeft een grondverzet verhuurprogramma. Ook faciliteert Gjaltema bij grote evenementen.

Sinds de oprichting in 1979 in Groningen heeft het familiebedrijf een sterke groei doorgemaakt. Inmiddels zijn er 

meerdere vestigingen in Nederland en wordt in toenemende mate ook internationaal gewerkt. Vandaag de dag 

staan er ruim 200 professionals van Gjaltema voor u klaar!



Innovatiecentrum BuildinG geeft 

forse impuls aan bouwinnovatie
Het innovatiecentrum voor de bouwsector BuildinG, op de Zernike Campus in Groningen, heeft een bij-

zonder succesvol jaar achter de rug. En ook voor 2019 staan er weer volop vernieuwende projecten op 

stapel.

BuildinG werd in september 2017 officieel geopend. In haar eerste volledige kalenderjaar werden al heel wat 

ondernemers, onderzoekers, studenten en burgers samengebracht in de zoektocht naar innovaties voor de 

bouwsector. Belangrijke resultaten waren onder meer de lancering het ‘Scholenbouwmaatje’, een kwaliteitstool 

voor scholenbouw, en de uitbreiding van het BuildinG Innovators NetworK naar liefst 42 leden.

Zo’n duizend studenten deden er mee aan allerlei projecten; van eerste kennismakingen met de bouwwereld tot 

volledige afstudeeronderzoeken. En in totaal kwamen er tijdens bijeenkomsten, rondleidingen en events maar 

liefst 3500 bezoekers over de vloer van het imposante gebouw. Onder hen was ook de koninklijke familie, die op 

Koningsdag 2018 een kijkje kwam nemen en onder meer een demonstratie van de innovatieve triltafel kreeg 

voorgeschoteld.

Met die triltafel, waarop het effect van aardbevingen op constructies kan worden getest, werden gedurende het jaar 

dertig testdagen gehouden. Daaraan werkten 15 bedrijven samen met TNO en de Hanzehogeschool aan nieuwe 

technieken om aardbevingsschade te verminderen of zelfs te voorkomen.

Ook de ‘innovatiegevel’ van de BuildinG-testhal is een groot succes gebleken. Hier lieten acht vernieuwers in de 

bouwwereld allerlei innovatieve materialen en bouwmethoden zien die kunnen bijdragen aan een in alle op-

zichten duurzame toekomst van de sector.

Een belangrijk succes is ook de uitbreiding van de kennisbank van het Kennisplatform Bouwen en Versterken, 

dat in 2017 werd opgericht. Daarin is een schat aan data te vinden, verdeeld over zes categorieën: ‘Aardbevingen 

en Bodemtrillingen’, ‘Schade en Herstel’, ‘Veiligheid en Versterken’, ‘Meten en Monitoring’, ‘Industrie en Infrastruc-

tuur’ en ‘Overige Aspecten’.

En ook voor het nieuwe jaar staan er weer volop bouwinnovaties op het programma. Zo zal er een ambitieus 

vijfjarenplan worden gepresenteerd, waarin onder meer plannen zijn opgenomen voor het bouwen van stevige 

bouwinnovatie-allianties voor Groningen en het Noorden. Daarnaast worden nieuwe programma’s als BuildinG

Digital en het MKB Serviceloket opgestart en zal er volop aandacht zijn voor thema’s als zorg, de circulaire 

economie en duurzaamheid. (BRON: economie.groningen.nl 28-02-19)



Verbidak b.v.

M.J. van Olmstraat 3

9672 AE Winschoten

0597-430 021

sales@verbidak.nl

www.verbidak.nl

Hoogma Webdesign

Hoofdstraat 241

9686 PC Beerta

0597-855 758

info@hoogmawebdesign.com
www.hoogmawebdesign.com

Nieuwsgierig 

geworden?

bel  ons

A7 Logistics

Poolsterweg 9

9641 MP Veendam

0598-630 807

info@a7logistics

www.a7logistics.nl

Santibri-Axender

Poolsterweg 9

9641 MP Veendam

0598-631 717

info@santibri-axender.nl

www.santibri-axender.nl

Prestigiëuze fiets en 
loopbrug van en naar
de Blauwestad

BLAUWE LOPER

De Blauwe Loper is een fiets- en voetgangersverbinding 

tussen Winschoten en Blauwestad met de volgende ken-

merken:

- minimaal 3,5 m breed + 800 m lang

- de brug bestaat eigenlijk uit vier bruggen

- duurzaam icoon

- herkenningspunt voor Blauwestad

- ontwerp past bij Blauwestad

- onderhoudsvriendelijk

Het ontwerp van de Blauwe loper voegt een bijzonder object 

toe aan het landschap van Blauwestad en Winschoten en 

vormt een bijzonder en iconografisch beeld, een lange lijn 

met 2 punten: meer dan een uitroepteken! (BRON Blauwestad)

loopbrug van en naar

Blauwestad

A7

Prestigieuze fiets- en

http://www.hoogmawebdesign.com/
http://www.hoogmawebdesign.com/
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Cijfers & Trends… 2019
Ondanks belemmeringen stevige groei 

bouwproductie

Sectorprognoses bouw 2019

De bouwsector heeft zich dit jaar sterker ontwikkeld dan verwacht. De Rabobank gaat uit van 7% productiegroei 

in 2018 en 5% in 2019. Tekorten aan arbeid en het gebrek aan beschikbare bouwlocaties krijgen echter steeds 

meer vat op de sector en remmen de groei in 2019 af. Het teruglopen van de vergunninguitgifte in de 

woningbouw en de vertraging van bouwprojecten onderstrepen dit. Het aantal vervulde vacatures houdt geen 

tred met de nieuw ontstane vacatures in de sector. Aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar ligt het 

aantal openstaande vacatures rond de 17.000, wat een stijging van 47% betekent ten opzichte van dezelfde 

periode een jaar eerder.

Woningbouw: snelst groeiende deelmarkt
De woningbouw is de snelst groeiende deelmarkt binnen de bouwsector met een verwachte productiegroei van 

9% in 2018. Door de grote vraag naar woningen groeit de woningnieuwbouw harder dan de 

woningrenovatiemarkt. Personeelsproblemen resulteren in uitstel en langere doorlooptijden van projecten, 

waardoor de werkvoorraad van woningbouwbedrijven is opgelopen tot bijna een jaar (11,8 maanden). Deze 

solide werkvoorraad maakt aannemers selectief: nieuwe projecten moeten een goede balans hebben tussen 

risico en rendement. De prijzen van personeel en bouwmaterialen stijgen nog steeds en deze risico’s worden 

meegenomen in offertes. De risico’s kunnen beperkt worden door materialen tijdig te bestellen en langdurige 

samenwerkingen aan te gaan met bouwpartners.

Opschaling woningnieuwbouw komt niet van de grond
Maar liefst 48% van de woningbouwers moet projecten uitstellen door personeelsproblemen (bron: EIB). De 

Rabobank verwacht dat er in 2018 circa 64.000 nieuwe woningen opgeleverd worden, een fractie meer dan 

vorig jaar. Ook voor 2019 verwachten we geen grote stijging, want zowel het aantal afgegeven vergunningen als 

het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalt. Tot en met september dit jaar zijn er bijna 3.300 minder 

bouwvergunningen afgegeven dan in dezelfde periode in 2017 (-6,2%). Projecten zijn uitgesteld doordat 

woningen gasloos gemaakt worden, wat bovendien voor extra kosten zorgt. Dit maakt het in combinatie met de 

stijgende bouwkosten lastiger om projecten financieel rendabel uit te voeren.

Forse prijsstijgingen nieuwbouw koopwoningen
Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is tot en met september dit jaar 4,3% gedaald vergeleken bij de 

verkopen in dezelfde periode vorig jaar. Het achterblijvende nieuwbouwaanbod in combinatie met de hoge vraag 

leidt tot snelle verkopen en soms zelfs tot biedingsprocedures. De verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen 

stijgen snel, zelfs sneller dan die van bestaande koopwoningen. Zo bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een 

nieuwbouwwoning in het tweede kwartaal van 2018 € 356.800, maar liefst € 72.000 hoger dan de gemiddelde 

verkoopprijs van een bestaande koopwoning. Doordat er meer nieuwe woningen in het duurdere segment worden 

gebouwd, heeft dit de verkoopprijs extra gestimuleerd. De dure nieuwbouw draagt niet bij aan de toegankelijkheid 

van de woningmarkt voor starters. Vanuit de krappe sociale en vrije huursector hoeven zij voorlopig ook geen 

verlichting te verwachten. (BRON Rabobank Nederland)

“Maar liefst 48% van de woningbouwers moet 

projecten uitstellen door personeelsproblemen.”



Cijfers & Trends… 2019
Utiliteitsbouw: nieuwbouw bepaalt groei

Net als de woningbouw groeit ook de utiliteitsbouw dit jaar stevig met 7%. Gunstige economische 

ontwikkelingen stimuleren met name de vraag naar nieuwe bedrijfsruimtes en distributiecentra. In juli 2018 ligt 

de waarde van de afgegeven utiliteitsbouwvergunningen ruim 12,5% hoger dan in dezelfde maand een jaar 

eerder. De vraag naar nieuwe kantoorruimte groeit veel minder hard, met uitzondering van grote steden als 

Amsterdam die profiteren van de Brexit en de toestroom van buitenlandse bedrijven. Zo schrapt de provincie 

Utrecht nieuwbouwplannen om leegstand van kantoren te voorkomen en te focussen op toekomstbestendige 

locaties. Door de gestegen bouwkosten zijn met name nieuwbouwprojecten en uitbreidingen van scholen de 

dupe. Doordat de voorgeschreven budgetten onvoldoende meebewegen met de markt, laten bouwbedrijven 

onderwijshuisvesting steeds vaker links liggen.

Renovatie en verduurzaming blijven achter
De waardegroei van de afgegeven bouwvergunningen slaat vooral neer in de nieuwbouw. Dat is bijzonder 

gezien de verplichting voor kantooreigenaren om hun pand in 2023 minimaal naar energielabel C te brengen. 

Op dit moment voldoet slechts 56% van de kantorenvoorraad in Nederland hieraan en moet er voor 2023 nog 35 

miljoen vierkante meter worden aangepakt (bron: Vastgoedmarkt). Een belangrijk deel van deze opgave, bijna 

55%, concentreert zich in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. De komende jaren 

neemt de vraag naar verduurzaming toe, omdat een pand met een slecht energielabel straks niet meer mag 

worden verhuurd. We verwachten ook een aanscherping van de labeleisen voor andere typen gebouwen. Dit 

biedt kansen voor bouwondernemers om door middel van een energieprestatiecontract met gegarandeerde 

besparingen en verduurzamingsmaatregelen gebouweigenaren te ontzorgen.

Binnenstedelijke woon-werklocaties stuwen gebiedstransformatie
Nederland staat voor een omvangrijke verstedelijkingsopgave. Door urbanisatie is er niet alleen behoefte aan 

meer woningen in het stedelijk gebied, maar ook aan goede werklocaties en openbaar groen. Bovendien moeten 

stedelijke regio’s bereikbaar blijven en is er maar beperkt ruimte voor automobiliteit. Dit biedt kansen voor 

binnenstedelijke herontwikkeling. Steeds vaker worden oude fabrieks- of bedrijventerreinen getransformeerd tot 

aantrekkelijke gemengde woon-werk gebieden. Van bouwondernemers vraagt dit uithoudingsvermogen omdat 

deze projecten complex zijn en lang duren. Kostprijsbeheersing is hier van nog groter belang dan bij 

monofunctionele projecten. Slimme bouwlogistiek bepaalt voor een belangrijk deel de kosten van stedelijke 

bouwprojecten met weinig bewegingsruimte. Een aantal aannemers ontwikkelden al slimme bouwhubs die op dit 

vlak een oplossing bieden.

Selectiviteit bij aanbesteden prikkelt opdrachtgevers
De werkvoorraad in de utiliteitsbouw ligt met 11 maanden (augustus 2018) op een hoog niveau. Utiliteitsbouwers 

zijn kieskeurig ten aanzien van de projecten die ze willen binnenhalen. In sommige contractvormen pakken 

specifieke risico’s erg nadelig uit voor de bouwondernemer. Die kiest dan eerder voor een minder complex project 

met een lager risicoprofiel, terwijl andere projecten op de plank blijven liggen. Opdrachtgevers kijken nu beter naar 

plafondprijzen en de wijze waarop ze de opdracht in de markt zetten. Ook zijn de transactiekosten die 

marktpartijen moeten maken om te voldoen aan kwalitatieve criteria in de aanbieding. Staatssecretaris Mona 

Keijzer neemt met de ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ het initiatief om de helft van de tenderkosten te 

vergoeden aan bedrijven die naast een opdracht grijpen. Dit verlaagt enigszins de drempel voor kleinere bedrijven 

om mee te doen aan aanbestedingen. (BRON Rabobank Nederland)



Bezoekadres

Handelsweg 26-28

9482 WE Tynaarlo

Trainingadres

Bolwerk 2

9471 AT Zuidlaren

direct contact

050-4092663

info@hoctraining.nl

www.hoctraining.nl

Danny Wever

Commercieel manager HOC
In gesprek met

Over HOC

HOC Opleiding & Training biedt al meer dan 25 jaar een breed scala gerenommeerde opleidingen op het gebied 

van transport, logistiek en veiligheid. We richten ons met name op hef- en hijsopleidingen. We stellen 

ons ten doel zowel ervaren als minder ervaren personen in de sector logistiek en transport op een zodanige 

wijze op te leiden dat zij nadien op een verantwoorde en efficiënte wijze hun dagelijkse werkzaamheden 

kunnen verrichten of hervatten. Kiest u voor een opleiding of cursus bij HOC, dan kiest u voor:

• Een persoonlijke benadering, van zowel de cursist als de opdrachtgever;

• Aansluiting op de dagelijkse praktijk van uw werksituatie;

• Een leertraject gericht op veiligheid en efficiëntie;

• Een betrouwbare en betaalbare bedrijfsopleiding.

Werkwijze

We proberen te allen tijde uit te gaan van de wensen en behoeften van de klant. Na online of telefonische 

aanmelding van de cursist(en) wordt er in overleg een cursusdatum gepland en krijgt u van ons een 

opdrachtbevestiging en een formulier voor de gegevens van de cursist toegestuurd. Betreft het een groep 

cursisten, dan gaan we in overleg met u bekijken hoe (en waar) de cursus op de meest praktische wijze 

uitgevoerd kan worden. Onze cursussen worden gegeven door goed opgeleide instructeurs die niet alleen vanuit 

het theorieboek lesgeven, maar ook ingaan op situaties waar cursisten in de praktijk tegen aan lopen.

Mijn rol binnen HOC Opleiding & Training BV?

Mijn rol binnen HOC is dat ik verantwoordelijk ben voor de commercie. Dat betekent dat ik mij bezig hou met 

opleidingsvragen van zowel bestaande maar zeker ook van nieuwe klanten. 

Welke branches kunnen jullie bedienen?

Wij zijn niet branche afhankelijk, wij hebben veel diversiteit in ons klantenbestand. In ons klantenbestand 

bevinden zich o.a. bedrijven die werkzaam zijn in de chemie, transport, bouw, industrie maar ook vele 

uitzendbureaus en particulieren.

Jullie zijn onlangs naar Tynaarlo?

Ja dat klopt, 1 maart jongstleden heeft de overdracht plaatsgevonden van het pand van HOC Opleiding & 

Training, dat zich bevindt aan het Bolwerk 2 te Zuidlaren. Dit is overgedragen aan Kleinveld BV, specialist in 

Exceptioneel Transport. 

HOC Opleiding & Training is inmiddels één jaar eigenaar van het pand Handelsweg 26-28 te Tynaarlo aan de 

A28. Op deze locatie is o.a. een  buitenterrein van 3450 vierkante meter en zijn er ruim voldoende mogelijkheden 

voor cursussen zoals een cursus voor kraanmachinist, hijsbegeleider, verplaatsen van lasten, hoogwerker, etc. 

Een buitenterrein ontbeerde de locatie in Zuidlaren en deze is daarom in de verkoop gedaan. Ook leslokalen en 

kantoren zijn er op de nieuwe locatie voldoende. 

Voorlopig blijven de heftruckopleidingen nog wel in Zuidlaren, totdat de praktijkhal voor heftruckchauffeurs in 

Tynaarlo klaar is om in gebruik te nemen. Wij hopen deze in het najaar gerealiseerd te hebben.



J.A. Koningstraat 4

9672 AD Winschoten

085-792 0201

06-5599 5104

stralennederland@gmail.com
www.stralennederlqand.nl

Wij zijn gespecialiseerd in duurzame behandelingen zoals stralen, poedercoaten en natlakken. Alles wat mooi en 

beschermd moet worden, wordt door ons op professionele wijze behandeld. Wij bieden een snelle service, zijn 

flexibel en zoeken altijd naar klantgerichte oplossingen.

Wij verzorgen straalwerkzaamheden op locatie en hebben de mogelijkheid om te stralen in een van onze 

straalcabines in Winschoten. Ons bedrijf beschikt over verschillende straaltechnieken en wij stralen o.a. met 

glasparel, korund, gebroken glas en straalgrit. Wij stralen aluminium, rvs, metaal, koper en hout.

Wij verzorgen daarnaast onderstaande reinigingen:

– Gevelreiniging

– Oppervlakte reiniging

– Zonnepanelen reiniging

– Het afspuiten van schepen en containers

– Droogijsreiniging

Creativiteit, een scherpe prijs en een betrouwbare service!

Wilt u één aanspreekpunt als het gaat om uw communicatie uitingen? Dan bent u bij Poppen Vormgeving en 

Communicatie aan het goede adres! Persoonlijke service in combinatie met piekfijne ontwerpen en een goede 

samenwerking met betrouwbare partners als het gaat om drukwerk, verspreiding en hosting.

Grafisch ontwerp

Wij ontwerpen folders, brochures, posters, banners, kranten, magazines, advertenties, etc. Een combinatie van 

jarenlange ervaring met een passie voor kleur, vorm en design.

WordPress websites

Uw potentiële klanten zoeken naar informatie via het internet. Over het algemeen blijft men hangen bij een website 

met een mooie uitstraling. Een website is daarom meer dan alleen een visitekaartje van uw bedrijf. Het is 

tegelijkertijd een brug tussen u en uw klant. Wij bekijken uw ideeën door het oog van uw klant en komen zo tot een 

eindproduct dat méér is dan alleen een website.

Poppen Vormgeving en Communicatie

Sarastraat 54

9641 HS Veendam

06-1204 5562

michel@poppenvormgeving.nl
www.poppenvormgeving.nl

Geluksgevoel

op de werkvloer

verhogen?

www.magpietool.nl

Jager & Zn b.v.

Molenraai 19

9611 TH Sappemeer

0598-423 265

rene@jagerhandel.nl

www.jagerhandel.nl

IBC

Vaten

Pallets

Big Bags / FIBC

18 Hekwerk

Nikkelweg 1

8445 PG Heerenveen

0513-648 111

www.18hekwerk.nl

Bezoekadres

Sleepboot 2

3991 CN Houten

030-275 8181

info@svo.nl

www.svo.nl

Opleidingen & 

trainingen

Magpie



Plattegrond TT-Circuit

BRON: foto’s TT-Circuit 

www.ttcircuit.com

(BRON TT-Circuit Assen)



Belangrijke races

Leuk om te beleven:

-Viva Italia 28 april

-7e Balloon Festival 23 juni

-Formula Student Netherlands 

18/19/20/21 juli

-Hankook final races (auto’s) 

18/19/20 oktober

Meer informatie 

www.ttcircuit.com

WK Superbike  12/13/14 april

Dutch TT-Races 28/29/30 juni

Deutsche Tourenwagen Masters

19/20/21 juni

Truckstar Festival 27/28 juli

Gamma Racing Day 16/17/18 augustus

Motorcross of Nations 28/29 september

British Superbike 20/21/22 september

Schoonmaakservice

Kantoor Roden

Dwazziewegen 1D 

9301 ZR Roden

Postbus

Postbus 245 

9300 AE Roden

050-501 5130
info@argoschoonmaakservice.nl

Gelegen in het Groothandels-

centrum Groningen

050-312 0793

Scandinaviëweg 7

9723 BW Groningen

050-316 8989

info@kwintgroep.nl

www.kwintgroep.nl

Sinds 1883 is KWINT uw 

partner op het gebied van

hijsmiddelen en hefmiddelen

Theo Pouw Eemshaven

Kwelderweg 15

9979 XN Eemshaven

0596-548 900

eemshaven@theopouw.nl

www.theopouw.nl

Secundaire

bouwstoffen

Racekalender 2019
TT-Circuit Assen



Hoofdkantoor Eekels

Technology B.V.

A. Plesmanlaan 2

9615 TH Kolham

Postbus 4

9600 AA Hoogezand

Op dinsdagmiddag 5 maart waren er maar liefst 

60 Business & more leden aanwezig tijdens ons

bedrijfsbezoek bij het hoofdkantoor van Eekels

Technology bv in Kolham. Eekels │TBI is een 

bedrijf met ca. 600 medewerkers dat actief is in 

de Marine & Offshore en Industrie & Infra. 

De belangstelling was zoals gemeld weer bijzon-

der groot. Business & more voorzitter heette 

iedereen welkom en gaf de microfoon snel over 

aan de heer Peter Vernimmen die ons het bedrijf 

op een professionele wijze met een presentatie 

en bedrijfsfilms introduceerde.

Na de presentatie werden de gasten in meerdere

groepen verdeeld voor de rondleiding door het 

bedrijf. De expertise, omvang en activiteiten van 

het bedrijf waren voor velen een verrassing. De 

talrijke vragen die tijdens de rondleiding gesteld 

zijn werden beantwoord door de enthousiaste 

collega’s van Peter Vernimmen.

Na het officiële gedeelte waren wij weer samen-

gekomen in de presentatieruimte om te gaan 

netwerken en te genieten van een heerlijk lopend 

buffet. Wij kunnen terugkijken op een fantas-

tische maar vooral leerzame en constructieve 

bijeenkomst.

Als bestuur van Business Networking & more

willen wij mede namens onze aanwezige leden, 

het voltallige team van Eekels │TBI bedanken 

voor de gastvrije ontvangst.

Bedrijfsbezoek BN&m leden



Eekels is al meer dan 100 jaar actief in de 

marktsegmenten Marine & Offshore en Industrie & Infra. 

Met bijna 600 medewerkers voert Eekels projecten en 

onderhouds- & servicewerkzaamheden uit in de disci-

plines elektrotechniek en werktuigbouw.

Eekels bezit specifieke expertise op het gebied van 

elektrotechnische aandrijfsystemen, walstroomaan-

sluitsystemen, scheepssystemen (waaronder alarm- en 

monitoringsystemen) en procesautomatisering. Eekels

verzorgt het gehele traject van engineering, panelen-

bouw, uitvoering, inbedrijfstelling tot en met onderhoud 

en service.

EEKELS TECHNOLOGY B.V.

Marine & Offshore

In de Marine & Offshore markt levert Eekels complete 

elektrotechnische installaties voor de volgende scheeps-

typen: passagiersschepen, luxe jachten, onderzoeks- en 

marine schepen, koopvaardij- en schepen die worden 

ingezet voor de offshore (waaronder wind). Als onaf-

hankelijke systeem integrator verzorgt Eekels het gehele 

traject van engineering, panelenbouw, installatiewerk, 

inbedrijfstelling tot en met onderhoud en service. Veelal 

zijn de volgende systemen onderdeel van onze levering: 

elektrische aandrijfsystemen, walstroomaansluit-

systemen en scheepsautomatiseringsystemen.

Industrie & Infra

De klanten van Eekels in het marktsegment Industrie & 

Infra zijn actief in de petrochemie, chemie, voedings- en 

genotmiddelenindustrie, stro- & kartonindustrie, 

waterwinning en machinebouw. Daarnaast levert Eekels

haar diensten aan organisaties die het beheer voeren 

over bruggen, sluizen en waterzuiveringen. Als 

onafhankelijke systeem integrator voert Eekels zowel 

projecten als onderhoudswerkzaamheden uit in de 

disciplines technische automatisering, elektrotechniek 

en werktuigbouw. Eekels bezit specifieke expertise op 

het gebied van elektrische aandrijfsystemen, proces-

automatisering, systemen op het gebied van voorspel-

lend onderhoud, airfin coolers en gespecialiseerde 

apparatenbouw.

www.eekels.com



LMC EXPLORER COMFORT

Weinsberg

CaraCompact 2019

Hymer B-MC T 580  ”Edition1One”

HOBBY VANTANA ONTOUR

K60 FT BUSCAMPER

DETHLEFFS ALPA-SERIE 

UITGEBREID MET INTEGRAAL

KNAUS Live TI SelectionBürstner introduceert de 

nieuwe Lyseo Time T

Flair 830 LE, de kortste indeling 

van Niesmann+Bischoff

ANWB Camper van 

het Jaar 2019

Tijdens een feestelijke prijs-

uitreiking maakte de ANWB

bekend dat de titel voor de 

ANWB Camper van het 

Jaar 2019 naar de Hymer 

B-Klasse Modern Comfort T 

580 gaat. (basisvoertuig 

nieuwe Mercedes sprinter)

Hobby introduceert 

nieuwe Optima Ontour

Edition

Toscane 599 FB, nieuwe 

luxe buscamper van Swift

Itineo SLB700, integraal 

camper met kinderkamer

Laika bouwt weer campers 

op Mercedes-basis

Hymer B-MC T 580 ”Edition1One” Hymercar Sydney: 

compacte buscamper



Waarom je van reizen met een 

camper gelukkig wordt

Wanneer je tot de groep behoort voor wie reizen met een camper een tweede levensstijl is geworden, dan 

is onderstaande waarschijnlijk een feest der herkenning. Niet voor niets worden veel mensen ‘gegrepen’ 

door de magische vrijheid die bij deze vorm van reizen hoort. Voor iedereen die wel eens met schuin oog 

naar de camperbrochure heeft gekeken en nog twijfelt zijn deze punten misschien het laatste zetje om 

een dergelijk avontuur eens te proberen. En tja, als het echt je kop thee niet is dan kun je het bij het lezen 

hiervan ook blij worden van het feit dat je tijdens je volgende vakantie nìet midden in de natuur hoeft te 

overnachten

Hoe dan ook, wanneer we de optelsom maken kunnen we niet anders concluderen dat de kans op een beetje 

extra levensgeluk vrij groot is wanneer je met een camper op pad gaat. Dit is waarom:

Gaan lunchen daar waar geen restaurant te bekennen is

“We rijden nog éven door. Daar is straks vast ook nog een leuk restaurantje..” – om vervolgens in pure 

hongersnood te eindigen in een eetgelegenheid waar de menukaart al even fantasievol is als het glimmende 

logo op de voorgevel. Of tot ver na etenstijd veroordeeld te zijn tot half pak zoute crackers.

Herkenbaar?

Bij het plannen van vakanties zijn mensen vaak bezig met de bestemmingen zelf, en minder met de reis van A 

naar B. En hoewel de aanblik van de Grand Canyon de kleffe sandwich van de dag ervoor ongetwijfeld snel doet 

vergeten, kan juist een picknick op dat ene verlaten stukje landschap het meest pure hoogtepunt van de reis 

zijn.

Je klapt de tafel uit, smeert een verse boterham, pakt een koud (want: koelkast!) drankje en geniet van de stilte. 

Wat heeft een mens nog meer nodig?

Overnacht op onverwachte plekken
Zo af en toe – of afhankelijk van je idee van comfort: meestal – is het fijn om te overnachten op een plek met 

stromend water, elektra en voorzieningen in de vorm van een goed uitgeruste supermarkt. Maar je zou de eerste niet 

zijn die na bovenstaande lunch die dag niet meer verder is gereden. Boekje lezen, een dutje doen, om vervolgens bij 

het zakken van de zon een ijskoud biertje uit de koelkast te halen.

Het verschilt per land of je zomaar ergens langs de weg je kamp mag opslaan, maar het gevoel van vrijheid wanneer 

je gewoon je camper langs die ene rivier parkeert, op de heuveltop stilzet of in de schaduw van een geweldige 

rotspartij zet om er vervolgens je tijdelijke huiskamer en terras van te maken, is magisch.

Bonuspunt: je ervaart na een paar dagen een hernieuwde waardering voor de minder idyllische, maar goed 

geoutilleerde camperplaats.

Leef net als in een tiny house
Reizen met een camper heeft wat weg van het leven in een tiny house. Deze beweging – waarbij 

mensen bewust ervoor kiezen om op een klein oppervlak te wonen – vindt steeds meer navolging in 

Nederland. Hierbij gaat het niet alleen om het kleine oppervlakte van het wonen, maar ook – of juist –

om de bewuste levensstijl, ontdaan van alle ballast.

Omringd door alleen die dingen die je echt nodig hebt (precies genoeg bordjes, geen speciaal servies 

voor het zondagochtendontbijt), bewust leven (de watervoorraad is niet oneindig en ook met zaken 

zoals gas en elektra moet je relatief zuinig doen), bijna altijd buiten leven (je doet de deur open en 

staat midden in de natuur) en ‘verhuizen’ wanneer je er zin in hebt.

De groep mensen die zich realiseert dat deze vrije vorm van leven voor hen het ultieme geluk betekent, 

groeit. Een camperreis is een mooie gelegenheid om uit te vinden of vooral de gedachte eraan of ook 

de praktijk hiervan je aanspreekt! (BRON paradijsvogelsmagazine.nl)

Waarom je van reizen met een 

CAMPER gelukkig wordt…
Wanneer je tot de groep behoort voor wie reizen met een camper een tweede levensstijl is geworden, dan is 

onderstaande waarschijnlijk een feest der herkenning. Niet voor niets worden veel mensen ‘gegrepen’ door 

de magische vrijheid die bij deze vorm van reizen hoort. Voor iedereen die wel eens met een schuin oog naar 

de camperbrochure heeft gekeken en nog twijfelt zijn deze punten misschien het laatste zetje om een 

dergelijk avontuur eens te proberen. En tja, als het echt je kop thee niet is dan kun je het bij het lezen hiervan 

ook blij worden van het feit dat je tijdens je volgende vakantie nìet midden in de natuur hoeft te overnachten.

Hoe dan ook, wanneer we de optelsom maken kunnen we niet anders concluderen dan dat de kans op een beetje 

extra levensgeluk vrij groot is wanneer je met een camper op pad gaat. Dit is waarom:

Gaan lunchen daar waar geen restaurant te bekennen is

“We rijden nog éven door. Daar is straks vast ook nog een leuk restaurantje..” – om vervolgens in pure hongersnood 

te eindigen in een eetgelegenheid waar de menukaart al even fantasievol is als het glimmende logo op de voorgevel. 

Of tot ver na etenstijd veroordeeld te zijn tot een half pak zoute crackers.

Herkenbaar?

Bij het plannen van vakanties zijn mensen vaak bezig met de bestemmingen zelf, en minder met de reis van 

A naar B. En hoewel de aanblik van de Grand Canyon de kleffe sandwich van de dag ervoor ongetwijfeld snel 

doet vergeten, kan juist een picknick op dat ene verlaten stukje landschap het meest pure hoogtepunt van de 

reis zijn. Je klapt de tafel uit, smeert een verse boterham, pakt een koud (want: koelkast!) drankje en geniet van 

de stilte. Wat heeft een mens nog meer nodig?

Overnacht op onverwachte plekken
Zo af en toe – of afhankelijk van je idee van comfort: meestal – is het fijn om te overnachten op een plek met 

stromend water, elektra en voorzieningen in de vorm van een goed uitgeruste supermarkt. Maar je zou de eerste 

niet zijn die na bovenstaande lunch die dag niet meer verder is gereden. Boekje lezen, een dutje doen, om 

vervolgens bij het zakken van de zon een ijskoud biertje uit de koelkast te halen.

Het verschilt per land of je zomaar ergens langs de weg je kamp mag opslaan, maar het gevoel van vrijheid wan-

neer je gewoon je camper langs die ene rivier parkeert, op de heuveltop stilzet of in de schaduw van een gewel-

dige rotspartij zet om er vervolgens je tijdelijke huiskamer en terras van te maken, is magisch.

Bonuspunt: je ervaart na een paar dagen een hernieuwde waardering voor de minder idyllische, maar goed 

geoutilleerde camperplaats.

Leef net als in een tiny house
Reizen met een camper heeft wat weg van het leven in een tiny house. Deze beweging – waarbij mensen bewust 

ervoor kiezen om op een klein oppervlak te wonen – vindt steeds meer navolging in Nederland. Hierbij gaat het 

niet alleen om de kleine oppervlakte van het wonen, maar ook – of juist – om de bewuste levensstijl, ontdaan van 

alle ballast.

Omringd door alleen die dingen die je echt nodig hebt (precies genoeg bordjes, geen speciaal servies voor het 

zondagochtendontbijt), bewust leven (de watervoorraad is niet oneindig en ook met zaken zoals gas en elektra 

moet je relatief zuinig doen), bijna altijd buiten leven (je doet de deur open en staat midden in de natuur) en 

‘verhuizen’ wanneer je er zin in hebt.

De groep mensen die zich realiseert dat deze vrije vorm van leven voor hen het ultieme geluk betekent, 

groeit. Een camperreis is een mooie gelegenheid om uit te vinden of vooral de gedachte eraan of ook de praktijk 

hiervan je aanspreekt! (BRON paradijsvogelsmagazine.nl)



“De Toekomst” van strokarton naar 
een belevingspark

Het fabriekscomplex werd opgericht door de Stichting Coöperatieve Strokartonfabriek en bestond eigenlijk uit twee 

afzonderlijke fabrieken: "De Toekomst I", gebouwd in 1900 en "De Toekomst II", gebouwd in 1908, beide van de 

hand van architect Pieter Geert Cremer uit Nieuwolda. De aandelen van de coöperatie waren in handen van 

landbouwers uit de omliggende dorpen, die hier hun stro tot strokarton lieten verwerken. Vanwege internationale 

concurrentie en stijgende personeelslasten kon de fabriek het uiteindelijk niet meer bolwerken. De productie 

van strokarton werd in 1968 gestaakt.

Het vroeg-industriële complex kwam daarna in handen van handelaar Hendrik Jelle Schoenmaker (1922-2012) uit 

Haren. Deze gebruikte de ruimte om machines op te knappen en te verhandelen onder de naam "Handy". 

Schoenmaker deed niets aan het onderhoud van zijn bezittingen, zowel hier als elders, waardoor de fabrieken in 

snel tempo achteruit gingen. Dit was velen een doorn in het oog, waaronder de gemeente Scheemda, die het 

markante pand graag wilde redden. Men sprak wel van "de grootste ruïne van Nederland". In 1997 kreeg "De 

Toekomst II" de status van rijksmonument. Nadat de hoogbejaarde eigenaar nalatig bleef met het opruimen van 

ernstige asbestvervuiling, deels veroorzaakt door versplinterde dakplaten, nam de gemeente Scheemda in 2003 de 

sanering van het terrein zelf ter hand. Schoenmaker verkocht het zwaar vervuilde terrein intussen aan Milau BV te 

Appingedam, die het vier jaar later voor één euro overdeed aan aannemersfirma Simon Benus uit Stadskanaal. In 

2005 werd "De Toekomst I" geheel gesloopt. De totale kosten van de asbestsanering bedroegen 2,6 miljoen euro, 

die op de vroegere eigenaren werden verhaald. Schoenmakers nabestaanden betwistten later de rechtsgeldigheid 

van de verkoop aan Simon Benes die hun alleen maar geld had gekost.

In 2009 begon de firma Simon Benus met de restauratie van de gebouwen van "De Toekomst II". Dit gebeurde in 

het kader van een leerwerktraject. De eerste fase van de restauratie, waarbij het casco wind- en waterdicht werd 

gemaakt, kostte zeven miljoen euro. Hiervan werd vier miljoen euro beschikbaar gesteld uit het "Kanjerfonds" voor 

grote rijksmonumenten. De provincie Groningen en de gemeente Scheemda gaven ieder 300.000 euro; de 

gemeente Oldambt gaf daarna nog eens 500.000 euro, in ruil voor de toezegging dat hier in samenwerking met 

cultuurcentrum De Klinker grote manifestaties konden worden gehouden. In 2011 werd het bestemmingsplan 

"Erfgoedpark De Toekomst" van kracht. De plannen voor het Erfgoedpark werden gedragen door de Stichting Blue 

Events, die vooral dacht aan het inrichten van een Watereducatiecentrum. Voor voltooiing van de restauratie 

meende men nog vijf miljoen euro nodig te hebben.

Van een toekomstige functieverandering kwam door de financiële crisis en het faillissement van Simon Benus

niets terecht. Daarop begon het gebouw opnieuw te vervallen. Plannen van de Stichting Groninger Landschap 

voor een 'Toekomstfabriek' ketsten af in 2015. Gemeente en provincie zeiden weinig aan de situatie te kunnen 

doen.

Op 23 november 2016 werd de fabriek met 23 hectare grond, de overige vervallen gebouwen en enkele bouw-

kavels geveild. Het complex kwam via een omstreden tussenhandelaar voor 572.000 euro in handen van aan-

nemer Koen Meijer uit Veendam. Concrete plannen voor een nieuwe bestemming zijn er nog niet. Wel wordt er 

gedacht aan vestiging van een internationaal hippisch centrum. De eigenaar is verplicht de zware bodem-

verontreiniging op te ruimen.

Groningen - Winschoten - Emmen

www.rsetelecom-ict.nl

Info@delftechniek.nl



Formule 1 kalender 2019

17 maart:

31 maart:

14 april:

28 april:

12 mei:

26 mei:

9 juni:

23 juni:

30 juni:

14 juli:

28 juli:

4 augustus:

1 september:

8 september:

22 september:

29 september:

13 oktober:

27 oktober:

3 november:

17 november:

1 december:

Grand Prix van Australië

Grand Prix van Bahrein

Grand Prix van China

Grand Prix van Azerbeidzjan

Grand Prix van Spanje

Grand Prix van Monaco

Grand Prix van Canada

Grand Prix van Frankrijk

Grand Prix van Oostenrijk

Grand Prix van Groot-Brittannië

Grand Prix van Duitsland

Grand Prix van Hongarije

Grand Prix van België

Grand Prix van Italië

Grand Prix van Rusland

Grand Prix van Singapore

Grand Prix van Japan

Grand Prix van Mexico

Grand Prix van de Verenigde Staten

Grand Prix van Brazilië

Grand Prix van Abu Dhabi

Mercedes AMG Petronas 

Motorsport

Scuderia Ferrari

Red Bull Racing Honda

Renault Sport

Haas F! Team

McLaren F! Team

Racing Point F1

Alfa Romeo Sauber F1 Team

Scuderia Toro Rosso Honda

Williams F! Team

Lewis Hamilton

Sebastian Vettel

Max Verstappen

Nico Hulkenberg

Romain Grosjean

Carlos Sainz

Sergio Perez

Kimi Raikkonen

Daniil Kvyat

George Russell

Valtteri Botas

Charles Leclerc

Pierre Gasly

Daniel Ricciardo

Kevin Magnussen

Lando Norris

Lance Stroll

Antonio Giovinazzi

Alexander Albon

Robert Kubica

Team                             Eerste rijder     Tweede rijder



Roberto

Hoewel hij net de leeftijd van 49 gepasseerd is, vierde 

ondernemer Roberto Santanera afgelopen jaar het feit 

dat hij al 32 jaar ondernemer is in het pittoreske dorp 

Godlinze. Hij was uitgeroepen in 2012 tot Meest 

Markante Horecaondernemer Koninklijke Horeca 

Nederland en onlangs nog in januari tot De 

Sympathiekste Ondernemer van Groningen 2018. 

Nog in zijn tienerjaren begon Roberto als zelfstandig 

ondernemer. Op zijn 17e nam hij een deel van het 

familiebedrijf over waarbij veel van hem gevraagd 

werd: hij runde de horeca, stond in de keuken, na het 

koken als DJ achter de draaitafels van feestzaal Klein 

Italië. Omdat hij de horeca zelf ging verbouwen begon 

hij een afbouwbedrijf. Daarnaast verkocht hij en 

importeerde hij ook nog Italiaanse beelden en wijnen. 

In 1997 ontwikkelde Roberto de sterrenbeeld 

parfumlijn “Symbol” en 2002 prachtige sieraden, zoals 

de memo-seno en de parte mia’s.

del ’ARTE

Met zijn restaurant dell ‘Arte kan hij met recht het 

visitekaartje van het dorp genoemd worden. Een 

aantal jaren geleden besloot Roberto de focus meer 

te leggen op het restaurant; en met succes! 

Ondanks de crisis van de afgelopen jaren maakte 

het restaurant een groei door. “Mensen gaan voor 

kwaliteit. Ze willen vers eten, goede bediening en 

een warme ambiance: dat vinden ze bij ons in 

Godlinze”, aldus Roberto. “Als mijn gasten genieten, 

dan geniet ik ook en daar krijg ik energie van. Ik ben 

trots op wat ik heb bereikt, maar als ondernemer is 

het nooit af. Ik probeer mezelf te blijven ontwikkelen, 

als kok en als gastheer.”

CHEFKOK

“Chef zijn kun je leren, koken zit in je DNA: ik ben 

een kok op gevoel”. Roberto kookt met passie en 

dat proef je terug in de gerechten. Hij geeft lokale 

producten van Groninger bodem een mediterrane 

smaak. Roberto noemt hierbij nadrukkelijk dat hij 

wel de kok is, maar niet zonder zijn geweldige team 

van medewerkers kan, zoals bijvoorbeeld gastvrouw 

Jenny die al 19 jaar werkzaam is bij ristorante 

dell ’ Arte. “Voor de medewerkers is communicatie 

heel belangrijk: ze zijn goed op elkaar ingespeeld en 

maken het plaatje compleet. Horeca is topsport!”

Ristorante dell ‘Arte

Allersmaweg 2

9908 PD Godlinze 

0596-581 100

info@santanera.nl

Santanera



Spijker Logistics begint 

Wegens uitbreiding van onze transportactiviteiten starten wij 

zeer binnenkort vanaf Winschoten met een dagelijkse lijndienst 

met een trekker/oplegger richting Rotterdam. Dagelijkse

bestemmingen zullen zijn o.a Groningen-Drachten-Heerenveen-

Joure-Emmeloord-Lelystad-Assen-Hoogeveen-Zwolle-

Harderwijk-Amersfoort-Rotterdam-Waalhaven-Hoogvliet-

Spijkenisse-Schiedam-Vlaardingen. Voor Duitsland zijn de 

bestemmingen Emden-Bremen-Bremerhaven-Cuxhaven-

Wilhelmshaven-Hamburg-Lubeck-Kiel-Rostock en Wismar. 

Ook kunnen wij vanaf Noord Duitsland retour laden richting 

Nederland/België. Uiteraard is het ook mogelijk om uw 

zendingen vanaf Rotterdam door ons te laten afhalen 

richting Winschoten. Levering gebeurt op basis van 24/48 

uur. Dus heeft u een pallet of meerdere pallets te vervoeren 

neem gerust contact met ons op voor de tarieven en 

mogelijkheden.

LEDEN nieuws

0597-855 982       www.spijkerlogistics.nl

en Noord Duitsland
lijndiensten op Nederland 

Het gemeentebestuur van Emmen neemt de schul-

den over van het noodlijdende dierenpark in Emmen, 

Wildlands Adventure Zoo. De raad stemde met 

overgrote meerderheid in met het reddingsplan voor 

het park. Het gemeentebestuur van Emmen wil zo’n 

20 miljoen extra in het dierentuin steken.

560 banen op de tocht

In totaal zouden 560 banen bij het dierenpark en toeleveran-

ciers verdwijnen, zo liet de gemeente becijferen door onder-

zoeksbureau Ecorys. Het merendeel daarvan in Emmen en 

de rest in de provincie Drenthe. Te pijnlijk, voor een ge-

meente met het hoogste werkloosheidspercentage van de 

provincie (6,2 procent).

Nu staat Emmen maar liefst voor zo'n 60 miljoen in de boeken 

voor Wildlands. Na het overnemen van de miljoenenschuld 

van externe financiers als de Rabobank blijft de gemeente 

over als enige geldschieter, met een belang van 80 miljoen 

euro. (Gemeente Emmen / Wildlands zijn geen BN&m lid)

Gemeente Emmen redt 

Wildlands van faillissement

Beleggen in Amerikaanse Top 

Aandelen, sinds okt. 2003 ±30% 

gemiddeld per jaar.

CE Investments

v/h Tips2Trade

Vossenkamp 338 

9675 KP Winschoten

06-1058 8668

info@ce-investments.com
www.ce-investments.com



De DTM is in Europa een van de grootste/belangrijkste toerwagen kampioenschappen. Het wordt 

samen met het WTCC gezien als de Formule 1 van de toerwagens. De afkorting staat sinds 

2000 voor Deutsche Tourenwagen-Masters. Daarvoor stond ze voor Deutsche Tourenwagen

Meisterschaft. Het kampioenschap is van oorsprong Duits. De meeste races worden dan ook 

gereden in Duitsland, maar er wordt ook gereden op andere internationale circuits zoals Brands, 

Hockenheim, Nürburgring, Misang en Assen. De teams zijn Audi, BMW en dit jaar voor het eerst 

Aston Martin.

De originele DTM startte in 1984 onder de naam Deutsche Produktionswagen Meisterschaft. De auto's 

waren gebouwd naar de FIA Groep A regels, maar door de jaren heen werden auto's steeds heftiger 

gemodificeerd. In 1993 werden de Groep A regels opgegeven en reden de auto's voortaan in een 2.5 liter 

motorklasse. De auto's werden nu uitgerust met elektronische hulpmiddelen als ABS en tractiecontrole, en 

hadden vierwielaandrijving en een carbonchassis. Dit bracht de productiekosten fors omhoog, en in 1996 
zag DTM zich gedwongen zich op te doeken en over te gaan in het ITC.

Het begin van de nieuwe DTM

Vanaf 1997 was er veel discussie over hoe de nieuwe DTM eruit zou moeten zien. Opel wilde de kosten 

drukken, Mercedes-Benz wilde juist veel geld erin steken, BMW zag niets in een klasse alleen op Duitsland 

gericht en Audi wilde hun trademark quattro vierwielaandrijving gebruiken. Uiteindelijk hadden Opel en 

Mercedes-Benz een overeenkomst over hoe de auto's eruit zouden moeten zien, ze zouden gebaseerd zijn op 

tweedeurs modellen. BMW en Alfa Romeo keerden niet terug en ook Audi wilde niet meedoen als er alleen 

met achterwielaandrijving gewerkt zou worden. Echter, Abt Sportsling zou wel uitkomen en gebruikmaken van 

de Audi TT-R.

In 2000 werd DTM nieuw leven ingeblazen, ditmaal volgens een andere formule. Ze hadden van hun fouten 

geleerd en nu werd er alles aangedaan om de auto's spectaculair te maken, maar goedkoop om te produceren 

en te onderhouden. Zo werden ABS, tractiecontrole en vierwielaandrijving weer allemaal verboden. De auto's 

hadden voortaan 4,0 liter V8 motoren en alle auto's hadden dezelfde remmen en banden. Voor de transmissie 

was er keuze tussen een systeem van Hewland of een van X-Trac.

De auto’s

In tegenstelling tot de raceklassen als de Formule 1 hebben fabrikanten niet zoveel vrijheden. Dat betekent dat 

de auto’s van de drie constructeurs allemaal rond de 510 pk leveren. Verder werd de aerodynamische grip van 

de racers met ingang van dit seizoen beteugeld. Niet per se goed voor de rondetijden, maar wel voor close 

racing en heftige gevechten op de baan. Verder zijn DTM-auto’s uitgerust met een DRS-systeem om het inhalen 

te vergemakkelijken.

Dat DRS werkt in dit kampioenschap trouwens ietsje anders dan je wellicht gewend bent. Coureurs mogen het 

36 keer per race gebruiken als de afstand tot de voorligger minder dan een seconde bedraagt. Hierbij geldt 

echter dat drie DRS-mogelijkheden worden afgevinkt per rondje dat een coureur van het systeem gebruikmaakt, 

ongeacht of de coureur in kwestie het systeem in dat rondje nog twee keer gebruikt. Feitelijk kunnen de coureurs 

dus 12 rondes gebruikmaken van DRS.

Het minimumgewicht van de wagens is vastgesteld op 1.125 kg waar we bij moeten vermelden dat succesvolle 

coureurs strafgewicht aan boord krijgen. 

„DTM 2019 WORDT MEGASPANNEND“

KALENDER DTM 2019

•03.05.–05.05. Hockenheim

•17.05.–19.05. Zolder

•07.06.–09.06. Misano

•05.07.–07.07. Norisring

•19.07.–21.07. Assen

•10.08.–11.08. Brands Hatch

•23.08.–25.08. Lausitzring

•13.09.–15.09. Nürburgring

•04.10.–06.10. Hockenheim



van der Flier Groep

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597-331 619

info@vanderfliergroep.nl

Wij zijn de rauwdouwers, masters, 

pioniers en de eindbazen

Wij zijn niet bang om de mouwen op te stropen 

en tot aan de knieën in de modder te staan. Wij 

denken mee in oplossingen en ontzorgen jou. 

Van der FLIER is een specialist en pionier op het 

gebied van grondverzet. Daarnaast zijn we te 

vinden op het water met onze maaiboten en 

langs de wegen met onze grondzuigauto’s. Hoeft 

er geen grond gezogen te worden? We kunnen 

ook zand blazen met onze knaloranje zandblaas-

auto’s. Ook zijn wij de specialist in het koud door-

halen van leidingen met onze innovatieve zagen. 

Wij zijn er voor elke klus!

Van der FLIER als vakkundig partner

Constante vernieuwing en innovatieve technieken zijn 

onze pijlers. Wij graven, zagen, maaien, zuigen en 

doen nog veel meer. Wij hebben jarenlange ervaring 

en hebben een schat aan kennis opgebouwd. Daarop 

bouwen wij voort met slimme ideeën voor duurzame 

en voordelige oplossingen.

Onze jongens

Onze jongens zijn de echte rauwdouwers. Ze hebben 

ervaring in het vak, maar het belangrijkste ze hebben 

plezier in hun werk. Bij ons beschikt iedereen over de 

juiste diploma’s en up-to-date certificaten. Dankzij ons 

team kunnen wij snel, flexibel en kundig in actie 

komen!

No Worries

Ons doel is om de klant volledig te ontzorgen. 

Daarom luidt ons motto als volgt: 

‘No Worries, hoe complex het project ook is 

wij denken met je mee en bieden uitkomst.’

www.vanderfliergroep.nl



Kroeze Constructie is een allround staalconstructiebedrijf dat gespecialiseerd 

is in maatwerk en vergaande dienstverlening. Zo worden ondermeer pro-

ducten geleverd aan en geprepareerd bij diverse bedrijfssectoren.

Kroeze Constructie

Europaweg 9

9636 HT Zuidbroek

0598-451 715

info@kroezeconstructie.nl

www.kroezeconstructies.nl

De aandelenmarkten lieten het eigenlijk al zien, maar nu wordt het ook bevestigd door economische 

cijfers: het is zéér waarschijnlijk dat de Duitse economie zich sinds dit jaar in een recessie bevindt zo 

meldt Business Insider. Er wordt nog wel getwijfeld over de betrouwbaarheid van de data, maar veel 

economen zijn het eens dat de grootste economie van de Europese Unie tekenen van zwakte toont.

Na Italië nu ook angst voor recessie in

productiecijfers
Duitsland vanwege tegenvallende

In november 2018 daalde de productie van de Duitse industrie met 1,9%. In vergelijking met een jaar eerder daalde de 

productie die maand met meer dan 4%: de sterkste daling sinds de crisis van 2008. Als we de gegevens in een grafiek 

plotten is een duidelijke opwaartse trend waarneembaar tot eind 2017. In 2018 lijkt zich een neergaande trend te 

ontwikkelen. De trendlijn, gemarkeerd in oranje, suggereert dat de ellende nog niet voorbij is. Het is te verwachten dat de 

komende kwartalen nog wel enige groei laten zien, maar dat over een periode van één jaar de groei stagneert en er zelfs 

krimp kan plaatsvinden. Een recessie dus.

Een aankomende recessie zo vlak voor de Europese verkiezingen belooft weinig goeds. Duitsland is de sterkste economie 

van Europa en neemt in haar val natuurlijk andere grote economieën mee. Nederland is sterk afhankelijk van Duitsland en 

ook de Franse en Italiaanse economie is sterk vervlochten met de Duitse. Vertraagt de motor van Europa dan vertragen 

alle inzittenden van het carrousel. Bloomberg rapporteerde eerder al dat Italië waarschijnlijk sinds 2018 in een recessie 

is beland. Tegelijkertijd geven de Italianen veel te veel geld uit o.m. aan sociale verzekeringen. Met een schuld 

van 131% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) belooft het weinig goeds voor de Italianen en dus voor de Eurozone. 
(BRON: dagelijksestandaard.nl)

Duitse autoindustrie gaat 58 miljard aan 
EV’S uitgeven
De Duitse autoindustrie gaat in de komende drie jaar miljarden uitgeven aan elektrische auto’s en aanverwante innovaties. 

De investering is nu nodig om de sector zekerheid voor de toekomst te bieden. De industrie verwacht in 2019 een kleine 

dip. Die moet op deze wijze worden opgevangen door de verschillende betrokken partijen.

VDA

De Duitse autoindustrie is verenigd in de VDA. De voorzitter van deze branchevereniging gaf aan dat investeringen in 

elektrisch, autonoom en digitaal op agressieve wijze moeten plaatsvinden. Er is 40 miljard beschikbaar voor verschillende 

vormen van elektrisch rijden. Er is nog eens 18 miljard voor digitalisatie, connected rijden en autonoom rijden beschikbaar. 

Al de investeringen moeten in de komende drie jaar worden gedaan. De plannen liggen in lijn met wat de autofabrikanten 

van plan zijn.



Jakob Zwinderman

Checklist conflicthantering

Voordat je het weet zit je in een conflict. Een belan-

genstrijd. Vaak een gevolg van miscommunicatie, 

onvoldoende feedback en een tijdige signalering dat 

er iets mis is gegaan. Het is een cocktail van inhoud 

(waar gaat het over?) en relatie (wie staan er tegen-

over elkaar?). Vooral op relatiegebied gaat het vaak 

fout; willen we elkaar niet begrijpen, houden we 

elkaar klem in vooroordelen en willen we nog een 

goede werkrelatie?

In de volgende stappen overstijg je een conflict, als 

je er bewust aan wilt werken!

Voorbereiding (ben je zelf onderdeel van een 

conflict, zorg dat een onafhankelijk persoon het 

gesprek voorbereidt en voert)

1. Voer individuele gesprekken met de 

conflicterende personen

2. Verzamel informatie over de bron van het 

conflict

3. Ga na of ze je accepteren als bemiddelaar

4. Leg de procedure uit en plan een datum, tijd en 

plaats

Het gesprek

1. Omschrijf de voorgeschiedenis en het doel

2. Geef je bevindingen naar aanleiding van de 

voorgesprekken weer

3. Laat de personen reageren

4. Benoem oorzaken en knelpunten

5. Zoek oplossingen

6. Kies oplossingen (laat ruimte voor eigen 

oplossingen)

7. Maak afspraken en stel een actieplan op

Evalueer de gekozen oplossing na een tijdje

Als je wilt weten hoe het werkt, kijk dan naar ‘Het 

Familiediner’ met Bert van Leeuwen. Hij volgt de 

stappen, hij kiest geen partij, hij wil alleen dat het 

conflict stopt en dat er een nieuwe start wordt 

gemaakt. Het helpt dat er een diner wordt voorbereid 

door een familielid, er een camera bij is, een rustige 

bemiddelaar de leiding neemt en dat er rond wordt 

gereden in een mooie limousine.

“Met een goede bak koffie is het prettig zakendoen 

en ontstaan lumineuze ideeën. Daarom sta ik hier 

in Groningen al sinds 2008 klaar voor alle koffie-

liefhebbers. Vooral het luisteren is heel belangrijk; 

zo weet ik wat echt bij jou past en kan ik je goed 

adviseren. Met dat persoonlijke contact zorg ik 

ervoor dat het altijd goed geregeld is voor mijn 

klanten.”

blauwestad@fortune.nl 0597-593 130

Adri Klooster

Vestiging Veendam

Van Beresteijnstraat 28C

9641 AB VEENDAM

0598-717 611

info@makelaarnu.nl

Vestiging Stadskanaal

Hoofdstraat 56

9501 CN Stadskanaal

0599-617 550

stadskanaal@makelaarnu.nl

Abiant Uitzendgroep

Stationsstraat 8

9679 ED Scheemda

0597-591 115

www.abiant.nl

Vestiging Gieten

Pallert 4

9461 HX Gieten

0592-744 137

arjan@makelaarnu.nl

Draad Advocaten

Hoofdstraat 87

9601 EB Hoogezand

0598-427 111

info@draaadadvocaten.nl

www.draadadvocaten.nl

serviceteam@altijddebestewijn.nl

www.altijddebestewijn.nl
085-792 0006

Incasso & Debiteurenbeheer

088-044 0084

groningen@straetus.nl

www.straetus.nl



Aangenaam…

Harry Geerlings                 Martin Leeuwis Magne Beukema                  Wilko Huizinga        

Kor van der Flier             Richard Schuurman            Matthieu Pasveer Stefan Wiekens 

Business Networking & more

Scorpion Nederland BV / Innotec

Kopersteden 14 

7547 TK Enschede

053-428 2954

www.innotec.nl

Vierkant Vastgoed Projecten b.v.

Stavangerweg 21/25 

9723 JC Groningen

050-820 0355

info@vierkantgroep.nl

www.vierkantgroep.nl

Vierkant Vastgoed Projecten b.v.

Stavangerweg 21/25 

9723 JC Groningen

050-820 0355

info@vierkantgroep.nl

www.vierkantgroep.nl

LEDvisie

Groningen Airport Eelde

Machlaan 5

9761 TK Eelde

050-737 0269

Wilko 06-3334 4330

info@ledvisie.nl

www.ledvisie.nl

Van der Flier Groep

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597-331 619

info@vanderfliergroep.nl

www.vanderfliergroep.nl

MAINEnergie

Family Camp 1

1112 VE Diemen

06-4659 6221

h.geerlings@mainenergie.nl

www.mainenergie.nl

GJALTEMA Hoofdkantoor

Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen

085-047 5570

info@gjaltema.eu

www.gjaltema.eu

Steigerbouw

Hoogwerkers

Verreikers

Materieelverhuur

Als vakkundige 

partner

BAM Bouw en Techniek
Postbus 70008

9704 AA Groningen

050-556 5050

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl



Aangenaam…

Business Networking & more

John Meijer                     Gert Hensens                      Patrick Zuur                      Geert Koerts

Gert Benjamins                    Rein Tempel                    Egbert Kruize                      Jos de Boer              

Hensens & Hensens

Administratiekantoor

Poststraat 1B

9679 AA Scheemda

Postbus 4

9679 ZG Scheemda

0597-591 840

info@hensensenhensens.nl

www.hensensenhensens.nl

Bolsward

De Marne 209

8701 MH Bolsward

0515- 572 828

info@afaber.nl

www.afaber.nl

Aannemersbedrijf 

A. Faber B.V.

groot door eenvoud!

Verbion Vloeren

J.A. Koningstraat 21

9672 AC Winschoten

0597-422 800

info@verbionvloeren.nl

www.verbionvloeren.nl

VEOLIA

Australiëweg 16 

9407 TE Assen

Postadres

Postbus 1011

9400 BA Assen

0592-377 222

www.veolia.com

De wereld voorzien 

van hulpbronnen

LOUWMAN Dealerbedrijven

Lloydsweg 33

9641 KJ Veendam

0598-623 888

lrustemeijer@louwman-groningen.nl

-Toyota

-Lexus

-Suzuki De Boer Groothandel & Schuur

Kantoorcentrum BV

De Zwaaikom 14

9641 KV Veendam

0598-614 246  /  618 755

verkoop@deboerschuur.nl

www.deboerschuur.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

Woninginrichting ZUUR

Feiko Clockstraat 130

9665 BH Oude Pekela

0597-612 575

info@zuurwoninginrichting.nl

www.zuurwoninginrichting.nl

Woning &

Projectinrichting



Waar let je op bij de aankoop van 

Elektrisch rijden is enorm in opkomst. Er rijden steeds meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. In februari 

2018 is dat getal al meer dan 23.000. Uit onze data blijkt dat er steeds meer elektrische auto’s worden aangeboden 

en verkocht. Het feit dat elektrisch rijden belastingtechnisch voordelig is helpt natuurlijk ook. Als je eraan denkt om 

over te stappen op een elektrische auto, waar let je dan op? GasPedaal.nl zet de feiten op een rijtje en helpt je op 

weg.

Wat is de actieradius?

Het is algemeen bekend dat de afstand die je op een volgeladen elektrische auto kan rijden, minder groot is dan die 

van een traditionele auto. Maar hoeveel scheelt het? Dit ligt aan het model. Het bereik van een elektrische auto ligt 

tussen de 100 km bij een Smart ForTwo Electric en 500 km bij enkele Tesla Model S types. Bij een recordpoging is 

een Italiaans team Tesla-rijders er zelfs in geslaagd meer dan 1000 km af te leggen in een Model S 100D. Dit 

betekent dat de autonome auto's van Tesla op dit moment op het gebied van actieradius met kop en schouders 

boven de concurrenten staan.

Het bereik van de auto is niet altijd duidelijk aangegeven bij de dealer, dus eigen onderzoek is hier extra handig. 

Bekijk online of het model het bereik heeft wat je ervan verwacht en stel altijd vragen hierover bij de aanschaf.

Het is gemakkelijk om te schrikken van een klein bereik. 100 km is tenslotte maar 10 procent van wat de gemid-

delde benzineauto kan rijden op een volle tank. Maar zoals te lezen is in ons artikel over de voor- en nadelen van 

elektrisch rijden, is 95% van de ritten minder dan 80 km. Woon je in de stad en gebruik je de auto alleen in de 

lokale omgeving, dan hoeft dit dus helemaal geen probleem te vormen.

Hoe milieuvriendelijk is de auto?

Voor veel mensen is milieuvriendelijkheid een grote reden om over te gaan op de aanschaf van een elektrische auto. 

Elektrische auto’s stoten geen schadelijke stoffen uit tijdens het rijden. Sommige auto’s zijn niet compleet elektrisch, 

maar hybride. Een hybride auto heeft twee vormen van aandrijving. Half hybride auto’s hebben een elektromotor die 

de brandstofmotor ondersteunt. Volledig hybride auto’s kunnen schakelen tussen elektromotor en brandstofmotor 

tijdens het rijden. Deze varianten zijn natuurlijk ook milieuvriendelijker dan een auto met verbrandingsmotor, maar 

niet zo schoon als een volledig elektrische auto. Informeer daarom altijd of de auto compleet elektrisch is, als je zo 

schoon mogelijk wilt rijden. Houd er ook rekening mee dat het uitmaakt wat voor stroom je gebruikt. Als je zo groen 

mogelijk wilt rijden, zal je ook groene stroom moeten gebruiken. Als je gebruik maakt van openbare palen weet je 

nooit zeker hoe groen je stroom is, dit verschilt namelijk per gemeente.

Het opladen van de elektrische auto

Er zijn verschillende manieren om op te laden:

- Publieke oplaadpunten

- Snel-laadpalen

- Thuislaadpunten

Publieke oplaadpunten vind je aan de openbare weg, bij bedrijven of in parkeergarages. Soms heb je echter wel 

een abonnement nodig om deze palen te gebruiken. Het is bij sommige aanbieders het geval dat je dus 

abonnementskosten betaalt naast de kosten van het opladen. Het opladen aan een publieke oplaadpaal duurt 

ongeveer 4 uur.

Ook bestaan er snel-laadpalen. Deze zijn schaarser, maar laden de auto al binnen 30 minuten tot 80%. Niet elke 

auto is geschikt te laden via een snel-laadpaal.

Als je thuis je elektrische auto wilt opladen, kan je dat het beste via een thuislaadpunt doen. Dit punt is 

aangesloten op een aparte stroomgroep. Je kan dit thuislaadpunt voor de elektrische auto bij verschillende 

partijen aanvragen. Soms levert de gemeente zelf gratis een oplaadpunt.

Het is een goed idee om van tevoren onderzoek te doen waar bij jou in de buurt deze laadpalen te vinden zijn, om 

in te schatten hoe makkelijk je herlaadt in jouw omgeving. Ook kan de oplaadsnelheid verschillen per model. Het 

is dus belangrijk om dit na te vragen bij de aanschaf. (BRON gaspedaal.nl)

een elektrische auto?



Aandelen en beleggingen

- CE Investments Winschoten

Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Aannemingsbedrijf Bolsward

- Spithorst Schildwolde

- SGGB b.v. Horizontaal Boringen

- Van der Flier Groep Winschoten

- de Romein Groep b.v. Veendam

Accountants

- De Jong & Laan Accountants

- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training

- sherpas prôyects

- InSight activity

- reinADVIES

Advocatuur

- Advocatenkantoor BOJA Groningen

- Dijstelberge & Omta Advocaten Veendam

- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement

- NNRD Drachten

- 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

Autoruiten - Truck Coating

- Autotaalglas Veendam

- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Bankzaken & Verzekeringen

- Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bouwbedrijven

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- BOUWGROEP B.S.H. bv

- Noordbouw Veendam

- Plegt-Vos Noord Assen

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

Bouwproducten & Toelevering

- Asser Glas & Verfhandel

- INNOTEC  

- LEDvisie Groningen

Brandstoffen

- Gulf Nederland

Dakwerken

- Koerts Dakwerken b.v.

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk - Reclame - Vormgeving

- Poppen Vormgeving Veendam

- Bijlholt Communicatie Veendam

Energie

- MAINEnergie

Evenementen & Schouwburg

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Facility

- Flexiplus Groep 

Forwarding & Trading

- HUSA Logistics Veendam

Automotive

- LOUWMAN DEALER GROUP 

- VMD Groep BMW-Mini dealer

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Groothandel

- EDC Internet Veendam

- Delftechniek Technische Groothandel

- KWINT Groningen

- Carel Lurvink BV

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Hennep industrie 

- HEMPFLAX Oude Pekela

Hotel - Restaurant - Catering

- Borgerswoldhoeve Veendam

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

- Hotel Restaurant Termunterzijl

- Linus Koster Partyservice

ICT & Automatisering

- CJ2 Hosting Groningen

- ComPromise Domino b.v.

- Copycluster bv 

- RSE ICT Groningen 

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso / debiteurenbeheer

- Debiteuren Group Veendam

- STRAETUS Groningen

Industrie

- Kroeze Constructie b.v. Zuidbroek

- Machinefabriek Emmen b.v.

- Vogel Tube Bending bv Veendam

Installatiebedrijven

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- eekels I TBI

- GGB Installaties Zuidbroek

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Nederland b.v.

Kantoor Groothandel

- De Boer Kantoorgroothandel Veendam

- v/d Laan Kantooreffcieny Stadskanaal

Koeriersdienst & Transport

- A7 Logistics Veendam

- Spijker Logistics Winschoten

Koffie en Apparatuur

- Fortune Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Makelaardij

- MakelaarNU Veendam 

Nano Coatings 

- Sas van den Bosch Nano Coatings  

Opleidingen

- 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

- KOERT.NU

Schilderwerk & Onderhoud

- Reisiger Glas & Schilderwerken

- Beikes Schilderswacht bv Winschoten

Schoonmaakbedrijven

- Argo Schoonmaak Service Roden

- JA-Schoon Winschoten

Shipping & Logistics

- Wijnne Barends Logistics bv Delfzijl

- Oldenburger I fritom Veendam

SW / werkplein bedrijven

- Werkplein Fivelingo Appingedam

- AFEER Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- RSE Telecom & ICT Groningen

- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus

- Abiant Uitzendgroep

- 2-Uitzendbureau Veendam

Vastgoed & Verhuur

- SVB Woningverhuur Haren

- Kamphuis b.v. Emmen

Verhuur

- Buitenkamp bv Waterpompen

- Bredenoord

- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers

- Lienus Koster Partyservice & Catering

Verspreiding

- Santibri/Axender Veendam

- MSG Business Post

Vloeren

- Verbion Vloeren bv Winschoten

Webdesign

- Hoogma Webdesign

- Poppen Vormgeving

Wijnimport 

- altijddebestewijn.nl 

- Wijndomein OlDiek (eigen wijn)

Woning & Projectinrichting

- Zuur Oude Pekela

Overige

- Help het is Crisis Groningen

- Landwinkel OlDiek Nieuwolda

- Neropo Roses & Plants Polen

- Ventus Delfzijl

- hit PROFIT

- Sortimo Noord

- OOP Oude Pekela

- Stralen Nederland Winschoten

- V.O.C. Veendam

- Bedrijvenlocaties Oostboog 

-
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