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Beste leden, lezers,

Om te beginnen hoop ik dat het met u, uw familie en uw 
bedrijf goed gaat. Dat onze gezondheid het belangrijkste is 
mag overduidelijk zijn, maar zakelijk gezien hebben 
meerdere branches met een forse tegenwind te kampen 
gekregen.

Als bestuur/organisatie hebben wij helaas niet kunnen bieden 
wat wij voornemens waren.Toch zijn wij blij dat wij nog onze 
druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst hebben kunnen 
houden en drie uitgaves van ons Business Magazine vol met 
informatie en gratis advertenties voor onze leden hebben 
kunnen verzorgen.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen op het gebied 
van sneltesten en vaccineren. Wij hopen en vertrouwen er op 
dat wij in rap tempo onze activiteiten kunnen hervatten.

Op basis van mijn persoonlijke contacten met onze leden de 
afgelopen maanden mag voorzichtig geconcludeerd worden 
dat de problematiek binnen onze organisatie begrensd is 
gebleven. De diversiteit aan branches kan hierin een rol 
hebben gespeeld. De bouw, industrie en dienstverlening 
hebben minder beperkingen ondervonden dan b.v. de 
reissector, horeca, evenementen en verhuurbranche.

Gelukkig is het vaccinatieprogramma inmiddels gestart en
wij hopen dat dit het zo gewenste perspectief biedt voor een 
spoedige terugkeer van “het oude normaal”. 

Wij willen onze leden en 
betrokkenen bedanken    
voor de getoonde
loyaliteit en begrip.

Eddy Woltjer
voorzitter
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Persconferentie coronavirus
12 januari: lockdown tot en met 
minimaal 9 februari
Op dinsdag 12 januari was er weer een persconferentie. En waren Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge op televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus.
Nieuwsbericht | 12-01-2021 | 19:15
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown
enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten 
dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom 
heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat 
we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. 
Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling 
van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast 
vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een 
avondklok, te onderzoeken.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het 
begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los 
kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn 
nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder 
contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet 
adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt 
geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.

De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden 
plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een effectieve manier om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een 
bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten 
ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen 
zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 
meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en 
alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen 
tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar 
ook alleen buiten.

Extra op elkaar letten

Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige 
situatie is voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met elkaar de eindstreep te halen. 
Daarom spant het kabinet zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden hier doorheen te 
slepen. De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra werken aan aanvullingen op het steun- en 
herstelpakket en zullen hier volgende week nadere mededelingen over doen.
Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het Coronavirus en de maatregelen. En 
voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met 
financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht 
hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal. (BRON: Rijksoverheid.nl)
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Cijfers & Trends… 
Vastgoedsector, bouw aan 
continuïteit
Het aantal vastgoedstransacties neemt af en de kans op het mislopen van huurinkomsten en waardedaling 
neemt toe. Tegelijkertijd hebben beleggers nog interesse en houdt de roep om financiering aan. Wat 
betekent dit en waar doen vastgoedondernemers verstandig aan? Kiezen voor zekerheid of toch investeren 
in nieuwe kansen? En als je investeert, waar dan in? Je vindt de antwoorden hieronder.

Goede financiële balans essentieel in onzekere tijd
Het sentiment in de vastgoedmarkt lijkt op het eerste gezicht niet te verslechteren. De meeste 
vastgoedondernemers zitten niet in acute geldnood en ze zien voldoende investeringskansen, mede dankzij 
de lage rentestand. Toch komen er grote uitdagingen op de sector af. Coronamaatregelen kosten steeds 
meer geld, de huuropbrengsten dalen en waardeverlies ligt op de loer. De liquiditeit van het product 
vastgoed neemt af en dat zien we terug in lagere transactievolumes. Veel huurders leunen op betalings- en 
steunmaatregelen. Als deze maatregelen aflopen of worden teruggeschroefd, nemen de risico’s toe.

“In onzekere tijden hebben gerichte investeringen in 
eigen vastgoed de voorkeur boven nieuwe investeringen”
Hebben vastgoedondernemers voldoende oog voor groeiende onzekerheden? En is dat ook voldoende 
verwerkt in de prijs? De kans bestaat dat de prijzen van nieuwe transacties niet altijd een weerspiegeling 
zijn van de daadwerkelijke marktwaarde. Tussen en binnen vastgoedsectoren bestaan grote verschillen. Zo 
presteert supermarktvastgoed goed en hebben veel winkels voor non-food het lastig. Dit leidt tot 
groeidende prijsverschillen en we zien het terug in het aantal transacties. Dit jaar blijft de totaalprijs voor 
vastgoed op peil doordat vooral goed vastgoed wordt verhandeld. In de jaren daarna verwachten we, 
gemiddeld genomen, een correctie op de prijzen.

Beleggers doen er daarom verstandig aan om voor meer zekerheid te kiezen. Een gezonde financiële 
balans zorgt voor een beter toekomstperspectief. Gerichte investeringen in het eigen vastgoed hebben 
daarnaast de voorkeur boven nieuwe aankopen. Dus bouwen aan continuïteit op basis van de kansen en 
kwaliteiten van de eigen portefeuille.

Corona haalt bestaande verdienmodellen onderuit
Corona raakt de economie, en zo ook het vastgoed op een manier die we nog niet eerder zagen. Mensen 
mijden drukke plekken en winnende locaties behoren nu tot de verliezers. We zien dat internationale toeristen 
en expats wegblijven, dat mensen zoveel mogelijk thuiswerken en meer dan ooit online bestellen. Het 
topsegment van de woningmarkt heeft het lastiger, de bezettingsgraad in kantoren is fors gedaald en het is 
opvallend rustig in hoofdwinkelstraten. Voor horeca geldt dat de klap extra hard aankomt, omdat zij steeds als 
een van de eerste markten de deuren moet sluiten. In al deze segmenten doet dat iets met huuropbrengsten 
en de waarde van het vastgoed.



Cijfers & Trends
Het toekomstperspectief van huurders is meer dan ooit van belang voor vastgoedeigenaren. Grofweg zien we drie 
bedreigingen voor ons. Er gaan altijd bedrijven failliet. Voor een deel van de bedrijven kan het wegvallen van steun 
dit proces versnellen. Daarnaast zijn er bedrijven die nu hard geraakt worden, maar die de draad weer oppakken. Als 
de horeca bijvoorbeeld weer volledig open kan, dan maken mensen daar graag gebruik van en dat biedt uitzicht op 
een rendabele toekomst. Tot slot zijn er bedrijven die zich gaan heroriënteren. Denk aan kantoorhoudende bedrijven 
die gaan werken met een flexibele schil. Of winkeliers die volledig overgaan op online. Aanpassing is voor veel 
bedrijven noodzakelijk om te overleven, maar is ook de basis voor een solide toekomst.

Corona versnelt bestaande trends
Corona heeft ook positieve effecten. Het virus maakt duidelijk waar mensen echt behoefte aan hebben en het dwingt 
ondernemers en eigenaren om creatief te zijn. Met of zonder crisis, mensen moeten een dak boven hun hoofd 
hebben. Er is een schrijnend tekort aan betaalbare woningen en aan huisvesting voor doelgroepen met urgentie. 
Weinig verrassend dus dat beleggers vertrouwen houden in de woningmarkt. Wel valt op dat ze hun eisen bijstellen. 
Thuiswerken leidt ertoe dat sommige beleggers zich richten op ruimere huurwoningen met buitenruimte.

De grootste winnaar van de crisis is de logistieke markt. De trend versnelt. Niet alleen de grote hallen, maar ook 
initiatieven op het vlak van stadsdistributie staan in de belangstelling. De markt profiteert van de enorme toename 
van e-commerce. Een andere categorie winnaars zijn winkels gericht op dagelijkse boodschappen en gemak. 
Supermarkten, versspeciaalzaken en maaltijdbezorgers profiteren van het massale ‘dicht-bij-huis-blijf’-gedrag van 
mensen.

Waardevol vastgoed is crisisbestendig
In tijden van crisis focussen veel bedrijven zich op hun kerntaken en de korte termijn. Toch zijn er ook uitdagingen 
waardoor vooruitkijken belangrijk is. Eén van die uitdagingen is het tegengaan van klimaatrisico’s. Gerichte 
investeringen dragen bovendien positief bij aan gezondheid, comfort en welzijn. Hoewel steeds meer partijen zich 
hiervoor inspannen, bestaat in een crisis altijd het gevaar dat investeringen worden uitgesteld. De beoogde doelen 
liggen immers ver weg in de tijd, terwijl de beloning, ‘waar doen we het voor’ of ‘wat winnen we ermee’ nog verder 
ligt. Om dit te doorbreken moeten we juist naar het hier en nu kijken. Hoe creëren we urgentie?

"Door de coronacrisis mijden mensen drukke plekken. Zo behoren 
winnende locaties nu tot de verliezers"

De makkelijkste ‘push’ komt van de overheid, zoals subsidies voor isolatie en zonnepanelen, of regels als de C-
labelplicht voor kantoren (per 1 januari 2023) en het ‘aardgasvrij maken’ van de gebouwde omgeving. Daarna is de 
markt aan zet. Bij het energiezuinig maken van vastgoed geldt een terugverdientijd. En als verduurzaming samengaat 
met een upgrade van het gebouw, zoals lagere energielasten en verminderde uitstoot, dan wordt een gebouw aan-
trekkelijker voor zowel huurders als eigenaren. Maar waarde kent een ruimere betekenis. Een gezonder binnenklimaat 
en meer comfort dragen bij aan vitale en tevreden medewerkers. Zij verdienen zichzelf terug in productiviteit, creativiteit 
en een verlaagd ziekteverzuim. Niet voor niets verschuift de sector naar waardevol vastgoed. De Rabobank is recent 
partner geworden van het Blue Building Institute omdat wij geloven in deze ontwikkeling.

Advies: eigen huis op orde en gericht investeren
Er lijkt sprake van een spanningsveld. Ondernemers doen er verstandig aan om nu geen onnodige risico’s te nemen 
en tegelijkertijd brengt passiviteit risico’s met zich mee. Juist in deze tijd is een gezonde financiële balans het 
allerbelangrijkste. Blijf in nauw contact met je huurder(s) en zorg voor voldoende financiële middelen. Dat laatste is 
nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en het biedt een goede basis om je financiering te waarborgen. Nieuwe 
beleggingskansen blijven zich natuurlijk voordoen, maar weeg die grondig af. Kijk eerst naar gewenste verbeteringen 
binnen je bestaande portfolio.

Dat passiviteit risico’s met zich meebrengt zien we bijvoorbeeld terug in de kantorenmarkt. Kantoren die straks niet 
over het vereiste C-label beschikken mogen in 2023 niet meer verhuurd worden. Bij steeds meer partijen ontstaat het 
besef dat duurzame investeringen het meest waardevol zijn. En als je niet in duurzaamheid investeert, dan keert het 
zich straks tegen je. Crisis of niet, het is altijd een goed moment om hier een plan voor te maken. (BRON: rabobank.nl)





Hebben deHebben de gebeurtenissenHebben de gebeurtenissengebeurtenissen

Het aantal faillissementen is historisch laag, ondanks de 
coronacrisis. Het aantal ondernemers dat vrijwillig de 
stekker uit zijn of haar bedrijf trekt, is gestegen. Met 
name zzp’ers geven er liever zelf de brui aan voordat de 
boel failliet gaat. Ook het steunpakket en de regelingen 
van de overheid spelen hier een grote rol in. 

Veel minder faillissementen
ondanks de coronacrisis, 
hoe kan dat?

Steunpakketten ondernemers
Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De 
meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe 
voorwaarden. Op 9 december maakte het kabinet bekend dat de 
steun verder wordt uitgebreid. De geplande afbouw van steun 
vanaf januari is uitgesteld.

Een 56-jarige inwoner van Loon op 
Zand wordt als eerste positief 
getest op het coronavirus. Op 6 maart
overlijdt de eerste coronapatiënt. 

Eerste besmetting
op 27 februari

in 2020 de wereld veranderd? 
Hebben deHebben de gebeurtenissengebeurtenissenHebben de
iin 2020 de wereld veranderd? n 2020 de wereld veranderd? n 2020 de wereld veranderd? n 2020 de wereld veranderd? n 2020 de wereld veranderd? n 2020 de wereld veranderd? 

De reisbranche en luchtvaart hebben enorme klappen gekregen 
door de coronacrisis. Er gaan ongetwijfeld airlines omvallen 
en overheden zullen een aantal maatschappijen met staatssteun 
redden. Touroperators en reisbureaus zullen toch vooral op 
eigen kracht moeten zien te overleven. Een aantal van hen zal 
dat lukken. Of de tijd terugkeert dat je voor een retourticket 
van 23 euro naar een zonnig eiland of stedentrip als Barcelona 
kunt reizen is nog maar de vraag.

Reiswereld en luchtvaart

Brexit van start

In 2020 reisden 20,9 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname 
van 71% ten opzichte van 2019. Eindhoven Airport zag het aantal reizigers het 
afgelopen jaar afnemen tot 2,1 miljoen, Rotterdam tot 0,5 miljoen; dalingen van 
respectievelijk 69% en 77%. De cijfers zijn totaalcijfers van 2020 en zijn 
daarmee een combinatie van cijfers van voor en van tijdens de corona-
pandemie.

Schiphol heeft 71% minder passagiers

In totaal waren er afgelopen jaar 227.304 vliegbewegingen op Schiphol, een 
daling van 54% ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ondanks de 
coronacrisis werd Nederland vanaf de luchthaven verbonden met 316 
bestemmingen, 16 minder ten opzichte van 2019.

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) 
en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 
24 december 2020 een akkoord bereikt over een 
nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat 
afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 
2021 gelden tussen de EU en het VK.

•handel in diensten en goederen;
•een gelijk speelveld;
•visserij;
•luchtvaart en wegtransport;
•sociale zekerheid;
•VK-deelname aan EU-programma’s;
•interne veiligheid.

Akkoord over het nieuwe EU-VK partnerschap
Het akkoord tussen de EU en het VK over een nieuw
partnerschap bevat afspraken over de nieuwe regels 
die sinds 1 januari 2021 gelden in de relatie tussen 
de EU en het VK. Onder meer op het gebied van:

Thuiswerken
Voor de crisis werkte gemiddeld 16 procent van de 
medewerkers één of meer dagen vanuit huis. 
Tijdens de crisis bedraagt dit ca. 58 procent.

Bovendien is de techniek geen obstakel meer, nu veel 
bedrijven hun systemen geschikt hebben gemaakt 
voor toegang om vanuit huis te werken.  
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Secusoft B.V. uit Beerta in bezit van 
ISO 27001-veiligheidscertificaat
Beveiligingssoftware-ontwikkelaar Secusoft is het 
nieuwe jaar goed gestart met het behalen van het 
ISO 27001-certificaat. Dit is het hoogst haalbare veilig-
heidscertificaat in Nederland, waarmee het bedrijf 
aantoonbaar voldoet aan alle beveiligingsnormen voor 
data- en informatiebeveiliging, zoals die zijn vastgesteld 
door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. 
"Een belangrijke stap voor ons bedrijf, dat ook 
internationaal flink aan het groeien is", aldus eigenaar 
Leo Hoogma.

Veilig online werken
Zeker in deze tijd waarin er meer online wordt gewerkt, 
is het organiseren en veilig opslaan van digitale 
informatiestromen belangrijk. Niet iedereen staat er 
regelmatig bij stil, maar de grote hoeveelheid 
bedrijfsgegevens die over het internet worden verstuurd 
is aanzienlijk. Het is belangrijk om er als bedrijf zeker 
van te zijn dat je goede software hebt waarbij gegevens 
zijn beveiligd tegen datalekken en hackers.

Leo Hoogma

www.secusoft.nl

Extra bijdrage
De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van 78 miljoen euro. 
Daarvan komt 59,2 miljoen euro uit het project N33 Midden, de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en 
Appingedam. De overige 18,8 miljoen euro komt uit budget dat was bestemd voor de Wunderline, de verbeterde spoorlijn 
tussen Groningen en Bremen.

N33 Midden
Het budget voor de verdubbeling van de N33 wordt meer dan gehalveerd. Van de oorspronkelijke 100 miljoen euro gaat 
59,2 miljoen naar de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden die in gang zijn gezet, zoals het voorbereiden van het Tracé 
Besluit en (aanvullende) onderzoeken, gaan door. Volgens de huidige planning wordt het Tracé Besluit voor de zomer 
van 2021 voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister.

Verdubbeling N33 Midden en Wunderline dupe 
van extra kosten Zuidelijke ringweg

Convenant
In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden 
binnen dit pakket. Omdat de bouw van de zuidelijke ringweg drie jaar vertraging heeft opgelopen, wordt het financierings-
tekort gedekt uit geld dat was gereserveerd voor de RSP-projecten N33 Midden en de Wunderline.

De aanpak van de zuidelijke ringweg gaat de provincie Groningen zeker 78 miljoen excl. btw meer kosten dan eerder 
was begroot. Het financiële gat is mogelijk nog groter, omdat niet bekend is geworden welk deel van het verlies voor 
rekening van Aannemerscombinatie Herepoort komt. Het aanvankelijke aannemingssom bedraagt nu 650 miljoen terwijl 
het project in 2016 voor 388 miljoen incl. btw aanbesteed waardoor er een verlies is geleden van 346 miljoen euro. 
Tevens heeft het project een vertraging van meer dan drie jaar opgelopen. (BRON: rijksoverheid)

Zuidelijke Ringweg Groningen



Bitcoin naar  
40.000 dollar 

Bitcoin (BTC) steeds 
populairder bij toonaangevende 

banken

Hoe bitcoin tot recordhoogte 
steeg in 2020, en als 

belegging onverminderd 
risicovol blijft

De bitcoin staat weer volop in het nieuws. De in 2009 
gecreëerde cryptomunt steeg zaterdag 2 januari 2021 tot 
bijna 30.000 dollar. Een cryptomunt is een virtuele munt 
met een gedecentraliseerd digitaal logboek waarop alle 
transacties worden bijgehouden. Terwijl veel andere 
traditionele munten gedekt worden door bijvoorbeeld goud, 
is de bitcoin gebaseerd op een code.

De bitcoin is gebaseerd op de blockchaintechnologie en 
elke transactie wordt bijgehouden. De zogeheten miners
verwerken alle nieuwe transacties en gebruiken 
cryptografie om die toe te voegen aan het digitale logboek.

Het bijzondere aan de bitcoin is dat er geen primaire 
eigenaar is (zoals een centrale bank). Het systeem wordt 
ondersteund door een netwerk waar iedereen aan kan 
deelnemen.

Waarschijnlijk speelt mee dat steeds meer 
vermogensbeheerders brood beginnen te zien in 
cryptomunten.

De lage rente op spaartegoeden spelen hierin mede een 
rol. Ook klanten van betalingsdienstverlener PayPal 
kunnen al met bitcoins betalen. De bitcoin werd begin 
2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent 
waard. 

Cryptomunten hadden jarenlang vaak een louche imago 
omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze 
ook een geliefd instrument voor witwasacties door 
criminelen en andere malafide personen.

(koers 8 december 2020)

30.000 dollar 
(koers 21 januari 2021)

Zeepbelgehalte van bitcoin
•Prijsontwikkeling sinds het ontstaan van de bitcoin
•2009 + 2010: het begin
•2011 + 2012: de dollar is bereikt
•2013 + 2014: bitcoinkoers bereikt de 1000 $ grens
•2015 + 2016
•2017; bitcoinwaarde wordt ‘gekte’ genoemd
•Het omgekeerde van wat iedereen had verwacht gebeurde…
•De bitcoinwaarde daalt weer in 2018
•In 2019 kwam er weer wat leven in de brouwerij
•2020 blaast weer nieuw leven in de bitcoinkoers
•Belangrijke gebeurtenissen-tijdlijn



Wie is TOMTELECOM?
Telecom Operations Map, TOMorrow, Telecom Op Maat 

of tweeling; TOM kan veel zijn maar wil bovenal jouw 
aanspreekpunt zijn voor al je zakelijke 

telecommunicatiebehoeften. TOM is jong en 
ongedwongen, tutoyeert waar het maar kan en is er 
bovenal voor jou, niet de grote telco's. niet te saai en 

zakelijk want business moet vooral leuk zijn.

Hoogezand
Van der Duyn van Maasdamweg 6b, Hoogezand
0598 – 711 000
info@tomtelecom.nl

Groningen - Hoogezand - Grou

Dwazziewegen 1D
9301 ZR Roden
050 – 5015 130
www.argoschoonmaaksercice.nl

Onze schoonmaaksters worden op handen 
gedragen…

Schoonmaken is schitterend en verfrissend werk. 
Zo ervaren de medewerkers van Argo 

Schoonmaakservice hun werk dagelijks weer. 
Daarbij is schoonmaken écht een vak apart, een 
specialisme dat voldoening geeft. Tenminste, als 

je het goed doet.
En Argo Schoonmaakservice doet het goed. Want 

Argo Schoonmaakservice biedt u alle 
mogelijkheden van een grote professionele 

schoonmaakorganisatie, maar wel met de inzet en 
betrokkenheid van een flexibel familiebedrijf.

Service, daar draait het bij ons om. Want geduld 
mag dan een schone zaak zijn… met geduld 

alleen krijgt u de zaak niet schoon!

Schoonmaakservice Dé specialist van Noord-Nederland in 
relatiegeschenken, business gifts

en promotieartikelen

Bel Koert nu: 06 5393 0900  www.koert.nu
Poortstraat 24 9671 EB Winschoten

Een landelijke bouwonderneming met 
vestigingen in Assen, Hengelo, Langeveen 

en Utrecht. Het hoofdkantoor staat in 
Hengelo. In totaal werken er circa 450 

mensen. Samen maken zij Plegt-Vos tot wat 
het is: een warm familiebedrijf dat 

vakmanschap combineert met kennis van 
mensen.

Ambitie & daadkracht

PLEGT-VOS NOORD BV
Amerikaweg 16-D 
9407 TK Assen
088 - 5886 000
www.plegtvos.nl



9 en 10 december 2020 - Economisch Kwartaalbericht

De Nederlandse economie en huizenmarkt doen het beter dan eerder verwacht. De tweede coronagolf zorgt 
weliswaar voor een nieuwe dip, maar deze is beduidend minder diep dan tijdens de eerste golf. Ook in 
vergelijking met de rest van de eurozone doet onze economie het relatief goed. Wel zijn er grote verschillen 
tussen sectoren, voor wat betreft de impact van de coronacrisis en de mate en het tempo van het herstel 
daarvan. Onze economie zal in 2020 met 4,2 procent krimpen om in 2021 en in 2022 met 2,4 procent te 
groeien. Ook de huizenprijzen blijven deze jaren stijgen, zij het iets minder hard dan in 2020.
Lees de diverse thema's hieronder.

Nederlandse economie halverwege 2022 weer op pre-coronaniveau
Na een economische krimp van naar verwachting 4,2 procent dit jaar, voorzien we voor zowel 2021 als 2022 
een groei van 2,4 procent. De werkloosheid loopt naar verwachting wel op tot 5,5 procent eind 2021.

Update
Tijdelijk somberder economisch beeld door harde lockdown vanwege de harde lockdown die op 14 
december is aangekondigd, hebben we onze verwachtingen voor de Nederlandse economie voor 2020 en 
2021 iets naar beneden bijgesteld.

Huizenprijzen stijgen verder, stedelingen blijven vooral in stad kopen
De huizenprijzen stegen afgelopen jaar opnieuw fors, en we verwachten nu dat deze in 2021 en 2022 verder 
blijven stijgen. Verder zagen we grotere huizen populairder worden, maar van een trek uit de stad lijkt ondanks 
corona (nog) geen sprake.

Sectorprognoses: volgend jaar beter
Onder het macro-economische geweld zien wij uiteenlopende ontwikkelingen tussen en binnen de sectoren in 
Nederland. Maar een volledig herstel in 2021 blijft veelal uit. Sectoren hebben zowel last van de conjunctuur 
als van corona gerelateerde beperkingen.

Regionale economische veerkracht loopt sterk uiteen
De Nederlandse economie blijkt veerkrachtiger dan eerder gedacht, maar krimpt dit jaar wel fors. De regionale 
economische veerkracht wisselt sterk.

Blik op de wereld: licht aan het einde van de tunnel?
We verwachten een krimp van de wereldeconomie met 3,8% in 2020 en een groei van 4,5% in 2021. 
Uitdagingen zijn de Brexit, een groeiend aandeel zombiebedrijven en blijvende geopolitieke spanningen tussen 
de VS en China.

Eurozone: tweede golf vertraagt economisch herstel
We ramen een krimp van 7,4 procent voor de economie van de eurozone in 2020, gevolgd door een 
economische groei van 3,9 procent. De mate waarin overheden bereid en in staat zijn om het komende jaar 
stimulering voort te zetten is een belangrijke factor voor het economisch herstel.

Cyclisch herstel zorgt niet voor hogere rentes
Mede dankzij nieuws over vaccins gaan de financiële markten uit van een sterk economisch herstel. Toch 
zullen de rentetarieven het komende jaar laag blijven. De euro kan wel blijvend profiteren van het verbeterde 
sentiment. (BRON: economie-rabobank)

Nederlandse economie en huizenmarkt 
doen het beter dan verwacht, sectoren 
herstellen in verschillend tempo





Een groeiende groep inwoners van de Randstad zoekt z'n heil buiten 
de westelijke regio. Ze verhuizen naar het noorden omdat de huizen 
groter zijn en een lagere prijs hebben en omdat de regio rust, ruimte, 
natuur en geen files kent.

De instroom van mensen uit het westen is de laatste jaren hot te noemen. 

De drie noordelijke provincies hebben een rijke historie, schitterende natuur 
en veel verborgen parels. Genoeg reden om te overwegen te verhuizen 
richting het noorden.

De provincie Groningen heeft de ruimte voor fantastische fietsroutes, rust en 
zijn bruisende studentenstad Groningen. Op een paar kilometer afstand bent 
u bij onze Oosterburen Duitsland en de A31 brengt u naar Bremen, Hamburg 
of Hannover.

Drenthe staat bekend om zijn prachtige bossen, recreatie en de hunebed-
den. Emmen en Assen zijn gezellige steden om een dagje te gaan winkelen 
en niet te vergeten Wildlands Adventure Zoo Emmen en het mooiste auto-
en motorcircuit TT Circuit Assen.

Friesland is natuurlijk bekend bij alle watersportliefhebbers. De meest 
uitgelezen mogelijkheid om Friesland te leren kennen is uiteraard per boot. 
Tientallen gezellige havenplaatsen als Sneek, Stroobos, Langweer en 
Eernewoude, steden als Leeuwarden, Harlingen, Drachten en Heerenveen 
zijn leuke plaatsen om te winkelen en te genieten van de vele terrassen.

Het Noorden geniet momenteel een ongekende populariteit en de 
belangstelling van westerlingen voor deze regio groeit alleen maar.

VVaann wweesstteerrlliinngg nnaaaarr 
nnoooorrddeerrlliinngg



Industriële reiniging, transport 
en afvalmanagement

WAT DOEN WIJ?
Wij adviseren u over de beste samenstelling van de 
hardware binnen uw organisatie op het gebied van 

kopieer- en printapparatuur

Copycluster
Vrijheidsstraat 38
9665 KW Oude Pekela
0597 - 854 327

Hoofdkantoor 
Eekels Technology B.V.
Plesmanlaan 2
9615 TH Kolham
088 - 7991 799
www.eekels.com

Reym Veendam
De Zwaaikom 11
9641 KV Veendam
0598 - 659 500

Wijnne & Barends Logistics bv
Handelskade Oost 5
9934 AR Delfzijl
+31(0)596 - 637 777

Wijnne Barends Logistics is een dochteronderneming 
van Wijnne & Barends Cargadoors- en 

Agentuurkantoren BV. Wijnne Barends is onderdeel 
van de Spliethoff Groep, de grootste rederij in 
Nederland. Wijnne Barends Logistics verzorgt 
stevedoring, warehousing en forwarding in de 

Eemshaven en de havens van Farmsum en Delfzijl.

LOGISTICS

EEKELS TECHNOLOGY B.V.

Eekels is ruim 110 jaar actief in de marktsegmenten Marine 
& Offshore en Industrie & Infra. Met bijna 600 medewerkers 

voert Eekels projecten en onderhouds- & 
servicewerkzaamheden uit in de disciplines technische 

automatisering, elektrotechniek en werktuigbouw.

www.reym.nl



CHINA economische wereldmacht?

China groeit volgens economen met maar liefst 8% in 
de periode 2020-2021, terwijl andere grote economieën 
krimpen. Nog even en China is de grootste economie ter 
wereld.

"In China is het virus zo goed als verdwenen. Restaurants en 
winkels zijn grotendeels open en er kan gereisd worden. De 
VS zit inmiddels in de derde golf van het virus en een 
terugkeer naar normaliteit lijkt ver weg."

Die dynamische groei zorgt ervoor dat China als enig 
land in de G20 dit jaar zijn economie groter ziet worden. 
De verwachting is dat de groei voor heel 2020 uitkomt 
op 2,3 procent.

China haalt de Verenigde Staten mogelijk 
al in 2028 in als grootste economie ter 
wereld, stelt het Britse consultancy  
bureau Centre for Economics and
Business Research.

Terwijl de Chinese economie dit jaar nog met 2 procent 
groeit, krijgt de VS met een krimp van zo'n 5 procent te 
maken. Ook de prognoses voor komende jaren zien er 
voor de Aziatische grootmacht beter uit.

Naast China voorspelt het Britse consultancy bureau 
bovendien dat ook andere Aziatische landen de komende 
jaren verder zullen groeien. India zou volgens het rapport 
over tien jaar landen als het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland zijn voorbijgestreefd, waarmee het land de derde 
economie ter wereld wordt.

China laat ook volgend jaar haar koppositie in de econo-
mische ranglijstjes niet los. En dit is niet onbelangrijk vanuit 
een Europees standpunt. Duitsland exporteert meer naar 
China dan het importeert. Duitsland zal dus profiteren van 
het Chinese succes en groei.

Mensenrechten

Het gevoeligste punt in de onderhandelingen tussen Amerika 
en Europa enerzijds en China anderzijds betreft de 
mensenrechten in China. De afgelopen jaren is steeds meer 
informatie naar buiten gekomen over de slechte behandeling 
van minderheden, zoals Tibetanen en Oeigoeren, de 
islamitische bevolking in de regio Xinjiang. Wie garandeert 
dat Chinese bedrijven die hier zaken doen de 
mensenrechten respecteren?

De verschillen tussen China en de VS zijn navenant. 



H O R L O G E  T R E N D S… 

BOSSS KYMASTER 
CHRONO  HB1513838
PRIJS CA. € 399,00

TH Shawn hrn brn stl
Prijs ca. €159.00

STORM
V2 NAVIGATOR LAZER BLUE

Prijs ca. € 239.99

CORNICHE HERITAGE 40 C34177 
40 mm Saffierglas
Prijs ca. € 325,00

Seiko SFP608P1
Prijs ca. € 120,00

Submersible Azzurro - 42mm
PAM01209 PRIJS CA. 9.500,00

Oris Audi Sport Limited Edition
Prijs ca. € 1.495,00

Kronsegler Apollo 11 automatisch 
horloge goud-blauw gelimiteerd

Prijs ca. € 605,00
TAG Heuer Horloge Autavia 42mm 

SI WBE5192.FC8300 Prijs ca. € 3.650 

RADO Horloge True 30 mm 
R27242712 Prijs ca. €1.188,00 

Breitling Horloge Superocean Heritage II 
44mm Automatic 

Prijs ca. € 4.410,00 

Tudor Black Bay 41mm
Prijs ca. 4.920,00

Hugo Boss HB1513684 
Prijs ca. 120,00

GARMIN
FENIX 6S PRO SOLAR 
CHRONO SMARTWATCH 
010-02409-15
Prijs ca. € 748,95



Verkoop van motorfietsen 
naar hoogste niveau sinds 

2009 De verkoop van nieuwe motorfietsen is in 2020 gestegen 
naar het hoogste niveau sinds 2009. In totaal werden 
afgelopen jaar 14.622 motorfietsen geregistreerd, 4,7 
procent meer dan in 2019. 

Via de vakhandel werden maar liefst 52.175 tweedehands
motorfietsen verkocht, 11 procent meer dan in 2019.
Tevens slaagden 27.229 mensen voor het motorexamen, 
dat is 8,9% meer dan in 2016. Het totale aantal motor-
rijders in Nederland heeft een recordhoogte van 1,5 
miljoen bereikt.

Volgens brancheorganisatie BOVAG is de explosieve 
groei te danken aan de florerende economie en de 
coronaperiode. Een recordaantal mensen van maar liefst 
1.456.843 bezit nu een motorrijbewijs. Opvallend is dat 
ruim de helft een eigen motor bezit. Ook de verkoop van 
kleding en accessoires zat in de lift.
(BRON: RDW/CBS/Bovag)

Record van 14.622 
nieuwe motoren in 2020 

Aantal campers dit jaar 
naar nieuw record

Stormloop op nieuwe en 
gebruikte campers

In totaal werd een recordaantal 
van 2.400 campers verkocht

Voor caravans was het een ander verhaal. Net als bij de campers 
werden de sleurhutten in april en mei flink minder verkocht, maar 
werd dat verlies in de zomer slechts deels gecompenseerd. 

De caravanverkoop stabiliseerde in 2020 met zo'n zevenduizend. 
In totaal waren er eind 2020 560.000 op kenteken geregistreerde 
kampeermiddelen (420.000 caravans en 140.000 campers).

KAMPEREN POPULAIR ALS VRIJETIJDSBESTEDING

Het topjaar voor de kampeer- en caravanbranche duurt voort, 
ondanks de coronacrisis. De verkoop van nieuwe caravans en 
campers groeide in september fors ten opzichte van diezelfde 
maand in 2019.



DelfSailDelfSail 2021 DelfSail 2021 2021 
w
DelfSail
wordt uitgesteld
DelfSailDelfSail 2021 2021 DelfSail
wordt uitgesteldordt uitgesteldordt uitgesteldordt uitgesteldordt uitgesteldordt uitgesteld
Het bestuur van de Stichting DelfSail heeft vastgesteld dat DelfSail 2021 
onder de heersende coronapandemie niet zal kunnen plaatsvinden. Dat is 
een harde conclusie en een verdrietige boodschap voor velen, maar er is 
geen keus. Na de aanvankelijk hoopvolle berichten over afnemende 
besmettingen, blijkt dat het virus nog steeds in volle kracht aanwezig is 
en voorlopig niet van wijken weet. Dit is een zeer grote teleurstelling voor 
allen, zowel voor het bestuur, de projectorganisatie als onze grote groep 
vrijwilligers die al tijden in de startblokken staat. Maar ook voor de 
Provincie Groningen en de Gemeente, al onze loyale sponsoren en 
donateurs, zonder wie het evenement helemaal niet mogelijk zou zijn. 
Eveneens voor de bedrijven en inwoners in en rond Delfzijl, het MKB en 
alle organisaties die al volop in de voorbereidingen zitten, is dit een heel 
hard gelag. “De kern van DelfSail is een warm en sprankelend 
evenement, toegankelijk voor iedereen, DelfSail is van ons allemaal en 
dat moet vooral zo blijven. Bij een anderhalve meter realiteit is dat niet op 
de vertrouwde wijze te realiseren”, zegt voorzitter Jan Koolhof.
“Met schepen die niet bezocht mogen worden, bemanningen die niet van 
boord af mogen, publiek dat via toegangshekken gecontroleerd het 
terrein op moet komen en/of eerst getest moet worden, geen zinderende 
optredens, dat is niet het DelfSail zoals wij die kennen”, aldus de 
voorzitter. DelfSail zal zeker doorgaan, maar wordt voor 2021 uitgesteld. 
In januari hopen wij meer duidelijkheid te kunnen geven over onze 
nieuwe koers! (Bron vermelding)



woensdag 29 juni tot en met zondag 3 juli

DelfSailDelfSail 2016 DelfSail 2016 2016 



MOTO GP 2021 MOTO GP 2021 
Voorlopige MotoGP Kalender voor 2021:

28 Maart - GP Qatar* - Losail International Circuit

11 April - GP República Argentina - Termas de Río Hondo

18 April - GP Americas - Circuit of the Americas

02 Mei - GP Spanje - Circuito de Jerez

16 Mei - GP Frankrijk - Le Mans

30 Mei - GP Italië - Autodromo del Mugello

06 Juni - GP Catalunya Barcelona - Catalunya

20 Juni - GP Duitsland - Sachsenring

27 Juni - GP Nederland - TT Circuit Assen

11 Juli - GP Finland ** - KymiRing

TBD To be decided To be decided

15 Augustus - GP Oostenrijk - Red Bull Ring - Spielberg

29 Augustus - GP Groot Brittannië - Silverstone Circuit

12 September - GP Aragón - MotorLand Aragón

19 September - GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano

03 Oktober - GP Japan - Twin Ring Motegi

10 Oktober - GP Thailand - Chang International Circuit

24 Oktober - GP Australia - Phillip Island

31 Oktober - GP Maleisië - Sepang International Circuit

14 November - GP Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo



FORMULE FORMULE 1FORMULE 1 2021 11 2021 2021 

De nieuwe reglementen zijn vanwege de 
COVID-19-pandemie doorgeschoven naar 
2022, maar een aantal wijzigingen wordt wél 
vanaf volgend jaar actief. Zo wil de Formule 1 
naar verluidt een aantal forse wijzigingen aan 
de wagens doorvoeren, om zo de neerwaartse 
druk te verlagen en het spektakel te vergroten.

19-21 maart: Grand Prix van Australië (Melbourne)
26-28 maart: Grand Prix van Bahrein (Sakhir)
9-11 april: Grand Prix van China (Sjanghai)
23-25 april: Nog niet bekend
7-9 mei: Grand Prix van Spanje (Barcelona)
20-23 mei: Grand Prix van Monaco (Monaco)
4-6 juni: Grand Prix van Azerbeidzjan (Bakoe)
11-13 juni: Grand Prix van Canada (Montreal)
25-27 juni: Grand Prix van Frankrijk (Le Castellet)
2-4 juli: Grand Prix van Oostenrijk (Spielberg)
16-18 juli: Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone)
30 juli-1 augustus: Grand Prix van Hongarije (Boedapest)
27-29 augustus: Grand Prix van België (Spa)
3-5 september: Grand Prix van Nederland (Zandvoort)
10-12 september: Grand Prix van Italië (Monza)
24-26 september: Grand Prix van Rusland (Sotsji)
1-3 oktober: Grand Prix van Singapore (Singapore)
8-10 oktober: Grand Prix van Japan (Suzuka)
22-24 oktober: Grand Prix van de Verenigde Staten (Austin)
29-31 oktober: Grand Prix van Mexico (Mexico City)
12-14 november: Grand Prix van Brazilië (São Paulo)
26-28 november: Grand Prix van Saoedi-Arabië (Djedda)
3-5 december: Grand Prix van Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Eigenaar Liberty Media F1 draait, ook 
met overvolle kalender, toch verlies 
van 88 miljoen euro in derde kwartaal



HOC Opleiding en Training biedt al meer dan 20 
jaar een breed scala gerenommeerde 

opleidingen op het gebied van transport, logistiek 
en veiligheid. Wij richten ons met name op 

verschillende heftruckopleidingen voor bedrijven, 
uitzendbureaus, re-integratiebureaus en 

particulieren. Naast cursussen op het gebied van 
intern en extern transport geven wij ook les in 

bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid.

HOC Traing
Handelsweg 26-28
9482 WE Tynaarlo
050 - 4092 663
info@hoctraining.nl

Jager & Zn. BV is een groothandel in vaten, ibc’s, bigbags
en pallets. Zowel nieuw als gebruikt. Tevens reconditioneren

of verwerken wij al uw lege chemische of niet chemische 
verpakkingen. Ons bedrijf kenmerkt zich door een grote 
voorraad, snelle levering door eigen wagenpark en een 

goede kwaliteit.
Molenraai 19 9611TH Sappemeer 
Postbus 68
9600 AB Hoogezand
0598 - 423 265
rene@jagerhandel.nl        www.jagerhandel.nl

Het uitzendbureau in Groningen,
Friesland en Drenthe

Vestiging Scheemda
Stationsstraat 8
9679 ED Scheemda
0597 - 591 115
infoscheemda@abiant.nl

Zorgen dat recht wordt gedaan aan uw onderneming. Dat 
doen wij met advies, meedenken, het voorbereiden en 
voeren van procedures, incasso’s en het begeleiden van 
overnames en fusies. 

Guyotplein 5-2 
9712 NX Groningen
050 - 2082 208
info@do-advocaten.nl
www.do-advocaten.nl

Dijstelberge & Omta
Advocaten

Dijstelberge & 

UW ADVOCAAT IN GRONINGEN

Jan Pieter Dijstelberge                              Frank Omta



- STEIGERS 
- HOOGWERKERS
- MATERIEELVERHUUR
- VERKOOP
- OPLEIDINGEN
- MONTAGE & ONDERHOUD

Vestiging Moerdijk
Graanweg 6

4782 PP Moerdijk
Tel: +31 (0)85 - 0475 570

moerdijk@gjaltema.eu

Hoofdkantoor Groningen
Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen
Tel: +31 (0)85 - 0475 570

info@gjaltema.eu

Vestiging Leeuwarden
Apolloweg 13

8938 AT Leeuwarden
Tel: +31 (0)85 - 0475 570
leeuwarden@gjaltema.eu

www.gjaltema.eu

Vragen? Direct huren?
050 – 5711 370

Meest geregistreerde auto's van 2020

•KIA Niro: 11.880 exemplaren
•Volkswagen ID.3: 10.954
•Hyundai Kona: 10.823
•Volkswagen Polo: 8.975
•Volvo XC40: 8.477

KIA Niro neemt titel van Tesla over

Voor het eerst kan een Koreaanse auto zich het bestverkochte model van Nederland noemen. In 2020 was 
de KIA Niro, mede dankzij elektrische aandrijving, het meest in trek. De Niro neemt het stokje over van de 
Tesla Model 3, wat vorig jaar de meest geregistreerde auto was. De Model 3 is nu goed voor de zevende 
plaats.

Autoverkoop in 2020 met 20 procent 
onderuit, elektrische auto's in trek
In Nederland zijn het afgelopen jaar 356.051 nieuwe personenwagens geregistreerd, een daling 
van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat maken BOVAG, RAI Vereniging en 
dataprovider RDC vrijdag bekend. Het aandeel van elektrische auto's in de verkoop liep in 2020 
op naar bijna 20 procent.

Meer dan 2 miljoen occasions verkocht
In tegenstelling tot nieuwe personenauto’s zat de verkoop van tweedehands auto’s 2020 in de lift. In totaal werden 2.025.309 auto’s 
verkocht. Een stijging van 2,8 procent t.o.v. 2019, De vakhandel verkocht bijna 1,3 miljoen tweedehands auto’s. Bij meer dan acht op 
de tien verkopen ging het om benzineauto’s. Diesels verloren aan populariteit. Elektrische modellen zijn goed voor 1% van alle 
verkochte tweedehands auto’s.





www.koffieplein.nl
Koffieplein heeft haar deuren geopend in 
Winkelcentrum Autorama in Veendam

Breng gerust eens een
bezoek aan onze winkel

gelegen in Winkelcentrum 
Autorama Veendam!

Voor bedrijf en particulier!

Bij de Meyer Werft in Papenburg dreigen 
maximaal 1800 van de ca. 4500 banen te 
verdwijnen. 

Maar de ondernemingsraad en vakbond IG 
Metall hebben de besprekingen met de directie 
afgebroken. Ze zijn boos omdat ze niet willen 
dat het bedrijf meer wil gaan werken met 
tijdelijke arbeidskrachten, ten koste van het 
vaste personeel. 

Na de coronauitbraak lag de cruise-industrie
en toeleveringsbedrijven waaronder de 
scheepswerven vrijwel direct plat. Nieuwe 
schepen werden geannuleerd en of in aan-
bouw zijnde schepen worden later afgenomen. 

Ook Meyer Werft bij onze Oosterburen 
gespecialiseerd in het bouwen van luxe 
schepen is zwaar getroffen door de 
wereldwijde epidemie. Voor de cruisevaart kan
het nog wel drie jaar duren voor de volledige 
vloot weer op zijn oude peil is. Het conflict bij 
Meyer Werft is dat de bond eist dat de tijdelijke
arbeidskrachten als eerste de laan uitmoeten.

Massa ontslagen  
bij Meyer Werft 
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Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Robin Kruse

VMB Groep
Vriesendijk 0592 - 245 245
Martinistad    050 - 5717 273 
Dijker            0597 - 612 007
robin.kruse@vmdgroep.nl
www.vmdgroep.nl

VMD Groep

Dick Dijk        

SvdB Nano Coatings
AA Stroom 48
Oude Pekela
06 3013 6784
info@svdbnanocoatings.nl
www.svdbnancoatings.nl

Reisiger Schilders
Transportweg 42
9645 KX Veendam
0598 - 632 920
info@reisigerschilders.nl
www.reisigerschilders.nl

Bouwgroep BSH
Hoofdweg 68
9615 AD Kolham
06 1512 5364
info@bouwgroep-bsh.nl
www.bouwgroep-bsh.nl

Patrick Zuur                         Ed Goos                       Reint Lesschen

Hoofdkantoor
Electronicaweg 29 
9503 GA Stadskanaal
0599 - 692 000
info@wedeka.nl
www.wedeka.nl

Samen verantwoord 
ondernemen

Patrick Zuur                         Ed Goos                       

Argo Schoonmaakservice bv
Postbus 245 
9300 AE RODEN
050 - 5015 130
info@argoschoonmaakservice.nl
www.argoschoonmaakservice.nl

Patrick Zuur                         Ed Goos                       Patrick Zuur                         Ed Goos                       

Woninginrichting ZUUR
Feiko Clockstraat 130
9665 BH Oude Pekela
0597 - 612 575
info@zuurwoninginrichting.nl
www.zuurwoninginrichting.nl

Denis Reisiger

Trinus Achtien

18 Hekwerk
Skrynmakker 2
8447 GH Heerenveen
Postbus 688
8440 AR Heerenveen
0513 - 648 111
info@18hekwerk.nl
www.18hekwerk.nl

Schoonmaakservices
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Koffieplein
Postbus 35
9640 AA Veendam
06 5109 8824
info@koffieplein.nll
www.koffieplein.nll

Bredenoordb.v.
Postbus 20122
7302 HC Apeldoorn
055 -3018 501
www.bredenoord.com

Ourenergy
Yourpower

Ons motto is “delen is 
het nieuwe hebben” 

waarbij het zaken doen 
met elkaar weer leuk 

moet zijn!

www.copycluster.nl

VerbionVloeren bv
J.A. Koningstraat 21
9672 AC Winschoten
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
0597 -422 800
info@verbionvloeren.nl
www.verbionvloeren.nl

al meer dan 50 jaar verstand 
van vloeren!

Incasso & 
Debiteurenbeheer

Dr. A.F. Philipsweg 17
9403 AC Assen
0592 -315 127
info@agev.nl
www.agvh.nl

Groningen      050 -5496 350
Winschoten  0597 -412 115

Asser Glas & 
Verfhandel

Bolsward
De Marne 209
8701 MH Bolsward
0515 -572828
info@afaber.nl
www.afaber.nl

Aannemersbedrijf 
A. Faber B.V. ...

groot door eenvoud!

088 -0440 084
groningen@straetus.nl
www.straetus.nl

Winkelcentrum
AUTORAMA

Poppen Vormgeving en 
Communicatie
Sarastraat 54
9641 HS Veendam
michel@poppenvormgeving.nl
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Cruon Noord Nederland

Is uw woning, bedrijfspand of instelling 
gevestigd in Groningen, Friesland of 
Drenthe? Dan kan Cruon in Noord 
Nederland u ondersteunen bij het 

beveiligen van uw personeel, goederen en 
klanten door middel van objectbeveiliging. 

Een persoonlijke benadering en korte lijnen 
staan hoog bij ons in het vaandel. Bij ons 

vindt u geen onduidelijke 
managementlagen en heeft u direct contact 

met uw surveillant, waardoor we snel 
kunnen handelen. Van Cruon in Noord 

Nederland mag u dan ook heldere 
communicatie en een open houding 

verwachten.

*ALARMOPVOLGING
*COLLECTIEVE BEVEILIGING
*OBJECTBEVEILIGING
*MOBIELE SURVEILLANCE
*TESTIMONIAL

Cruon Beveiliging bv
Skagerrak 18-1
9723 JR Groningen
info@cruon.nl

Heeft u snel een mobiele stroomoplossing nodig? Bredenoord b.v. 055 - 3018 501  info@bredenoord.nl 



Aandelen en beleggingen
- CE Investments Winschoten

Aannemingsbedrijven
- 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

Advies & Training
- sherpas prôyects
- InSight activity
- reinADVIES

Advocatuur
- Dijstelberge & Omta Advocaten
- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement
- NNRD Drachten
- REYM Noord-Oost Veendam
- Theo Pouw Groep Eemshaven
- Visser Recycling bv Assen

Asbestsanering /Advies
- Asbestadviesbureau Wierenga

Autoruiten - Truck Coating
- Autotaalglas Veendam
- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Bankzaken & Verzekeringen
- Bakker Boven Assurantiën Winschoten
- Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen
- Rabobank Stad en Midden Groningen

Beveiliging 
- CRUON 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
- LEDvisie Groningen

Brandstoffen
- Gulf Nederland

Dakwerken
- Koerts Dakwerken b.v.
- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk - Reclame - Vormgeving
- Poppen Vormgeving Veendam
- Bijlholt Communicatie Veendam

Evenementen & Schouwburg
- De Oosterpoort – Stadsschouwburg

Forwarding & Trading
- HUSA Logistics Veendam

Automotive
- LOUWMAN DEALER GROUP 
- VMD Groep BMW-Mini dealer
- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Glasvezelverbindingen
- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating
- H.W. Mollema Hellum

Groothandel
- 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
- Linus Koster Partyservice

ICT & Automatisering
- CJ2 Hosting Groningen
- 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 Kantooreffciency Stadskanaal

Koeriersdienst & Transport
- A7 Logistics Veendam
- Spijker Logistics Winschoten

Koffie en Apparatuur
- Fortune Coffee Scheemda
- Koffieplein 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

Verhuur
- Buitenkamp bv Waterpompen
- Bredenoord
- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers
- Lienus Koster Partyservice & Catering

Verspreiding
- Santibri/Axender Veendam

Vloeren
- Verbion Vloeren bv Winschoten

Webdesign
- Hoogma Webdesign
- Poppen Vormgeving

Wijnimport 
- altijddebestewijn.nl 

Woning & Projectinrichting
- Zuur Oude Pekela

Overige
- Help het is Crisis Groningen
- NEREPO Rose & Plants Polen
- Ventus Delfzijl
- OOP Oude Pekela
- Stralen Nederland Winschoten
- V.O.C. Veendam
- Bedrijvenlocaties Oostboog Veendam 
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