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Kampioenen

Jouw verhaal
in beeld
Vooraf kijken we naar je wensen en samen zorgen we
voor het juiste resultaat.
Een mooie samenwerking met een enthousiast team.

ijsmuts-met-kwast op en andere kwast in de handen om warm te worden.
Zoals zo veel Drenten, vond en vind ik het ook jammer dat die ijsbaan er niet
meer is.
Maar alle Drenten zullen het met me eens zijn dat wat er voor in de plaats
gekomen is, minstens zo mooi is: De Bonte Wever. Nu al worden er jaarlijks nieuwe wereldkampioenen in andere takken van sport gehuldigd. En
als het aan ondernemer Christa de Ruiter ligt, zullen er in het uitgebreide
complex -waarvan de vorm een eerbetoon is aan de ijsbaan- nog veel meer
wereldkampioenen bij komen. Evenals veel meer bezoekers dan de huidige
900.000 (!) per jaar. Daar heeft de Drentse economie wat aan. Graag laat ik
deze horecakampioen dan ook aan het woord in deze editie van Noordbizz.
Ook zoeken we het hogerop met de drones. Drentse ondernemers die voor-
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Zoals zo veel Drenten, schaatste ik ooit mijn eerste rondjes op kunstijs in

Business-to-business magazine.
Verschijnt vier keer per jaar in print,
geadresseerd verspreid bij (alle)
5200 ondernemers in de gemeenten
Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo, bij
nog eens 800 ondernemers elders in
Drenthe en digitaal (pdf) bij zo’n 15.000
ondernemers in de regio.

Een complete bedrijfsvideo voor
onze Noordbizz relaties

•

Colofon

Redactie
Tips, pers- en agendaberichten voor de
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Disclaimer
Noordbizz magazine bevat betaalde
inhoud.

contact met je op voor een vrijblijvende afspraak. Zo kunnen
we ons motto “Laat je zien!” ook voor jou gebruiken!

en wat er wel en niet mag. Een clinic met medewerkers of zakenrelaties op
Groningen Airport Eelde mag wel, bijvoorbeeld. Leuk!
Verder aandacht voor de eerste organische (nog net
niet eetbare) computer -made in Drenthe, blockchain,
export en nog meer zaken die ons als Drentse ondernemer kunnen helpen nog succesvoller te worden
dan we al zijn.
Veel leesplezier!

Erik Riensema
Redactie Noordbizz

Online
Magazine uitgelezen? Volg dan dagelijks de Noordbizz headlines via mail,
Noordbizz magazine is een uitgave van:

Markt 14 • 9401 GT Assen • T (0592) 74 40 79

In samenwerking met:

LinkedIn, Facebook of Twitter om op de hoogte te blijven van het economische nieuws uit de regio, alsmede de agenda met lokale netwerkbijeenkomsten. Zie www.noordbizz.nl.

info@ditisnewz.nl • www.ditisnewz.nl

1

Noordbizz

De Bonte Wever:
900.000 bezoekers per jaar

de voormalige ijsbaan, waarvan de
ovale vorm terug te vinden is in het
gebouw, komen we langs 82 nieuwe hotelkamers, de stoere nieuwe
restaurants Flinck en Dapper, het
grand-café en op de verdieping diverse zakelijke vergaderruimtes.
We vergapen ons aan de grote en
flexibele congreszaal Purple, die
gecombineerd kan worden met de
bestaande eventlocatie Plaza, de

In de jaarlijkse ranglijsten van at-

nieuwe zakelijke entree aan de Euro-

tracties komen we De Bonte Wever in

paweg-Zuid, met aan die zijde extra

Assen nooit tegen, maar zou dat wel

parkeerruimte en een groot terras.

zo zijn, dan steekt het Wildlands naar
de Drentse kroon, met jaarlijks maar

Assen wereldwijd dans-Mekka

liefst 900.000 bezoekers uit bin-

Een enorme uitbreiding van het ho-

nen- en buitenland. Daarmee zou het
landelijk in de top 20 staan. En in de
Horeca Top 100 van Misset staat De
Bonte Wever op de 77e plaats, tussen
een imposant rijtje hotel- en restaurantketens.

recacomplex dus, gericht op onder

personen aan. De totale capaciteit

kaart hebben gezet, vergelijkbaar met

meer de zakelijke markt. Tijdens ons

van ons complex is 6.000 personen

de TT? Dansliefhebbers uit de hele

bezoek is er een congres van nota-

ineens. Dat halen we soms tijdens

wereld kennen Assen als een soort

rissen gaande. ‘We kunnen voor een

grote internationale evenementen,

Mekka.’

gezelschap van 10 personen een za-

zoals het Dutch Open Darts en het WK

kelijke intieme sfeer creëren, maar we

Stijldansen. Wist je trouwens dat we

Doe maar gewoon

kunnen ook een congres voor 1800

daarmee Assen internationaal op de

Christa de Ruiter (1977) vertelt het allemaal op een onmiskenbaar nuchtere
wijze. De in Musselkanaal geboren
manager heeft een ‘doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg’

De Bonte Wever is daarmee een

nieuwe activiteiten binnen te halen,

houding, waar ze niettemin veel mee

economische factor van belang voor

zoals internationale sportevenemen-

bereikt. Heel veel. Ze kwam in 2000

Assen en heel Drenthe, zonder dat

ten, congressen en zakelijke bijeen-

na een internationale marketingoplei-

er een cent subsidie naar toe gaat.

komsten.

ding bij Stenden Hogeschool in Em-

En die factor zal naar verwachting

men binnen bij wat toen nog De Smelt

hoger worden, nu het complex recent

Nieuwe entree

heette, om er de marketing en pr te

flink uitgebreid is. Directeur Christa

Met gepaste trots leidt Christa de

verzorgen, en schopte het al snel tot

de Ruiter en haar ambitieuze team

Ruiter ons rond in het nieuwe gedeel-

bedrijfsleider.

van 320 medewerkers staan klaar om

te van De Bonte Wever. Op de plek van
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Eerbetoon

waren geformuleerd. Een hotel om

nergens mee, hij komt alleen maar

onze nieuwe ingang.’ Ook de muziek

In 2009 nam ondernemer Jan Smit

U tegen te zeggen, was één van die

even kijken of het goed gaat. En dat

wordt in elke ruimte aangepast aan

uit Almelo (bekend van Heracles en

ambities. De naam De Bonte Wever

gaat het. En misschien komt hij er ook

elk gezelschap. ‘Er kan hier veel, zo

Sfeervolle stad

groepen die een weekendje Drenthe

KNVB) het complex over van Hen-

is een eerbetoon aan Hennie van der

wel even lekker zwemmen of bowlen.

niet alles. We leveren graag maat-

Een deel van de 900.000 jaarlijk-

doen, bezoekers en deelnemers van

nie van der Most en werd De Ruiter

Most, die in 2001 het gelijknamige

Of meedeinen op de live-muziek die

werk. En, daarin zijn we vrij uniek,

se gasten komt uit de regio, om

evenementen die in De Bonte Wever

benoemd tot directeur-bestuurder.

complex in Slagharen zag afbranden.

er elke avond in de caféstraat is. Of

we organiseren zelf evenementen

te zwemmen of een concert te

overnachten: ze worden steevast

Zij maakt in die functie nu de ambi-

Jan Smit is trouwens regelmatig te

uit z’n dak gaan op een dance-event

of participeren in de organisatie.

bezoeken, maar het grootste deel

Assen en Drenthe in gestuurd, naar

ties waar die ooit door Van der Most

vinden in Assen, maar bemoeit zich

als Unite. Het kan er allemaal.

We werken graag samen.

komt elders uit het land -en van ver
daarbuiten. Stellen en vrienden-

onder meer het Drents Museum,
Borger, Orvelte, Giethoorn en Wild-

Selectief

lands. ‘Ook wijzen we ze op de na-

Met dank aan het team van 320

tuur; we hebben overal foto’s han-

mensen: ‘Zij doen het. Zij maken het

gen van de mooie Drentse natuur.

verschil. Altijd klaar staan voor de

Dat willen de mensen dan graag in

gast, een vriendelijke ontvangst en

het echt beleven, natuurlijk. Dan

een goede teamgeest. Daar selecte-

sturen we ze het Asser bos in. Vin-

ren we op. We krijgen continu open

den ze prachtig, als ik de reacties

sollicitaties en zijn in de gelukkige

in het gastenboek of online zie. De

omstandigheid om selectief te zijn.

stad Assen ook. Scoort hoog als

Dat zijn we dan ook. We willen ons als

gemoedelijke en sfeervolle stad.’

horecacomplex onderscheiden, met
onze benadering, concept en identi-

Assen op de kaart

teit.’

Nu het complex er klaar voor is, nodigt Christa de Ruiter organisatoren

Christa de Ruiter
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Identiteit

van zakelijke en sportieve evene-

Het benoemen van die identiteit is

menten van harte uit om in gesprek

niet eenvoudig, maar als je bij De

te gaan. En ze nodigt andere partij-

Bonte Wever binnenkomt merk je het

en in Assen uit om net zo ambitieus

meteen. Ook in het zakelijke gedeel-

en internationaal te denken: ‘Zet

te voel je die identiteit. Waar nodig

je stad op de kaart. Wij doen dat,

worden de verschillende doelgroe-

maar laten we daar niet de enige in

pen strikt gescheiden. ‘Het komt

zijn. Wees niet terughoudend als er

voor dat een groep van 600 kinderen

initiatieven als het WK Wielrennen,

zwemles heeft, terwijl tegelijkertijd

Formule 1 of een Factory Outlet

en onder hetzelfde dak een groep

Center voorbijkomen. Omarm het,

van 60 specialisten een intensief

zoek er de juiste mensen bij en ga

congres houdt. Zonder dat ze elkaar

er met elkaar voor. Dan kun je veel

in de weg lopen. Dat kan nu dankzij

bereiken. Voor iedereen.’
5

Noordbizz

Oving Projectinrichting creëert
de werkplek die bij jou past
Tijdens onze rondleiding door De Bonte

Assen, tekent vaker voor grootse en

woordig vooral conceptmatig werkt bij

Wever (zie het artikel elders in deze

opvallende interieurprojecten in het

nieuwbouw, reorganisatie of verhui-

editie) werden we geraakt door de

Noorden, zoals vorig jaar Thialf Heer-

zing van een bedrijf: ‘De maatschap-

prachtige inrichting, tot in de punt-

enveen en deze zomer ArendState aan

pij verandert, de technologie en de

jes verzorgd en geheel volgens een

de Groningerstraat in Assen. Maar ook

manier waarop we werken ook. Voor-

bepaald concept. Verantwoordelijk

het Noordelijk midden- en kleinbedrijf

dat we een zakelijke omgeving gaan

hiervoor blijkt interieurarchitect Coos

weet Oving te vinden op de prachtige

inrichting, kijken we dan ook goed

Scheringa, creatief directeur van

zichtlocatie aan de A28.

naar hoe de organisatie werkt en gaat

Oving Projectinrichting. Dit bedrijf,

Commercieel directeur John Luiken

werken, om welke digitale en fysieke

gevestigd aan de Amerikaweg 20 in

vertelt dat de projectinrichter tegen-

activiteiten het gaat, wat de bezet-

John Luiken
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tingsgraad is, enzovoorts. Vervolgens

dus.’

Genoeg inspirerende voorbeelden en

zoeken we naar het juiste concept,

Oving -opgericht in 1972- onder-

trends in de ruime showroom. Alsme-

met herkenbaarheid en variatie in alle

scheidt zich daarbij met kennis, erva-

de in de webshop: www.oving.shop.

ruimtes, waar medewerkers zich happy

ring en passie voor het vak. De twaalf

Of kom eens langs op de inspirerende

bij voelen. Niet alleen werkruimtes,

vaklieden werken verdeeld over twee

sessies voor ondernemers, die Oving

maar ook sociale ruimtes om elkaar te

bedrijven: Oving Studio (concepten) en

samen met leveranciers organiseert.

ontmoeten en te inspireren. In goed

Oving Interieur (levering van meubi-

Dit najaar gaat het over duurzaamheid.

overleg met iedereen. Dit resulteert

lair, vloeren en decoratie). Want wie

John Luiken vertelt er graag meer

voor elk bedrijf in een unieke oplos-

gewoon een nieuwe bureaustoel wil,

over.

sing. Een werkplek die bij jou past, en

maar dan wel een hele goede en mooie,

bij niemand anders. Puur maatwerk

kan ook bij het bedrijf in Assen terecht.
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www.oving.net

Fly safe, get trained

Eelde hoeven. Hierdoor krijgt Swierts

als dronevlieger aan de slag kunt met

het dronevliegen een MBO-keuzedeel

klanten uit het hele land.

opdrachten.

wordt. Daartoe wordt overleg gevoerd

De derde stap is een opleiding voor de

Naast deze drie pakketten is Swierts

met diverse scholen in het Noorden.

volledige ROC pilot licence, waarmee je

bezig met een vierde pakket, waarbij

Info: www.omnidrones.nl

Fly safe, get trained. Dat is het motto van Egbert Swierts, die vanuit het RLS1957-complex bij Groningen Airport Eelde
de Omni Drones Academy runt. Voor de verdere ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen, is het van belang dat
iedereen er veilig mee leert vliegen. Daarom heeft drone-expert Swierts zich gestort op het geven van theorie- en
praktijklessen voor en door drone-professionals. Met als leuke spin-off een nieuw bedrijfsuitje: drone-clinics.
Corrosie opsporen

eerste pakket bestaat uit een clinic

desgewenst natuurlijk met een hapje

Swierts is sinds 2012 actief met

voor de beginner. Dit kan individueel,

en een drankje.

drones. Hij heeft zich in de afgelopen

maar ook in groepsverband. En dat is

jaren ontwikkeld tot gecertificeerd

inmiddels ontdekt door bedrijven die

MBO-keuzedeel

drone-piloot, met een groeiende op-

op zoek zijn naar een leuk bedrijfsuitje

De volgende stap -voor wie serieus

drachtenportefeuille. In de agrarische

voor het personeel of zakenrelaties.

verder wil- is een opleiding voor het

sector, maar ook inspecties van wegen,

Steeds meer groepen leren voor de lol

ROC-light certificaat, waarbij je leert

gebouwen, dijken, spoorlijnen en in-

met drones te vliegen in de hangar die

vliegen met drones tot 4 kilo. Uniek

dustriële inspecties (het opsporen van

Swierts tot zijn beschikking heeft. Het

van de Omni Drones Academy is dat de

corrosie, bijvoorbeeld). Verder worden

dagdeel met theorie en praktijk wordt

theorie online wordt gegeven, en deel-

drones ingezet voor het monitoren van

afgesloten met een getuigschrift. En

nemers alleen voor het examen naar

bouwprojecten. En je kunt niet alleen
vanuit de lucht dingen beter en efficiënter zien met een drone, dat geldt ook
voor ruimtes onder vloeren, tunnels en
gasleidingen.
Academy

DroneHub GAE
Egbert Swierts is niet alleen voor zijn

en daar de mogelijkheden van drones

al loopt Eelde internationaal voorop met

Inmiddels werkt Swierts samen met

eigen bedrijf actief, hij is daarnaast ook

zag. Brink vertaalde dit naar Gronin-

het initiatief.

een netwerk van gecertificeerde zz-

bestuurslid van DroneHub GAE. Hét

gen Airport Eelde en bracht terug in

In de DroneHub GAE werken bedrijven,

p’ers en heeft hij zich toegelegd op de

kennis-, innovatie- en ontwikkelcen-

Drenthe een aantal partijen samen. Zij

kennisinstellingen en overheden samen.

Omni Drones Academy: de enige volle-

trum voor drones met civiele toepas-

richtten eind 2017 de stichting Drone-

Partijen die dit initiatief kunnen verster-

dig geaccrediteerde vliegschool voor

singen, met Groningen Airport Eelde als

Hub GAE op, met als doel het stimuleren

ken, zijn van harte welkom. Concrete in-

drone-piloten in Noord-Nederland.

basis.

van drone-innovaties en uiteindelijk de

novaties zijn er ook al, zoals het initiatief

volledige integratie van bemande en

van het UMCG om medicijnen naar de

Clinic

Het idee is ontstaan in 2016, toen ge-

onbemande luchtvaart op Groningen

Waddeneilanden te brengen met drones.

Wie opgeleid wil worden tot drone-pi-

deputeerde Henk Brink met een dele-

Airport Eelde. Het moet de eerste Euro-

loot kan kiezen uit drie pakketten. Het

gatie ondernemers in Silicon Valley was

pese testlocatie op dit vlak worden. Nu

8
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Info: www.dronehub-gae.eu
Foto: Giso Spijkerman

Miranda Drenth:
fotografie op hoog niveau
Miranda Drenth uit Assen maakt niet alleen mooie foto’s (al een jaar of 11 op

van hun pand willen.

Matterport: 3D Virtual Tour

ziet, boven, onder en opzij. Ideaal voor

Verder komen we haar regelma-

De nieuwste investering is de Mat-

bedrijven die hun productieproces

tig tegen op events, concerten en

terport, waarmee Miranda opnieuw

inzichtelijk willen maken voor hun

festivals, onder andere in De Bonte

voorop loopt. Met deze 3D Virtual ca-

relaties. En natuurlijk voor de vast-

Wever, waar ze eveneens vaste fo-

mera kun je op een hele fraaie manier

goedsector. Benieuwd hoe dat eruit

tograaf is. Ze weet mensen altijd op

door een pand gaan. Het is alsof je in

ziet? Kijk maar eens op

het juiste moment te vereeuwigen.

een online beleving alles in het pand

www.mirandadrenth.media.

professionele basis), ze loopt ook nog eens voorop met innovaties. Zo investeerde ze in 2007 in een 15 meter hoog statief, waarmee ze in 2010 een wereldfoto maakte op de TT. Letterlijk: de foto ging en gaat de hele wereld over.
Door met het hoogtestatief op het dak van het vip-complex te staan, maakte
ze een unieke foto van de start van de MotoGP, met in één beeld zowel de coureurs, het publiek op de tribunes en de natuur op de achtergrond. Ze maakte
ook veel belevingsfoto’s op die TT. Sindsdien is Miranda de vaste fotograaf van
het TT-circuit.
Drones

nes of andere apparatuur werken,

Het statief heeft ze nog steeds, met

ontdekken dat de foto’s van Miranda

daarnaast een statief van 8 meter

een flink stuk beter zijn.

(voor smallere ruimtes), alsme-

De aan de Fotovakschool opgeleide

de twee verschillende DJI-drones

Assense heeft de technische skills

(de Inspire en de Spark), voor een

en bovenal de creativiteit om de

compleet scala aan hoogtefotogra-

mooiste foto’s te maken. ‘Mensen

fie. Waar een drone niet ingezet kan

zien mij bij een opdracht wel eens

worden gebruikt Miranda een hoog-

heel lang in de lucht kijken en den-

testatief, en andersom.

ken: wat is dat voor een rare. Maar ik

de drone daar vervolgens naar toe.’

Steeds meer makelaars ontdekken

beeld me dan in hoe je vanaf een be-

Dit alles geschiedt op professione-

dat. En makelaars die zelf met dro-

paalde hoogte een pand ziet en stuur

le wijze: Miranda is gecertificeerd
drone-piloot en neemt allerlei
voorzorgsmaatregelen: vluchtplan,
risico-analyse, hesjes, pylonen, maar
ook het informeren van buren in verband met de privacy.
Inmiddels heeft ze al meer dan vierduizend panden op de foto gezet.
Niet alleen voor makelaars, maar ook
voor ondernemers die een mooie foto
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Smart Farming neemt hoge vlucht dankzij De Databoerin
‘De Databoerin’ staat op het visitekaartje van Smart Farming adviseur Nicole Bartelds uit 2e Exloërmond. Een naam
die blijft hangen. En ook precies zegt wat Nicole doet en is. Ze is namelijk boerin -samen met haar man Jakob runt ze
een groot veenkoloniaal akkerbouwbedrijf- en daarnaast adviseert ze collega-boeren op basis van data, die ze met
drones verzamelt en analyseert
. Bij Smart Farming gaat het erom dat

is, hoe het met de bodem is gesteld,

het advies voorafgaand aan het sei-

de ontwikkeling en de behoeftes van

enzovoorts.

zoen, op de andere strook bepaalden

het gewas zo exact mogelijk in kaart

we de bijbemesting op basis van data

worden gebracht, om alleen daar waar

Drones

verzameld met een drone. Die strook

nodig -en zo veel als nodig- kunst-

Smart Farming neemt een hoge vlucht

leverde 10% meer opbrengst op.’

mest en gewasbeschermingsmiddelen

in de agrarische sector. Letterlijk zelfs.

te gebruiken. Ook wordt gekeken wat

Drones vliegen in patronen over het

Golfbanen

er op basis van de data kan worden

veld en brengen met zeer geavanceer-

Ook andere boeren in het Noorden

geleerd voor het volgende groeisei-

de camera’s alle relevante data van

spinnen inmiddels garen bij de analy-

zoen. Welk perceel waarvoor geschikt

het gewas en de bodem gedetailleerd

ses van De Databoerin. ‘En niet alleen

in kaart.

de landbouw is geïnteresseerd, ook

‘En die ontwikkeling staat niet stil, er

natuurorganisaties, gemeenten, golf-

komen elk jaar weer nieuwe en betere

banen en andere terreinbeheerders

camera’s, die nog meer kunnen meten.

hebben er iets aan.’ Bartelds bestuurt

Zo wordt op dit moment in Schotland

de drones niet zelf, daartoe werkt ze

een hyperspectraal-camera ontwik-

samen met gecertificeerde drone-pi-

keld, waarmee je op elke golflengte in

loten. Ook is ze regelmatig te vinden

de plant kunt kijken’, aldus Bartelds,

bij de Ondernemersfabriek Drenthe in

die een achtergrond in bodemkunde

Emmen, waar ze haar netwerk uit-

heeft.

breidt en verdere groei wil realiseren.

Ze analyseert de gegevens met spe-

In samenwerking met andere da-

ciale software en bespreekt ze met

ta-analisten. ‘Er is nog veel meer winst

de boer, die beslist wat er met de info

te behalen als boeren hun data willen

moet gebeuren. ‘En het werkt, hoor.

delen om innovaties te versnellen. Be-

We hebben zelf vorig jaar een proef

drijven als Avebe en Agrifirm zijn daar

gedaan op een aardappelperceel. Op

inmiddels mee bezig.‘

één strook werkten we zoals altijd;
ofwel bijbemesten op basis van van
12
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Info: www.databoerin.nl
Foto’s: Frank Staats.

Drone: gecertificeerd de lucht in

‘Zoals eerder de organische batte-

Ondernemers die een drone de lucht in willen sturen om foto’s te maken of om inspecties te verrichten, doen er goed

elektroliet, willen we nu een computer

aan om een gecertificeerde drone-operator in te schakelen. Voor de veiligheid, maar ook om grote financiële risico’s te

maken van puur organische grond-

voorkomen. Want niet gecertificeerd is niet verzekerd. Als de drone schade veroorzaakt en de operator blijkt niet-ge-

stoffen. Voor elk onderdeel: printplaat,

certificeerd te zijn, dan wordt de opdrachtgever verantwoordelijk gehouden en keert de bedrijfsaansprakelijkheidsver-

transistor, draad en noem maar op,

zekering niets uit. En dat kan flink in de papieren lopen. Als een drone een vliegtuig raakt, bijvoorbeeld.

zoeken we organisch basismateriaal.

rij is ontwikkeld, met zout water als

Soja, bijvoorbeeld. Of katoen, hennep.
Dat een drone een vliegtuig raakt is

Precisielandbouw

Drones worden ingezet voor datagedre-

Elk organisch materiaal heeft zo z’n

niet ondenkbaar. Drone-operator Frank

Staats is sinds een jaar ROC-gecertifi-

ven precisielandbouw. Een drone vliegt

eigenschappen die je in een compu-

Staats (gecertificeerd) van Pilot on

ceerd. ROC staat voor RPAS Operator

volgens een bepaald patroon over het

ter kunt toepassen. We gaan uit van

Demand in Assen heeft het al eens bijna

Certificate. En RPAS staat voor Remote-

veld en maakt 4000 foto’s op 12 hectare

grondstoffen die ruim voorhanden zijn,

meegemaakt. Hij liet zijn drone in op-

ly Piloted Aircraft Systems, de officiële

voor een reflectiekaart. Die geeft inzicht

recyclebaar en afbreekbaar. In tegen-

dracht van een agrarisch bedrijf ergens

benaming voor drones.

in de gezondheid en de groei van de ge-

stelling tot siliconen, fossiele grond-

in de Drentse Veenkoloniën

wassen. Daarmee zie je

op de automatische piloot

veel meer dan als je als

over een perceel heen en

boer steekproefsgewijs

weer vliegen om data te

het veld in loopt.’

Fair-Fusion ontwikkelt
organische computer

verzamelen, toen er plot-

stoffen en eindige edelmetaalbronnen.
Die ook nog eens voor sociale ellende
zorgen in de landen waar ze worden
gewonnen. ’

seling en onaangekondigd

Pilot on Demand wordt

twee vliegtuigen laag over

daarnaast in toenemen-

Een computer die je kunt opeten als ie afgeschreven is? Zo ver is het nog niet,

len die van een afgeschreven organi-

de grond scheerden. ‘Ik

de mate ingeschakeld

maar in Emmen wordt momenteel wel een belangrijke stap in die richting ge-

sche computer weer nieuw filament

kon nog maar net op tijd de

voor inspecties van zon-

zet, met de bouw van de eerste organische computer.

maakt, dat gebruikt kan worden in

controle overnemen en de

nepanelen, dakisolatie

In juni 2019 moet de 3D-geprinte, volledig recyclebare, biologisch afbreekba-

een 3D-printer om onderdelen voor

drone op de grond zetten,

(warmtelekken), elektri-

re 8-bits computer operationeel zijn. Er wordt hard aan gewerkt door startup

een nieuwe organische computer te

anders waren de gevolgen

citeitsmasten (corrosie,

Fair-Fusion, in het bio-based lab van innovatiecentrum Green PAC (onderdeel

maken. En als alternatief voor de re-

misschien niet te overzien

bevestigingsmateriaal)

van de hogescholen Stenden en Windesheim) op het Emmtec-terrein.

cycling moet de computer ook volle-

geweest.‘

en ga zo nog maar even
door. Er komt dan een

Ook willen ze een machine ontwikke-

dig kunnen worden afgebroken door
Fair-Fusion is een onafhankelijk

gie, economie als sociaal-maatschap-

microben. Niet geheel ondenkbaar is

Uit dit voorbeeld blijkt waarom het

De ondernemer uit Hoogersmilde start-

thermische of andere gespecialiseerde

interdisciplinair onderzoeksinstituut,

pelijke studies. Hier in het bio-based

dat dat in het menselijk lichaam ge-

belangrijk is dat de drone-operator altijd

te vorig jaar via De Drentse Zaak en is

camera onder de drone te hangen en er

dat zich bezighoudt met het ontwik-

lab in Emmen hebben we de juiste

beurt: de eetbare computer. Mossink

in het zicht van de drone is, één van de

inmiddels overgestapt naar de Onder-

wordt nauw samengewerkt met de in-

kelen van duurzame oplossingen. De

omgeving daarvoor gevonden. Elders

en Tiemessen moeten er om lachen,

vereisten van de huidige regelgeving.

nemersfabriek Drenthe, waar hij verder

stallateur of een andere expert. Staats

organische computer is één van die

wordt nog te veel in aparte hokjes

maar sluiten het ook niet uit. ‘We gaan

Ook blijkt dat het verstandig is om een

kan groeien. Dat wil hij ook, naar een

geeft graag een vrijblijvend advies over

oplossingen. ‘We onderzoeken hoe

gedacht en gewerkt’, zeggen de uit

komend jaar in ieder geval aan de slag

professional als Staats in te schakelen,

bedrijf met meerdere drones en opera-

de kosten en de besparings-

we duurzame oplossingen kunnen

Amersfoort afkomstige Nicolò Mossink

met de organische computer.‘ Wie be-

die weet wat hij moet doen.

tors. Hij ziet zeker groeimogelijkheden:

mogelijkheden.

ontwikkelen door diverse disciplines te

en Raymond Tiemessen, de drijvende

nieuwd is naar de vorderingen: check

‘In de agrarische sector, onder meer.

Info: www.pilotondemand.nl

combineren: zowel scheikunde, biolo-

krachten achter Fair-Fusion.

www.fair-fusion.eu
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Ik ben Drents Ondernemer inspireert: blockchain en export
kansen voor supply chains, sharing

en noem maar op.

Alliantie en Koplopersproject), inno-

economy en smart contracts, waar-

Interessant is natuurlijk ook hoe het

vatie (Bakschik Martirosian) en export

bij de regels van een overeenkomst

systeem zich juridisch en maatschap-

(Gijs Meijer en Petra Benes, over het

onveranderbaar zijn ingebakken in de

pelijk ontwikkelt, maar dat weerhoudt

Aanvalsplan Internationaal Onderne-

munt waarmee betaald wordt.

Wischmann en andere early adopters

men van de Provincie Drenthe).

er niet van om er mee te experimenBlockchainlab

teren in het Blockchainlab in Emmen.

Stap voor stap legt de expert in de

Wees er bij: via www.bcld.nl en

Drenthe Dome de werkwijze uit, met

info@bcld.nl.

allerlei nieuwe termen als block,
chain, hash, mining en noem maar

Andere interessante lezingen in de

op. Even wennen allemaal, net als

Drenthe Dome gingen onder meer over

destijds internet, www, e-mail, http

duurzaamheid (Vepa, Roelofs, MVO

Lees verder op pagina 18

Ik ben Drents Ondernemer is een inspiratiebron voor elke Drentse ondernemer. Naast coaching, ondersteuning en
subsidie, biedt dit doorlopende project van de provincie Drenthe interessante informatie over export en innovatie op
tal van bijeenkomsten, inspirerende verhalen van ondernemers (onder meer via de maandelijkse rubrieken Ondernemer
van de Maand en Thermometer op www.ikbendrentsondernemer.nl) en volop reuring in de drie Ondernemersfabrieken
in Assen, Emmen en Hoogeveen. In dit artikel vind je inspiratie over blockchain en export.
Blockchain

over hoe deze enorme database, die

bestanden invoert in de Blokchain en

Ook op de Promotiedagen Drenthe

decentraal op tienduizenden servers

hoe de info vervolgens voor eeuwig

was Ik ben Drents Ondernemer afge-

over de hele wereld draait, een revo-

en onwijzigbaar wordt opgeslagen.

lopen voorjaar prominent aanwezig,

lutie kan ontketenen zoals internet

Zo kun je contracten, octrooien en

met onder meer twaalf inspirerende

dat een kwart eeuw geleden deed.

andere overeenkomsten betrouwbaar

sessies in de in het oog springende

Het meest bekende voorbeeld is de

en niet-manipuleerbaar opslaan, zon-

Drenthe Dome. Waaronder een zeer

Bitcoin, maar dit is volgens Wisch-

der tussenkomst van bank, notaris

interessante lezing over Blockchain.

mann maar een klein onderdeel. Je

of andere centrale autoriteiten. Een

kunt er veel meer mee.

bedrijf als Maersk werkt er al mee,

Adri Wischmann, IoT ondernemer en

voor de ladingen. Bedrijven kunnen

voorzitter Blockchainlab Drenthe,

Kinderlijk eenvoudig

samen zo’n Blokchain opzetten, het is

vertelt heel praktisch en concreet

Wischmann laat zien hoe je tekst of

kinderlijk eenvoudig. Wischmann ziet

16
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Tijdens de Promotiedagen Drenthe kwam je de mensen van Ik ben Drents Ondernemer ook bij de standhouders tegen,
zoals -op de foto hieronder- bij het bedrijf Bizzky (business talk and whisky tasting); met van links naar rechts Mimoent
Benali (IbDO), Elise van der Laan (IbDO), Jannet Noordhof (Bizzky), Ton Soons (Bizzky) en Toine Straatman (IbDO).
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Nederland te verkopen. En dus zijn

uitdagingen als ware ondernemers
aan. Met succes.

Slim, snel en scherp. Dat slaat op

bedrijf gespecialiseerd in elektrisch

experts in dienst, om klanten snel en

de mkb’er die jonggebruikte auto’s

rijden. Met het online label Mobility

adequaat te kunnen helpen met de

Student

least. Mobility Service Nederland

Service Electric (zakelijkelektrischlea-

juiste mobiliteitsoplossing. Klanten

Het leuke van het Aanvalsplan is

ziet steeds meer mkb’ers en mede-

sen.nl) wil de leasemaatschappij, als

moeten zich immers focussen op de

dat er voor die uitdagingen hulp is.

werkers met jonggebruikte leaseau-

voorloper op het gebied van elektri-

groei van hun bedrijf.

Zoals een student van de Rijksuni-

to’s wegrijden. Het biedt enorm veel

sche mobiliteit, het elektrisch rijden

en zijn companen liepen in landen als
Engeland en Frankrijk wel tegen allerlei uitdagingen aan, maar gingen die

Illustratie: Rik Ontwerpt

Jonggebruikt leasen bij Mobility Service Nederland:

Slim, snel en scherp

we de grens over gegaan.’ IJszenga

Vikingen

stoere Vikingen, maar mag zich de

versiteit Groningen die je er bij helpt.

voordelen: je beschikt snel over een

nog aantrekkelijker en efficiënter ma-

Voor de financiering is onlangs Mobility

De kick-off van het Aanvalsplan

ambitie van deze veroveraars dan ook

Of 50 % subsidie op alles wat nodig

mooie, jonge leaseauto (maximaal 1

ken voor zakelijke rijders. De experts

Service Finance opgericht: een volledig

Internationaal Ondernemen vond

nog wel wat meer eigen maken. ‘Ik

is om de internationale markt op te

jaar oud) die zeer rijk is uitgerust. En

digitaal financial lease concept, waar-

eind maart plaats in De Bonte Wever

zeg dit als Drentse ondernemer, maar

gaan (marktverkenningen, vertaling,

dit allemaal ook nog eens voor een

mee ondernemers uitsluitsel krijgen

in Assen, in het bijzijn van zo’n 200

iets meer ambitie zou wel mogen.

enzovoorts). Ook brengt het project

scherpe prijs.

over hun aanvraag. Ook daarmee loopt

exporterende ondernemers, onder-

Een grens hoeft geen barrière te zijn’,

ondernemers met elkaar in contact

nemers die willen gaan exporteren

aldus Brink, die naast zijn functie als

voor onderlinge hulp en tips. ‘Je

Mobility Service Nederland is een

en intermediairs die ze er bij kunnen

gedeputeerde een landbouwbedrijf in

kunt bijvoorbeeld een contract in het

merk- en dealeronafhankelijke

helpen.

Zwiggelte runt. ‘Als provincie willen

Frans van een collega-ondernemer

leasemaatschappij, gevestigd in

we graag meer export en daardoor

overnemen, en de naam van jouw

een monumentaal pand in Eelde.

van de leasemaatschappij staan iede-

slimme ondernemer die snel en een-

Gedeputeerde Henk Brink en be-

meer werkgelegenheid, maar voor de

bedrijf invullen in plaats van dat van

De leasemaatschappij viert dit jaar

re dag klaar om een persoonlijk advies

voudig één of meer auto’s wil leasen en

leidsmedewerker Gijs Meijer -die het

ondernemer zelf is het ook goed. Door

de collega, bij wijze van spreken’,

haar 10-jarig jubileum. Met zo’n 35

over het aanbod en de mogelijkheden

de scherpe financiering meteen er bij

aanvalsplan heeft opgezet- maken

te exporteren realiseer je niet alleen

suggereert Meijer, die weet dat dit

medewerkers helpt Mobility Service

hierin te geven.

wil regelen. Maurice de Vries en Pieter

gebruik van heldere beeldvorming

groei, maar spreid je bijvoorbeeld ook

soort samenwerkingen in de praktijk

Nederland klanten als MKB-ers en

-gemaakt door de Asser designer Rik

je risico, door op verschillende mark-

bestaan. Onder meer via de Export-

detacheringsbureaus met hun mobili-

Maatwerk, persoonlijk advies en de

regio graag te woord, in of vanuit het

Bakker- om ondernemers te overtui-

ten te opereren.‘

club Drenthe.

teitsvraagstuk.

klant staan voorop bij de leasemaat-

schitterende historische pand tegen-

Ook de gemeenten helpen onderne-

Naast jonggebruikte auto’s, is het

schappij. Het bedrijf heeft allerlei

over Groningen Airport Eelde.

gen van het gemak en de voordelen
van internationaal ondernemen.

Campooz

mers graag bij hun eerste stappen

Opvallend beeld daarbij is dat van

Brink en Meijer worden in hun verhaal

over de grens.

de Drentse ondernemers die als een

gesteund door ondernemers, onder

soort Vikingscheepjes er op uit trek-

wie Gert IJszenga van het bedrijf

Voor aanmelding, meer informatie of

ken.

Campooz (Ondernemer van de maand

actuele inspiratie zie www.ikbend-

maart), dat furore maakt met stoere

rentsondernemer.nl. Of volg Ik ben

Iets meer ambitie

moderne vouwwagens. ‘We hadden

Drents Ondernemer via social media

De Drentse ondernemer zal zich

op een gegeven moment zoiets van:

prima kunnen identificeren met de

dit product is te leuk om alleen in

18
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het Eelder bedrijf voorop.

www.mobilityservice.nl
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Met al deze kwaliteiten is Mobility
Service Nederland er bij uitstek voor de

Boutsma staan ondernemers uit de

RTV Drenthe geeft evenementen impuls

koers die de omroep gaat varen. Vanaf

website en app; nu willen we ook met

Ondernemers die deze boot niet

3 september komt er namelijk door

de radio een breder en jonger publiek

willen missen kunnen bellen met

de week een compleet nieuwe radio-

bereiken.’

Ellen Vos: 0592-338010, voor het

Het evenement Wings & Wheels in Hoogeveen zat na 14 jaar een beetje in het slop en dreigde teloor te gaan. Tot afge-

programmering, met meer muziek en

De restyling -die uiteraard ook zeer in-

maken van een vrijblijvende afspraak

lopen voorjaar, toen RTV Drenthe de organisatie ging ondersteunen met het speciale Evenementenpakket. Gevolg: het

moderne hits. ‘Het wordt verfrissend’,

teressant is voor adverteerders- gaat

met Eric Lunenborg of

auto- en vliegtuig-spektakel kreeg dit jaar op Hemelvaartsdag 10.000 bezoekers en lovende recensies. Wings & Wheels

belooft Wesseling. ‘We hebben al een

op 3 september van start.

George Wesseling.

kan weer jaren vooruit.

verjongingsslag gemaakt met tv,

Finishboog

TT Museum

De toverformule? George Wesseling,

Het pakket wordt jaarlijks ingezet bij

marketing- en salesmanager van

zo’n 20 evenementen, verspreid over

RTV Drenthe: ‘We hebben vanuit onze

Drenthe. Van de Cascaderun Hooge-

jarenlange ervaring op het gebied van

veen tot de Drenthe 200 Roden. De lijst

media, marketing en publiciteit een

wordt elk jaar opnieuw samengesteld.

pakket samengesteld met ingrediën-

Daarnaast is RTV Drenthe prominent

ten die elk evenement tot een succes

aanwezig bij de grotere evenementen

kunnen maken. Dat pakket bestaat

die het zonder het pakket wel af kun-

uit publiciteit op radio, tv en website,

nen. Ook als het heel spontaan en inci-

het RTV Drenthe Podium, een start

denteel is, zoals afgelopen voorjaar de

en finishboog, een live-stream. Alles

huldiging van FC Emmen (‘Dat was even

gericht om een evenement een pro-

flink aanpoten voor iedereen, maar het

fessionele uitstraling te geven en het

is een waanzinnig evenement gewor-

evenement onder een breed publiek

den, waar we veel positieve reacties op

onder de aandacht te brengen. Dat is

hebben gekregen’). En natuurlijk staat

onze core-business en dat zetten we

RTV Drenthe met onder meer Karin

vanuit onze maatschappelijke verant-

Mulder op pole position bij het jaarlijkse

woordelijkheid graag in voor Drentse

sportieve hoogtepunt van Drenthe: de

organisaties.’

TT.
Met dit jaar extra veel inzet, zoals een

Het pakket wordt aangeboden in sa-

tijdelijk TT Museum in de atrium van het

menwerking met een groep van acht

pand aan de Beilerstraat, een speciale

vaste participanten: Drenthe College,

TT-website (www.ttdrenthe.nl), een

Schutrups Exloo, Nijwa, Interzorg, Se-

TT-nieuwsbrief. Ook is RTV Drenthe

lekt Ter Veen, Op Fietse, Newz, Promo-

hoofdsponsor van het TT Kids festival.
Karin Mulder tijdens de Gouden Pijl in Emmen,

tie-Plaza en Impressive Led.
Daarnaast kunnen bedrijven per eve-

Nieuwe radio

één van de grote Drentse evenementen waarbij RTV

nement mee-sponsoren, bijvoorbeeld

De extra aandacht dit jaar voor de TT

Drenthe van de partij is.

met het logo of een commercial.

past naadloos bij de nieuwe flitsende

20

Noordbizz

21

Noordbizz

Heel Drenthe Pitcht
Heel Drenthe Pitcht. Niet alleen live (zie www.dedrentsezaak.nl/evenementen), maar ook via Noordbizz. Ter inspiratie.
Vier startende ondernemers met ambitie, uit het netwerk van De Drentse Zaak: Bastiaan Verbiest, Allegonda Heuving,
Erwin van der Star en Abdel Rahman Osman.

Alles rondom internet
Erwin van der Star begeleidt vanuit
zijn kantoor in De Drentse Zaak in
Assen ondernemers op het gebied van
internet. En dan ook echt alles rondom internet: webdesign, webshops,
google-marketing, geautomatiseerde

De hele wereld rond

e-mail, noem maar op. Rondom Internet

Bastiaan Verbiest uit Rolde maakt

beeld voor ondernemers die in kleine

is dan ook een passende naam voor het

deel uit van Travel Counsellors, een

of grotere kring een beurs, congres of

bedrijf. Erwin onderscheidt zich met

wereldwijd netwerk van 1500 ervaren

zakenrelaties in het buitenland willen

zijn werkwijze: ‘Laagdrempelig. Alles

reisadviseurs. Aangesloten bij ANVR,

bezoeken. Ik stel een compleet pro-

wat ik doe en adviseer leg ik dusdanig

SGR, IATA en het Calamiteitenfonds.

gramma samen, met desgewenst pri-

uit, dat iedereen het begrijpt. Of je nu

Met zijn 23 jaar ervaring in de reis-

vé-uitstapjes, en hou rekening met alle

verstand van internet hebt of niet. Ook

wereld, profileert Bastiaan zich als de

wensen. Het bieden van uitzonderlijke

laat ik tijdens de creatie desgewenst

persoonlijke reisadviseur, die 24/7 klaar

klantenservice staat bij mij centraal.

realtime zien wat ik doe, zodat je het

staat voor de reislustige ondernemer

Voor dezelfde prijs als bij een grote

beter begrijpt.’ Van der Star begon vier

of particulier. ‘Ik ben zelf al de hele

reisorganisatie.’

jaar geleden met een webshop voor

bekend als ‘de internetman.’ Nu de rest

savourselect.com en www.supermir-

een buurman en is inmiddels fulltime

van Assen, Drenthe en wie weet verder

theslichtpuntjes.nl. Meer voorbeelden

actief. Bij De Drentse Zaak staat hij al

nog. Voorbeelden van zijn hand: www.

en info: www.rondom-internet.nl.

wereld rond geweest, ken veel bestemmingen en weet overal de juiste prijs/

Info: www.travelcounsellors.nl/

kwaliteitverhouding te vinden. Bijvoor-

bastiaan.verbiest.

Arabische zakenlieden

Allegonda
Allegonda Heuving is onder haar voor-

met deugdenkaarten: ‘Je trekt een

Abdel Rahman Osman zit met zijn -op

programma’s voor hen samen. Voor wie

naam actief als coach en masseur in

kaart en daar staat een deugd op, waar

het Midden-Oosten en Noord-Afrika

graag in contact komt met Arabische

Gieten. Ze richt zich met name op de

je even bij stil mag staan. Deugden als

gerichte- reisbureau Focus Internatio-

zakenlieden, is het dan ook slim om

ondernemende vrouw ‘die alle ballen

mededogen, matigheid, trouw, toewij-

nal Travel op een strategische locatie:

deel uit te maken van Abdels netwerk.

hoog moet houden en vergeet aan

ding, geduld… Het levert goede inzich-

direct naast de entree van de terminal

De Assenaar spreekt vloeiend Neder-

zichzelf te denken’. Die vrouw heeft

ten op en het biedt een basis voor een

van Groningen Airport Eelde. Daar

lands, Engels, Turks en Arabisch en

behoefte aan een moment om tot

advies of behandeling.’ Naast individu-

regelt Abdel vliegtickets, reisprogram-

heeft sinds zijn 18e ervaring opgedaan

zichzelf te komen, en te werken aan

ele sessies geeft ze workshops ‘Haal

ma’s, autoverhuur en nog veel meer,

in de internationale reiswereld, onder

haar innerlijke en uiterlijke schoonheid.

het beste uit jezelf met Aromatherapie’,

voor de zakelijke en particuliere reiziger

meer in zijn geboorteland Sudan. Hij

Ervaringsdeskundige Allegonda helpt

met etherische oliën, deugdenkaarten,

die naar landen als Dubai, Oman of

verzorgt tevens bijzondere culinaire

daarbij, met massages, etherische

hapjes en drankjes.

Turkije wil. Andersom haalt hij ook toe-

reizen, samen met chef-koks.

risten en zakenlieden uit deze landen

oliën, voedingsadviezen, maar ook een
luisterend oor. Ze werkt onder meer
22
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Info: www.allegonda.care.

naar Noord-Nederland, en stelt hier
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Info: info@focustravel.nl.

Nieuwe wethouders Tynaarlo
zoeken ondernemers op

Valk en het transferium Hoogkerk. Een

Glasvezel

Contact

toplocatie met een unieke uitstraling,

In die groene long vinden we al veel

Ondernemers die in contact willen

waar ook stijlvol wonen en werken

bedrijven die bij die uitstraling passen,

komen met de wethouders kunnen zich

mogelijk is. ‘We zoeken vooral bedrijven

bijvoorbeeld in leeggekomen boerde-

melden bij bedrijfscontactfunctionaris

die duurzaam, hoogwaardig en inno-

rijen (‘cottage industry’), naast de vele

Anita Drenth: 0592-266662,
a.drenth@tynaarlo.nl.

vatief zijn, bijvoorbeeld in de ICT- of

innovatieve agrarische ondernemers

Het nieuwe gemeentebestuur van Tynaarlo heeft openheid en het verkleinen van de afstand tot de inwoners hoog

zorgsector. Bedrijven die passen bij de

en recreatiebedrijven. Ondernemers

in het vaandel staan. Ondernemers krijgen de komende jaren te maken met de wethouders Pepijn Vemer (D66, be-

uitstraling van Tynaarlo als groene ge-

die graag snel internet (glasvezel)

Meer over Businesspark Ter Borch is te

drijfscontacten) en René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo, economische zaken en ruimtelijke ordening). ‘Wij zoeken

meente; de groene long tussen Assen

willen: ‘Daar gaan we de komende tijd

vinden op www.businessparkterborch.nl.

ondernemers graag op. We willen weten wat er speelt en hoe we als gemeente ondernemers kunnen helpen om samen

en Groningen.’

voortvarend mee aan de slag.’

de economie te versterken.’

Zit het even niet mee?
Misschien kunnen wij je helpen!
Zit het even niet mee met je bedrijf?

alle ondernemers in de gemeenten

aanmerking komt, kun je een uitke-

Haal je er tijdelijk onvoldoende inkomen

Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo.

ring voor levensonderhoud en/of een

uit? Misschien kunnen wij je helpen. Wij

Eén van de instrumenten die we heb-

bedrijfskrediet krijgen. Je dient de BBZ

zijn de ondernemersadviseurs van De

ben is de BBZ-regeling voor gevestigde

zelf aan te vragen, maar je kunt gerust

Drentse Zaak in Assen. We zijn er voor

ondernemers. Als je voor de BBZ in

ook eerst even bij ons aankloppen voor
advies.
Uiteraard gebeurt dit allemaal heel
discreet; want wij begrijpen dat je er
geen belang bij hebt dat je klanten of
andere zakenrelaties weten dat je in de
financiële problemen zit. Neem dus gerust contact met ons op. En het advies
is geheel vrijblijvend.

Pepijn Vemer (links) en René Kraaijenbrink willen ondernemers in de groene gemeente Tynaarlo waar mogelijk graag
helpen, om samen de economie verder te versterken.

Wij zijn ondernemersadviseurs Klaas
De gemeente heeft daarbij iets te

tele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

Businesspark Ter Borch

Olijve (links op de foto) en Albert

bieden: ‘We faciliteren onder meer de

De subsidie kan oplopen tot 100.000

De gemeente heeft voorts nieuwe

Rouwkema, bereikbaar op tel. (0592)

nieuwe provinciale Bedrijvenrege-

euro. Inmiddels hebben twee bedrij-

en zeer hoogwaardige kavels in de

763 401. Je vindt ons in De Drentse

ling Drenthe, gericht op uitbreiding,

ven in onze gemeente er gebruik van

verkoop op Businesspark Ter Borch,

Zaak, aan de Beilerstraat 24 in Assen.

vestiging, diversificatie of fundamen-

gemaakt.‘

aan de A7, naast het nieuwe Van der
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Noordbizz
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Noordbizz

Flyers • Folders • Posters
Brochures • Magazines
Visitekaartjes • Briefpapier

Groningen-Londen
Sneller dan je denkt!

Bestel al uw
drukwerk
online op
Marco Smit,
Economic Board Groningen

Drones voor:
Alles over de drones, innovatie & techniek

· Inspectie
· Faunabeheer
· Gewasscanning
· Research
· Mapping
Tevens levering,
software engineering,
training en
data verwerking

Dokkum · Eelde · www.vliegend.nl · info@vliegend.nl
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