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SC Erica viert 100-jarig bestaan met 
feestweekend, jubileumoutfi t, -boek en -logo
door Jan Johan ten Have

ERICA - Erica is een voetbal-
minnend dorp. En dat is het 
al 100 jaar. SC Erica staat van 
donderdag 5 tot en met zondag 
8 mei uitgebreid stil bij deze 
bijzondere mijlpaal. Er zijn dan 
diverse feestelijke activiteiten. 
Ook wordt er het jubileumboek 
gepresenteerd, dat is geschreven 
door verschillende interviewers 

en is samengesteld door eigen lid 
Jannick Rolink. Verder spelen het 
eerste en tweede elftal dit hele 
seizoen in een stijlvol, klassiek 
zwart-gouden jubileumtenue, 
ontworpen door Jannick’s broer 
Stijn Rolink, eveneens uit eigen 
gelederen.

Toen voorzitter Jan Jeuring uit 
Emmen zestien jaar geleden 
trainer werd van de A1 van SC 

Erica, speelde de huidige 
derdeklasser top eerste 
klasse. De club liep pro-
motie naar de Hoofdklasse 
- destijds de hoogste klasse 
in het amateurvoetbal - 
maar liefst vijf keer op 
een haar na mis. “Er werd 
geen speler betaald”, weet 
Jeuring. “We hadden een 
ontzettend goede lichting 
en de randvoorwaarden op 
de club waren uitstekend. 
Er was een fysiotherapeut 
op de club, een technische 

staf van maar liefst vier trainers 
en we gingen met een spelersbus 
naar uitwedstrijden. Dat trok ook 
spelers uit omliggende dorpen die 
graag op een zo hoog mogelijk 
niveau wilden voetballen.” 
Het niveau mag dan wat lager 
liggen, de betrokkenheid en 
gezelligheid op de club zijn er 
niet minder om. “Toen wij eer-
ste klasse speelden ging er vaak 
een bus vol supporters mee naar 
uitwedstrijden. En nog altijd zijn 
er bij de meeste uitwedstrijden van 
ons eerste elftal meer supporters 
van Erica dan van de thuisploeg 
aanwezig.” Tegenwoordig telt SC 
Erica zes seniorenelftallen en ruim 
tien jeugdteams. Damesvoetbal 
krijgt er onder de noemer BDE 
vorm in samenwerking met de 
clubs DZOH en Bargeres.

Historie
Formeel is SC Erica opgericht op 4 
juli 1966 door de fusie van VV Er-
ica en Ericase Boys. Het jubileum 
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Voorzitter Jan Jeuring van SC Erica bij het jubileumlogo 
(foto Jan Johan ten Have) 
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betreft de oprichtingsdatum van 
VV Erica, de oudste van de twee 
fusieclubs. VV Erica werd opge-
richt op 5 mei 1922. 
In dat jaar begonnen jongeman-
nen uit Erica samen te voetballen 
achter café Fokkema en niet veel 
later op het terrein van Pieter Vos. 
In 1935 namen de voetballers het 
terrein van Kanaalmaatschappij 
achter café Jonker - nu café De 
Spot-  in gebruik. “Dit terrein 
kennen sommige oudere leden 
nog uit de tijd van de roemruchte 
derby’s”, zegt Jeuring. 
In 1932 speelde Ericase Boys de 
eerste potjes voetbal op een terrein 
achter café Hof, op de locatie waar 
nu autobedrijf Luth Tangenberg 
gevestigd is. Al snel verkaste de 
club naar het veld achter school 
De Brummelbos. Op 29 augustus 
1959 namen beide verenigingen 
het nieuwe sportcomplex aan de 
Veenschapswijk in gebruik en ze-
ven jaar leider was de fusie tussen 
beide clubs een feit: Sportclub 
Erica. De club speelt nog altijd op 
sportpark De Veenschappen aan 
de Veenschapswijk. 

Lees verder op pagina 3 >

Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen
0591-745 888  |  info@groenmaat.nl  |  www.groenmaat.nl

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

Diverse activiteiten van donderdag 5 tot en met zondag 8 mei
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Wandelen is een populaire vrijetijds-
besteding. De provincie Drenthe zet 
zich samen met de gemeenten in om 
wandelen naast fi etsen in Drenthe te 
promoten. In de gemeente Emmen 
staat het Recreatieschap Drenthe op 
het punt te beginnen aan de uitrol 
van het wandelnetwerk. Het Recrea-
tieschap voert deze werkzaamheden 
uit, dat is bijvoorbeeld al gebeurd 
in het Bargerveen. En ook door de 
routes te ontwikkelen en te onder-
houden zoals de ‘rode en blauwe rou-
te’ in Westenesch, de Emmerdennen 
route. Marketing Drenthe promoot 
Drenthe actief en biedt op de website 
Drenthe.nl een scala aan wandel- en 
fi etsroutes aan.

Uitrol in de gemeente Emmen
Momenteel wordt in Drenthe hard 
gewerkt aan de uitrol van het 

wandelknooppuntennetwerk. In 
verschillende gemeenten in Drenthe 
is dit inmiddels gerealiseerd, in 
andere gemeenten wordt gewerkt 
aan de realisatie van het netwerk. 
In de gemeente Emmen begint het 
Recreatieschap nu aan de uitrol van 
het wandelnetwerk. “Het realiseren 
van een wandelknooppuntennetwerk 
is de perfecte manier om onze 
prachtige gemeente te ontdekken en 
te beleven. Onze gemeente heeft veel 
ruimte, natuur en mogelijkheden om 
te wandelen. En door ook de dorpen 
met elkaar te verbinden laten we 
wandelaars zien wat onze gemeente 
te bieden heeft”, aldus wethouder 
Robert Kleine.

Dorpsommetjes in het 
wandelnetwerk
Het streven van het Recreatieschap 

is om het netwerk aan te sluiten 
op de bestaande dorpsommetje 
of het ommetje in de wijk en dit 
als uitgangspunt te nemen om 
zo de mooiste locaties van de 
dorpen en wijken op te nemen 
in het wandelnetwerk. Door de 
routemarkering kan het voor 
veel dorps- en wijkommetjes ook 
eenvoudiger zijn om de eigenheid van 
het dorpsommetje te benadrukken.
Mooi voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld de Westenescher-
ommetjes “Het Blauwe Goud” en 
“Langs de essen van Westenesch” 
die het dorp heeft ontwikkeld en 
onderhoudt. Het Recreatieschap 
Drenthe inventariseert momenteel 
de andere ommetjes in de dorpen en 
wijken en legt hierover contact met 
de Erkende Overleg Partners in de 
gemeente Emmen.

Recreatieschap start met aanleg 
wandelknooppuntennetwerk

Vervolg van voorpagina...

In 1967 kwam er zaterdagvoetbal bij, in 
1971 handbal en in 1979 zwemmen en 
waterpolo. Inmiddels telt Erica alweer 
ruim 35 jaar twee voetbalclubs, want 
in 1986 scheidde zich een groep af die 
prestatievoetbal op zaterdag wilde: 
Erica ‘86. 

Jubileumweekend
Tijdens het jubileumweekend van 
SC Erica is er het hele weekend geen 
competitievoetbal. Op donderdag-
avond 5 mei vindt er in de kantine 
op sportpark De Veenschappen een 
receptie voor genodigden plaats. Een 
dag later is er vanaf 20.00 uur in de 
grote feesttent op de parkeerplaats van 
het sportpark een reünie voor (oud-) 
leden, bestuursleden, trainers, leiders 
en supporters. Opgave hiervoor kan 
via de website. Op zaterdagmiddag 
7 mei verzorgt FC Emmen een clinic 
voor jeugdleden. Die avond is er een 
gezellige feestavond in de feesttent met 
de Buurman & Buurman Show en een 
concert van Daredevils. Kaarten hier-
voor zijn in de voorverkoop te koop. 
Kijk voor voorverkoopadressen op de 
website van de club. Op zondag 8 mei 
sluit de club de festiviteiten af met een 
mixtoernooi voor alle senioren - dames 
en heren - JO19 en JO17. Na afl oop is 
er een gezellige barbecue met muziek. 
Jeuring: “Het is dan tevens het laatste 
competitieweekend in de eerste divisie. 
Wij hopen dat FC Emmen op dat mo-
ment allang promotie heeft veiligge-
steld en het liefst natuurlijk kampioen 
is. Mocht er echter nog iets op het spel 
staan voor FC Emmen, dan zijn wij 
van plan om die wedstrijd tijdens ons 
jubileumfeest op grootbeeldscherm te 
vertonen.”

Kijk voor meer informatie op 
www.scerica.nl.

In gemeente Emmen

Gezond Dalen is er om mensen 
in beweging te krijgen en te houden
Vier initiatiefnemers van Gezond 
Dalen zetten zich in om inwoners 
van Dalen en omgeving in bewe-
ging te krijgen en houden: Sabine 
Blaauwgeers, Stephanie Langejans 
en Ramona Sens uit Dalen en Guus 
Eggen uit Nieuwlande. Ze ervaren 
dat veel mensen het op de een of 
andere manier moeilijk vinden om 
te gaan sporten. Door de drempel 
om te gaan sporten te verlagen wordt 
hen een opening geboden om te gaan 
sporten. Welke sport maakt niet uit, 
want er is een groot scala.

De mensen van Gezond Dalen voeren 
gesprekken met mensen die willen 
sporten, maar praten ook met sport-
verenigingen in de buurt. Op die 
manier wordt een zogenaamd ‘maatje’ 
gevonden waarmee iemand zou kun-
nen gaan sporten. Het is een manier 
om de drempel te verlagen, want 
sommigen vinden het lastig om alleen 
te sporten. Een ander durft de stap 
niet te nemen om contact te leggen 
met een ander. Gezond Dalen doet dat 
in overleg met diegene die wil sporten 
wél en men denkt dat velen er straks 
baat bij zullen hebben.

“Wij als team zijn er verantwoordelijk 
voor om deze mensen mogelijk in aan-
raking te kunnen laten komen met een 
vereniging als dit wenselijk is. Het kan 
natuurlijk ook zo zijn dat er mensen 
zijn die gewoon behoefte hebben aan 
een wekelijks beweegmoment. Ook 
voeren wij als team gesprekken met 
deze mensen om erachter te komen 
wat de behoeften dan precies zijn”, 
aldus het viertal. 

Wie meer informatie wil kan de web-
site www.gezonddalen.nl bekijken. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Hebt u een persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: info@18dorpenkrant.nl

Wilt u adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39
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Creëer een Wellness oase bij u thuis met de spa’s van 
Pand-26 Wellness, Spa & Outdoor Luxury in Klazienaveen

Carlo Roelofs en Anita Klement 
begonnen midden in de coronacrisis 
met de verkoop van spa’s en hottubs 
en dat blijkt geen verkeerde stap te 
zijn geweest. “Het werk van Carlo 
voor zijn artiestenbureau viel helemaal 
weg en ook kwamen de activiteiten 
voor mijn bedrijf, Studio Anne, bijna 
helemaal stil te liggen”, vertelt Anita. 
“We waren bezig onze eigen tuin in te 
richten en wilden er graag een spa in 
plaatsen en toen we naar een goede 
spa op zoek waren bleek dat we ver 
van huis moesten voor dealers van 
echte kwaliteitsmerken. Daardoor 
kwamen we op het idee om daar hier 
in het Noorden iets mee te gaan doen.” 
“We hebben er bewust voor gekozen 
om alleen Amerikaanse en Europese 
merken te gaan verkopen omdat deze 
bekend staan vanwege hun hoge 
afwerkingsniveau en de kwaliteit die 
ze leveren”, vult Carlo haar aan. 
Pand-26 is niet alleen officieel dealer 
van de spa’s van gerenommeerde 
merken zoals Aquavia, WaterWave, 

Serena, Marquis en Dreammaker 
maar levert ook Kirami hottubs en 
sauna’s, de Suncube sauna, de Plunge 
Pools en de stocktanks van TANKKD. 
“Stocktanks werden oorspronkelijk 
in Amerika en Canada gebruikt 
als waterbak voor vee maar een 
aantal jaren ontdekte men dat deze 
tanks ook heel goed als zwembad te 
gebruiken zijn”, legt Anita uit. “Ze 
zijn enorm sterk en duurzaam en 
een hele goede vervanging voor de 
plastic zwembaden die men vaak in 
de tuin zet. Een stocktank kan tegen 
een stootje en gaat dus langer mee. 
Overigens kan de stocktank ook 
gebruikt worden voor het nemen van 
ijsbaden en maak je er, in combinatie 
met de extra te leveren kachel, er 
in een handomdraai een hottub 
van.” Stocktanks zijn leverbaar in 
verschillende modellen en afmetingen. 
Voor wat betreft de spa’s is het zo 
dat deze natuurlijk ook in allerlei 
modellen en afmetingen verkrijgbaar 
zijn en door te kiezen voor allerlei 

extra opties maakt u uw spa zo luxe 
als u zelf wilt. Denk daarbij aan het 
aantal jets in de spa, ingebouwde 
audio en ledverlichting. Het baden in 
een spa heeft trouwens niet alleen een 
ontspannend effect, men slaapt over 
het algemeen beter na een bad.  
Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden om uw eigen wellness 
bij u thuis te creëren? Kom gerust 
langs tijdens openingstijden óf tijdens 

de Paasshow op vrijdag 15 april, 
zaterdag 16 april of maandag 18 april. 
De koffie staat voor u klaar! 

Pand 26 -Wellness, Spa 
& Outdoor Luxury
Industriestraat 26 
7891 GV  Klazienaveen
www. pand-26.nl
email: info@pand-26.nl
Tel: 06 - 532 687 95

Door Miranda Wolters

We hebben vrijwel allemaal een hectisch en druk bestaan, vliegen van 
hot naar her en hoe vaak verlangen we wel niet naar een moment voor 
onszelf? Een moment waarop we helemaal kunnen bijkomen van de 
dag om daarna vervolgens helemaal rozig en ontspannen ons bed in 
te duiken? Met een spa van Pand-26 Wellness, Spa en Outdoor Luxury 
creëert u uw eigen wellness oase waarin u helemaal tot rust zult kun-
nen komen. 

MAAK VAN UW TUIN EEN
WELLNESS-PARADIJS

INDUSTRIESTRAAT 26   /   KLAZIENAVEEN   /   06-53268795   /   www.pand-26.nl

Het adres voor uw 
SPA’S – HOTTUBS – STOCKTANKS

SAUNA’S – PLUNGE POOLS

KOM NAAR DE
PAASSHOW  

Vrijdag 15, zaterdag 16 
en maandag 18 april

OPENINGSTIJDEN TIJDENS PASEN:
VRIJDAG en ZATERDAG: 09.00 – 17.00 uur

MAANDAG (2e paasdag): 12.00 – 17.00 uur
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Movanext fi etsendragers
uit voorraad leverbaar!

Verlengde Vaart N.Z. 58  -  7887 EG ERICA  -  (0591) 30 16 01
 info@harryroosken.nl   -  www.harryroosken.nl

Havenstraat 32
ERICA

T. 0591-301471

Mexico
Burger
Sesambun met sla,
tomaat, Mexicano,
cheddar, bacon en 
samuraisaus

5,95

De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714
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Het dorpshuis in Dalerveen 

Luuc Meppelink stopt na ruim dertig 
jaar als beheerder van Café Boerhoorn  

Aan het Pieterpad in de dorps-
kom van Dalerveen is het gezellige 
dorpshuis Café Boerhoorn gelegen. 
Al vele decennia is het er een komen 
en gaan van mensen en al meer dan 
dertig jaar is Luuc Meppelink er de 
beheerder en er niet weg te denken. 
Maar er is een tijd van komen en gaan 
en Meppelink, zelf ook inwoner van 
Dalerveen, heeft de pensioengerech-
tigde leeftijd van 67 bereikt en wil er-
mee stoppen. Het is echter nog even 
wachten op een opvolger.

Bij Boerhoorn is het altijd gezellig. 
Zelfs op een woensdagmiddag in 
maart. Een groepje vrouwen van ‘rond 
de zeventig’ is er aan het kaarten. Luuc 
Meppelink is er ook en zorgt voor de 
drankjes en als hij het even te druk 
heeft met de monteur van het koffi  e-
apparaat dan is het het ‘ons kent ons-
idee’ en schenkt een van de vrouwen 
zelf een drankje in. “Ja, dat kan hier 
allemaal. Het is heerlijk gewoon hier 
en ik heb het altijd erg graag gedaan, 
maar ik moet een keer stoppen. Ik kan 
je zóveel verhalen vertellen. Wat een 
mooie tijd: een koffi  emiddag, een to-
neelstuk, een bruiloft, biljarten, noem 
het maar op. En dan de jongens van het 
voetbal die hier na een training of wed-
strijd komen, te mooi allemaal.” Het 
café en dorpshuis doet al jaren dienst 
als kantine van DSC’65, de plaatselijke 
voetbaltrots. Op het sportpark is geen 

kantine en omdat het sportpark een 
minuut lopen is is de weg naar Boer-
hoorn gauw gemaakt.

Meppelink mag stoppen, wil stop-
pen, maar het kan nog niet omdat er 
nog geen opvolger is gevonden. “Las-
tig hoor in deze tijd. Vind maar eens 
iemand. Ik vond het altijd erg mooi, 
maar je wilt niet weten hoeveel tijd 
erin gaat zitten. Ik maakte soms weken 
van zestig uur, maar nooit heb ik ge-
klaagd. Ik hoop dat iemand mij wil op-
volgen.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Paasvuur in Weiteveen zal een 
fantastisch spektakel opleveren
Voor de vijfde keer in successie vindt 
straks het paasvuur op het terrein van 
de ijsbaan in Weiteveen weer plaats. 
Al die jaren was het een groot succes 
en dat zal op zondag 17 april a.s. niet 
anders zijn. Voorzitter Bennie Menke 
(foto) van IJsvereniging De Döörlo-
pers in Weiteveen heeft er heel veel 
zin in en belooft alvast dat het een heel 
gezellige bedoening zal worden.

“We doen het al een paar jaar op onze 
eigen manier: geen gewoon paasvuur, 
maar een met van alles eromheen: live-
muziek, verkoop van hamburgers en 
drinken. Tijdens het branden van het 
paasvuur kan iedereen dus genieten 
van wat hij of zij maar wil. En voor de 
jeugd hebben we ook wat georgani-
seerd: eieren zoeken”, sprak Menke. 

Hij was vroeger zelf DJ in onder meer de 
voormalige Anjo Bar in zijn woonplaats 
en daarvoor bij Arizona in Nieuw-Am-
sterdam. Derhalve heeft hij veel contac-
ten met onder meer muzikanten. “Ik 
vind het leuk om iets te organiseren en 
hou van muziek en plaatjes draaien. Als 
je iets organiseert dan moet je ook aan 
jeugd denken. Iedereen die aan het eie-
ren zoeken meedoet krijgt een prijsje en 
de winnaars mogen het paasvuur aan-
steken. Leuk toch?”

Het festijn begint om 19.30 uur. Daar is 
bewust voor gekozen omdat in het ge-
val van vroeger op de avond beginnen 
het nog te licht is. De toegang is gratis en 
de ijsvereniging hoopt dat er zoveel mo-
gelijk mensen komen. Er is plaats voor u 
allen! (18DorpenKrant / Gerry Grave)
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FC Wachtum speelt op 18 juni a.s. in Duitsland 
tegen FC Wachtum
Heel vaak zal het niet voorkomen dat 
twee teams dezelfde clubnaam heb-
ben en al helemaal niet als ze uit ver-
schillende landen komen. Het toeval 
wil echter dat er zowel in Nederland 
als in Duitsland een voetbalclub met 
de naam FC Wachtum bestaat. Zoiets 
vraagt natuurlijk om een uitwisseling 
en dus speelden beide clubs drie jaar 
geleden op het ‘Vrijopnaam-veld’ 
in Wachtum tegen elkaar. Dit jaar 
treffen ze elkaar weer, maar dan in 
Duitsland.
 
Op 18 juni a.s. is de grote dag. De spe-
lers van FC Wachtum, wiens elftal on-
der de vlag van Dalen (Dalen 5) speelt, 
kunnen niet wachten en hebben die 
datum al weken geleden in hun agen-
da omcirkeld. Ze zijn ook volop in trai-
ning om de internationale wedstrijd 
tot een goed einde te kunnen brengen, 
al geven ze aan dat de gezelligheid en 
het plezier bovenaan staan. 
 
Het moet een topdag worden met 
voetbal, muziek, een hapje en drankje 
en veel gezelligheid onderling. Wie 
er wint maakt niemand iets uit. Ook 
Lambertus Meppelink niet. Hij is sinds 
jaar en dag manusje van alles bij ‘zijn 
FC Wachtum’. De zeventiger heeft er 
ook zin in. “Prachtig toch zoiets? Maar 
dit hoeft niet elk jaar hoor. Om de 
zoveel jaar een keer. Dan blijft het ook 

leuk.” Frank Geertsema en Han Hil-
brands hebben beiden eveneens een 
rol in de organisatie van het duel. 
Ondanks het hoofddoel gezelligheid 
en plezier willen ze nog even het vol-
gende kwijt: “We gaan onze huid daar 
duur verkopen.”

De selectie van FC Wachtum 1 poseer-
de voor de 18DorpenKrant op de foto.

Staand (v.l.n.r.): Jan Uneken, Derk 
Lennips, Bram van Brakel, Ger Mep-
pelink, Han Hilbrands, Hans IJken, 
Lambertus Meppelink, Remco Klok, 

Tammo Ziltener, Wilfried Stroeve en 
Jan Meppelink.   
Zittend (v.l.n.r.): Frank Geertsema, 
Paul van Nimwegen, Erwin Stapel, 
Jeroen Vroege, Martin Uineken, Jan 
Hendrik Meppelink en Rick Nevels. 
(18 DorpenKrant / Gerry Grave)
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Op camperpark De Berkenweide in Erica 
is de sfeer laagdrempelig en gemoedelijk
door Jan Johan ten Have

ERICA - Op de locatie in Erica waar 
tot enkele jaren geleden naturisten-
camping Panta Rhei was gevestigd, 
blijven de kleren tegenwoordig aan. 
Naaktrecreatie heeft er plaatsgemaakt 
voor gemotoriseerd toerisme: op het 
terrein is nu camperpark De Berken-
weide gevestigd. “Op ons camperpark 
met plek voor maximaal 25 campers is 
de sfeer laagdrempelig en gemoede-
lijk”, vertellen eigenaren Kees en Ari-
na van der Boon. 

Half maart opende het camperpark de 
poorten voor het vierde seizoen. “In 
de wintermaanden zijn wij gesloten, 
maar dan hebben we het er nog bijna 
drukker mee dan tijdens het campersei-
zoen”, vertelt Kees. “Het park is 12.500 
vierkante meter groot en onderhoud, 
klussen, aanleggen en bouwen van al-
lerhande zaken kosten veel tijd.” Het 
resultaat is er dan ook naar, het camper-
park ligt er spic-en-span bij.
Zelf zijn ze al jaren verwoede campe-
raars. Voordat ze vijf jaar geleden naar 
Erica kwamen, woonden ze in Katwijk 
aan Zee. Als het maar even kon dan re-
den ze met de camper de drukte van 
de Randstad uit op zoek naar rust. Die 
rust hebben ze nu permanent gevonden 
net buiten de bebouwde kom van Eri-
ca. “We vinden het hier heerlijk, willen 
nooit meer terug”, zegt Arina. “Nu we 
een camperpark hebben, komen we zelf 

niet zo veel meer aan het camperen toe. 
Dat vinden we erg jammer, maar ne-
men we ook graag op de koop toe.”

Voorzieningen
Echtpaar Van der Boon kocht de locatie 
doelgericht om er een camperpark van 
te maken. Het was al een camping, dus 
voorzieningen als een toiletgebouw wa-
ren aanwezig. Toch moest er heel wat 
gebeuren voordat de eerste campers 
er het terrein op konden rijden. Zo ligt 
het camperpark op veengrond. Om de 
tonnen zware voertuigen toegang te ge-
ven tot het terrein, moesten er verhar-
de paden en camperplaatsen worden 
aangelegd. Ook moest er een nieuwe 
loosplaats voor vuilwater komen. “De 
loosplaats hebben wij gebouwd naar 
een voorbeeld dat wij eens elders op 
een camperplaats zagen. Deze opzet is 
bijzonder praktisch”, zegt Kees. “Ook 
hebben wij de carport verbouwd tot een 
informatiepunt waar camperaars alles 
kunnen vinden over het park en hoe 
ze kunnen betalen. Als ervaren campe-
raars hebben wij onze ogen en oren in 
de loop der jaren goed de kost gegeven. 
Daardoor wisten wij exact hoe wij het 
graag wilden en wat we juist niet wil-
den.” Ook legde het echtpaar er een 
omheinde hondenuitlaatplaats aan, om 
de overlast voor de buurt zoveel moge-
lijk te beperken. 
Op de tweede dag van het nieuwe sei-
zoen staat er één camper op De Berken-
weide. Het seizoen moet nog loskomen. 

“Meestal komt het met Pasen echt op 
gang”, weet Arina. Over gebrek aan gas-
ten, heeft echtpaar Van der Boon niet te 
klagen: “Ondanks - of juist dankzij - de 
coronabeperkingen kennen wij uitste-
kende eerste jaren. Veel mensen blijven 
in eigen land. We zien ook veel nieuwe 
camperaars, mensen die bij het kopen 
van een camper een ‘camping-idee’ 
hebben. Zij bellen bijvoorbeeld om te 
reserveren. Maar dat doen wij niet, het 
is ter plaatse kijken - of even bellen of er 
plek is - en vol is vol. Hebben wij geen 
ruimte meer, dan verwijzen wij mensen 
door naar camperplaatsen of campings 
in de omgeving. 

Attracties
De camperplaats ligt centraal ten op-
zichte van diverse recreatieve mogelijk-

heden en attracties, onder meer Wild-
lands, Smalspoormuseum, Veenpark, 
Bargerveen, Griendtsveenpark en Van 
Goghhuis. Veel gasten zijn op doorreis, 
maar een aantal blijft ook hangen om te 
recreëren in de regio. En sommigen ko-
men zelfs elk jaar terug. De Berkenwei-
de is te vinden via de app van Camper-
contact. Daarnaast heeft het park een 
website een facebookpagina en insta-
gram ontwikkeld. Deze houden Kees 
en Arina samen met hun dochter bij. De 
recensies van gasten - zowel op Cam-
percontact als in het gastenboek op de 
receptie - maken duidelijk dat het goed 
vertoeven in op De Berkenweide. 

Meer informatie is te vinden op de 
website van camping De Berkenweide, 
www.deberkenweide.nl. 

Eigenaren Kees en Arina van der Boon van camperpark  
De Berkenweide (foto Jan Johan ten Have).



En dat doen we met Drentse nuchterheid. 
Met al ons vakmanschap, met grote betrokkenheid 
bij u en wie u moet missen. En vooral…: 
met een warm hart.

We werken met elkaar in een vertrouwd team van 
uitvaartverzorgers. Van chauff eurs en medewerkers 
voor de laatste verzorging. Uitvaartkisten maken we zelf. 
En we hebben zelfs een eigen drukkerij, met vormgevers 
die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. 

We zijn er. Voor u. 

UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigenti jds in handelen, 
traditi oneel in waarden.

Al bijna een eeuw 
verzorgen wij uitvaarten...

Vriendelijke tarieven
 Keurmerk Uitvaartzorg

Klanttevredenheid 9.3
Met iedere verzekering welkom

Werkzaam voor ruim 
     30 uitvaartverenigingen

BIJ OVERLIJDEN:
0800 - 0 24 25 26

die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. 

UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigenti jds in handelen, 
traditi oneel in waarden.

uitvaartverzorg ing

www.ugna.nl | info@ugna.nl 
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De sportieve winkel inNieuw-Amsterdam

De start van uw 
DROOMTUIN maakt u 

in de showtuin van 
ZWAAGSTRA 

SIERBESTRATING 
in Hoogeveen!

SIERBESTRATING - 12V TUINVERLICHTING - BORDERS & BLOKKEN - KUNSTGRAS – TERRASTEGELS

Bent u ook zo toe aan het voorjaar?
Kom alvast inspiratie opdoen in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden

Cerasun

KERAMIEK
60x60x4 Ardesia Nero

van € 58,95 voor:

€ 48,50 per m2

(zolang de voorraad

strekt)

Weg om de Oost 1a, 7914 TX HOOGEVEEN  |  0528 232 561  |  info@zwaagstra.nl  |  www.zwaagstra.nl

DE WERELD AAN SIERBESTRATING!

     TTeell::  ((00559911))  555511770088  
EE--mmaaiill::  iinnffoo@@zzaannttiinngghhttwweeeewwiieelleerrss..nnll

BIJ 
AANSCHAF
2 E-BIKES

GRATIS 
FIETSDRAGER 

*BIJ GEEN INRUIL

        VVaaaarrtt  NNZZ  77  
        77883333  HHAA  NNiieeuuww  --AAmmsstteerrddaamm  

     GRATIS FIETSDRAGER!!!! 
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Zet uw tuin in bloei met wilde planten

Hoveniersbedrijf Meppelink: Als de natuur belangrijk voor u is.

                                                     Wij zijn lid van:                     

Telefoon: 0615052651
       

Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA

Tel: 06 15 05 26 51

ZET UW TUIN IN BLOEI
MET WILDE PLANTEN

Voor een natuurlijk groene tuin!

Wij zijn lid van:

Boerderijwinkel De Lutte Esch 
in Diphoorn: voor (h)eerlijk 
vlees en meer  

Aan de Diphoorn 22 in Diphoorn is 
een echte boerderijwinkel geves-
tigd, namelijk De Lutte Esch. Evert 
en Lientje Klasen (foto) begonnen er 
in 2004 mee nadat ze kort ervoor met 
hun melkveebedrijf waren gestopt. 
Al bijna twintig jaar dus en nog altijd 
met heel veel plezier. Ze verkopen 
er voornamelijk rundvlees van hun 
eigen koeien, de zogenaamde ‘Belgi-
sche Blauwe’ die uit het Bourgondi-
sche deel van België komen.

“Het was nadat we met ons melkvee-
bedrijf stopten een mooie kans iets an-
ders te gaan doen. De koeien hadden 
we ‘toch’ en zo kwamen we op het 
idee een boerderijwinkel te beginnen”, 
sprak Lientje. Ze staat twee dagen per 

week in de winkel: op vrijdag en za-
terdag van 11.00 tot 15.00 uur, de bei-
de dagen dat de winkel is geopend. Er 
wordt echt van alles verkocht: naast 
rundvlees ook varkensvlees, maar ook 
groenten, honing en eieren die er door 
samenwerking met regionale onder-
nemers in de schappen terechtkomen. 
Tevens worden er keukenattributen 
verkocht en meel van Molen De Hoop 
in Sleen.

De boerderijwinkel ademt een gezelli-
ge sfeer uit en is rolstoeltoegankelijk. 
Parkeren is er geen probleem.

Boerderijwinkel De Lutte Esch, Dip-
hoorn 22, 7842 TB Diphoorn, tel. 0591-
362536. (18DorpenKrant / Gerry Grave)

De Koning Interieur in Sleen 
is er voor al uw interieurwensen
Erik de Koning uit Sleen is al sinds 
2009 in zijn woonplaats als interieur-
bouwer actief. Aan de Meulenakker 1 
zit sinds jaar en dag de showroom en 
sinds anderhalf jaar vindt de interieur-
bouw even verderop, aan de Meule-
nakker 9, plaats. Zo heeft hij nóg meer 
ruimte en mogelijkheden zijn klanten 
nóg beter te kunnen bedienen.

“Ik kreeg de kans het pand aan de Meu-
lenakker 9 te kopen en besloot dat te 
doen. Een goede zet, want ik heb nu 
een heel grote ruimte waar we van alles 
kunnen maken”, sprak De Koning die 
onlangs ook Kebof in Gees overnam. In-
terieurartikelen als tv-meubels, kasten, 
maar ook volledige horeca-inrichtingen, 
kantoorinrichtingen, receptie-balies, be-
drijfskantines en zo meer kunnen wor-
den gemaakt. 
Erik de Koning heeft wel even tijd no-

dig als hij het hele pand aan de Meule-
nakker 9 wil laten zien; 1500 vierkante 
meter ruimte en dus kan daar heel wat 
worden gemaakt. Zijn medewerkers 
werken elke dag aan de mooiste pro-
ducten en niets is hen te veel. Het pand 
aan de Meulenakker 1 is lopend te be-
reiken en daar valt de blik meteen op 
de prachtige boomstamtafels. “Kijk, 
dit hebben we vandaag gemaakt. En 
zo komt er elke dag wat bij”, aldus een 
trotse De Koning.

De Koning Interieur maakt alles op 
maat en uw wensen worden altijd ver-
vuld. Of u nu een tv-meubel of een 
bureau wilt, het kan allemaal. De po-
pulaire boomstamtafels worden volop 
vervaardigd. Groot of klein, het maakt 
niet uit. Bij De Koning Interieur in Sleen 
is de klant altijd koning. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Silke Oost uit Schoonebeek
tevreden bij volleybalvereniging 
Emmen’95
Silke Oost is nog maar zeventien 
jaar en een groot volleybaltalent. 
De inwoonster van Schoonebeek 
speelt namelijk in de eerste divisie 
met Emmen’95: erg hoog niveau in 
Nederland. Ze is er voor het tweede 
seizoen op rij actief nadat ze in haar 
jeugdjaren bij Thriantha in haar 
woonplaats speelde.

Oost is erg op haar gemak bij de club 
uit Emmen en hoopt ooit nog eens 
een stapje hoger te kunnen. Dit sei-
zoen staat haar club in de onderste 
regionen, maar groot voordeel is dat 
de nationale volleybalbond Nevobo 
besloot niemand te laten promove-
ren of degraderen. “Dat scheelt, maar 
ik denk dat we het sowieso wel had-
den gered”, aldus Oost die vroeger 

ook nog aan een andere sport deed, 
namelijk rugby. Ze deed destijds dus 
aan twee sporten en kon dat prima 
combineren, maar vanwege een her-
senschudding stopte ze met rugby 
en bleef volleybal derhalve over. 
 
Silke Oost gaat nog naar school, 
maar het belemmert haar niet in 
haar sportieve activiteiten. Zoals ze 
vroeger rugby met volleybal kon 
combineren, zo kan ze nu school 
uitstekend met haar sport combine-
ren. “Overdag ga ik naar school en 
’s avonds train ik. Dat is heel goed te 
doen. Dat geldt ook voor het spelen 
van wedstrijden. Wie eens een keer 
wil komen kijken? We spelen in de 
Esdalhal in Emmen.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Dion Klaassen uit Nieuw-Amsterdam 
na klein uitstapje terug bij Twedo
Dion Klaassen is terug bij ‘zijn Twe-
do’. Hij speelde het vorige seizoen bij 
het Emmer DZOH nadat hij vrijwel 
zijn gehele jeugdperiode bij de club 
uit het tweelingdorp Nieuw-Amster-
dam/Veenoord doorliep. 
Hij had talent, want speelde ook bij 
de jeugd van FC Emmen. Maar nu 
geldt dus weer een terugkeer bij Twe-
do, de zondag derdeklasser die het 
goed doet. De derde plek achter Mus-
selkanaal en HOC biedt nog hoop 
voor eventuele promotie.

Klaassen is blij dat hij terug is, want 
Twedo is echt zijn club. ”Twedo is voor 
mij een club met veel bekende gezich-
ten: een plek waar veel van mijn vrien-
den voetballen.” Hoewel hij door een 
blessure nog niet echt aan voetballen 

toekwam heeft hij het erg naar zijn zin 
in en verheugt hij zich op het slot van 
de competitie. “Ik heb echt genoten 
van het team en de hoeveelheid pun-
ten die we hebben gepakt, maar we 
zijn er nog niet. De tweede seizoens-
helft maak ik weer voetballend mee 
en hoop ik dat we net zoveel punten 
kunnen pakken als tijdens de eerste 
seizoenshelft. Dan zit nacompetitie of 
promotie er zeker weten in.”
 
Zoals het er nu naar uitziet zal het 
seizoen gewoon worden uitgespeeld. 
Klaassen is er heel blij mee en hoopt 
volgend seizoen met Twedo in de 
tweede klasse te kunnen spelen. Dat 
zou een primeur voor de club zijn.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

GELISSEN TWEEWIELERS  Europaweg 153  |  7761 AD Schoonebeek  |  Telefoon: 0524 534 818

Al 16 JAAR
een begrip in
Schoonebeek

DEALER VAN:
· BATAVUS
· SPARTA
· MERIDA
· FREEBIKE

EIGEN WERKPLAATS
DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR

WIJ BIEDEN U KWALITEIT EN SERVICE
OOK VERHUREN WIJ FIETSEN

U BENT WELKOM IN ONZE SHOP VOOR SNACKS,
CADEAU ARTIKELEN, BROODJES, OLIËN ETC.

LOOP GERUST
VRIJBLIJVEND
NAAR BINNEN.

PARKEREN VOOR DE DEUR!
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WWW.NAARONSTWEDDE.NL
GA VOOR GRATIS E-TICKETS NAAR:

GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN
IN ONSTWEDDE

Het Grote Tentfeest
QMUSIC THE PARTY

VRIJDAG 13 MEI 2022 AANVANG: 20.00 UUR

Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein aan de 
Wessinghuizerweg in Onstwedde. MuziekArena open om 19.00 uur

Overdekte MuziekArena op het 
evenemententerrein aan de 
Wessinghuizerweg in Onstwedde. 
MuziekArena open om 19.00 uur

MOOI WARK  LIVE IN CONCERT!

ZATERDAG 14 MEI 2022 AANVANG: 20.00 UUR
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Bert Beukema Makelaardij in Veenoord: 
van een goed gesprek aan keukentafel tot een 
eerlijk advies waar je wat mee kunt
Als NVM-Register Makelaar Taxateur 
is Bert Beukema van Bert Beukema 
Makelaardij in Veenoord als geen an-
der op de hoogte van de woningmarkt 
in Zuidoost-Drenthe. Hij doet er alles 
aan om zijn klanten op deskundige 
wijze van dienst te zijn bij de aan- of 
verkoop van een woning of bij de taxa-
tie daarvan, want bij het aan- of ver-
kopen van een woning komt heel wat 
kijken.
 
Door Eline Lohman

In 2004 begon Bert zijn bedrijf, nadat 
hij vele jaren in loondienst werkte in 
de makelaardij. Het was voor Bert tijd 
om voor zichzelf te beginnen en daar-
om startte hij een kantoor aan huis, dat 
hij nog altijd heeft. “Kleinschalig en no 
nonsense,” vertelt Bert. “Daar staan wij 
voor. Doe maar gewoon, dan doe je al 
gek genoeg.  ‘We doen wat we zeggen 
en we zeggen wat we doen’, dat is ons 
motto. Dat betekent onder meer dat wij 
afspraken netjes nakomen. We plaatsen 
onszelf graag tussen de mensen en niet 
daarboven. Samen gaan we voor het 
beste resultaat.”

Die instelling en werkwijze heeft Bert 
door de jaren heen een groot klanten-
bestand opgeleverd. Het hele zuidoos-
ten van Drenthe bedient hij met bege-

leiding bij bestaande woningen 
en nieuwbouw. “De kracht van 
dit bedrijf is dat wij korte lijnen 
hebben en waardoor je niet van 
het kastje naar de muur wordt 
gestuurd. De klant heeft altijd 
hetzelfde aanspreekpunt.  Het 
kantoor heeft in een korte perio-
de een forse groei doorgemaakt. 
Ons aanbod is zeer gevarieerd 
en bestaat naast bestaande bouw 
ook uit verschillende nieuw-
bouwprojecten en woon- en win-
kelpanden.”

Bert is blij dat hij jaren geleden 
de stap heeft gemaakt om voor 
zichzelf te beginnen. “Het werk 
bevalt me uitstekend! Geen  dag 
is gelijk en elk pand en elke per-
soon is weer anders. Het contact 
met de mensen vind ik het mooi-
ste van mijn vak. Je bouwt echt 
een band op met elkaar. Ik zie veel klan-
ten terugkomen. Dat is een goed teken.”

De huizenmarkt is landelijk gezien over-
spannen en dat merkt Bert ook. Toch ziet 
hij in de regio zeker kansen. “Er wordt 
in de regio redelijk wat nieuwbouw ge-
pleegd. Zo ook in Nieuw-Amsterdam 
en Veenoord. Naast twee projecten die 
nog in aanbouw zijn, zullen er in het 
centrum van het dorp ook nog twee 

schitterende appartementencomplexen 
worden gerealiseerd waar wij de ver-
koop van gaan doen. De starters op de 
woningmarkt hebben het erg moeilijk. 
Voor die doelgroep wordt er veel te 
weinig gebouwd. Ontwikkelaars en ge-
meenten zouden daar meer aandacht 
aan moeten besteden. Ondanks de hoge 
huizenprijzen is het nog steeds een goed 
moment  om nu een huis te kopen. De 
hypotheekrente is, ondanks de recente 
verhogingen namelijk historisch gezien 

nog steeds erg laag. Als je er daarbij voor 
kiest om de rente voor 15 of 20 jaar vast 
te zetten, ben je voor langere tijd ver-
zekerd van relatief lage maandlasten. 
Wij zijn u daarom graag van dienst bij 
de verkoop, aankoop of taxatie van een 
pand en adviseren u graag vrijblijvend.”

Meer informatie is te vinden op de web-
site bertbeukemamakelaardij.nl. Via het 
telefoonnummer 0591-555585 is Bert be-
reikbaar. 



Bert Beukema Makelaardij Bert Beukema Makelaardij

  LANDSCHAPSWEG 1  
VEENOORD

Zeer royale 2/1-kapwoning met vrijstaande garage.

VRAAGPRIJS € 315.000,- K.K.

Bedrijfspand met riante bovenwoning, gelegen op prima locatie 
in het centrum van het dorp. De bedrijfsruimte is nu in gebruik 
als garagebedrijf met showroom, kantoren en werkplaats. De 
zeer royale bovenwoning (eigen opgang) heeft o.a een ruime 
woonkamer met half-open keuken, 4 slaapkamers een een zeer 
royaal dakterras.

www.bertbeukemamakelaard.nl - Tel. 0591-555585 - info@bertbeukemamakelaard.nl

TE KOOP  HERENDIJK 4 NIEUW AMSTERDAM

LAAN VAN DE EEKHARST 100 EMMEN 

 DE HOVEN 133 ZWARTEMEER

 VAART NZ 2 NIEUW AMSTERDAM  SCHOOLDIJK 107 NIEUW AMSTERDAM

UNIEK OBJECT gelegen in Nieuw Amsterdam (gemeente Emmen). 
Riante geheel onder-kelderde vrijstaande, STIJLVOLLE VILLA) 
met inpandige garage. Door de ruimte die deze villa biedt, in 
combinatie met de uitvoering en de indeling is deze geschikt 
voor tal van doeleinden zoals bijvoorbeeld dubbele bewoning of 
een woon-/werksituatie. Om een juiste indruk te krijgen van deze 
zeer verrassende villa is een bezichtiging een absolute “must”.

Riant rietgedekt landhuis met oa. slaap- en badkamer op begane 
grond en dubbele garage. Ligging op ruim perceel nabij alle 
dagelijkse voorzieningen.

VRAAGPRIJS € 675.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 775.000,- K.K.

woonoppervlakte 387 m2       inhoud 1.539 m3       perceel 1.519 m2

woonoppervlakte 75 m2       inhoud -- m3       perceel 279 m2

woonoppervlakte 115 m2       inhoud 488 m3       perceel 389 m2 woonoppervlakte 246 m2       inhoud 1.211 m3       perceel 1.575 m2

VRAAGPRIJS € 595.000,- K.K.

 HENDRIK WESTERSTRAAT 1 OUDE PEKELA JACHTHOORN 30 NIEUW AMSTERDAM

woonoppervlakte -- m2       inhoud -- m3       perceel 1870 m2woonoppervlakte - m2       inhoud - m3       perceel - m2

Schitterend rietgedekt landhuis, met dubbele garage, bijgebouw 
met stallen en royaal prieel met vrij uitzicht over landerijen.

Hoekwoning met aanbouw (eventueel voor kapsalon o.i.d. aan 
huis), gelegen nabij dorpscentrum.

Fenomenaal mooi, geheel gemoderniseerd en luxe uitgevoerd  appartement met een 
woonoppervlakte van maarliefst 185 m2, gelegen op de 7e verdieping van het fraai gelegen 
appartementencomplex “de Kievitsval” in Emmen. Een absolute buitenkans

Vanuit de centrale hal op de begane grond, bereikt u via 
de lift de 7e verdieping.

Indeling:
- hal/entree met toilet en garderoberuimte;
- heerlijke ruime woonkamer met uitzicht op het bos;
-  eetkamer aangrenzend aan woonkamer, met schuifpui 

naar balkon;
-  open keuken met luxe uitgevoerde keukenopstelling, 

gedeeltelijk in L-vorm en gedeeltelijk langs rechte 
wand, voorzien van inductiekookplaat, afzuigkap, 
vaatwasmachine, koelkast, vrieskast, magnetron, oven 
en Quooker.

- tussenhal naar masterbedroom
-  luxe eerste badkamer met inloopdouche, ligbad en 

badmeubel met dubbele wastafel;
- tussenhal met schuifkastenwand;
- 2 slaapkamers met schuifpui naar balkon;
-  luxe tweede badkamer met inloopdouche, badmeubel 

met wastafel en toilet;
- berging/bijkeuken met witgoedaansluitingen.

Algemene informatie: 
Dit fraai gelegen appartementencomplex is gebouwd 
omstreeks 1981. Vanaf 2020 is dit appartement geheel 
gemoderniseerd, waardoor kan worden gesproken 
van een appartement dat op alle fronten voldoet aan 
de eisen des tijds en absoluut “instapklaar” is. Keuken 
en sanitaire voorzieningen zijn luxe en zeer compleet 
uitgevoerd. Het balkon aan de zuidzijde is zowel vanuit 
de eetkamer als vanuit twee slaapkamers bereikbaar. 
Verwarming geschiedt d.m.v. radiatoren i.c.m. met aan 
aardgasgestookte HR-combiketel uit 2015. Op de begane 
grond bevindt zich nog en eigen berging.

De actuele maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt 
€ 307,73. Er is sprake van een gezonde VVE.

TE KOOP

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 198.000,- K.K.

 BOSKRAAI 19 EMMEN  BARNAR 27 EMMEN  RIETMEES 92 EMMEN

Supermooie tussenwoning gelegen aan een hofje. 
Hier kun je zo in.

Geheel gemoderniseerde 2/1-kapwoning met 
vrijstaande garage. Een plaatje!!!

Erg mooie hoekwoning met diepe tuin op zuid

TE KOOP TE KOOP

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 219.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 218.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 224.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 745.000,- K.K.

Fraai gelegen 2/1-kapwoning met vrijstaande garage en veranda. 
Kunstsof kozijnen. Erg nette woning.

VRAAGPRIJS € 175.000,- K.K.

Een absolute buitenkans!!!

 BOOMVALK 41 EMMEN

Eenvoudig appartement met berging, gelegen 
nabij winkels, scholen etc.

Geheel gemoderniseerde 2/1-kapwoning met 
slaap- en badkamer beneden en garage.

VRAAGPRIJS € 105.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 238.000,- K.K.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW HUIDIGE WONING,  
KOMEN WIJ GRAAG BIJ U THUIS.

  FLINTENPAD 24  
SCHOONEBEEK

VERKOCHT VERKOCHTVERKOCHT

  BOEKWEITVELD 18  
NIEUW DORDRECHT 

Eenvoudig appartement met berging, gelegen 
nabij winkels, scholen etc.

VRAAGPRIJS € 105.000,- K.K.

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT

  NOORDVEENKANAAL NZ 24 
NIEUW WEERDINGE

Vrij gelegen vrijstaand woonhuis met vrijstaande 
garage op ruim perceel.

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 265.000,- K.K.

VERKOCHT ONDER  
VOORBEHOUD

VAN EEN PRETTIG GESPREK AAN DE KEUKENTAFEL,  
TOT EERLIJK ADVIES WAAR JE WAT MEE KUNT.

DÉ NO-NONSENSE MAKELAAR
VERKOCHTVERKOCHT



Bert Beukema Makelaardij Bert Beukema Makelaardij

  LANDSCHAPSWEG 1  
VEENOORD

Zeer royale 2/1-kapwoning met vrijstaande garage.

VRAAGPRIJS € 315.000,- K.K.

Bedrijfspand met riante bovenwoning, gelegen op prima locatie 
in het centrum van het dorp. De bedrijfsruimte is nu in gebruik 
als garagebedrijf met showroom, kantoren en werkplaats. De 
zeer royale bovenwoning (eigen opgang) heeft o.a een ruime 
woonkamer met half-open keuken, 4 slaapkamers een een zeer 
royaal dakterras.

www.bertbeukemamakelaard.nl - Tel. 0591-555585 - info@bertbeukemamakelaard.nl

TE KOOP  HERENDIJK 4 NIEUW AMSTERDAM

LAAN VAN DE EEKHARST 100 EMMEN 

 DE HOVEN 133 ZWARTEMEER

 VAART NZ 2 NIEUW AMSTERDAM  SCHOOLDIJK 107 NIEUW AMSTERDAM

UNIEK OBJECT gelegen in Nieuw Amsterdam (gemeente Emmen). 
Riante geheel onder-kelderde vrijstaande, STIJLVOLLE VILLA) 
met inpandige garage. Door de ruimte die deze villa biedt, in 
combinatie met de uitvoering en de indeling is deze geschikt 
voor tal van doeleinden zoals bijvoorbeeld dubbele bewoning of 
een woon-/werksituatie. Om een juiste indruk te krijgen van deze 
zeer verrassende villa is een bezichtiging een absolute “must”.

Riant rietgedekt landhuis met oa. slaap- en badkamer op begane 
grond en dubbele garage. Ligging op ruim perceel nabij alle 
dagelijkse voorzieningen.

VRAAGPRIJS € 675.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 775.000,- K.K.

woonoppervlakte 387 m2       inhoud 1.539 m3       perceel 1.519 m2

woonoppervlakte 75 m2       inhoud -- m3       perceel 279 m2

woonoppervlakte 115 m2       inhoud 488 m3       perceel 389 m2 woonoppervlakte 246 m2       inhoud 1.211 m3       perceel 1.575 m2

VRAAGPRIJS € 595.000,- K.K.

 HENDRIK WESTERSTRAAT 1 OUDE PEKELA JACHTHOORN 30 NIEUW AMSTERDAM

woonoppervlakte -- m2       inhoud -- m3       perceel 1870 m2woonoppervlakte - m2       inhoud - m3       perceel - m2

Schitterend rietgedekt landhuis, met dubbele garage, bijgebouw 
met stallen en royaal prieel met vrij uitzicht over landerijen.

Hoekwoning met aanbouw (eventueel voor kapsalon o.i.d. aan 
huis), gelegen nabij dorpscentrum.

Fenomenaal mooi, geheel gemoderniseerd en luxe uitgevoerd  appartement met een 
woonoppervlakte van maarliefst 185 m2, gelegen op de 7e verdieping van het fraai gelegen 
appartementencomplex “de Kievitsval” in Emmen. Een absolute buitenkans

Vanuit de centrale hal op de begane grond, bereikt u via 
de lift de 7e verdieping.

Indeling:
- hal/entree met toilet en garderoberuimte;
- heerlijke ruime woonkamer met uitzicht op het bos;
-  eetkamer aangrenzend aan woonkamer, met schuifpui 

naar balkon;
-  open keuken met luxe uitgevoerde keukenopstelling, 

gedeeltelijk in L-vorm en gedeeltelijk langs rechte 
wand, voorzien van inductiekookplaat, afzuigkap, 
vaatwasmachine, koelkast, vrieskast, magnetron, oven 
en Quooker.

- tussenhal naar masterbedroom
-  luxe eerste badkamer met inloopdouche, ligbad en 

badmeubel met dubbele wastafel;
- tussenhal met schuifkastenwand;
- 2 slaapkamers met schuifpui naar balkon;
-  luxe tweede badkamer met inloopdouche, badmeubel 

met wastafel en toilet;
- berging/bijkeuken met witgoedaansluitingen.

Algemene informatie: 
Dit fraai gelegen appartementencomplex is gebouwd 
omstreeks 1981. Vanaf 2020 is dit appartement geheel 
gemoderniseerd, waardoor kan worden gesproken 
van een appartement dat op alle fronten voldoet aan 
de eisen des tijds en absoluut “instapklaar” is. Keuken 
en sanitaire voorzieningen zijn luxe en zeer compleet 
uitgevoerd. Het balkon aan de zuidzijde is zowel vanuit 
de eetkamer als vanuit twee slaapkamers bereikbaar. 
Verwarming geschiedt d.m.v. radiatoren i.c.m. met aan 
aardgasgestookte HR-combiketel uit 2015. Op de begane 
grond bevindt zich nog en eigen berging.

De actuele maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt 
€ 307,73. Er is sprake van een gezonde VVE.

TE KOOP

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 198.000,- K.K.

 BOSKRAAI 19 EMMEN  BARNAR 27 EMMEN  RIETMEES 92 EMMEN

Supermooie tussenwoning gelegen aan een hofje. 
Hier kun je zo in.

Geheel gemoderniseerde 2/1-kapwoning met 
vrijstaande garage. Een plaatje!!!

Erg mooie hoekwoning met diepe tuin op zuid

TE KOOP TE KOOP

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 219.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 218.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 224.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 745.000,- K.K.

Fraai gelegen 2/1-kapwoning met vrijstaande garage en veranda. 
Kunstsof kozijnen. Erg nette woning.

VRAAGPRIJS € 175.000,- K.K.

Een absolute buitenkans!!!

 BOOMVALK 41 EMMEN

Eenvoudig appartement met berging, gelegen 
nabij winkels, scholen etc.

Geheel gemoderniseerde 2/1-kapwoning met 
slaap- en badkamer beneden en garage.

VRAAGPRIJS € 105.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 238.000,- K.K.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW HUIDIGE WONING,  
KOMEN WIJ GRAAG BIJ U THUIS.

  FLINTENPAD 24  
SCHOONEBEEK

VERKOCHT VERKOCHTVERKOCHT

  BOEKWEITVELD 18  
NIEUW DORDRECHT 

Eenvoudig appartement met berging, gelegen 
nabij winkels, scholen etc.

VRAAGPRIJS € 105.000,- K.K.

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT

  NOORDVEENKANAAL NZ 24 
NIEUW WEERDINGE

Vrij gelegen vrijstaand woonhuis met vrijstaande 
garage op ruim perceel.

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 265.000,- K.K.

VERKOCHT ONDER  
VOORBEHOUD

VAN EEN PRETTIG GESPREK AAN DE KEUKENTAFEL,  
TOT EERLIJK ADVIES WAAR JE WAT MEE KUNT.

DÉ NO-NONSENSE MAKELAAR
VERKOCHTVERKOCHT



NEEM CONTACT MET ONS OP: 06-13 53 63 42 / OF VIA INFO@GARAGEJAGT.NL

Vacature Vacature 

1e automonteur / APK keurmeester
Als automonteur van Garage Jagt in Emmen werk je aan alle soorten auto’s.

Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, het
plaatsen van trekhaken, het uitvoeren van apk’s en het repareren van diverse auto’s.

Wij bieden:

-  Een fulltime functie (38 tot 40 uur)
-  Goede arbeidsvoorwaarden
-  Een goed salaris conform cao 
 met doorgroeimogelijkheden
-  Een prettige werksfeer

Jouw profi el:

-  Minimaal een afgeronde opleiding
 1e automonteur niveau 3 of 4
-  Een APK-2 diploma 
-  Ervaring met het stellen van diagnoses
-  Een geldig rijbewijs B
-  Een fl exibele en klantgerichte instelling

Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij u een salaris dat ruim boven de norm van het cao ligt!
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Hubo Erica is op zoek naar jou! 

Wij hebben iets 
voor je!

 een baan bij de leukste werkgever in de regio

 een opleiding met een diploma op mbo-3 niveau

 een toekomst met gouden handen

Interesse?
Bespreek het met je werkgever! 

Dan kunnen jullie samen de aanmelding in gang zetten.

Elske, student vanuit Hubo Vaassen:
"Het is elke week nieuwe dingen leren en direct toepassen op de werkvloer. 

Dat maakt het uitdagend en zorgt ervoor dat ik steeds beter de klanten kan helpen."

CHECK DE 
VIDEO

“Hashtag Hubohelpt”, je hebt deze 
hashtag vast al eens voorbij zien ko-
men. Bij Hubo vind je een groot as-
sortiment aan doe-het-zelf artikelen. 
Van schroef tot alle soorten verf, van 
kast tot raamdecoratie en zonwering. 
Een zo breed mogelijk assortiment 
waarbij men er alles aan doet om ie-
dere doe-het-zelf-klus tot een succes 
te maken.

Door Miranda Wolters

Veel klanten van Hubo zijn zelf erg 
handig en zijn dus, behalve een goed 
advies in de winkel, verder geen hulp 
nodig bij de klus die ze willen gaan uit-
voeren. Maar soms is de klus net wat 
te ingewikkeld of te groot of kan men 
het simpelweg zelf niet en is er hulp no-
dig. Dat is wanneer #Hubohelpt, in de 
breedste zin van het woord en daarom 
is Hubo Erica op zoek naar jou! 

Heb jij handige gouden handen en zie 
jij een leuke en afwisselende baan als 
allround monteur bij Hubo inclusief 
een MBO opleiding wel zitten? Neem 
dan zo snel mogelijk contact op met 
Harold Prins, hij is eigenaar van Hubo 
Erica en wacht met smart op jouw re-
actie. Harold: “Wij zijn op zoek naar 
iemand die dus bij ons aan de slag wil 
gaan als allround monteur. Allround 
wil zeggen dat hij of zij inzetbaar is om 
allerlei klussen voor onze klanten uit te 

voeren. Denk daarbij aan het afhangen 
van een deur, het realiseren van een in-
loopkast maar ook aan het monteren 
van zonwering of raamdecoratie of het 
ophangen van een lamp.” 

Je hoeft nog niet over alle bovenge-
noemde vaardigheden te beschikken 
want naast een baan voor 4 dagen per 
week biedt Hubo je ook nog eens een 

opleiding van 1 dag per week aan waar-
in je op MBO 3 niveau word opgeleid 
tot Allround monteur binnen Hubo Er-
ica. Dit is een opleiding die normaal ge-
sproken 3 jaar duurt maar die je nu in 2 
jaar doet en waarbij je onder andere les 
krijgt in de vakken timmeren, werken 
met elektra, meten en tekenen. Leren én 
werken bij de leukste werkgever in de 
regio dus! 

Heb je interesse of wil je meer we-
ten over de vacature en de opleiding? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met Harold Prins van Hubo Erica, hij 
vertelt je er graag alles over!

Hubo Erica
Verlengde Vaart zz 92, Erica 
Tel: 0591- 301 412
Email: erica@hubo.nl

Dan hebben wij een 
Hubo opleiding voor het meten, 
maken en monteren aan huis.
Met officieel mbo diploma!

   Heb jij 
handige gouden 

   handen?

 

Hoe dan?
Een begin heb je al gemaakt, je kent Hubo en je werkgever. Je weet wat er allemaal gebeurt 
en gedaan moet worden in en om de winkel. Zet nu de volgende stap in je carrière!
Volg de opleiding tot volwaardig Hubo monteur! Specifiek gericht op alle klussen die binnen 
Hubo voorkomen. Direct in de praktijk te gebruiken omdat je 4 dagen werkt en 1 dag de 
opleiding volgt. Want ook wij begrijpen dat jij niet gemaakt bent voor stilzitten.

 

Meer informatie?
Zeg eerst tegen je werkgever dat je dit wel heel graag wil! Samen regelen we dan de  
aanmelding en het verdere papierwerk.

 
Bedankt voor je interesse!
We starten in januari 2022 weer een nieuwe groep, wil je hier bij zijn? Overleg met je  
werkgever en laat het dan weten voor 20 november 2021.

Overzicht van de vakken

• de verplichte mbo vakken (o.a. Nederlands en rekenen)
• beroepsvakken voor allround monteur  (o.a. timmeren, werken met elektra, meten en tekenen)  
 gericht op de Hubo klussen zoals:
 - buitenzonwering ophangen
 - deuren afhangen
 - kasten op maat maken 
 - offertes op maat maken

Samenvatting:

• Wordt afgesloten met een officieel mbo-3 diploma
• Medewerker wordt een allround monteur van de meest voorkomende klussen binnen een Hubo
• Leren en werken: 4 dagen op de werkvloer - 1 dag opleiding
• Opleiding van 3 jaar in 2 jaar
• Opleiding met baangarantie of Baan mét opleiding!

 

Hoe dan?
Een begin heb je al gemaakt, je kent Hubo en je werkgever. Je weet wat er allemaal gebeurt 
en gedaan moet worden in en om de winkel. Zet nu de volgende stap in je carrière!
Volg de opleiding tot volwaardig Hubo monteur! Specifiek gericht op alle klussen die binnen 
Hubo voorkomen. Direct in de praktijk te gebruiken omdat je 4 dagen werkt en 1 dag de 
opleiding volgt. Want ook wij begrijpen dat jij niet gemaakt bent voor stilzitten.

 

Meer informatie?
Zeg eerst tegen je werkgever dat je dit wel heel graag wil! Samen regelen we dan de  
aanmelding en het verdere papierwerk.

 
Bedankt voor je interesse!
We starten in januari 2022 weer een nieuwe groep, wil je hier bij zijn? Overleg met je  
werkgever en laat het dan weten voor 20 november 2021.

Overzicht van de vakken

• de verplichte mbo vakken (o.a. Nederlands en rekenen)
• beroepsvakken voor allround monteur  (o.a. timmeren, werken met elektra, meten en tekenen)  
 gericht op de Hubo klussen zoals:
 - buitenzonwering ophangen
 - deuren afhangen
 - kasten op maat maken 
 - offertes op maat maken

Samenvatting:

• Wordt afgesloten met een officieel mbo-3 diploma
• Medewerker wordt een allround monteur van de meest voorkomende klussen binnen een Hubo
• Leren en werken: 4 dagen op de werkvloer - 1 dag opleiding
• Opleiding van 3 jaar in 2 jaar
• Opleiding met baangarantie of Baan mét opleiding!

HUBO Prins
Verlengde Vaart z.z. 92, 7887 EP ERICA  -  T. 0591-301412



M. Klaas Sierhekwerk
Voor al uw maatwerk!

www.klaas-sierhekwerk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur
U kunt ook buiten openingstijden op afspraak bij ons terecht.

- Ontwerp op maat
- Eigen productie
- Scherpe prijzen
- Automatisering mogelijk

Schuif- en inrijpoorten -
Boeren scharnieren -

Klein constructie -
IJzerverkoop -

Bezoekadres:
Vlasakker 10
7761 RC SCHOONEBEEK
06 54 64 49 59
info@klaas-sierhekwerk.nl

7Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van 
Caravan Centrum Emmen

Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden 
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor 
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en 
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je je 
eigen appartement op wielen bij je hebt. 

“Toen de eerste lockdown begin 
2020 werd aangekondigd hadden 
we niet kunnen vermoeden wat 
er daarna gebeurde”, vertelt Roan 
Ensing van Caravan Centrum 
Emmen. “We waren bang dat we in 
aanloop naar het kampeerseizoen 
vrijwel niets meer zouden 
verkopen vanwege de lockdown 
en de daarmee verband houdende 
maatregelen maar het tegendeel 
bleek waar. Kamperen bleek dé 
manier te zijn om coronaproof op 
vakantie te kunnen en de caravan 
is populairder dan ooit. Op de 
camping is het gemakkelijk om 
afstand van anderen te kunnen 
houden en je hoeft de ruimte 
waar je verblijft met niemand 
anders dan je eigen gezinsleden te 
delen.” Caravan Centrum Emmen 
is al meer dan 40 jaar hét adres 
voor de aanschaf en onderhoud 
van caravans van verschillende 
merken en veel trouwe én nieuwe 
klanten weten de specialist nog 
steeds te vinden. “We zien ook dat 
steeds meer mensen die vroeger 
kampeerden maar toen kozen 
voor hotelvakanties of kamperen 
met een camper nu toch weer 
terugkomen. Zij kiezen er nu toch 
weer voor om met een caravan op 
pad te gaan.”

Hobby, Fendt, Sprite en 
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren 
merken die al sinds jaar en dag 
bij Caravan Centrum Emmen te 
vinden waren en daar zijn vorig 
jaar de caravans van het merk 
Sterckeman aan toegevoegd. 
“Sterckeman produceert moderne 
caravans die over het algemeen 
wat lichter maar ook betaalbaarder 
zijn dan de modellen van andere 
merken”, legt Roan uit. “Dat 
zorgt ervoor dat deze caravans 
niet alleen geschikt zijn voor 
kampeerders met een lichtere 

auto maar zeker ook voor de 
beginnende kampeerder die (nog) 
niet zo heel veel geld uit wil geven 
aan het kampeermiddel.” Naast 
bovengenoemde merken zijn er bij 
Caravan Centrum Emmen ook altijd 
voldoende gebruikte exemplaren 
te vinden en zal er dus voor iedere 
kampeerder een gewenst model te 
vinden zijn. 

Over het algemeen kunnen we 
trouwens stellen dat de caravans 
de laatste jaren steeds luxer 
geworden zijn en bijvoorbeeld 
beschikken over airconditioning, 
een mover om de caravan 
eenvoudig op de kampeerplek te 
parkeren, een fietsendrager of een 
uitschuifluifel. De uitschuifluifel 
wordt dan in plaats van de 
voortent gebruikt tijdens korte 
vakanties of stops onderweg. 

Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is 
tegenwoordig dus helemaal naar 
wens van de klant aan te passen 
met allerlei extra accessoires 
en dat merken we ook in de 
werkplaats. Dat betekent namelijk 
dat een caravan voor aflevering 
bij de klant nog een aantal 
dagen bij ons in de werkplaats 
staat om al die gewenste extra’s 
te monteren. En daar wringt 
op dit moment de schoen 
want vanwege de toenemende 
werkzaamheden moeten we nu 
echt op zoek naar uitbreiding 
van het team.” Caravancentrum 
Emmen is dus op zoek naar een 
caravanmonteur die er samen 
met de andere monteurs voor kan 
zorgen dat de klant zorgeloos en 
tevreden op vakantie kan gaan. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
rijklaar maken en onderhouden 
van caravans. Het monteren 
van accessoires, repareren van 
technische apparaten die in en 

aan de caravans gemonteerd 
zijn en caravanschade herstel. 
Kortom, aan afwisseling en 

veelzijdigheid geen gebrek. Naast 
een caravanmonteur is men ook 
op zoek naar een caravanwasser, in 
deze functie zorg je ervoor dat de 
caravans schoon gemaakt worden 
voor aflevering. 

Ben jij flexibel, schoolverlater, 
of heb je een tussenjaar en zie 
je het zitten om het team te 
versterken? Neem dan contact 
op. Contactpersoon voor beide 
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij 
is te bereiken via telefoonnummer 
0591-628530 of per mail via 
info@cc-emmen.nl.

Onderhoud en schadeherstel
Een caravan gaat jaren mee, mits 
deze goed onderhouden wordt. 
Een regelmatige onderhoudsbeurt 
is daarom aan te raden en ook 
daarvoor is Caravan Centrum 
Emmen een vertrouwd adres. 
Mocht er tijdens de vakantie of 
weekendjes weg per ongeluk 
schade aan de caravan ontstaan 
dan zorgen de monteurs ervoor dat 
deze vakkundig gerepareerd wordt. 
“Wij zorgen ervoor dat je na een 
bezoek aan ons bedrijf klaar bent 

om met je caravan op vakantie 
te gaan want behalve caravans 
verkopen we natuurlijk ook 
voortenten, de eerdergenoemde 
luifels, tv’s voor in je caravan 
en zelfs matrassen”, aldus Roan. 
“Het enige dat we niet voor de 
klant regelen is de kampeerplaats 
en het weer op de plaats van 
bestemming.” 

Mocht het weer overigens een 
dag wat minder zijn dan is dat in 
je heerlijk luxe caravan trouwens 
helemaal geen straf, onder je luifel 
of in je voortent blijf je immers 
droog en de verwarming van je 
caravan houd je zonder enige 
twijfel lekker warm als het moet. 
Al zal je dat op de camping in 
Spanje of Italië in de zomer echt 
niet overkomen! Zonnebril op en 
genieten!

Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl
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Ophaalactie in het kader van 75 jaar 
voetbal in Schoonebeek
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de 
eerste amateurvoetbalvereniging in 
Schoonebeek werd opgericht: Minjak. 
Het is Maleisisch voor olie dat in de 
plaats en de omgeving decennialang 
met een jaknikker uit de grond werd 
gepompt. Het was in 1947 toen de eer-
ste bal er ging rollen: in 1958 ontstond 
Sportclub Oranje. Die club ging in 
tegenstelling tot Minjak prestatief op 
zondag voetballen. Beide clubs fuseer-
den in 2004 tot SVV’04, een ‘zondag-
club’.

75 jaar voetbalhistorie in Schoonebeek 
is niet niks en dus besloot een aan-
tal mensen een expositie van allerlei 
materialen te gaan organiseren: foto’s, 
fi lms, video’s, bekers, vaantjes, kleding, 
vlaggen en zo meer. Alles zal wordt 
gedigitaliseerd om van woensdag 1 
tot en met zaterdag 25 juni a.s. in de 
Waag’nschuur van De Spiker en een van 
de zalen van MFC ’t Aole Gemientehoes 
te exposeren. In de kantine van SVV’04 
wordt een fi lm gepresenteerd en op de 
website hierkomjijweg.nl is de gehele 
collectie te zien. Op 18 juni a.s. worden 
op de voetballocatie van SVV’04 nog 
activiteiten in het kader van 75 jaar 
voetbal in Schoonebeek georganiseerd. 
Hier wordt momenteel met vrijwilligers 
nog druk aan gewerkt.

 Om zoveel mogelijk attributen te 
kunnen laten zien is er een ophaalactie 
gaande waarbij men ze ter beschikking 
kan stellen aan de organisatie van de 

expositie. Elke maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend kan men hiervoor 
terecht in het archief van De Spiker in 
de kelder van MFC ’t Aole Gemiente-

hoes. Op de foto v.l.n.r. 
Wim Wesselink, Roelie Vrielink, 
Henk Scheltens en Chris Butterhoff . 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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HandelsondernemingHandelsonderneming
DalenDalen

KLEINE VELD 14 - DALEN - 06 51985401
b.g.g. 06 41044448

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT:
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BARKRUKKEN 
SPIEGELS

DIT BIEDEN WIJ AAN TEGEN 
GROOTHANDELSPRIJZEN!

ELKE ZATERDAG GEOPEND 
VAN 10.00 - 16.00 UUR

Coevorden

Uw totaalleverancier voor:

• Auto
• Aanhanger
• Motor
• Scooter
• Fietsendragers
• Hogedrukreinigers

Printer 11, Coevorden. Tel. 0524-524977

Powered by Langenberg Motors

Automat
winkel

Automat
werkplaats

w
w

w
.a

ut
om

at
co

ev
or

de
n.

nl



Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

PVC-vloeren,

Laminaat,
Tapijt & Vinyl

ELKE AVOND
OP AFSPRAAK

GEOPEND

T. 06-41044448

De 18 Dorpen Krant Uitgeverij Olympia22

Verschijnt in de dorpen 

Nieuw-Amsterdam • Veenoord • Schoonebeek • Nieuw-Schoonebeek • Erica • Zandpol • Stieltjeskanaal • Wachtum  
Holsloot • Erm • Sleen • Dalen • Dalerpeel • Dalerveen • Diphoorn •  Weiteveen • Rietlanden • Parc Sandur

Colofon
Uitgeverij Olympia
0599 61 33 36
info@18dorpenkrant.nl
www.weekinweekuit.com
www.regiomagazine.nl
 
Oplage: 18000
 
Uitgever:
Marc Zegerius
06 50 64 78 39
 
Advertenties:
Marc Zegerius
06 50 64 78 39

Opmaak & Vormgeving:
Bureau Grafique
06 21 25 51 62
www.grafique.nl
 
Druk:
Hoekstra Emmeloord
0529 – 630 200
www.hoekstrakrantendruk.nl

Verspreiding:
Frowein
0591 – 677 520
www.frowein-groep.nl

Redaktie/foto’s:
Jan Johan ten Have
Gerry Grave
Eline Lohman
Miranda Wolters
Martin Zaagman
 
Administratie:
Uitgeverij Olympia
0599 – 61 33 36

Molen Jan Pol
in Dalen al bijna 
150 jaar de een 
na hoogste molen 
van Drenthe
Midden in Dalen staat de koren- en 
pelmolen Jan Pol: een heel oude 
molen: in 1876 gebouwd en de een 
na hoogste van Drenthe. De molen 
is na de overname door de gemeen-
te naar de vroegere eigenaar ge-
noemd: Jan Pol. Tegenwoordig doet 
‘Jan Pol’ dienst als museummolen. 
Vrijwilligers zorgen er niet alleen 
voor dat men er meel en leuke heb-
bedingetjes kan kopen, dankzij hen 
blijft de molen draaien en blijft de 
oorspronkelijke functie dus intact.

De molen trekt nog altijd veel bekijks 
en de nieuwe eigenaar, stichting Het 
Drentse Landschap, is er maar wat 
blij mee dat er nog regelmatig men-
sen langskomen om de molen te be-
zichtigen. Een van de vrijwilligers 
die er actief is is Ricardo Hemme 
(foto) uit Barger-Compascuum. Hij 
heeft erg veel plezier in zijn functie 
en weet uiteraard veel van de mo-
len af en kan de bezoeker derhalve 
veel vertellen over het ontstaan, de 
geschiedenis, de molen door de jaren 
heen en ook de functie ervan in het 
verleden en heden. “Ik doe het heel 
graag. Vooral straks als het mooier 
weer wordt. Dan stoppen er fietsers 

en komen wandelaars een kijkje ne-
men. Ik heb altijd erg leuke contac-
ten.”
 
Museummolen Jan Pol is vanaf 6 
april tot 1 november open op dins-
dag, woensdag, donderdag en za-
terdag van 13.30 tot 16.30 uur. Voor 
groepsbezoeken en kinderfeestjes 
kunt u contact opnemen met Sina 
Lamberts: 0524-552439. Bezoek aan 
de molen en rondleiding kost € 3,00 
per persoon. Kinderen tot twaalf 
jaar en vrienden van de Stichting 
Aold Daol’n hebben gratis toegang. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Kwaliteit is een keuze
De Velden 15  |  7844 TG Veenoord

Telefoon 0591-554016  |  Fax 0591-551512
info@autoschadehs.nl  |  www.autoschadehs.nl

Smaakvolle gerechten bereid op houtskool 
vind je bij The Flame BBQ in Emmen
Voor een lekkere steak of zalmfi let 
van de barbecue kun je sinds juni 
vorig jaar terecht bij The Flame BBQ, 
het restaurant van eigenaar Radomir 
Djukic aan de Hoofdstraat 120 in 
Emmen. Radomir tekende het huur-
contract al in september 2020 maar 
kon zijn restaurant in verband met de 
verbouwing die nog plaats moest vin-
den én corona pas vorig jaar zomer 
openen. 

Door Miranda Wolters

“We hebben wat dat betreft best een 
pittige tijd achter de rug want zoals 
iedereen weet moesten we ook nadat 
we open konden rekening houden 
met allerlei maatregelen en hebben we 
onze deuren ook best weer een hele 
tijd moeten sluiten tijdens de laatste 
lockdown”, aldus Radomir. “Maar 
gelukkig zijn we weer open en kan 
ik weer doen wat ik het liefste doe, 
lekkere gerechten op houtskool voor 
mijn klanten bereiden in de keuken.” 
Radomir heeft al ruim 10 jaar ervaring 
in de horeca. Nadat hij een tijd in Rot-
terdam woonde keerde hij terug naar 
Emmen en besloot hij zijn droom waar 
te gaan maken, namelijk het openen 
van een BBQ restaurant waar hij het 
vlees op echte houtskolen zou gaan be-
reiden. “Barbecueën is namelijk altijd 
al mijn grootste hobby geweest, altijd 

was ik bezig met het experimenteren 
met mijn grill”, vertelt hij. “Vlees en 
vis gebakken op houtskool is enorm 
smaakvol en bij veel mensen favoriet.”

Het restaurant is erg ruim en biedt 
op dit moment plaats aan zo’n 70 
gasten en bij mooi weer is het straks 
ook weer mogelijk om op het terras 
buiten te genieten van al het lekkers 
dat de menukaart te bieden heeft. Op 
het menu vind je niet alleen de Flame 
steak of een zalmfi let maar natuurlijk 
ook kip, een spies van ossenhaas of 
varkenshaas en de lekkerste burgers 
komen vanzelfsprekend ook van de 
BBQ. Radomir: “Ik blijf ook in mijn 
eigen restaurant experimenteren met 
recepten want ik heb bijvoorbeeld mijn 
eigen specerijenmix gemaakt die ik nu 
hebt gebruikt voor het kruiden van 
BBQ worsten. Ik lever de specerijen-
mix aan bij mijn slager die de worsten 
voor me draait en als ze qua smaak 
helemaal perfect zijn dan zal men deze 
binnenkort op onze menukaart kun-
nen vinden.” 

Kom je op woensdag of donderdag bij 
The Flame BBQ eten dan kun je voor € 
24,50 ook kiezen voor het 3-gangenme-
nu waarbij je kunt kiezen uit een aan-
tal gerechten die ook op de ‘gewone’ 
menukaart staan. En hou je van een 
lekkere wijn? Vraag dan het bedienend 

personeel even naar de wijn die het-
beste bij het door jou gekozen gerecht 
past, zij kunnen je alles vertellen over 
de wijnen die je op de wijnkaart vindt. 
Het team van The Flame BBQ verwel-
komt je graag! 

The Flame BBQ
Hoofdstraat 120 
Emmen
Tel: 0591 - 745 280
www.thefl amebbq.nl
info@thefl amebbq.nl

Kanaalweg 14, Schoonebeek   |  info@cubri.nl  |  Tel: 0524 - 531817

www.cubri.nl  |  www.containerbestel.nl

. Advies

. Transport

. Afvalinzameling

. Containerverhuur

. Recycling

. Pallets

WENDBAAR, KORTE LIJNEN EN EEN EIGEN WAGENPARK
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‘Modernisering kliniek voor een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit van diergeneeskunde’
door Jan Johan ten Have 

NIEUW-AMSTERDAM - Dierenkli-
niek Makatsi in Nieuw-Amsterdam 
ondergaat momenteel een ingrijpen-
de modernisering. Het pand krijgt 
een facelift en wordt verbouwd om 
te voldoen aan alle eisen en vereisten 
van deze tijd. De verbouwing begon 
eind februari en eigenaresse Shirley 
Hendriks hoopt dat het bouwproject 
voor de zomer is afgerond. “Het is 
even behelpen, maar wij laten onze 
kliniek moderniseren om een zo opti-
maal mogelijke kwaliteit van dierge-
neeskunde te kunnen bieden.”

Dierenkliniek Makatsi wordt uitge-
breid met een tweede spreekkamer, 
zodat beide dierenartsen binnen de 
praktijk tegelijk spreekuur kunnen 
houden. “Wij bieden onze assistentes 
de mogelijkheid om zich te specialise-
ren zodat zij ons kunnen bijstaan als 
consulenten. Ook voor hen is de twee-
de spreekkamer zeer welkom”, vertelt 
praktijkmanager en paraveterinair Mi-
randa Visscher, die al sinds de oprich-
ting in 2002 bij Makatsi werkt. Verder 
wordt het aantal quarantaineruimtes 
in de kliniek uitgebreid om dieren met 
besmettelijke ziektes beter te kunnen 
opvangen. De apotheek wordt uitge-
breid en geprofessionaliseerd zodat de 
kwaliteitsbewaking van medicatie he-
lemaal voldoet aan huidige wetgeving 
en de eisen van deze tijd. De kliniek 
krijg een moderne uitstraling en bij 
de inrichting ligt de focus op hygiène: 
het zo goed en gemakkelijk mogelijk 
kunnen reinigen van het interieur. 
Er ligt ook al een plan klaar voor een 

volgende fase: verder verduurzamen 
van de kliniek met energiebesparende 
maatregelen. Het is nog niet exact be-
kend wanneer de uitvoering van deze 
fase plaatsvindt.

Zulu
Makatsi is de Zulu-vertaling van kat. 
De praktijk is vernoemd naar de eerste 
kat van de in Zuid-Afrika opgegroeide 
eigenaresse. “Daar werkte ik met boer-
derijhuisdieren, legde mijn bezoeken 
af op de motor. Makatsi reisde altijd 
mee in een laars”, vertelt zij. Shirley 
wilde graag diergeneeskunde stude-
ren, maar kreeg daarvoor in Zuid-Afri-
ka niet de mogelijkheid. “Mijn ouders 
en zus waren inmiddels geremigreerd 
naar Nederland, maar ik bleef liever in 
Zuid-Afrika. Toen besloot ik om alleen 
naar Nederland te gaan als ik daar 
diergeneeskunde mocht studeren. Ik 
schreef me in en werd gelijk ingeloot 
op de Universiteit van Utrecht.”
Na de studie ging Shirley werken 
bij een dierenarts in Emmen en een 
dierenkliniek in Coevorden voordat 
ze besloot om voor enkele jaren naar 
Amerika te gaan. De poezenminnende 
dierenarts kwam terecht in een katten-
kliniek in New York. “Dat kwam op 
mijn pad en ik dacht gelijk ‘wow, wat 
een mooie kans’”, vertelt ze. Terwijl 
ze in Amerika verbleef, vatte ze het 
plan op om terug te keren naar Ne-
derland om hier een eigen dierenart-
senpraktijk te beginnen. Haar ouders 
gingen op zoek naar een geschikt 
pand en vonden die aan de Vaart ZZ 
in Nieuw-Amsterdam, waar de kliniek 
nog altijd is gevestigd. Terwijl Shirley 
nog in New York werkte, verbouwde 

haar vader het pand voor haar tot 
dierenartsenpraktijk. “Mijn vader is 
helaas overleden. Nu breken wij het 
werk af wat hij hier heeft gedaan, dat 
raakt mij wel. Maar we weten waar we 
het voor doen, het wordt een prach-
tige, moderne dierenkliniek”, zegt 
Shirley.

Jochemstichting
Dierenkliniek Makatsi helpt niet alleen 
particulieren dierenbezitters, het is ook 
de huisprakijk van de Jochemstichting. 
Hendriks en Visscher zijn bovendien 
bestuursleden van deze stichting De 
Jochemstichting helpt katten zonder 
eigenaar en poezen van mensen die de 
verzorging niet (meer) kunnen betalen 

aan een nieuw huis. Zieke dieren krij-
gen eerst de zorg die ze nodig hebben. 
“Dit is ontstaan uit de vraag die wij 
in de kliniek regelmatig kregen: of wij 
ook een kat of kitten kennen die een 
huisje zoekt. En die zijn er helaas maar 
al te vaak. Met de stichting brengen 
wij baasjes en poezen bij elkaar voor 
adoptie. In de loop der jaren hebben 
wij meer dan duizend poezen een 
nieuw huis gegeven. Dit doel sluit 
naadloos aan op de visie als dieren-
arts: goede zorg voor dieren. Daarom 
doet onze praktijk dit werk geheel 
belangeloos.”

Kijk voor meer informatie op www.
makatsi.nl en www.jochemstichting.nl.

Dierenkliniek Makatsi in Nieuw-Amsterdam krijgt een ingrijpende facelift

Praktijkmanager en paraveterinair Miranda Visscher (l.) en eigenaresse Shirley Hendriks 
van Dierenkliniek Makatsi in Nieuw-Amsterdam (foto Jan Johan ten Have).

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

 GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl
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In week 14 is er een gezellig weekend vol muziek en cabaret in Theater Hofpoort@DeFabriek. 
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterhofpoort.nl

Een weekend vol muziek en cabaret 
in Theater Hofpoort in Coevorden

ZATERDAG 9 APRIL 2022
Theater Hofpoort@de Fabriek
Aanvang 20.15 uur 
Davey Turnhout – Niet normaal gelukkig

Davey Turnhout won de juryprijs van het 
Amsterdams Studenten Cabaret Festival 2019 en 
gaat iets later dan gepland het land in met zijn 
avondvullende debuut ‘Niet normaal gelukkig’. 
Met zijn jongensachtige voorkomen en relaxte 
uitstraling zou je bijna vergeten hoe zwart zijn 
gevoel voor humor is. Wanneer ben je nou echt 
gelukkig en wanneer is je leven normaal, vraagt 
de talentvolle cabaretier zich steeds vaker 
hardop af. Met hilarische anekdotes en veel, vaak 
vlijmscherpe grappen probeert hij tot de kern te 
komen. En als het publiek ondertussen ook nog 
moet lachen om een keiharde grap, dan is hij niet 
normaal gelukkig.

ZONDAG 10 APRIL 2022
Theater Hofpoort@de Fabriek - 
Aanvang 15.00 uur
Robert Jan Stips  – Robert Jan Solo

Het spoor dat Robert Jan Stips inmiddels in het 
Nederlandse muzieklandschap heeft getrokken, 
is vrijwel onovertroff en.
In 2020 was het een halve eeuw geleden dat hij 
met Supersister het grote publiek aan zijn voeten 
kreeg. Sindsdien maakte hij furore met en in tal 
van bands, waaronder natuurlijk NITS. ‘RJSOLO’ 
is een avondvullend programma waarin Robert 
Jan, aan de vleugel of piano, zijn inmiddels 
legendarische muziekverleden doorkruist. Hij 
speelt zijn hits, zingt en vertelt over wat hij de 
afgelopen vijftig jaar jaar heeft (mee)gemaakt 
en laat recent werk horen. Het publiek heeft de 
mogelijkheid de playlist te beïnvloeden door 
online verzoeknummers in te dienen. Zo wordt 
elke avond anders.
U kunt met - via email aangegeven - verzoek-
nummers fl inke invloed uitoefenen op de playlist
via verzoekjes@stips.net. Er is daarbij één 
spelregel: Robert Jan moet het ooit ‘n keer (mee)
gespeeld, (mee)geschreven of (mee)opgenomen 
hebben.

THEATERKASSA
De theaterkassa (Sint Jansstraat 4 in Coevorden) is op 
vrijdagmiddag geopend tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 
Telefonisch kunt u de theaterkassa op dinsdagochtend 
(10.00 uur en 12.00 uur) bereiken via 0524-820382.
Wilt u liever een e-mail sturen? Dat kan 24 uur per dag, 
7 dagen per week via kassa@theaterhofpoort.nl
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Welkom! 
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur 

Buiten deze tijden zijn wij ook 
op afspraak beschikbaar

‘T Drentsche Huys
Schooldijk 86, 7844 KA Nieuw-Amsterdam/Veenoord
T. 0591 74 52 82 • info@drentschehuys.nl
www.drentschehuys.nl

‘T DRENTSCHE HUYS 
WIJST U DE WEG 

BIJ AL UW 
WOONVRAGEN

Juist in deze turbulente tijden op de woningmarkt komt een 
doorgewinterde woonspecialist die begrip heeft voor uw situatie goed 

van pas. De kennis van ‘T Drentsche Huys biedt u het comfort en gemak 
op weg de beste verkoop- of aankooptransactie van uw woning.

De Doeze 24
Klazienaveen
Op steenworpafstand van het 
centrum van Klazienaveen gelegen 
vrijstaande woning, type ‘herenhuis’ 
met mancave en vaste trap naar 
een kantoorruimte op de eerste 
verdieping, 6 slaapkamers, royale 
tuin met terrasoverkapping en 
blokhut, gelegen op een perceel 
van 672 m2 eigen grond.

€ 549.000,- k.k.
Bouwjaar
1995

Wonen
283 m2

Kamers
10

Perceel
672 m2

Als erkend register taxateur streven 
wij ernaar om een taxatierapport 

binnen een week gereed te hebben 
voor een scherp tarief.

TAxATIE VOOR EEN SCHERp TARIEf

Onze kracht ligt uiteraard in de kennis van 
de huizenmarkt in de regio, maar zeker 
ook in onze daadkrachtige aanpak: 
geen woorden, maar daden!

GEDEGEN KENNIS VAN DEZE REGIO

Met ons stappenplan 
geven wij u van A tot Z 

een helder beeld van 
het complete traject.

EEN STRATEGISCH pLAN VAN AANpAK

een helder beeld van 
het complete traject.

Wij brengen uw woning optimaal onder de aandacht. 
Van professionele fotografie en 360˚ weergaven tot 
een speciaal ontwikkelde brochure en presentaties 
op o.a. Funda en social media. Ook behoren 
vlogvideo’s en/of matterports tot de mogelijkheden.

EEN SpRANKELENDE pRESENTATIE

Wij willen er voor u zijn 
wanneer u ons nodig 

heeft. Zo kunt u gebruik 
maken van flexibele 

openingstijden of 
bijvoorbeeld van onze 

verhuisservice.

pERSOONLIJK EN SERVICEGERICHT

WONING VAN DE MAAND

Sterk en onbegrensd 
in maatwerk

Eigen
montageteams

Deskundige
adviseurs

Grootste overdekte
showroom van NL

Tuinhuizen   |   Blokhutten   |   Moduhout   |   Schuren     
Traditionele houtbouw   |   Overkappingen   |   Screens     

Zonwering   |   Glaswanden   |   Veranda’s   |   Serres      
Tuinkamers   |   Bestrating & Tegels   |   Schuttingen

TuinbeursNederland
Grote overdekte showroom te Emmen

www.tuinbeursnederland.nl

(0591) 677 665

info@tuinbeursnederland.nl

Phileas Foggstraat 37 - Emmen

Eigen Nederlandse 
productiefabriek

DÉ SPECIALIST IN BUITENVERBLIJVEN

De grootste overdekte 
showroom van Nederland

vindt u in Emmen

Geniet optimaal van uw tuin, het hele jaar door!

GROOTSTE OVERDEKTE SHOWROOM VAN NEDERLAND
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DOL / Olympia Combinatie uit 
Nieuw-Amsterdam doet mee aan de 
Wereld Gymnaestrada in Amsterdam

De Wereld Gymnaestrada is een 
groot evenement dat eens per vier 
jaar wordt gehouden. In 2023 vindt 
het van 30 juli tot en met 5 augustus 
in Amsterdam plaats en een grote de-
legatie van DOL/Olympia Combina-
tie uit Nieuw-Amsterdam doet eraan 
mee. Hendrik Lanjouw uit die plaats 
is trainer van de springgroep van de 
gymnastiekvereniging en heeft er 
maar wat veel zin in..

Aan het gymnastiekevenement is 
geen wedstrijdelement verbonden; 
er zullen enkel demonstraties door 
ongeveer 22.000 sporters uit ongeveer 
zestig landen plaatsvinden. Omdat 
het eens per vier jaar plaatsvindt heeft 
het volgens Lanjouw wel iets weg van 
de Olympische Spelen. “Daar heb je 
ook demonstratiesporten en dit is ook 
om de vier jaar en er doen veel men-
sen uit veel landen mee. Wij zullen 
met eigen ‘demo’ komen.”

Lanjouw is er volgend jaar voor de 
twaalfde keer bij en hij is al veertig 
jaar springtrainer bij DOL/Olympia 
Combinatie. Nog altijd doet hij het 
met heel veel plezier en zorgt hij 
er mede voor dat de gymnastiek in 
Nieuw-Amsterdam en omgeving blijft 
bestaan. “Elke dag is hier nog wat te 
doen: streetdance, ouder- en kindgym, 
maar ook ouderen in beweging en de 
springgroep is ook regelmatig actief. 

Verder maken scholen gebruik van de 
sporthal aan de Jachthoorn. 

Wie interesse heeft om te gaan sprin-
gen of turnen en mee wil doen aan de 
Wereld Gymnaestrada in Amsterdam 
kan contact opnemen met Hendrik 
Lanjouw, tel. 06-21812550. 362536. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Schoonebeker Otto Lugers werkt al 
jaren bij Woonservice in Westerbork
Otto Lugers is 57 jaar en geboren en ge-
togen in Schoonebeek en zal het dorp 
ook niet gauw verlaten. Daarvoor is 
het er volgens hem veel te mooi. Hij 
geniet elke dag van het leven: van zijn 
werk bij woningcorporatie Woonser-
vice in Westerbork en zijn hobby als 
‘meubelmaker’.

Eigenlijk kwam Lugers al gauw in het 
wereldje van het timmeren terecht. Zo 
genoot hij een opleiding als timmer-
man en volgde erna een andere, bre-
dere opleiding, namelijk een technisch 
commerciële. Op den duur kwam hij 
bij zijn huidige werkgever terecht. Hij 
is er Teamleider Serviceteam en is in die 
functie verantwoordelijk voor de aan-
sturing en begeleiding van de vakman-
nen van Woonservice. Tevens begeleidt 
hij nieuwbouwprojecten en houdt hij 
zich met duurzaamheid bezig, iets dat 
tegenwoordig een groot goed is.
Lugers kan veel over zijn werkzaam-
heden vertellen. Onlangs werd bij-

voorbeeld een start gemaakt met de 
bouw van ecologische huurwoningen 
in Exloo. Het is een duidelijke verande-
ring in de woningmarkt, maar zo zijn er 
meer. “De verandering waar we mee te 
maken hebben is dat we anders moeten 
omgaan met onze bestaande woningen 
en nieuw te bouwen woningen. Er moe-
ten bewusten keuzes worden gemaakt 
voor de materialen die we gebruiken.” 
De huurwoningen moeten echter com-
fortabel en gezond zijn om in te leven. 
Daarbij komt dat ze betaalbaar moeten 
blijven.”

Als de Schoonebeker vrij is dan is er tijd 
voor het maken van meubels: een van 
zijn grote hobby’s. “Het maakt niet uit 
wat: van tafel, badmeubel tot kast. Of 
een leuke woonaccessoire. Allemaal erg 
leuk om te maken. In mijn vrije tijd kan 
ik ook heerlijk genieten van het werken 
in de tuin en een wandeling met onze 
hond Bem (Rhodesian Ridgeback). 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Autobedrijf HABO, Handelsweg 8, 7826 TC Emmen. T (0591) 625 513. www.autobedrijf-habo.nl

HABO zorgt dat uw camper 
er klaar voor is!

Al bezig met vakantieplannen?

Heeft u ook zo lang uitgekeken naar een welverdiende vakantie?
Bij Autobedrijf HABO zorgen we dat u met vakkundig, professioneel 
en betaalbaar camperonderhoud weer zorgeloos op weg kan naar 
uw bestemming. Het enige dat u hoeft te doen, is van uw vakantie 
genieten!

Uw camper weer in topconditie? Maak dan tijdig een afspraak voor 
uw camper-onderhoudsbeurt. U bent van harte welkom!

Profiteer van 
onze aanbieding...

AIRCO
Onderhouds

beurt

Nu voor 
slechts

€ 89,-
* Uitgesloten 1234yf

HABO zorgt dat uw camper 
er klaar voor is!

Al bezig met vakantieplannen?

Heeft u ook zo lang uitgekeken naar een welverdiende vakantie?

Profiteer van 
onze aanbieding...

AIRCO
Onderhouds

beurt

Nu voor 
slechts

€ 89,-
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Meubelmakerij Smits in Dalen
bestaat 25 jaar!

KORTING
OP DIVERSE

SHOWROOM-
MODELLEN
MEUBELEN

MAATWERKSPECIALIST IN MASSIEF EIKEN KASTEN

RUIME SHOWROOM MET MEER DAN 1000 M2 WOONPLEZIER!

DE BRINKEN 2 - 7751 AC - DALEN - 0524 553128
info@meubelmakerijsmits.nl - www.meubelmakerijsmits.nl

18 APRIL

2e PAASDAG
OPEN 12-17 u.



Hebt u een persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: info@18dorpenkrant.nl

Wilt u adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39

Al 25 jaar het
vertrouwde adres

Tandprothetische Praktijk Zieck Emmen
Stationsstraat 79   -   7811 GS   -   Emmen
Tel. 0591-617611    www.praktijkstationsstraat.nl

APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord
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Mooi en stevig tuinmeubilair of schuttingen gemaakt 
van gerecycled kunststof, ook iets voor uw tuin? 
Door Miranda Wolters

Ons klimaat, het milieu en de natuur 
zijn belangrijk voor ons en ieder-
een probeert op zijn of haar manier 
een steentje bij te dragen om ervoor 
te zorgen dat onze leefomgeving zo 
schoon en gezond mogelijk blijft. 
Het gebruik van kunststoff en heeft 
daarbij een slecht imago want kunst-
stof is slecht voor ons milieu. 
Of toch niet…?  

“Als we kunststof gaan vernietigen 
dan zullen we dat moeten verbran-
den en dan is dat inderdaad schadelijk 
voor het milieu.”, zegt Erik Brands van 
Nedaplast in Gieten. “Maar wat als we 
dat gebruikte kunststof recyclen, er 
iets anders bruikbaars van maken, en 
het zo hergebruiken? Dan hoeven we 
het niet te verbranden, is er geen extra 
co2 uitstoot en komt het bijvoorbeeld 
ook niet in de natuur terecht en wordt 
het uiteindelijk juist een duurzaam en 
waardevol product. Ik noem kunststof 
wel eens gekscherend het ‘nieuwe na-

tuurprodukt’. Hout is ook mooi hoor 
maar wat mij betreft horen bomen ge-
woon in  het bos te staan om co2 op 
te nemen, we horen ze niet te verbran-
den. Veel hout kunnen we zo langza-
merhand vervangen door het gebruik 
van duurzaam kunststof maar we 
moeten wat dat betreft leren omden-
ken. Ik hoop dat steeds meer mensen 
de voordelen van het gebruik van ge-
recycled kunststof zullen gaan zien.”  
Nedaplast importeert materialen uit 
Europese landen zoals Duitsland, Po-
len, België en Tsjechië en maakt hier 
in Gieten de mooiste park- en straat-
meubelen van maar levert ook palen 
en planken waarmee schuttingen ge-
bouwd kunnen worden. Het materiaal 
is daarnaast ook erg geschikt voor ter-
rassen of steigers voor het aanleggen 
van boten. Nedaplast levert aan zowel 
particulieren als bedrijven. “We groei-
en de laatste tijd fl ink en dat is mooi 
om te zien”, aldus Erik. “We hebben 
kortgeleden een aantal voorjaarsstor-
men gehad met als gevolg dat in veel 
tuinen de houten schuttingen gesneu-

veld zijn. We zien nu dat veel mensen 
deze vervangen voor schuttingen ge-
maakt van kunststof, de palen kunnen 
immers niet gaan rotten en dat zorgt 
ervoor dat het materiaal jaren langer 
meegaat en de schutting dus blijft 
staan.” Qua meubilair voor de tuin of 
park zijn er de laatste tijd ook nieuwe 
modellen bij gekomen en op dit mo-
ment wordt er hard gewerkt aan een 
compleet vernieuwde website die ko-
mende zomer gereed zou moeten zijn, 
inclusief de complete en overzichtelij-
ke webshop. Op de huidige website 
zijn overigens nog meer toepassingen 

van de producten te vinden dan er tot 
nu toe genoemd zijn. Neem er gerust 
een kijkje en wilt u met eigen ogen 
zien wat er zoal mogelijk is voor uw 
tuin? Dan bent u van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur 
van harte welkom in de showroom bij 
Nedaplast. Als u even belt voordat u 
komt weet u zeker dat er voldoende 
tijd is om u van een goed advies te 
voorzien. 

Nedaplast - Vlaskamp 2a, Gieten  
Tel: 0592 - 261 926 
www.nedaplast.com



WWW.KAMSTMODE.NL
ONLINE 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND OP 

NIEUW-AMSTERDAM
0591 - 55 13 10
VAART Z.Z. 54

COEVORDEN
0524 51 22 23

FRIESESTRAAT 13

HARDENBERG
0523 26 71 71

VOORSTRAAT 41

EMMEN
0591 61 27 77

NOORDERPLEIN 2

DALFSEN
0529 200 200

WILHELMINASTRAAT 14

SCAN MIJ! 


