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Hele maand maart huisshow bij 
jubilerende Meubelmakerij Smits
door Rie Strikken

DALEN - “Naar wens teken ik 
bijvoorbeeld een kast uit met 
de indeling die de klant wil. Ze 
kunnen zich oriënteren in onze 
ruime showroom. Ook kom ik 
graag bij u thuis voor advies of 
inmeten van de meubelen.” Aan 
het woord is Martin Smits. Zijn 
Meubelmakerij Smits bestaat in 
maart 25 jaar. 

Wat begon als hobby is nu een fl o-
rerend bedrijf dat na verbouwing 
in 2009 een moderne uitstraling 
heeft gekregen met een showroom 
van 1000 vierkante meter. In 2016 
is ook de werkplaats nog uitge-
breid. Smits: “Ik ben opgeleid als 
timmerman. Toen ik van school 
kwam was er in de bouw niet veel 
werk. Op dat moment heb ik de 
beslissing gemaakt, om hout te 
kopen en om verschillende klein 

meubelen te maken. Daar 
was veel vraag naar. Ik heb 
mijzelf het meubelmaken 
aangeleerd. In 1997 kon 
ik dit pand, voormalig 
supermarkt van de fami-
lie Assen, kopen. Na de 
verbouwing kon ik in mijn 
werkplaats aan de slag. 
Eerst met grenen en vu-
renhout en later alleen met 
eikenhout. Van begin af aan 
hebben mijn ouders veel 
geholpen. Indien nodig 
springen mijn zus en zwa-

ger ook bij. De laatste jaren ben ik 
erkend leerbedrijf. Stagiaires van 
de opleiding Meubelmaker lopen 
bij mij stage. Ook neem ik examens 
af. Onze stagiaire, Sylvana, is bijna 
afgestudeerd en komt bij ons in 
loondienst. Er is steeds meer vraag 
naar ambachtelijk, lokaal gemaak-
te producten. Bij veel bedrijven is 
een levertijd van twintig weken 
geen uitzondering. Omdat ik alles 
in eigen beheer heb kunnen we 
meestal leveren tussen de acht en 
twaalf weken. Soms nog sneller. 
Kleuren doen we ook zelf. De 
klanten kunnen kiezen uit wel 
veertig kleuren op olie basis.”

De stijl van Smits heeft zich 
ontwikkeld tot tijdloos,verfi jnd 
en modern. Hij werkt uitsluitend 
metmassief eikenhout. Zijn klanten 
komen uit het hele land. Zelfs in 
het buitenland zijn zijn produc-
ten te vinden. Smits: ”We hebben 
een vakantiewoning in Frankrijk 
ingericht. Ook Duitsland behoort 

WIJ FIXEN HET!!
0524 - 52 22 52

Volg ons voor de
beste weekknallers

Eigenaar Martin Smits van Meubelmakerij Smits
 (foto Martin Zaagman). 

Wat je ook kiest,
je krijgt altijd
ons advies

Kijk op hypotheker.nl

Jazeker. De Hypotheker.

Emmen
Marktplein 152
(0591) 640 800

Coevorden
Sallandsestraat 108
(0524) 518 833

Klazienaveen
Langestraat 504
(0591) 708 888

tot onze klantenkring. Na vijfen-
twintig jaar komen mensen in een 
andere fase van hun leven, daar 
horen vaak ook nieuwe meubels 
bij. De kinderen zijn de deur uit, 
ze gaan kleiner wonen en willen 
kleinere meubelen. Of ze nemen 
iets mee naar een kleiner huis 
en daar moet dan iets passends 
bijkomen.”

In de grote showroom aan de Brin-
ken 2 in Dalen staan voorbeeldop-
stellingen waar klanten inspiratie 
kunnen opdoen. Veel daarvan 
de in eigen werkplaats geprodu-
ceerde MG-collectie. Smits: ”MG 
staat voor Martin Geert. Geert 
is mijn tweede voornaam. In de 
showroomopstellingen staan ban-
ken en stoelen van een Belgische 
fabrikant en twee Nederlandse 
fabrikanten. In maart dit jaar heb-
ben we er een mooie actie mee: zes 
eetkamerstoelen halen, vijf beta-
len. Ons jubileum vieren we met 
huisshows. We geven ook rond-
leidingen door de zaak en door de 
werkplaats.”

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!



DE BIOLOGISCHE
SUPERMARKT
Bij Ekoplaza kun je erop vertrouwen dat alle boodschappen 100% biologisch zijn. Jouw boodschappen zijn 
van hoge kwaliteit en jij draagt bij aan een betere wereld. Bij ons krijgen kleinschalige boeren, telers en 
producenten een eerlijke prijs, zodat ze duurzaam en diervriendelijk kunnen werken. Want als we samen 
goed voor de bodem, plant en dier zorgen, krijgen we daar veel lekkers voor terug. Onze producten zijn 
van de beste kwaliteit en troepvrij, dus zonder vreemde toevoegingen zoals e-nummers.

DE BIOLOGISCHE

ÉCHT LEKKER ETEN
Ekoplaza Emmen • Wilhelminastraat 50A, 7811 JE Emmen
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Drentse gemeenten, grote zorgverze-
keraars en de zorgorganisaties Cosis, 
GGZ Drenthe en VNN willen het 
geïntegreerd aanbieden van zorg en 
begeleiding aan mensen met ernstig 
psychiatrische aandoeningen (EPA) 
voortzetten. Dat gebeurt sinds eind 
2015 in zogeheten ‘Optimaal Leven’ 
teams, die in vier Drentse gemeen-
ten actief zijn. Gebleken is dat het 
op lokaal niveau samenwerken van 
zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt 
aan de participatie en zelfredzaam-
heid van mensen met EPA. Met het 
ondertekenen van een nieuw conve-
nant eindigt de ‘proeftuinfase’ en is 
Optimaal Leven per 1 januari 2022 
onderdeel van de reguliere zorg.

Optimaal Leven is er voor 
mensen die, naast een psychische 
kwetsbaarheid, problemen hebben 
op allerlei levensgebieden, zoals 
schulden, werkloosheid, een 
verslaving of gebrek aan sociale 
contacten. Zij krijgen behandeling, 
begeleiding en ondersteuning van 
medewerkers van verschillende 
disciplines en organisaties. Alle hulp 
en ondersteuning wordt zorgvuldig 
op elkaar afgestemd en geïntegreerd 
aangeboden, op basis van wat 
cliënten wensen en nodig hebben. De 

fi nanciering vindt plaats vanuit de 
Zorgverzekeringswet en de Wmo.

Korte lijnen Door deze bundeling 
van krachten tussen de zorg en het 
sociaal domein kan maatwerk worden 
geboden voor de vaak complexe 
problematiek van cliënten. Al vanaf 
het eerste contact wordt uitgebreid 
in kaart gebracht wat een cliënt aan 
zorg en begeleiding nodig heeft. 
Van meet af aan wordt de lokale 
toegang tot de Wmo betrokken, 
zodat snel een beschikking kan 
worden afgegeven en laagdrempelig 
gebruikgemaakt kan worden van 
voorzieningen en welzijnswerk. Er 
kan snel worden op- of afgeschaald 
als meer of minder intensieve hulp 
nodig is. De korte lijnen binnen de 
teams, met samenwerkingspartners, 
cliënten en naasten zorgen ervoor 
dat medewerkers méér voor cliënten 
kunnen betekenen en dat cliënten zich 
méér gezien voelen en de voordelen 
ervaren van één loket.

Laagdrempelig midden in de wijk
De zorg en ondersteuning vinden 
plaats in of nabij de eigen omgeving 
van de cliënt, meestal vanuit een wijk-
centrum of zorgpand in de wijk. Het 
is dichtbij, laagdrempelig om binnen 

te lopen en biedt mogelijkheden om 
makkelijk in contact te komen met 
andere wijkbewoners en activiteiten.
Postbus 30007 | 9400 RA ASSEN 
Contact via Afdeling Communicatie 
GGZ Drenthe 
Telefoon: 06 46 20 30 30 / 06 464 06 464 
E-mail: communicatie@ggzdrenthe.nl
www.ggzdrenthe.nl/optimaalleven 
KvK-nr: 41186586

Lokale samenwerking 
verder uitbreiden
De Optimaal Leven teams hebben de 
afgelopen jaren al veel bereikt, mede 
door de ruimte die zij krijgen om 
te innoveren en te experimenteren. 
Ook de komende tijd gaan zij verder 
met het versterken en uitbreiden 
van de samenwerking met lokale 
netwerkpartners om zo het aanbod 
voor cliënten verder te vergroten en 
bij te dragen aan hun participatie en 
zelfredzaamheid in de samenleving.

Convenant deelnemers
Deelnemers aan het convenant 
Optimaal Leven zijn de gemeenten 
Emmen, Assen, Hoogeveen, Midden-
Drenthe en de Wolden, 
zorgverzekeraars VGZ en Zilveren 
Kruis en de zorgorganisaties Cosis, 
GGZ Drenthe en VNN.

Toekomst Optimaal Leven Drenthe 
gewaarborgd in convenant

 Vervolg van pagina 1...

Dat de producten van Smits tijdloos 
zijn, wil niet zeggen dat hij niet met 
zijn tijd meegaat. Smits: “Waar we de 
laatste tijd veel vraag naar hebben is 
werkplek inrichting. De trend is dat 
mensen steeds meer van huis uit wer-
ken. Dan komen ze hier en zeggen ‘ik 
wil niet de hele dag aan die keukenta-
fel zitten, ik wil mijn eigen werkplek.’ 
Inmiddels hebben we daar een com-
plete collectie voor. Die natuurlijk ook 
weer gepersonaliseerd kan worden.”

Smits ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Smits: ”Ik blijf leuke nieuwe 
ontwerpen maken, de collectie steeds 
meer verbreden. Zoon Thijmen gaat 
na de zomervakantie de opleiding tot 
meubelmaker volgen. Dus wie weet....

Tevens hebben we in maart 
twee koopzondagen: 20 en 27 maart.
Ook 2e Paasdag zijn we geopend.
Zie ook onze website:
meubelmakerijsmits.nl

Gemeente Emmen is deelnemer aan dit convenant

PI Ter Apel gaat uitbreiden en zoekt nieuw personeel
De penitentiaire inrichting (PI) Ter 
Apel gaat opnieuw uitbreiden en is 
daarom op zoek naar nieuw perso-
neel. Door meer cellen geschikt te 
maken voor een dubbele bezetting 
wordt de capaciteit uitgebreid van 
434 naar 456 plekken. Hiervoor is 
extra personeel nodig. Om dertig 
nieuwe collega’s te vinden houdt PI 
Ter Apel maandagavond 7 maart een 
online wervingsevent. Geïnteres-
seerden kunnen dan online kennis 
maken met de gevangenis met een 
bijzondere doelgroep en vragen 
stellen aan diverse medewerkers die 
al ervaring hebben met het gevange-
niswerk.

De online inschrijving is inmiddels 
geopend. “Al enkele tientallen perso-
nen hebben zich aangemeld”, vertelt 
Marloes Tuk, de communicatieadvi-
seur van PI Ter Apel en één van de 
drijvende krachten achter het online 
wervingsevent. “Mooi dat er zoveel 
belangstelling is. Ik kreeg bijvoorbeeld 

een telefoontje van iemand die zich 
afvroeg of hij met zijn 51 jaar nog wel 
mag solliciteren. Uiteraard mag dat! 
Juist in de gevangenis is het een pré 
wanneer je de nodige levenservaring 
hebt.”

PI Ter Apel heeft een specifi eke 
bestemming. Het is de enige peniten-
tiaire inrichting in Nederland voor de 
doelgroep vreemdelingen in de straf-
rechtketen (VRIS). Dit zijn personen 
die niet de Nederlandse nationaliteit 
hebben en die in ons land een misdrijf 
hebben gepleegd of hiervan verdacht 
worden. Omdat ze geen verblijfsver-
gunning (meer) hebben worden ze na 
het uitzitten van hun straf uitgezet 
naar het land van herkomst. De PI is 
zowel een gevangenis als Huis van 
Bewaring.

“Zoals bekend hebben we op dit 
moment een krappe arbeidsmarkt. 
Het is dus niet eenvoudig om nieu-
we collega’s te vinden”, weet Mar-

loes Tuk. “Voor ons reden om deze 
arbeidsmarktcampagne te starten. 
Vanwege corona is een fysiek bezoek 
aan de gevangenis lastig, dus willen 
we belangstellenden online een kijkje 
laten nemen om ze hopelijk enthousi-
ast te maken voor het vak. Bij serieu-
ze belangstelling behoort een fysiek 
bezoek aan onze inrichting uiteraard 
tot de mogelijkheden om nader kennis 
te maken en sfeer te proeven.”

Er zijn in totaal 30 vacatures voor de 
functies van penitentiair inrichtings-
werker, complexbeveiliger en arbeids-
begeleider. Op een speciale website 
(www.werkeninterapel.nl) is meer 
informatie te vinden over de vacatu-
res. Op de website zijn onder andere 
verhalen te lezen van personen die al 
werkzaam zijn in PI Ter Apel. 

Aanmelden voor het online wervings-
event op maandagavond 7 maart, 
vanaf 19.00 uur, kan via het mailadres 
werkenbijpiterapel@dji.minjus.nl.

Voor de derde keer reikt de gemeente 
Emmen de Waarderingsprijs uit. Met 
deze prijs wil de gemeente inwoners 
belonen voor hun inzet voor hun 
dorp of wijk. Alle initiatieven/pro-
jecten die inwoners voor hun buurt 
hebben uitgevoerd in 2021 (of dat nog 
steeds doen), maken kans op de prijs. 
Inwoners kunnen ideeën hiervoor 
inleveren bij de gemeente Emmen tot 
en met 13 maart 

Burgemeester Eric van Oosterhout:
“In onze gemeente zijn er veel inwo-
ners die iets voor hun wijk of buurt 
doen. Ook in coronatijd. Er zijn veel 
initiatieven die voor de waarderings-
prijs zijn ingeleverd de afgelopen twee 
jaar. Dat laat een grote betrokkenheid 
zien. Met de waarderingsprijs geven 
we die inwoners een compliment. We 
hopen dat anderen hun goede voor-
beeld volgen”.
Initiatief inleveren

Elke inwoner van de gemeente Emmen 
kan een initiatief inleveren tot en met 
13 maart 2022. Het initiatief mag een 
idee, plan of project uit eigen buurt 
zijn of uit een andere buurt binnen de 
gemeente Emmen. 
Uit de inzendingen selecteert de een 
jury een aantal initiatieven.

Stemmen
Inwoners kunnen daarna van 1 tot en 
met 20 april stemmen. Dat kan digi-
taal of via een papieren formulier. Het 
initiatief met de meeste stemmen wint 
de Waarderingsprijs en een cheque van 
€ 1.000,-.

Bekendmaking
De bekendmaking van de winnaar 
is op 10 mei 2022, tijdens de waarde-
ringsavond voor Erkende Overleg-
partners.. Meer informatie, zoals de 
voorwaarden, staat op emmen.nl/
waarderingsprijs.

Gemeente Emmen
zoekt ideeën 
voor de 
waarderingsprijs

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

Hebt u een persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
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Eén informatiepunt voor alle vragen over geldzaken 

Geldloket geopend voor inwoners gemeente Emmen

Wethouder Raymond Wanders (Werk, 
Inkomen en Volksgezondheid): ‘In 
onze gemeente zijn veel organisaties, 
betaald en onbetaald, die inwoners 
ondersteunen bij geldzaken. Met 
Geldloket Emmen bieden we één plek 
waar inwoners terecht kunnen met 
alle vragen over geldzaken en van 
waaruit men verder geholpen kan 
worden. Door zo gemakkelijk mogelijk 
toegang te bieden tot bijvoorbeeld 
informatie, budgettrainingen of 
andere ondersteuning hopen we dat 
we gezamenlijk nog meer en eerder 
mensen kunnen bereiken en door de 
inzet van de deskundigheid van alle 
partners geldzorgen kunnen oplossen 
of beter nog: voorkomen.’

Informatie, advies en praktische 
hulp
Inwoners kunnen bij Geldloket 
Emmen terecht voor allerlei geldzaken. 
Bijvoorbeeld voor bespaartips, 
informatie over regelingen of toeslagen 

als het lastig is om rond te komen, 
informatie over wat er verandert als 
je kind 18 wordt of advies als je je 
baan verliest of met pensioen gaat. 
Ook voor praktische hulp zoals het 
opstellen van een budgetplan kunnen 
inwoners aankloppen bij Geldloket 
Emmen.
Medewerkers van het geldloket 
kunnen inwoners wegwijs maken bij 
het regelen van complexe geldzaken 
en helpen bij het begrijpen van soms 
ingewikkelde informatie.

Brede kennis en deskundigheid
Het team van Geldloket Emmen 
bestaat uit professionals afkomstig 
van verschillende organisaties 
en beschikt daardoor over brede 
kennis en deskundigheid. Er wordt 
samengewerkt met allerlei andere 
organisaties zoals Bibliotheek Emmen 
(Informatiepunt Digitale Overheid), 
banken en vrijwilligersorganisaties 
zoals de Voedselbank en Humanitas.

Waar vinden inwoners Geldloket 
Emmen
Inwoners uit de gemeente Emmen 
kunnen tijdens openingstijden 
langskomen bij het Geldloket aan de 
Parallelweg 36 in Emmen (in het pand 
van Growing Emmen). Dat kan met en 
zonder afspraak. Een afspraak maken 
kan onder andere via de website 
geldloket.emmen.nl. Inwoners kunnen 
ook telefonisch of per mail terecht 
bij het Geldloket voor informatie en 
advies via 0800 - 0009 (gratis) of 
info@geldloket.emmen.nl. Op de 

website van Geldloket Emmen is 
informatie te vinden over allerlei 
geldzaken.

Openingstijden Geldloket Emmen
Maandag  13.00 – 16.00 uur
Dinsdag  09.00 – 12.00 uur
Woensdag  13.00 – 16.00 uur
Donderdag  09.00 – 12.00 uur
 17.00 – 19.00 uur

Het regelen van fi nanciën kan ingewikkeld zijn. En rondko-
men soms ook. Ook krijgen veel mensen te maken met ge-
beurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor het inkomen. 
Steeds meer mensen hebben vragen over geldzaken. Daarom 
hebben Domesta, Sedna, Stichting Knip en gemeente Emmen 
de handen ineengeslagen en Geldloket Emmen opgericht. 
Inwoners uit de gemeente Emmen kunnen gratis terecht bij 
Geldloket Emmen met vragen over geldzaken, voor informatie 
en onafhankelijk advies.

Juwelier Pekelsma
Nieuw AmsterdamVaart ZZ 31

7833 AB Nieuw Amsterdam

Telefoon: 0591 551508
www.juwelierpekelsma.nl

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

Garmin
Fenix7X

Garmin
Venu 2 plus

NOMELLI sieraden zijn gemaakt van goud of zilver en zijn elegant maar speels, romantisch en vooral heel persoonlijk. Elk 
sieraad wordt exclusief voor u gemaakt met 3D-printtechnieken en elke naam, inital(en) en woord kan worden gemaakt. U 
kunt bijvoorbeeld een ring of collier laten maken met de naam van uw kind, partner, een liefkozing of gewoon uw eigen 

naam. Ontwerp een armband met een woord dat een speciale betekenis voor u heeft of met een humoristische twist, 
bijvoorbeeld, Love, Married of Kisses.

sieraad wordt exclusief voor u gemaakt met 3D-printtechnieken en elke naam, inital(en) en woord kan worden gemaakt. U 
kunt bijvoorbeeld een ring of collier laten maken met de naam van uw kind, partner, een liefkozing of gewoon uw eigen 

naam. Ontwerp een armband met een woord dat een speciale betekenis voor u heeft of met een humoristische twist, 
bijvoorbeeld, Love, Married of Kisses.

Garmin
Venu 2 plus

Ga elke atletische of outdoor-uitdaging aan met de robuuste fēnix 7X Sapphire Solar multisport GPS-watch. Zijn krasbestendige Power Sapphire™ lens voor 
opladen via zonne-energie gebruikt de kracht van de zon om de levensduur van de batterij te verlengen en geavanceerde trainingsfuncties, sport-apps, en 
sensoren voor gezondheids- en welnessbewaking en meer van stroom te voorzien.

Begrijp je lichaam beter dankzij geavanceerde gezondheids- en fi tness functies. En geniet van het 
gemak van bellen vanaf je pols indien je smartwatch gekoppeld is met je Smartphone. Daarnaast 
beschikt de Garmin Venu 2 Plus over de mogelijkheid gebruik te maken van spraakassistent van 
je gekoppelde smartwatch (Siri, Google Assistant of Bixby).

De Garmin Venu 2 Plus meet daarnaast bijvoorbeeld je stappen en verbrande calorieën. 
Daarnaast geeft de Venu 2 Plus je energieniveau aan door middel van de Body Battery en kun 
je een Health Snapshot maken om je gezondheid in kaart te brengen. De Garmin Venu 2 Plus 
beschikt ook over een hartslagmeter, Pulse OX meter én de functionaliteit om je slaapgedrag te 
meten en te analyseren.
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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UNION E-LITE

• Uitgerust met krachtige Shimano middenmoter waarmee je 
 altijd wind mee hebt. Inclusief 418WH accu.
• Schoner, soepeler, sterker. De Union E-Lite is uitgevoerd 
 met een riemaandrijving.
• De geïntegreerde verlichting springt automatisch aan 
 zo gauw als je de Union E-Lite aanzet.
• Dikke banden die elke hobbel, drempel en stoeprand gladstrijkt.

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

UNION E-LITE

Havenstraat 32
ERICA

T. 0591-301471

Loaded
Southern 
Fried
Een portie frites
met een topping 
van southern fried 
kiphaasjes,
samuraisaus en 
bosui7,95

De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714
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Eerste circulaire bouwelementen-
fabriek komt in Emmen
Re-Buildit gaat in Emmen een fa-
briek realiseren voor de productie 
van circulaire bouwelementen. De 
verwachting is dat het bedrijf daar op 
jaarbasis 675.000 vierkante meter aan 
vloer- en wanddelen gaat produceren. 
Deze fabriek is niet alleen een impuls 
voor circulair bouwen maar ook voor 
de werkgelegenheid in de regio. Zo 
creëert Re-Buildit bij de start 100 ar-
beidsplaatsen (en op termijn ruim 
250). Het is de bedoeling dat de bouw 
in het najaar begint. 

De fabriek met een productieruimte 
van 18.000 vierkante meter wordt ge-
realiseerd op het bedrijventerrein De 
Tweeling. “We gaan daar een state of 
the art bouwelementenfabriek neer-
zetten”, zegt Marc Angevare. Samen 
met Nico van Hoogdalem en Johan 
Douwes is hij initiatiefnemer van de 
Re-Buildit Group. 

De circulaire vloer- en wandelemen-
ten worden moment al elders in licen-
tie geproduceerd. Het gaat hierbij om 
blikstaalprofi elen die niet alleen sterk 
zijn maar ook extreem duurzaam. De 
productie is voor 80 tot 100 procent 
circulair. De elementen zijn volledig 
herbruikbaar en er kan tot 50 procent 
sneller én goedkoper mee worden ge-
bouwd. Verder is er sprake van 75 pro-
cent materiaal- en gewichtsreductie. 

Opschalen
Om het product op te schalen en nog 
verder te optimaliseren is volgens de 
initiatiefnemers een eigen fabriek on-
ontbeerlijk. Angevare: “We produceren 
voor de hele bouwsector. Met andere 
woorden, we zijn niet gelieerd aan een 
bouwondernemer.” Geheel in lijn met 
de circulaire gedachte is straks ook de 
fabriek volledig modulair en met de 
prefab-elementen geconstrueerd. Op 
het dak komen 3.600 zonnepanelen te 
liggen. In combinatie met een eigen 
waterstofcentrale is het gehele produc-
tieproces energieneutraal. De geschat-
te CO2-besparing is op jaarbasis circa 
426 ton.

Locatie
Re-Buildit kijkt er naar uit om zich in 
Emmen te vestigen. “Zowel de provin-
cie Drenthe als de gemeente Emmen 
ondersteunen de ontwikkelfase en 
kijken uit naar een kansrijk vervolg.” 
Maar ook de locatie spreekt aan. Het 
bedrijventerrein heeft ‘eigen’ op- en 
afritten naar de A37 wat de aan- en 
afvoer van materialen vergemakke-
lijkt. En over vervoer gesproken, ook 
dat gaat straks CO2-vrij gebeuren met 
vrachtwagens op waterstof die de 
bouwelementen naar de bouwplaat-
sen vervoeren. De initiatiefnemers ver-
wachten dat de bouw van de fabriek 
dit najaar begint. Medio 2023 is de fa-
briek in bedrijf.

Omnibaan in Dalen kan in het 
voorjaar van 2023 gereed zijn
Aan de Dalerveensestraat 30b in Dalen 
aan de weg tussen Dalerveen en Dalen 
is al jaren sprake van een multifuncti-
oneel sportcomplex. Zo kan er worden 
gevoetbald, getennist en zijn in de 
sporthal tal van zaalsporten mogelijk. 
Maar er komt mogelijk nog meer bij 
en wel een omnibaan waar vele bui-
tensporten mogelijk zijn. Dan valt te 
denken aan wielrennen, hardlopen en 
skeeleren. De Stichting Omnibaan Da-
len maakt zich er al vier jaar sterk voor 
het te realiseren, maar het had nogal 
wat voeten in de aarde. Het licht is of-
fi cieel nog niet op groen gegaan, maar 
men is wél al druk bezig om tot de rea-
lisatie over te gaan.

Sabine Blaauwgeers (foto) uit Dalen is 
lid van de stichting en heeft er samen 
met tal van anderen die bij de totstand-
koming van de omnibaan zijn betrok-
ken al heel wat uren voorbereidings-
werk opzitten. ,,Dan moet je denken 
aan heel veel overleg met de gemeente, 
allerlei andere instanties en zo meer. 
Kijk, waar we nu lopen is een pad, maar 
dat moet breder worden. Het is een van 
de vereisten om de sporten hier zo vei-
lig mogelijk te kunnen laten verlopen. 
Hierachter is een parkje waar de baan 
ook doorheen gaat en daar zullen ook 
aanpassingen komen. Verder wordt er 
nog een stuk keienstrook aangelegd om 
het geheel nog mooier en uitdagender te 
maken.”

De realisatie van de omnibaan past per-
fect bij wat de gemeente Coevorden wil: 
mensen meer aan het bewegen krijgen 
en dat kan op deze manier. Dat staat ook 
in het ondertekend sport- en preventie-
akkoord. Iedereen mag van de baan ge-
bruikmaken en als het aan de stichting 
ligt worden er ooit nationale, Europese 
en wereldkampioenschappen gehou-
den in de drie takken van sport. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Jan Zwaneveld runde samen met zijn vrouw 
Henny dertien jaar lang camping De Zandpol
Wie van Zandpol naar Coevorden 
langs het Stieltjeskanaal rijdt ziet 
aan de rechterkant van de weg een 
camping liggen. Inmiddels heet de 
camping Camping BuitenLand, maar 
36 jaar geleden was het ‘gewoon’ 
Camping De Zandpol, gerund door 
de familie Zwaneveld. Jan Zwaneveld 
(foto) en zijn vorig jaar overleden 
vrouw Henny runden de camping 
van 1986 tot 1999 en deden dat met 
erg veel plezier. Zwaneveld komt 
af en toe nog wel eens kijken op de 
plek waar hij samen met zijn vrouw 
en twee zonen prachtige tijden heeft 
beleefd. Dat deed hij ook voor een 
gesprek met de 18DorpenKrant. Veel 
herinneringen kwamen boven.
 
“Ja, het was altijd prachtig. Heel veel is 
er niet eens veranderd. Natuurlijk wel 
andere eigenaren en het is zelfs zo dat 
Floortje Dessing mede-eigenaresse is. 
Ze is bekend van TV. Ik heb haar wel 
eens gezien hier. De andere eigenaren 
wonen in het huis waar wij woonden. 
Kijk, hier is de receptie. Die zit aan het 
huis vast. De nieuwe eigenaren komen 
uit Amsterdam en hebben nog altijd 
veel plekken voor de vakantiegan-
gers.” Op het moment dat Zwaneveld 
over vroeger vertelde kwamen er net 
een paar mensen langs. Meteen zagen 
ze iets bekends. “Ja, ik ben de vorige 

eigenaar”, sprak Zwaneveld, waarop 
de vrouw van het stel knikte als in ‘ja, 
dat is ook zo’. 
Af en toe konden Jan en Henny op va-
kantie gaan. Dan gingen hun moeders 
samen met de zonen van Jan en Henny 

op de camping passen, maar dat alleen 
in de winterperiode; tijdens het seizoen 
van april tot november was er geen tijd 
voor vakanties. Nadat de camping was 
verkocht konden ze natuurlijk ook in 
andere jaargetijden op vakantie en dat 

deden ze dan ook volop. “We zaten 
overal en gingen vaak met de camper 
weg. Prachtige tijden”, aldus Zwane-
veld die tegenwoordig in de Emmer 
wijk de Rietlanden woont. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)



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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Schooldijk 3, 7833 GK Nieuw-Amsterdam. Tel. 0591 - 55 14 06
info@schildersbedrijf-sieben.nl  |  www.schildersbedrijf-sieben.nl

SIEBEN
&

SIEBEN
sinds 1935

Routinier Jasper Bunskoek wil ooit nog eens 
kampioen worden met DSC’65
DSC’65 komt alweer bijna tien sei-
zoenen achter elkaar in de zondag 
vierde klasse uit en doet het daarmee 
gewoon goed. Dalerveen, Stieltjes-
kanaal, Den Hool en Holsloot zijn 
immers dorpen met maar weinig 
inwoners en de formatie met vooral 
jongens uit deze dorpen slaagt elk 
jaar weer in zijn missie: erin blijven. 
Jasper Bunskoek is met zijn 34 jaar 
een heel ervaren kracht in de ploeg. 
De geboren en getogen Dalervener 
kwam twintig jaar geleden als veer-
tienjarige (!) al voor het eerste uit en 
is er nog altijd op zijn plek.

Acht jaar geleden maakte hij een 
uitstapje van vier seizoenen naar DES 
uit Nijverdal en speelde hij in de derde 
klasse. DSC’65 is echter altijd zijn club 
gebleven. “DSC’65 is een echte dorps-
club, een club waar prestatie en plezier 
hand in hand gaan. Het is de trots van 
Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool 
en Holsloot. Vier kleine dorpen, waar-
van de inwoners heel goed weten hoe 
belangrijk een eigen voetbalclub is. We 
hebben hier nog een voetbalclub, een 
school, en dorpshuis De Boerhoorn dat 
tevens de kantine van de voetbalclub 
is. De mensen hier weten hoe belang-
rijk die voorzieningen zijn en dat zie je 
terug. De velden liggen er altijd goed 
bij en als er iets moet gebeuren gaan 

gezamenlijk de handen uit de mou-
wen. We doen het hier met zijn allen en 
dat zie je terug in het eerste elftal. Het 
is een hechte groep met een mix van 
jong en oud. Op het veld telt alleen de 
overwinning, maar na afl oop zitten we 
ook met zijn allen na in De Boerhoorn. 
En dat is voor alle elftallen gelijk.”
 Met de prestaties van het eerste gaat 

het dit seizoen redelijk, maar Buns-
koek weet dat er nóg meer inzit. “Ik 
hoop dat onze mix van ervaren en 
jonge gretige voetballers gaat leiden 
tot mooie wedstrijden en meer punten 
dan voor de winterstop. Ik denk dat de 
vierde klasse voor DSC’65 een prima 
niveau is. We zijn een kleine dorpsclub 
en krijgen niet jaarlijks een rits aan 

jeugdspelers erbij. Als we structureel in 
het linkerrijtje meedoen is dat gewoon 
goed voor een club als DSC’65. Al 
hoop ik stiekem ooit nog eens kam-
pioen te worden. Dat is me in twintig 
jaar seniorenvoetbal tot nu toe nog 
nooit gelukt.”

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

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:



Doorndistel 25 | Klazienaveen | Tel. 0591-390550 | verkoop@hake.nl | www.hake.nl

SLAAPCOMFORT

Kast Nadia

Boxspring Caresse 7060

Van 3140,- nu

 1999,-
140x200 cm

Boxspring Serta

Luxe boxsprings van Serta.
Kom ze bewonderen in onze showroom.

Slaapkamer Wellington

Zweefdeurkast
vanaf 769,-

Ledikant

 399,-
140x200 cm

Vanaf

 699,-
160x223 cm

Gratis   voetbord

Kast Murano
Vanaf

 599,-
2-deurs,

113x200 cm

Wij zijn uw specialist in: 

Op maat gemaakte 
matrassen voor uw 

camper, caravan en boot.

Ruime stofkeuze, 
op maat gesneden polyether 

en meubelstoffen.

Op maat gemaakte 
kasten en schuifwanden

Realiseer uw droomkast met onze op 
maat gemaakte kasten en schuifwanden. 
Alles wordt verzorgd door onze eigen 
inbouwspecialist!

dealsdealsWinter

Leverbaar in 140, 160 en 180 breed.
Ook leverbaar in de kleur wit.

Verkrijgbaar in 12 afmetingen variërend 
tussen 113 t/m 400 cm. Verschillende 
kleuren en uitvoeringen mogelijk.A

kt
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  6
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a
a

rt 
20

22

Bele
ef het

slap
en

en meubelstoffen.

OOK LEVERBAAR 
IN 240 CM hOOg

160 cm  2-deurs Van   942,00 Nu   699,00
180 cm  2 deurs Van   996,00  Nu   749,00
200 cm 2-deurs Van 1048,00 Nu   799.00
240 cm 3-deurs Van 1278.00 Nu   999,00
270 cm 3-deurs   Van 1361,00 Nu 1049.00
300 cm 3-deurs Van 1396,00 Nu 1099,00

gRAtIS
spiegeldeur

25% 
KORtINg

op interieur- 
opties

of
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Kom gezellig langs om onze prachtige nieuwe collectie woonaccessoires te bewonderen!
V e e l  l i e f s  t e a m  W o o n w i n k e l  D r o k  e n  A n n e l i e s  -  B l o e m e n  &  W o n e n

Vaart zz 8, 7833 AA Nieuw-Amsterdam  |  Woonwinkel Drok: T. 0591 551596. E. woonwinkeldrok@planet.nl  |  Annelies: T. 0591 553911. E. info@anneliesbloemenenwonen.nl
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Voor Tim Aasman
geldt dit seizoen
maar één doel:
kampioen worden
met DZOH

Het Emmer DZOH wil heel graag 
weer in de eerste klasse van het za-
terdagvoetbal spelen. De kans dat te 
halen is vrij groot, want de club uit 
de wijk de Rietlanden doet het erg 
goed. De ploeg is immers koploper 
in Zaterdag 2J. Tim Aasman speelt 
er al jaren, woont op een steenworp 
van het sportpark en is met zeven 
goals topscorer van het eerste. Hij 
wil aan het eind van dit seizoen met 
zijn teamgenoten op de zogenaam-
de ‘platte kar’ staan om al feestend 
door de Rietlanden te gaan.

Aasman is nog maar 25 en speelt al 
zeven jaar in het eerste. Een echte 
clubman dus bij wat voor hem in 
een dorpsclub in een woonwijk van 
de grote plaats Emmen is. Als jonge-
tje van zes begon hij bij de toen nog 
vrij jonge club en geniet hij vooral 
dit seizoen van de prestaties van de 
geel-groenen. “De eerste seizoens-
helft hebben we goed gepresteerd 
met als resultaat de koppositie. Voor-
al de wedstrijd tegen LTC sprong er-
uit. In die wedstrijd lieten we zien 

dat wij een van de kampioenskan-
didaten zijn. Helaas verspeelden we 
punten tegen FC Meppel. Ondanks 
dat we een kwartier voor tijd met 4-1 
achter stonden werd het tóch nog 
een gelijkspel. Ik denk dat we terecht 
bovenaan staan. Dat hebben we op 
zaterdag 19 februari jl. ook tegen 
de andere kampioenskandidaat Go-
recht laten zien. Het werd 1-1, maar 
als een ploeg had moeten winnen 
waren wij het.”
 
Het moet als het aan de oer-DZOH’er 
Aasman ligt dus eindigen in een 
groot feest. De bovenste clubs zitten 
nog dicht bij elkaar en dus zal het 
tot het einde van de competitie wel 
eens erg spannend kunnen blijven. 
“Ik verwacht een spannende strijd 
tussen drie ploegen: LTC, Gorecht en 
DZOH. Uiteindelijk verwacht ik dat 
wij aan het langste eind zullen trek-
ken. Als club horen wij in de eerste 
klasse. Ook daarin kunnen wij met 
het huidige team hoge ogen gooien.” 
(18 DorpenKrant / Gerry Grave)

Tom Pierik wil volgend jaar voor 
kampioenschap gaan met NKVV
NKVV uit Dalerpeel speelt alweer 
enkele jaren in de kelder van het 
amateurvoetbal en is dit seizoen in 
de zaterdag vijfde klasse G verte-
genwoordigd. Tot nu toe verloopt 
het seizoen nog niet echt naar wens, 
want de Nieuwe Krimse Voetbalver-
eniging staat op de achtste plaats. 
De selectie is vrij jong, maar moet 
volgende de 19-jarige Tom Pierik in 
de tweede seizoenshelft in staat zijn 
leuke dingen te laten zien.

Hij maakt dit seizoen voor het eerst 
deel uit van de hoofdmacht van de 
club, maar speelt er al vijftien jaar. “Ik 
ben er in de jeugd begonnen en ben er 
nooit meer weggegaan. Het is een erg 
gezellige club waar iedereen welkom 
is en iedereen goed in de groep wordt 

opgenomen. Tot nu toe vallen de re-
sultaten nog wat tegen, maar we gaan 
straks meer wedstrijden winnen en 
volgend seizoen willen we kampioen 
worden. Er is wel wat mogelijk: een 
mooi team met goed voetbal en er is 
ook nog eens volop gezelligheid.”
 
De inwoner van Dalerpeel is trou-
wens niet te beroerd om met het twee-
de mee te doen. Dat deed hij ook op 
zaterdag 19 februari jl. “Ja, ze vroegen 
me of ik met het tweede mee wilde 
doen. Natuurlijk doe ik dat dan. Leuk 
toch? Mooi zo rond de middag naar 
Emmen toe waar het tweede tegen 
SVBO moest. Ook een leuk groepje en 
iedereen staat voor elkaar klaar als het 
moet. (18 Dorpen Krant / Gerry Grave)
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Hoveniersbedrijf Rabbers in Sleen al veertien 
jaar specialist in alles op tuingebied
Al veertien jaar is Hoveniersbedrijf 
Rabbers in Sleen gevestigd. Eigenaar 
Menno Rabbers heeft echter al 35 jaar 
hovenierservaring. Hij begon ooit 
klein, maar het bedrijf groeide al snel 
uit tot wat het nu is geworden: een ho-
veniersbedrijf dat zes dagen per week 
voor u klaarstaat en dat op velerlei ge-
bied: gaat het om tuinontwerp, tuin-
aanleg, tuinonderhoud, tuinterrassen 
en tuinoverkappingen, het maakt Ho-
veniersbedrijf Rabbers in Sleen niet 
uit. Uw wensen worden vervuld en 
altijd wordt een offerte opgesteld als 
u daarom vraagt. In overleg is sowieso 
veel mogelijk.
 
Rabbers woont op een steenworp af-
stand van zijn bedrijf en Hoveniersbe-
drijf Rabbers komt indien nodig naar u 
toe om uw wensen te bespreken waarop 
de mogelijkheden zullen worden toege-
licht. Of het nu gaat om de aanleg van 
een vijver, het bestraten van uw tuin of 
oprit, het beplanten of om andere din-
gen, het is allemaal bespreekbaar en aan 
de hand van illustraties kan worden 
laten zien wat er mogelijk is. Uiteraard 
loopt men even mee in uw tuin en komt 
men indien nodig met tips. Maar er is 
meer: het onderhoud van uw tuin be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Of dat 
nu klein of groot is, het maakt niet uit, 
want Hoveniersbedrijf Rabbers in Sleen 
heeft de beschikking over een uitstekend 

team dat goed met elkaar samenwerkt. 
Alle gereedschappen en benodigde ma-
chines zijn aanwezig en voldoen aan alle 
benodigde eisen.
Rabbers heeft het maar wat druk en is 

daar natuurlijk blij mee. “We hebben het 
nu ook al druk. Dat gaat het hele jaar 
door. Klanten laten wachten is iets dat 
we nooit doen; nee, we staan altijd voor 
uw klaar: in alle jaargetijden.”

Hoveniersbedrijf Rabbers
Dopheide 3, 7841 GL Sleen.
Telefoon: 06-55751053. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Langenberg Motors Coevorden 
is er nu ook voor je automaterialen
Motorliefhebbers weten de weg naar 
Langenberg Motors in Coevorden al 
sinds de jaren ’60 te vinden. De ou-
ders van de huidige eigenaar, Richard 
Langenberg, begonnen er destijds met 
de verkoop van motoren en de zaak 
heeft sindsdien grote naamsbekend-
heid in de regio en ver daarbuiten op-
gebouwd. Sinds vorig jaar is Langen-
berg Motors zich door overname van 
Automat Coevorden ook gaan richten 
op de verkoop van automaterialen en 
is daarmee dus het adres voor zowel 
de motor- als autoliefhebber gewor-
den.  

Door Miranda Wolters

“Eigenlijk vond die overname vorig jaar 
al plaats”, vertelt Teun Oosting, hij is 
verantwoordelijk voor de verkoop van 
motoren bij Langenberg Motoren. “We 
hebben de afgelopen wintermaanden 
gebruikt om de winkel opnieuw in te 
richten want er moest natuurlijk ruimte 
gemaakt worden voor de automateria-
len.” De hele winkel werd leeg gehaald, 
er werden muren verwijderd en ook 
werd de werkplaats verplaatst. Deze 
extra verkregen ruimte is omgebouwd 
tot winkelvloer en zo werd er genoeg 
ruimte gecreëerd. “Op dit moment zijn 
we nog steeds niet helemaal klaar en 
moeten de laatste zaken nog even ge-
regeld worden voor de heropening die 
we op 5 maart gepland hebben”, aldus 

Teun.  Op die dag is iedereen van harte 
welkom en zullen er allerlei leuke acti-
viteiten te beleven zijn.
 
Automat
Sinds kort vind je bij Langenberg Mo-
tors dus ook automaterialen en daarbij 
moet je denken aan automaterialen en 
accessoires in de breedste zin van het 
woord. “Dat kan een nieuw lampje zijn 
maar ook een nieuwe autoradio, rui-
tenwissers of nieuwe vloeistoffen voor 
de auto of aanhanger”, legt Teun uit. 
“Aan de hand van het kenteken van de 
auto kunnen wij precies zien om welk 
model en uitvoering auto het gaat en 
welke materialen er dan nodig zijn.” In 
de werkplaats kun je daarnaast terecht 
voor lichte onderhoudswerkzaamhe-
den aan je auto zoals bijvoorbeeld het 
laten verwisselen van een lamp, accu of 
banden. 

Motoren en scooters
Begonnen de ouders van Richard Lan-
genberg destijds met alleen motoren, 
daar zijn tegenwoordig ook de scoo-
ters bij gekomen en ook zijn er in de 
showroom diverse elektrische scooters 
te vinden. Teun: “Wij voeren alle mer-
ken motoren, waaronder Honda en Ya-
maha en daarnaast zijn we de grootste 
speciaal dealer van Benelli in Neder-
land. De nieuwste modellen staan al-
tijd als eerste bij ons in de showroom 
en daar zijn we best trots op. Op het 

gebied van scooters verkopen we on-
der andere de merken Sym, Peugeot, 
AGM, Metropolis en GTS en op het 
gebied van de elektrische scooters zijn 
we dealer van het topmerk Super Soco, 
GTS en andere merken.” 
In de showroom van Langenberg Mo-
tors vind je niet alleen ruime keuze in 
nieuwe motoren en scooters maar ook 
in gebruikte motoren en scooters. “We 
willen op die manier voor ieder bud-
get iets kunnen leveren en klanten ko-
men daardoor zelfs vanuit Duitsland 
en België bij ons terecht”, aldus Teun. 
Natuurlijk neemt ook de motorkleding 
een belangrijke plaats in de winkel in, 
Langenberg motors heeft een groot 
assortiment aan in alle voorkomende 

maten. Behalve comfortabel en stoer 
hoort de kleding natuurlijk ook goed te 
beschermen, de motorkleding die je bij 
Langenberg Motors vindt is ontworpen 
voor optimale veiligheid, En daar ho-
ren helmen, handschoenen en andere 
accessoires natuurlijk ook bij. Je bent 
van harte welkom aan de Printer 11 in 
Coevorden, team Langenberg Motors 
staat voor je klaar! 

Langenberg Motors - Automat
Langenberg Motors 
Printer 11
Coevorden
tel: 0524-524977
www.langenbergmotors.nl
e-mail: info@langenbergmotors.nl



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

OOK IN 2022 WIJST 
‘T DRENTSCHE HUYS 
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.

Klaroen 2
Nieuw-Amsterdam
Op een prachtige hoekperceel 
gelegen, vrijstaande woning 
met dubbele garage op een 
riante kavel. De woning 
beschikt over een slaapkamer 
met badkamer op de begane 
grond. Alle voorzieningen 
bevinden zich op loopafstand.

€ 585.000,- k.k.
Bouwjaar
1979

Wonen
188 m2

Kamers
6

Perceel
1.235 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

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
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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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Sporten en bewegen zoals jij wilt, wanneer je wilt en zo vaak 
als je wilt bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Emmen

Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans 
in Emmen kun je sporten en bewegen 
zoals jij wilt, wanneer en wilt en zo 
vaak als je wilt. De sportclub aan de 
Brinkenhalte biedt namelijk een groot 
scala aan sportmogelijkheden, is 24 
uur per dag geopend en met het abon-
nement van jouw keuze mag je zo vaak 
komen sporten als je wilt.

Door Miranda Wolters

24/7 sporten  
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans is 
het dus mogelijk 24 uur per dag te spor-
ten. Hoe dat dan in de praktijk werkt? Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘be-
mande’ en ‘onbemande’ uren. Deze zijn 
voor iedere vestiging terug te vinden op 
de website. Tijdens bemande uren zijn 
er trainers, leraren en therapeuten aan-
wezig voor zowel groepslessen als indi-
viduele begeleiding. Buiten deze uren 
maak je gebruik van een zogenaamde 
24/TAG die je dag en nacht toegang tot 
de sportschool geeft. Dankzij een inge-
nieus beveiligingssysteem kun je er ove-
rigens zeker van zijn dat je ook veilig 
kunt sporten. Er is altijd toezicht, hetzij 
dichtbij of op afstand. De medewerkers 
leggen je er natuurlijk alles over uit als 
je besluit bij 24/7 Fitness centrum Ron 
Haans te gaan sporten. “Dat veilig en 
prettig kunnen sporten nemen we ove-
rigens heel erg serieus”, aldus Ron. “Ie-
dereen groot of klein, dik of dun of rijk 
of arm moet zich bij ons thuis kunnen 

voelen en daarom vinden we dat er al-
tijd respect voor elkaar moet zijn. On-
gewenst gedrag accepteren we niet en 
we zullen dan ook niet schromen om 
maatregelen te nemen als dat nodig is. 
De regels worden aan iedereen uitge-
legd en zijn ook in de sportschool terug 
te vinden en iedereen kent ze dus als het 
goed is.”

Lid worden
Lid worden doe je in 3 stappen. De eer-
ste stap is de online aanmelding en ver-
volgens volgt de 24/7 intake op de club 
waarin je uitleg krijgt over de werkwijze 
en de regels in de sportschool. De laatste 
stap is de sportintake. “Deze sportinta-
ke is eigenlijk de belangrijkste omdat 
we hierbij samen nagaan wat we voor 
elkaar kunnen betekenen en hoe we dat 
aan kunnen gaan pakken”, aldus Ron, 
“gebruik je medicatie of zijn er blessures 
waarmee we rekening moeten houden, 
wil je alleen je conditie verbeteren of 
gaat het juist om gewichtsverlies, hou je 
van gewichten of ga je liever voor een 
spinningles en wil je 2 keer of 7 keer per 
week komen sporten? De keuze is aan 
jou, jij bepaalt hoe, wat, wanneer en 
voor welk bedrag je wilt komen spor-
ten!” Voor wat betreft de abonnement 
zijn er verschillende mogelijkheden, zo 
ben je al voor € 19,99 van harte welkom 
om onbeperkt te komen fi tnessen en zijn 
de abonnementen per maand (4 weken) 
opzegbaar. 
Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen 

met ondernemen in de fi tnessbranche. 
Ik was zelf erg actief op het gebied van 
hockey en voetbal en heb na mijn oplei-
dingen over de wereld gezworven en 
trainingen mogen geven voor en aan 
verschillende sportbonden- en ploegen. 
Het starten van mijn eigen fi tness bedrijf 
werd daardoor een droom en daarvoor 
had ik al vroeg een duidelijke visie voor 
ogen; ik wilde een brede doelgroep la-
ten bewegen voor een betaalbaar bedrag 
op momenten dat zij dat zelf wilden en 
op een bij hen passend niveau.” Na te-
rugkomst in Nederland opende Ron 
dan ook de eerste vestiging van zijn fi t-
nesscentrum in Zuidlaren. Het werd een 
succes en inmiddels zijn er in totaal 15 
vestigingen in Groningen, Drenthe en 

Friesland te vinden. Op dit moment is 
Ron voor de vestiging in Emmen overi-
gens nog op zoek naar een 3-tal fi tness 
trainers en/of gastheren- of dames. Heb 
je interesse of wil je meer weten? Neem 
dan even contact op door een mail te 
sturen administratie@ronhaans.nl.
Kijk voor meer informatie over de sport-
mogelijkheden op de website of kom 
tijdens de bemande uren even langs bij 
het fi tnesscentrum aan de Brinkenhalte, 
deze tijden vind je op de website. Je bent 
van harte welkom! 

Fitnesscentrum Ron Haans 
Brinkenhalte 16 , Emmen 
Tel: 0591-725195  - www.ronhaans.nl 
email: emmen@ronhaans.nl



APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord

Weerdingerstraat 200 7822 BK EMMEN 0591 618794

www.HZzonwering.nl   info@HZzonwering.nl 

facebook.com/HZzonwering

ZONWERING
De korte dagen en donkere 
nachten komen er aan. Zorg 
ervoor dat de inbrekers minder kans 
maken. Bestel nu uw ROLLUIKEN en 
profiteer direct van een stukje isolatie en veiligheid.

ALTIJD VOORDELIG

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

PVC-vloeren,

Laminaat,
Tapijt & Vinyl

ELKE AVOND
OP AFSPRAAK

GEOPEND

T. 06-41044448
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Het is de tijd van korte dagen en 
donkere nachten. Zorg ervoor dat inbrekers
minder kans maken. Bestel nu uw ROLLUIKEN en 
profiteer direct van een stukje isolatie en veiligheid.

ALTIJD VOORDELIG

Europaweg 153  |  7761 AD Schoonebeek
Telefoon: 0524 534 818

Al 16 JAAReen begrip inSchoonebeek

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 BINNEN. PARKEREN VOOR DE DEUR!

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
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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

Dorpstuin van Diphoorn viert dit jaar
het tienjarig bestaan
Aan de Diphoorn 21 in Diphoorn 
begon een groep enthousiaste vrij-
willigers op initiatief van Brenda 
Oudshoorn en Truus Senden in het 
voorjaar van 2021 met de aanleg van 
een dorpstuin. Ze noemden het de 
Dorpstuin van Diphoorn: een stuk 
grond waarop groenten, fruit en 
kruiden op biologische wijze zouden 
worden verbouwd. De naam is nooit 
veranderd en de manier van verbou-
wen evenmin. Er werd ook vrij snel 
een stichting opgericht: Stichting 
Dorpstuin Diphoorn. Lydia Olsman 
(foto) is er voorzitter van en steekt 
samen met het ander bestuurslid, Jan 
van Holst en het zevenkoppig vrij-
willigersaantal al jaren de handen uit 
de mouwen om er iets moois van te 
maken.

Dat lukte al die jaren met gemak en 
dat zal ook dit jaar zo zijn, maar de 
overvloed aan regen zorgde er wél 
voor dat de dorpstuin bijna geheel 
blank is komen te staan. “We kunnen 
wel rijst gaan verbouwen, zó nat is 
het”, lachte Olsman met een cynische 
ondertoon. 

Maar realistisch als ze is weet ze dat 
straks betere tijden aanbreken en er 
straks weer heerlijke producten zullen 

ontstaan: pattison, snijbiet, raapstelen, 
witte en paarse wortelen en onder 
meer palmkool. “Je proeft echt de 
smaak van vroeger, want alles is onbe-
spoten en we geven de natuur de tijd 
om haar werk te doen.”

De vrijwilligers genieten steeds van 
het werken in de tuin. Naast het actief 
en ontspannen bezig zijn is er een soci-
ale functie: koffi  e, thee, een praatje, het 
kan allemaal en niets is verplicht. Alles 
gaat lekker op het gemak en dat is ook 
de insteek van de stichting.

De tuin is op dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur en vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur open. 
Het tienjarig bestaan wordt gevierd op 
24 juni a.s. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

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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NEDERLAND
WEER VRIJ!

16 MAART

STEM
FORUM VOOR
DEMOCRATIE

LIJST 12
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Wij zoeken per direct nieuwe collega’s!
www.rss-security.nl
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RSS-Security 
een erkend beveiligingsbedrijf
dat landelijk opereert.

RSS-Security heeft zich sinds 2004
ontpopt tot één van de meest complete
beveilingsbedrijven van Nederland.

Wij zijn gespecialiseerd in vele
takken van beveiliging en de
veiligheidsbranche

RSS-Security: u noemt het, wij beveiligen het!

Het Café  |  Vaart Zuidzijde 55, 7833 AC Nieuw-Amsterdam

Trekkenweg 4-E, 7844 NZ  VEENOORD
E-mail: info@rss-security.nl   |   Tel. +31 (0)591 – 74 60 14   |   Tel. +31 (0)528 – 85 26 26



De 18 Dorpen Krant Uitgeverij Olympia25

Meubelmakerij Smits in Dalen
bestaat 25 jaar!

KORTING
OP DIVERSE

SHOWROOM-
MODELLEN
MEUBELEN

MAATWERKSPECIALIST IN MASSIEF EIKEN KASTEN

HUISSHOW MET KOOPZONDAG

20 + 27 MAART
OPEN 12-17 u.

18 APRIL  -  2e PAASDAG
OPEN 12-17 u.

ALLEEN IN MAART:  EETKAMERSTOELEN  6 HALEN = 5 BETALEN!

DE BRINKEN 2 - 7751 AC - DALEN - 0524 553128
info@meubelmakerijsmits.nl - www.meubelmakerijsmits.nl
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Jouw Hypotheek & Jouw Verzekering
Alle hypotheken en verzekeringen 
onder 1 dak

Door Miranda Wolters
 
Sinds Henk Eising in 2019 startte met 
Jouw Hypotheek aan de Weerdinger-
straat in Emmen zit de groei er flink 
in. Dat resulteerde in april vorig jaar 
in de verhuizing naar het pand direct 
aan de rotonde van de Hoofdstraat/
Weerdingerstraat en inmiddels heeft 
ook daar de eerste interne verbou-
wing alweer plaatsgevonden. 

Henk opende in 1987 in Emmen 
één van de eerste kantoren van De 
Hypotheker in Nederland, gevolgd 
door een aantal andere vestigingen in 
Noordoost Nederland en is dus met 
recht een specialist op het gebied van 
hypotheken te noemen. Nadat hij zijn 
laatste kantoor in 2008 van de hand 
deed bleef het bloed kruipen waar het 
niet gaan kon, zo kwam het dat hij in 
2019  met Jouw Hypotheek van start 
ging. Op het kantoor in Emmen werkt 
hij op het gebied van de hypotheken 
samen met freelancer Dirk Buwalda 
en sinds 1 januari ook met zijn zoon 
Herm. Tijmen, de andere zoon van 
Henk en tevens wielrenner van beroep, 
kwam het kantoor al in oktober vorig 
jaar versterken met Jouw Verzekering.
nu. Echtgenote Monique verleent 
de administratieve ondersteuning. 
Vanwege de groei was het nodig het 
huidige pand alweer wat aan te passen 
omdat er een extra spreekkamer 
gerealiseerd moest worden.

Jouw Hypotheek: Henk, Dirk 
en Herm
Jouw Hypotheek is aangesloten bij 
franchiseorganisatie Hypokeur en 
biedt hypotheken van werkelijk alle 
hypotheekverstrekkers aan; van alle 
banken, verzekeringsmaatschappijen 
en pensioeninstellingen. De slogan 
is “Jouw Hypotheek opent deuren”. 
Deuren naar droomhuizen en deuren 
naar een hypotheek op maat. Wat hen 
daarbij bijzonder maakt is dat er veel 
kennis en ervaring in huis is. Eén brok 
ervaring, zeg maar.
“Ik begon in 2019 aanvankelijk alleen, 
maar daar kwam Dirk begin 2020 al 
snel bij”, aldus Henk. “Dirk werkt als 
freelancer voor Jouw Hypotheek en 
nam ook zo’n 20 jaar ervaring in het 
vakgebied mee.” “Ik hield voordat 
ik naar Emmen kwam lang een 
eigen kantoor in Klazienaveen”, vult 
Dirk hem aan. “De samenwerking 
verloopt erg prettig, we overleggen 
regelmatig en delen veel kennis met 
elkaar en dat is uiteindelijk alleen 
maar voordelig voor de klant.”  Op 
1 januari van dit jaar kwam Herm 
Eising als jonge, fanatieke hond het 
team versterken. Herm werkte sinds 
2008 als hypotheekadviseur  bij ABN 
Amro en heeft zich vanaf 2017 steeds 
meer toegelegd op vermogensbeheer. 
Hij vertelt: “Omdat ik het werk als 
hypotheekadviseur miste besloot ik de 
sprong te wagen om als zelfstandige 
bij Jouw Hypotheek aan de slag 
te gaan. Wat me in het werk als 

hypotheekadviseur vooral aantrekt 
is het feit dat ik te maken heb met 
klanten die ik gelukkig kan maken met 
een hypotheek voor hun droomhuis en 
ik hen daarbij van begin tot eind kan 
en mag adviseren en bijstaan.”

Jouw Verzekering.nu: Tijmen 
Nadat hij de benodigde diploma’s 
en certificaten behaalde begon 
Tijmen Eising in oktober vorig 
jaar Jouw Verzekering.nu. Hij 
heeft zich gespecialiseerd in de 
verzekeringen voor particulieren 
en daar vallen bijvoorbeeld de 
aansprakelijkheidsverzekering, 
de inboedel- en opstalverzekering 
maar ook autoverzekeringen onder. 
Zijn werk als verzekeringsadviseur 
valt goed te combineren met het 
wielrennen, zijn andere passie. “Met 
Jouw Verzekering.nu neem ik de 
klant al het uitzoekwerk uit handen, 
kijk voor hen welke verzekeringen 
nodig zijn en zoek daarbij de meest 
voordelige voor hen uit. Dat wil niet 
zeggen dat alle verzekeringen bij 
dezelfde maatschappij afgesloten 
moeten worden trouwens, ik maak 
er een mooi pakket tegen de meest 
gunstige voorwaarden en tarieven voor 
hen van.”

Té belangrijk voor zomaar een 
advies, begeleiding van a tot z
Een hypotheek en ook een verzekering 
is té belangrijk voor zomaar een advies.
Bij Jouw Hypotheek en Jouw 

Verzekering.nu is een eerste 
kennismakings- en adviseringsgesprek 
altijd gratis. “Wat we vooral heel 
belangrijk vinden is dat we de klant 
uitgebreid alle mogelijkheden laten 
zien”, zegt Henk. “Belangrijke vragen 
waar we antwoord op geven gaan 
dan bijvoorbeeld over hoeveel er 
geleend kan worden, wat een woning 
dan mag kosten, hoeveel eigen geld 
er nodig is en met name natuurlijk 
wat of de uiteindelijke maandlasten 
zullen zijn”. Dirk: “Wat onze klanten 
ook op prijs stellen en als erg prettig 
ervaren is dat we het volledige pakket 
leveren en we hen gedurende het hele 
proces begeleiden. We verzamelen 
de benodigde documenten, vragen 
de best passende offerte aan, 
regelen notariszaken en noem maar 
op. Daarvoor hebben we een hele 
checklist die we na het tekenen van de 
hypotheekofferte met hen doornemen 
zodat ze precies weten wat hen in de 
eerstkomende tijd allemaal te wachten 
staat en wat er administratief gezien 
allemaal nog geregeld moet worden.” 
Helder en duidelijk, omdat een 
hypotheek of verzekering té belangrijk 
is voor zomaar een advies. 

Jouw Hypotheek en
Jouw Verzekering.nu
Hoofdstraat 154
Emmen
Tel: 0591-239345 
www.jouwhypotheek.nl
www.jouwverzekering.nu

Een hypotheek of verzekering is té belangrijk voor zomaar een advies



De 18 Dorpen Krant Uitgeverij Olympia27



Veranda-screen .nlVeranda-screen 

Uit de tocht zitten onder uw veranda, kapschuur of prieel. 

Zicht naar buiten, niet naar binnen.

Afsluiten tegen alle weersomstandigheden en ongenode gasten.

Het kan met de windvaste elektrisch bedienbare veranda-screen.nl

Ter Apel

DÉ FLEXIBELE AFSLUITING VAN VERANDA EN OVERKAPPING

Tel. 0599-582286

GELEIDERS

De aluminium geleiders zijn over de gehele lengte voorzien van 
een extra kunststof binnen-geleider voor de fixatie van de rits. 
Aan de bovenkant is deze kunststof geleider voorzien van een 
inlooptrechter om een soepele geleiding van het doek te 
waarborgen. De geleiders zijn voor op of in de dag situaties 
toepasbaar.

BEDIENING

- Elektrisch (Somfy) met afstandsbediening.

BREEDTE: 80cm TOT 540cm

HOOGTE: 30cm TOT 500cm

Standaard kleur omkasting:
- ral. 9001 (roomwit)
- ral. 9010 (wit)
- ral. 7016 (antraciet structuurlak)
- sparkling black structuurlak
meerprijs voor ral. kleur naar keuze

voorbeeld rits

DOEKEN

Het doek van de veranda-screen is aan beide zijden voorzien 
van een rits. Het doek is geweven uit glasvezel en daarom 
oersterk, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en 
vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden. Het heeft een 
gewicht van ca. 525 gram per vierkante meter. Door de 
enigszins open structuur van het doek blijft het zicht van binnen 
naar buiten behouden, terwijl de inkijk van buiten naar binnen 
overdag vrijwel nihil is. Het kleurenscala omvat meer dan 40 
kleuren.

waarborgen. De geleiders zijn voor op of in de dag situaties 
toepasbaar.

www.veranda-screen.nl

zicht naar buiten

          in tuinhuis

   in overkapping

       in kapschuur
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