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GROOT ASSORTIMENT BLOEIENDE VASTE 
PLANTEN, HEESTERS EN GROTE PLANTEN!

Zie pagina 28!

Woning of appartement kopen aan de Costa 
Blanca Zuid? Kom dan naar Hola España, de 
informatieavond vol nuttige tips en adviezen!
Door Miranda Wolters
Is het kopen van een woning of appartement in Spanje een langgekoesterde of mis-
schien nog maar kortgeleden ontstane wens en wilt u meer weten over de aankoop en 
financiering ervan? Meldt u dan nu aan voor de informatieavond op 28 september.

Toen de vrienden Johan 
Arling en Henk Eising vorig 
jaar september een bezoek 
brachten aan de Costa Blanca 
Zuid in Spanje raakten ze al 
snel verliefd op de regio. Niet 
zo vreemd gezien het feit dat 
men hier de mooiste stranden, 
pittoreske dorpen en tientallen 
prachtige golfbanen vindt. 

“Johan en ik kochten tijdens ons bezoek 
een prachtig appartement in Orihuela 
Costa en toen we de foto’s en filmpjes na 
thuiskomst in Nederland trots aan familie 
en bekenden lieten zien, merkten we dat 
veel van hen dezelfde wens hadden”, aldus 
Henk. “En dat was reden voor de organisatie 
van Hola España, een informatieavond voor 
iedereen die graag meer te weten wil ko-
men over alle ins en outs rondom het kopen 
van een woning of appartement in Spanje.”  
Zelf hebben Johan en Henk inmiddels goed 
contact met Harry Bos, een Spaanse maar 
Nederlandstalige makelaar, hij heeft al meer 
dan 30 jaar ervaring in de verkoop van 
huizen en appartementen daar en hij zal 
tijdens de informatieavond aanwezig zijn. 
Niet alleen om zichzelf voor te stellen maar 

ook om meer te vertellen over 
de Costa Blanca Zuid en met 
name de mogelijke valkuilen 
en belangrijke do’s en don’ts. 
“De prijzen zijn er nog altijd 
zeer aantrekkelijk want een 
ruim (nieuw) appartement 
koop je er bijvoorbeeld al 
voor een bedrag van rond de 
hondervijftigduizend euro”, 

aldus Henk. “De informatieavond is ove-
rigens uitdrukkelijk bedoeld om serieus 
geïnteresseerden te informeren en te en-
thousiasmeren en er zal dus geen verkoop 
plaatsvinden.”

De Costa Blanca Zuid is niet alleen in de 
zomer een populaire vakantiebestemming 
maar zeker ook in de winter vanwege de 
het aangename en milde klimaat waarbij de 
gemiddelde temperatuur in de winter rond 
de 17 graden Celsius ligt. Het gebied strekt 
zich uit vanaf Alicante tot aan het prachtige 

plaatsje Pilar de la Horadada. In Alicante is 
het enorme kasteel van Santa Barbara een 
belangrijke trekpleister, deze ligt op de top 
van de 166 meter hoge Monte Benecantil. 
De stad kenmerkt zich ook door de expla-
nada de España, de schitterende wandel-
boulevard langs de kust en misschien wel 
de mooiste boulevard van Spanje. Verder 
kom je er in en rond de zoutmeren van 
Torrevieja ontelbaar veel flamingo’s tegen 
en is de Costa Blanca Zuid een uitstekende 
bestemming voor sportievelingen vanwege 
de vele faciliteiten voor zowel watersport, 
golf als allerlei andere sporten. 

Is het kopen van een woning of apparte-
ment in Spanje een langgekoesterde of 
misschien nog maar kortgeleden ontstane 
wens en wilt u meer weten over de aankoop 
en financiering ervan? Meldt u dan nu aan 
voor de informatieavond op 28 september 
a.s. door een mail te sturen naar costablan-
cakopen@hotmail.com. De avond zal plaats 
vinden in het Stadion van FC Emmen aan 
het Stadionplein 1 in Emmen en de inloop is 
vanaf 19.30 uur. De avond zelf zal om 20.00 
beginnen. 

Vervolg zie pagina 3!
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Kwekerij De Elzenhof in Roswinkel bestaat 15 jaar en 
viert dit graag samen met u op 17 en 18 september 

Door Miranda Wolters
Dit jaar is het alweer 15 jaar geleden dat Els van Kooten in Roswinkel begon met Kwe-
kerij De Elzenhof. Toen ze haar woning aan het Verbindingskanaal kocht lag er alleen 
weiland omheen waar wat paarden liepen maar inmiddels beslaat de hele kwekerij zo’n 
3000m2. Een mooie groei waar Els trots op is en daarom wil ze daar in het weekend van 
17 en 18 september ook graag even op een gezellige en feestelijke manier bij stilstaan. 

“Ik ben druk bezig om een en ander te 
organiseren”, vertelt ze. “Het moet in ieder 
geval een gezellig weekend worden met 
een drankje en een hapje voor iedereen die 
wil komen, opgeluisterd met wat muziek en 
misschien ook wel wat leuke kramen zodat 
het een soort van mini fair wordt. Sowieso 
is iedereen welkom, klant of geen klant.” 
Alle informatie over het feestelijke week-
end zal te zijner tijd ook op de website te 
vinden zijn. 

Bijzondere planten 
Els groeide op in het groen, alles wat groeit 
en bloeit heeft al van jongs af aan grote 
aantrekkingskracht op haar en het was dan 
ook niet zo raar dat ze hier haar beroep 
van maakte. Ze volgde haar opleiding 
aan de tuinbouwschool, deed daarna een 
hoveniersopleiding en voltooide later nog 
een cursus ontwerpen en beplantingsleer 
in Boskoop. Uiteindelijk vond ze werk 

bij Krijn Spaan, een bekende kweker en 
hovenier in Kortenhoef en van hem heeft 
ze zelfs na haar opleidingen nog ontzet-
tend veel geleerd. Kennis waarvan ze nu 
nog dagelijks de vruchten plukt. Toen ze in 
2007 met haar eigen kwekerij in Roswinkel 
begon besloot ze overigens niet alleen de 
meest bekende planten, struiken, bomen 
en heesters te gaan kweken en verkopen 
maar vooral ook de wat minder bekende. 
“Een geranium of ridderspoor kun je tegen-
woordig overal kopen.” aldus Els. “Maar een 
Judasboom of bijzondere Pimpernel kom 
je niet bij ieder tuincentrum of supermarkt 
tegen. Een leuk voorbeeld is trouwens de 
mevrouw die kortgeleden langskwam met 
een dieppaarse bloem van de phlox. Ze was 
met deze bloem al bij verschillende tuin-
centra geweest maar kon de plant nergens 
vinden. Hier stond ‘ie wel en ze ging dus 
blij en tevreden naar huis.”

Alle planten die Els verkoopt worden 
gekweekt in een goed formaat pot. “Als 
mensen een plant komen kopen dan 
moeten ze ook echt met iets naar huis gaan 
en niet het idee hebben dat ze een stekje 
gekocht hebben. Ze komen dus thuis met 
een fatsoenlijke plant voor een fatsoenlijke 
prijs.” Bent u op zoek naar een bepaalde 
plant en heeft Els deze op dat moment ook 
niet? Dan kunt u deze bestellen of Els voor 
u op zoek laten gaan. U vindt op het terrein 
van de kwekerij overigens niet alleen plan-
ten voor uw tuin maar ook een ruime keuze 
in prachtige aardewerk potten die vanuit 
Azië geïmporteerd worden. De potten zijn 
geglazuurd zodat ze het hele jaar buiten 
kunnen blijven staan. 

Fairs
De afgelopen tijd was Els ook te vinden 
op verschillende fairs in de regio. “Omdat 
ik het leuk vind doe ik dat een keer of 
tien per jaar en inmiddels weet ik dat er 
mensen zijn die er speciaal voor naar een 
fair komen. Pasgeleden stond ik op de 
Kunstroute in Sellingen en 28 augustus 
ben ik te vinden op de fair van Atelier de 
Tuinkamer in Valthermond.” Daarna volgt 
dus het feestweekend op haar eigen terrein 
in Roswinkel, net voordat het plantseizoen 
zo ongeveer weer begint. “Maar eerst moet 
het even flink gaan regenen en dan kan 
men zo begin oktober weer heesters gaan 
planten met kluit. Er kan dan ook weer ver-
plant worden. Voor fruit en andere bomen 
is november een prima planttijd.”, aldus Els. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat 
Kwekerij De Elzenhof te bieden heeft of 
wilt u graag een advies voor de beplanting 
van uw tuin? U bent van harte welkom en 
ook komt Els graag bij u thuis langs voor 
een beplantingsadvies. Op dit moment is 
de showtuin overigens gesloten vanwege 
renovatie, Els hoopt deze volgend voorjaar 
weer te kunnen openen. De kwekerij is 
van maart tot en met november geopend 
van donderdag tot en met zaterdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en van 1 mei tot 
31 augustus ook op donderdagavond tot 
21.00 uur.  

Kwekerij De Elzenhof 
Verbindingskanaal NZ 115   
Roswinkel 
Tel: 0591-353 578 of 06-108 117 72 
www.kwekerijelzenhof.nl 
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Wilt u nog dit jaar genieten van een blokhut of 
overkapping in uw tuin? Dé Blokhutproducent in 
Emmen realiseert het voor u!
Door Miranda Wolters 
Passie voor maatwerk, dat is waar dé Blokhutproducent in uitblinkt 
en waar de kracht van dé Blokhutproducent ligt. Het bedrijf van Erik 
en Rosalien Kuhl produceert en verkoopt al sinds 2009 de mooiste 
blokhutten, overkappingen, garages en alles wat daarbij hoort.  

Wat bij aankomst in de showroom 
in Emmen onmiddellijk opvalt is 
de bijzondere sfeer die er heerst. 
Men waant zich onmiddellijk 
in een gezellige tuin door de 
aanwezigheid van verschillende 
blokhutten en overkappingen, 
fijne meubelen om op te zitten én 
de natuurgeluiden op de achter-
grond. Rosalien: “We hebben echt 
nagedacht over de inrichting en 
de sfeer die we wilden creëren en 
zijn erg blij met het eindresultaat.” 

Maatwerk
“Achter onze showroom, in het-
zelfde pand, bevindt zich onze 
fabriek”, vertelt Rosalien. “Al onze 
houtconstructies worden daar op 
bestelling geproduceerd, alleen 
de aluminium overkappingen ko-
men van een andere leverancier. 
Die aluminium overkappingen 
zijn een mooie aanvulling op ons 
assortiment.” Het dak van een alu-
minium overkapping is voorzien 
van polycarbonaatplaten of glas 
en eventueel kan daarop ook zon-
wering gemonteerd worden zodat 
u altijd verzekerd bent van scha-

duw. Bij alle blokhutten, overkap-
pingen en andere producten die 
dé Blokhutproducent produceert 
en levert, gaat het om maatwerk. 
Overkappingen worden eventueel 
voorzien van glazen (schuif)wan-
den zodat deze het hele jaar door 
ook als tuinkamer gebruikt kan 
worden en op die manier dus echt 
een verlengstuk van de woning 
wordt. “Soms kiezen mensen er 
in eerste instantie niet voor om 
wanden te laten plaatsen en in die 
gevallen is het ook mogelijk om 
dat later alsnog te doen”, aldus 
Rosalien. 

Bij de productie van alle hou-
ten constructies wordt gebruik 
gemaakt van grenen- of doug-
lashout. “Men gaat er veelal 
vanuit dat douglashout de meest 
duurzame van de twee soorten is 
maar dat verhaal gaat niet altijd 
helemaal op”, zegt Rosalien. “Er 
wordt van douglas altijd gezegd 
dat deze houtsoort langer mee-
gaat dan grenen maar dat heeft 
natuurlijk ook te maken met de 
mate van onderhoud die men 

toepast. Als je goed voor het hout 
zorgt zal het langer meegaan, zo is 
het nu eenmaal. Klanten kunnen 
er bij ons voor kiezen om hun 
blokhut onbehandeld te laten 
leveren maar het is ook mogelijk 
het hout voor hen te impregneren 
of in de kleur van hun keuze te 
laten beitsen zodat deze direct 
behandeld en dus winterklaar 
is.” Qua levertijd voor zowel een 
houten als aluminium constructie 
is het overigens zo dat het dit jaar 
nog gerealiseerd kan worden in 
uw tuin en met glasschuifwanden 
en/of een terrasheater kunt u hier 
het hele jaar door van genieten! 

Compleet pakket
Dé Blokhutproducent onder-
scheidt zich van andere bedrijven 
in de branche door iedere klant 
advies op maat te geven. Omdat 
geen klant, geen tuin en geen 
wens hetzelfde is. “Van fundering, 
inclusief betonfunderingen en 
alle extra wensen, we kunnen het 
allemaal voor de klant realiseren. 
Het plaatsen nemen we indien 
gewenst natuurlijk ook voor onze 
rekening, maar zelf plaatsen kan 
natuurlijk ook”, legt Rosalien uit.  

Mocht u plannen of wensen heb-
ben voor het plaatsen van een 
blokhut of overkapping in uw tuin 

dan bent u van harte welkom om 
langs te komen om de mogelijkhe-
den te bekijken en bespreken met 
één van de verkoopadviseurs. De 
showroom aan de Oosterbracht in 
Emmen, schuin tegenover Ballorig 
en de Wasdas, is van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 16.30 uur geopend en op 
zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 

uur. Het is ook mogelijk om op 
zaterdagmiddag op afspraak langs 
te komen.  

Dé Blokhutproducent 
Oosterbracht 6  |  Emmen 
www.deblokhutproducent.nl 
info@deblokhutproducent.nl 
Tel: 0591 - 64 12 73 
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Tjeerdsma in Nieuw-Weerdinge 
is al meer dan 30 jaar
specialist in Tuinmachines en 
Gereedschappen 

Door Miranda Wolters 
Al meer dan 30 jaar is Tjeerdsma gespecialiseerd in tuinmachines en gereedschappen. 
In de jaren die volgden na de start van de winkel groeide de zaak behoorlijk en moest 
het woonhuis dat zich naast de winkel bevond plaatsmaken voor de uitbreiding van het 
winkelpand. Na die grote verbouwing volgden er nog een aantal en zo ontstond uitein-
delijk het huidige pand. Een aantal jaren geleden namen Harrie en Cariena Hoesen de 
zaak van de familie Tjeerdsma over. 

Eén ding is de afgelopen jaren altijd 
hetzelfde gebleven en dat is dat de kof-
fietafel in de winkel er nog steeds is. De 
medewerkers drinken er samen een kop 
koffie maar ook als klant ben je altijd van 
harte welkom om een kop koffie te komen 
drinken. Tjeerdsma is dé specialist op het 
gebied van tuinmachines en gereedschap-
pen maar heeft het assortiment en aanbod 
de laatste jaren ook flink uitgebreid. De 
medewerkers hebben bijvoorbeeld al-
lemaal een opleiding gehad op het gebied 
van compressoren en hogedrukreinigers en 
het onderhoud en de reparaties ervan. Ho-
gedrukreinigers worden door de particulier 
gebruikt voor het reinigen van het terras 
maar ook boeren gebruiken ze veel om hun 
tractoren, landbouwmachines en stallen 
te reinigen. Compressoren zijn bij boeren 
vaak nodig voor de landbouwmachines 
en veehouders gebruiken een compressor 
voor hun melkrobot. Het gaat hierbij om 
specialistisch werk voor zowel particuliere 
als zakelijke klanten. 

Tuingereedschappen en machines
Bij machines voor de tuin denk je natuurlijk 
vooral aan de grasmaaier. Vanzelfspre-
kend verkoopt, onderhoudt en repareert 
Tjeerdsma deze dus. De ‘gewone’ gras-
maaier en de zitmaaier worden nog steeds 
veel gebruikt maar steeds meer mensen 
schaffen een robotmaaier aan. Een robot is 
ideaal voor zowel een grote als kleine tuin, 
voor iedere grootte is er wel een passend 
model. Tjeerdsma biedt een totaalpakket, 
men levert de robotmaaier, zorgt voor de 

installatie inclusief de begeleidingsdraden 
en stelt de maaier af. Na levering komen 
ze nog 1 of 2x terug om de afstelling te 
finetunen. De robotmaaier zorgt ervoor dat 
het gras mooi en kort blijft en rijdt na het 
maaien ook gewoon zelf weer terug naar 
zijn oplaadstation. Voor jarenlang plezier 
van een grasmaaier en mooi gemaaid gras 
is regelmatig onderhoud erg belangrijk. 
Het najaar en de winter zijn hiervoor het 
perfecte moment omdat de maaier dan 
toch niet gebruikt wordt. Het maaiseizoen 
is dan immers voorbij. Tjeerdsma haalt de 
maaier desgewenst bij u thuis op en brengt 
deze ook weer terug. Veel mensen kiezen 
voor hun tuin- en handgereedschappen te-
genwoordig voor accu gereedschappen en 
merken als Husqvarna, Greenworks, Snap-
per en Hikoki zijn dan ook bij Tjeerdsma 
verkrijgbaar. Voordeel hiervan is dat deze 
draadloos en zonder brandstof werken en 
dat alle gereedschappen werken op één en 
dezelfde accu. Schaft u er een tweede accu 
bij aan dan komt u nooit zonder power te 
zitten en kunt u altijd direct aan de slag. 

U bent van harte welkom in de winkel aan 
het Weerdingerkanaal NZ 3 in Nieuw-Weer-
dinge, zoals gezegd staat de koffie voor u 
klaar! 

Tjeerdsma
tuinmachines & gereedschappen
Weerdingerkanaal NZ 3
7831 HA Nieuw-Weerdinge
www.tjeerdsma.nl 
www.facebook.com/tjeerdsmabv
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ECOtherm vloerverwarming is dé specialist voor 
het aanleggen van uw vloerverwarming!
ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. 
Door de toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief 
op de Nederlandse markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. 

Waarom ECOtherm dan precies dé 
specialist is die u in de arm moet 
nemen? ECOtherm onderscheidt 
zich van alle andere bedrijven in 
de branche vanwege de bijzondere 
techniek die ze gebruiken voor de 
aanleg van de vloerverwarming. 
Hiervoor hebben ze een speciale 
freestechniek ontwikkelt waarbij 
gebruik wordt gemaakt van door 
henzelf ontwikkelde machines. 

Hoe het werkt en waarom  
ECOtherm zo uniek is
Met de freesmachine wordt een sleuf in 
de dekvloer geslepen waarin de vloerver-
warmingsslang wordt verlegd. Direct daar 
bovenop komt de afwerkvloer. Er is dus 
geen verhoging van de huidige vloer en er 
komt geen extra deklaag op de leidingen. 
Dit betekent dat deze sneller opwarmt 
en de warmte direct in de ruimte wordt 
afgegeven. Natuurlijk is het ook nog steeds 
mogelijk de vloerverwarming op de tradi-
tionele manier aan te laten leggen en ook 
daarvoor kunt u bij ECOtherm terecht. 

Wat ECOtherm verder uniek maakt is dat 
men de vloerverwarming ook in betonnen 
vloeren kan infrezen, de meeste bedrijven 
in Nederland kunnen dit wel in een cement 

dekvloer maar dus niet in beton. Vandaar 
ook de slogan: “Vloerverwarming in iedere 
ondergrond, voor iedere afwerking!” Verder 
beschikt ECOtherm ook over een speciaal 
systeem voor het aanleggen van vloerver-
warming op houten vloeren. In dat geval 
wordt er een constructie op de houten 
vloer aangebracht waar de vloerverwar-
ming op dezelfde wijze wordt ingeslepen. 
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat 
de vloer daarna stabieler dan voorheen is 
en bovendien is de warmte en het comfort 
gelijk aan vloerverwarming in een ‘gewone’ 
cementen vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwarming zijn 
onder andere wooncomfort en een meer 

gelijkmatige warmte in de woning. Radi-
atoren zijn niet langer nodig en er is dus 
ook sprake van een betere luchtkwaliteit. 
Er wordt immers gebruik gemaakt van stra-
lingswarmte uit de vloer en er is dus min-
der luchtcirculatie waardoor minder stof en 
ander vuil circuleert in de lucht die zouden 
kunnen irriteren. En, vloerverwarming is, 
doordat er gebruik gemaakt wordt van lage 
temperatuur verwarming,  ook prima toe 
te passen in combinatie met een warmte-
pomp of hybride verwarmingsinstallatie en 
daardoor dus ook erg duurzaam. 

Vloerverwarming voor bedrijf en  
particulier
Mede door de energietransitie is vloerver-
warming belangrijker dan ooit. De gelijkma-
tige en egale manier van verwarmen over 
het hele vertrek middels lage temperaturen 
geven een behaaglijke warmte. Door deze 
toepassing kunnen bedrijfspanden en 
woningen met een laag energieverbruik 
en eventueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft het druk-
ker dan ooit met het inslijpen van vloerver-
warming in cementdekvloeren, betonvloe-
ren en tegelvloeren. Ook de traditionele 
manier van verleggen hebben ze nog goed 
in de vingers, maar het inslijpen in reeds 
bestaande vloeren wordt tegenwoordig het 
meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm vloerver-
warming monteren dagelijks vloerverwar-
ming in opdracht van bouwondernemin-
gen, woningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen ze volledig 

ontzorgen omdat het systeem compleet 
wordt aangesloten op het verwarmings-
systeem dat de klant voor handen heeft. 
Na het inslijpen kunnen ook de sleuven 
worden dichtgezet zodat de vloerenlegger 
meteen na het verleggen van de vloerver-
warming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen  
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerverwarming 
wordt gedaan met zelf ontworpen frees-
machines die een zelfrijdende aandrijving 
hebben. Wat deze machine uniek maakt is 
dat de radius van elke bocht identiek is wat 
de doorstroming van de groepen ten goede 
komt. De jarenlange ervaring in het indelen 
van de ruimten tezamen met de bovenge-
noemde voordelen zorgt voor een egale 
gelijkmatige opwarming van de vloer. De 
bedrijfsauto is uitgerust met een aggregaat 
die diverse machines gelijktijdig van 380V 
kan voorzien. Hierdoor zijn ze niet afhanke-
lijk van de stroomvoorziening van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de vloerverwar-
ming van ECOtherm of wilt u een offerte 
ontvangen? ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo kan men 
nagaan hoe de vloerverwarming in uw 
situatie het beste aangelegd kan worden. 
Neem daarvoor contact op met ECOtherm 
of vul het contactformulier op de website 
in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050 - 234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl
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Party machen in Lederhosen en Dirndls tijdens het 
Oktoberfest in Emmen op 17 september aanstaande! 

Door Miranda Wolters 
Het idee voor een jaarlijks terugkerend Oktoberfest in Emmen was er al in 2016 maar 
de eerste editie van het volksfeest liet toen nog even op zich wachten, deze vond 
namelijk pas plaats op 21 september 2019. Editie twee zou daarna natuurlijk in 2020 
georganiseerd worden maar dat werd door allerlei omstandigheden uiteindelijk 
verschoven naar dit jaar, op 17 september geht’s wieder los op het feestterrein bij de 
Grote Rietplas in Emmen. 

“Aan de Grote Rietplas bouwen wij een 
grote en verwarmde Oktoberfest tent”, 
vertelt Laurens Meijer, organisator van het 
feest. “Binnen kunnen bezoekers feest 
vieren aan één van de lange biertafels in de 
biergarten of dansen op de grote dans-
vloer. Op het podium zullen onder andere 
de Alpenzusjes, Julia Beurskens, Dieter 
Koblenz, Otto Wunderbar en de Marce-
lino Wunderlich look a like optreden.” Op 
het grote voorterrein kun je genieten van 
een Schweinehaxe, een echte Deutsche 
bratwurst en heerlijke pullen Duits bier en 
ook daar zullen de bierbanken en tafels 
niet ontbreken en zorgt ook de zweefmolen 
voor die typische Oktoberfest sfeer. 

Het Oktoberfest is een jaarlijks terugkerend 
volksfeest in München. Het geldt als het 
grootste bierfestival ter wereld en wordt 
jaarlijks door meer dan vijf miljoen men-
sen bezocht. Het feest begint traditioneel 
om 12.00 uur op de eerste zaterdag na 15 
september en eindigt normaal gesproken 
op de eerste zondag van oktober. Het 
eerste Oktoberfest werd in 1810 gehouden 
ter ere van de bruiloft van prinses Theresia 
van Saksen-Hildburghausen en kroonprins 
Lodewijk van Beieren. “Met het Oktoberfest 
in Emmen willen we dezelfde sfeer creëren 
en ik denk dat we daar met de opzet zoals 

die nu staat heel goed in slagen”, aldus 
Laurens. 

Kleding
Natuurlijk horen Lederhosen en Dirndls 
bij de traditie van het Oktoberfest en 
natuurlijk draagt het grootste gros van de 
feestgangers die klederdracht dan ook. Wil 
jij naar het feest en heb je niet zo’n mooie 
broek of jurk in de kast? Geen probleem 
want dan regel je die alsnog via oktober-
festwinkel.nl. “Met hen hebben we een 
mooie deal gesloten want met een speciale 
code krijgt men een mooie korting”, licht 
Laurens toe. Die kortingscode is oktober-
festmm. 

Tickets
Kaarten die al in 2020 of 2021 gekocht zijn 
blijven gewoon geldig, daarvoor hoef je als 
feestganger niets te doen. Heb je nog geen 
kaarten dan bestel je deze via de website 
van Eventree, een Emmens bedrijf waar de 
organisatie graag mee samenwerkt. De link 
vind je ook op de website van het Oktober-
fest. Je kunt kiezen voor een regulier ticket 
voor slechts € 20,- per persoon maar er 
zijn nog steeds een paar tafels beschikbaar 
die je als vriendengroep kunt reserveren. 
Deze tafel is geschikt voor 8 personen en je 
betaalt € 500,- voor de tickets, de tafel én 

40 consumptiemunten. Let op: er zijn dus 
nog slechts een paar tafels beschikbaar dus 
wees er schnell bij. Na het betalen ont-
vangen je de tickets per mail, neem deze 
uitgeprint mee of laat je ticket zien via een 
smartphone. Vergeet niet ook je legitimatie 
mee te nemen want het Oktoberfest is 18+.

Het Oktoberfest begint om 18.00 uur en 
eindigt om 01.00 uur en dat betekent dus 

7 uur lang party machen in Lederhosen en 
Dirndls! Wil je meer weten of het pro-
gramma nog wat uitgebreider bestuderen? 
Check dan even de website, de Facebook-
pagina en Instagram, want daar vind je alle 
laatste nieuwtjes. 

www.oktoberfestmm.nl
www.facebook.com/Oktoberfestmm
www.instagram.com/oktoberfestemmen
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Of je nu je eerste of volgende woning koopt of je 
hypotheek wilt oversluiten, De Hypotheker in 
Emmen, Klazienaveen of Coevorden helpt je verder
Door Miranda Wolters
Een goed en betrouwbaar advies voorafgaand aan het kopen van een huis of het over-
sluiten van je hypotheek is enorm belangrijk, zeker nu de woningmarkt nog altijd wat 
‘overspannen’ is en de rentes op hypotheken de afgelopen tijd een stijging lieten zien. 
De Hypotheker helpt je verder en belooft je altijd de beste deal en het meest eerlijke 
advies te geven.

Henk de Boer is directeur van de vestigin-
gen in Emmen, Klazienaveen en Coevorden 
en zegt hierover: “Het is belangrijker dan 
ooit om, voordat je een bod op een woning 
uit gaat brengen, goed na te gaan hoeveel 
je precies kunt lenen en tot hoever je dus 
kunt gaan met je bod. Er is nog altijd te 
weinig aanbod qua koopwoningen en dus 
wordt er in de meeste gevallen nog steeds 
flink overboden. Gaat de rente net weer 
wat omhoog op het moment dat je een bod 
uit wilt brengen dan zou het best kunnen 
zijn dat je juist vanaf dat moment minder 
kunt lenen. Ga dus van tevoren goed na 
wat je mogelijkheden zijn.” De Hypotheker 
vergelijkt voor het beste hypotheekaanbod 
de hypotheken en voorwaarden van meer 
dan 40 aanbieders en houdt voor de beste 
deal ook rekening met eventueel verande-
rende levensomstandigheden. Deze moet 
in het geval van overlijden, werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid ook nog altijd bij 
je passen, het moet natuurlijk niet zo zijn 
dat de woning in zo’n geval verkocht moet 
worden omdat het financieel niet meer op 
te brengen is? 

Ondanks het feit dat de rente op hypothe-
ken de afgelopen tijd gestegen is kan het 

nog altijd zo zijn dat oversluiten van de 
hypotheek de moeite waard is. “Maar dat 
geldt niet per definitie voor iedereen en 
daarom is het ook hierbij belangrijk om je 
goed voor te laten lichten door je hypo-
theekadviseur”, aldus Henk. “Maak samen 
een goede vergelijking, alleen dan kun je er 
zeker van zijn dat je er financieel voordeel 
uithaalt.” Overigens kun je een hypotheek 
ook gebruiken om een verbouwing mee te 
financieren of je woning te verduurzamen. 
Verduurzamen doe je dan bijvoorbeeld 
door zonnepanelen aan te schaffen in com-
binatie met een warmtepomp. Mocht je niet 
over voldoende middelen beschikken om 
de aanschaf mee te financieren dan mag je 
hiervoor tegenwoordig tot 106% van de 
waarde van je woning lenen.  

Ben je van plan een woning te gaan kopen 
of wil je je huidige woning gaan verbouwen 
en/of verduurzamen? Een bezoek aan De 
Hypotheker helpt je verder, van hen krijg je 
zwart op wit tot welk bedrag je kunt lenen 
en tegen welk tarief. Een eerste gesprek op 
de vestiging is altijd vrijblijvend en even-
tueel wordt er daarna samen een analyse 
van de situatie op dat moment gemaakt. Uit 
die analyse rolt vervolgens een profiel met 

een bijbehorend advies. “De Hypotheker 
hanteert voor haar dienstverlening duide-
lijke tarieven die vooraf besproken zullen 
worden zodat er achteraf nooit verassingen 
zullen zijn”, aldus Henk. Een hypotheek is 
en blijft voor iedereen verschillend en het 
gaat daarom altijd om maatwerk, waarom 

zou je hiervoor dan niet naar de meest 
betrouwbare hypotheekadviseur gaan? 
Een afspraak maken kan eenvoudig online 
op www.hypotheker.nl maar bellen naar 
de vestiging van jouw keuze kan natuurlijk 
ook.

De Hypotheker 
Marktplein 152  Langestraat 504  Sallandsestraat 108  
Emmen   Klazienaveen  Coevorden  
Tel: 0591 – 640 800 Tel: 0591 – 708 888 Tel: 0524 - 518 833 
www.hypotheker.nl
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Voor unieke landelijke meubels en accessoires 
ga je naar Het Monument in Veenoord, 
Nieuw-Amsterdam
Door Miranda Wolters
Het is inmiddels al meer dan 30 jaar geleden dat het Monument als Antiekhuis begon 
aan de van Goghstraat in het dorp. Inmiddels vind je de winkel al meer dan 23 jaar aan 
de Veilingstraat en veranderde de naam een tijd geleden in Het Monument. Met de 
naamsverandering verdween het antiek uit de winkel en kwam de focus op meubelen, 
accessoires en vloeren in landelijke stijl te liggen. 

“Meebewegen met de tijd noem ik dat”, 
zegt Albert van Veenen, eigenaar van het 
Monument. “Die naamsverandering was ge-
woon nodig, de vraag naar antiek verdween 
langzamerhand en de nadruk kwam steeds 
meer te liggen op stoere en massief houten 
meubelen die ook nog eens van hoge kwa-
liteit zijn.” In de ruim 3000m2 grote winkel 
vind je dan ook een grote collectie lande-
lijke meubelen. Niet alleen slaag je er altijd 
voor een mooi bankstel, een fijne fauteuil 
of stoere eetkamerstoelen, datzelfde geldt 
ook voor tafels, kasten en accessoires. 
Albert, zijn echtgenote Arina en sinds enige 
tijd ook zoon Pascal helpen je daarbij graag 
met tips en adviezen op het gebied van je 
inrichting en de styling ervan. 

Landelijke woonstijl
De landelijke woonstijl kenmerkt zich 
door het feit dat het interieur warmte en 
gezelligheid uitstraalt. Daarbij wordt vooral 
gebruik gemaakt van warme en natuurlijke 
kleuren en qua materiaalgebruik mag in 
principe alles. Zo kunnen hout, stof, leer 
en staal prima met elkaar gecombineerd 
worden. Een landelijk interieur is tijdloos 
en daarbij maakt het niet uit of je nu in een 

villa, herenhuis, rijtjeswoning of apparte-
ment woont want met de juiste meubelen 
en combinaties creëer je in ieder soort 
woning de juiste sfeer. Bij het Monument 
vindt je meubelen en accessoires van 
verschillende merken zoals Tower Living 
en UrbanSofa. Tower Living is een Neder-
landse meubelleverancier die alleen al op 
het gebied van stoelen zo’n 125 verschil-
lende modellen levert. Qua kleur en stof 
zijn er dan ook nog eens ontelbaar veel 
mogelijkheden. UrbanSofa levert behalve 
prachtige banken ook prachtige houten 
meubels vanuit de fabriek in Azië. Doordat 
UrbanSofa het hele productieproces zelf 
in de hand heeft kunnen ze alle meubelen 
en bankstellen produceren met optimale 
aandacht voor mens en milieu. Iedere stap 
in het proces wordt continu in de gaten 
gehouden en bewaakt.

Vloeren 
“Ook doen we al ruim 29 jaar in vloeren”, 
aldus Albert. “We verkopen en leggen ver-
schillende soorten vloeren zoals hout en 
laminaat maar ook pvc. Iedere vloer heeft 
weer zijn eigen uitstraling, en eigenschap-
pen zodat ook hier voor iedere woonruimte 

weer een passende oplossing te vinden is.” 
Tegenwoordig kiezen veel mensen voor 
een pvc-vloer vanwege het feit dat deze 
ontzettend gemakkelijk te onderhouden is 
en er toch uit kan zien als een echte houten 
vloer. Albert: “Wij rekenen voordelige m2 
prijzen en bij ons geen poespas, wat we 
zeggen doen we en wat mensen zien krij-
gen ze. We hebben een behoorlijk aantal 
zaken op voorraad en beschikken daarnaast 
ook over onze eigen bezorgdienst zodat we 
deze ook snel en gemakkelijk bij de klant 
thuis kunnen bezorgen.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden voor jouw interieur of wil 
je inspiratie opdoen? Kom dan naar het 
Monument aan de Veilingstraat 58 in Veen-
oord (Nieuw-Amsterdam), Albert, Arina en 
Pascal helpen je graag! 

Het Monument
Veilingstraat 58
Veenoord, Nieuw-Amsterdam
Tel: 0591 - 555 376
www. hetmonument.nl
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Ongedierte in of rond uw woning of bedrijfspand?
VEPO Diensten in Nieuw-Weerdinge zorgt voor snelle en
professionele ongediertebestrijding
Door Miranda Wolters
Hinder of overlast van ongedierte of plaagdieren in of rond uw wo-
ning is erg vervelend en kan daarnaast ook nog eens schade veroor-
zaken. Vaak ontdekt u het probleem zelf doordat er overlast is door 
lawaai of stank of bijvoorbeeld wespen rond uw terras of mieren die 
door uw keukenkastjes wandelen. VEPO Diensten heeft voor bijna 
ieder probleem een oplossing en zorgt ervoor dat de overlast snel en 
vakkundig verdwijnt.  

Johan en Marjan van Essen zijn 
eigenaren van VEPO Diensten en 
woonden en werkten tot voor kort 
in Nijkerk. “Johan begon daar in 
2013 met het bedrijf, hij werkte 
tot die tijd altijd al in het groen 
waar hij ook veel aan bestrijding 
van ongedierte deed en ook al 
zijn diploma’s haalde”, vertelt 
Marjan. 

“We besloten naar Nieuw-
Weerdinge te verhuizen en zo 
werd onze regio behoorlijk groter 
omdat we onze vaste klanten in 
en rondom Nijkerk ook nog steeds 
van dienst zijn. De focus ligt nu 
natuurlijk wel op de regio Emmen, 
Coevorden en Hoogeveen.” 

Sinds kort is VEPO Diensten ook 
de lokale bestrijder in Emmen, 
Nieuw-Amsterdam, Klazienaveen-
Noord, Erica, Nieuw-Weerdinge, 
Zwartemeer en Schoonebeek 
omdat Johan en Marjan zich 
aansloten bij beestjeskwijt.nl, een 
landelijke organisatie die vraag en 

aanbod op het gebied van onge-
diertebestrijding samenbrengt.

Certificering en wetgeving
“Daarnaast zijn we EVM gecertifi-
ceerd en aangesloten bij het KAD, 
het kennis- en adviescentrum 
dierplagen en bij PLA..N., het plat-
form dierbestrijding Nederland”, 
legt ze uit. De huidige strenge 
wetgeving en richtlijnen die er al 
zijn op het gebied van ongedier-
tebestrijding maakt dat er niet zo-
maar, zonder diploma’s of certifi-
cering, gespoten mag worden met 
gif en dat er in sommige gevallen 
bijvoorbeeld eerst gekeken moet 
worden of er andere oplossingen 
mogelijk zijn. “En dat gaat in de 
toekomst alleen maar strenger 
worden”, aldus Marjan. “Vanaf 1 
januari 2023 moeten we in het 
bezit zijn van een certificering, 
worden we verplicht voor iedere 
opdracht een logboek bij te hou-
den, komen er audits en moeten 
we aan kunnen tonen hoe we het 
probleem aangepakt hebben en 

of we dat veilig gedaan hebben. 
Ook moeten we na het oplossen 
van het probleem nog een keer 
terug naar de klant om na te gaan 
of alles goed is verlopen. Particu-
lieren mogen in de toekomst zelfs 
helemaal geen bestrijdingsmidde-
len meer gebruiken.” 

Ieder seizoen zijn eigen 
ongedierteplaag
Ieder seizoen kent weer zijn eigen 
ongedierteplagen. Zo zijn Johan 
en Marjan op dit moment ontzet-
tend druk met het bestrijden 
van wespen. Marjan: “Gemiddeld 
krijgen we in deze tijd van het jaar 
zo’n 40 telefoontjes met meldin-
gen over wespen per dag. Dat 
heeft te maken met het feit dat 
het voorjaar heel droog geweest 
is en we vrijwel geen winter ge-
had hebben.” 

Om de grote vraag naar ongedier-
tebestrijding aan te kunnen heeft 
Marjan daarom ook haar diploma’s 
gehaald zodat ze Johan hierin kan 
ondersteunen in drukke periodes. 
“Bovendien weet ik nu ook meer 
en kan ik klanten aan de telefoon 
bijvoorbeeld ook al veel beter 
helpen en meer info geven”, zegt 
ze. Wespen worden bestreden 
met een wespenpoeder, de wes-
pen nemen dit mee het nest in en 
doden zo uiteindelijk zichzelf en 
hun soortgenoten. 

Mieren komen overigens ook veel 
voor en zijn best lastig te bestrij-
den omdat ze zomaar weer ergens 
anders op kunnen duiken. Ook 
hier wordt een bestrijdingsmiddel 
gebruikt dat door de beestjes zelf 
mee het nest in genomen wordt. 
Naast de poeder is er tegenwoor-
dig ook de mierengel en die is 
volgens Marjan vooral erg fijn 
voor gebruik binnenshuis. 

Muizen en ratten komen overal 
voor en zijn er gewoon het hele 
jaar door. Wie last heeft van een 
muizen- of rattenplaag vindt 
overal urine of ontlasting van 
deze beestjes en dat is op zijn 
zachtst gezegd nogal onhygi-
enisch. In deze gevallen wordt 
er eerst gekeken naar waar ze 
vandaan komen en hoe ze de 
woning of het bedrijf binnenko-
men. Er wordt samen met de klant 
een bestrijdingsplan opgesteld 
en er moet gezorgd worden voor 
een omgeving die geen muizen 

of ratten meer aantrekt. “Maar 
we bestrijden natuurlijk nog veel 
meer soorten ongedierte. Zo doen 
we bijvoorbeeld ook veel aan 
houtworm en boktor bestrijding. 
Deze komen vooral voor in balken 
onder de vloer of in daken en we 
bestrijden zowel actieve plagen 
als preventief”, vertelt Marjan tot 
besluit. “In alle gevallen komen 
we eerst inspecteren of het nodig 
is om te bestrijden.” 

Heeft u dus last van ongedierte 
in of rond uw woning of be-
drijfspand? Neem dan telefonisch 
contact op of vraag een vrijblij-
vende offerte aan om zo snel 
mogelijk verlost te worden van 
het probleem. 

VEPO Diensten
Weerdingerkanaal noordzijde 31
Nieuw-Weerdinge
Tel: 06 - 41 62 15 95
www.vepodiensten.nl
Email: info@vepodiensten.nl



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



27Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39



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



29Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Een terrasoverkapping of carport van zeildoek? 
Kamst Roofs in Veenoord realiseert het voor u!
Door Miranda Wolters
Bent u op zoek naar een lichtgewicht, zonwerend en weersbestendi-
ge terrasoverkapping of carport die er ook nog eens mooi en modern 
uitziet qua vormgeving? Maak dan kennis met de zeildoeken van 
Kamst Roofs, de mogelijkheden zullen u verrassen. 

Koos Kamst is eigenaar van Kamst 
Roofs en hij kwam met dit soort 
overkappingen in aanraking 
toen hij zijn eigen huis aan het 
verbouwen was en op zoek ging 
naar iets bijzonders waarmee hij 
zijn terras kon overkappen om zo 
voor schaduw en koelte te kunnen 
zorgen. Zo rolde hij de wereld van 
de membraanarchitectuur in en 
hij raakte daarbij zo overtuigd van 
het product dat hij besloot deze 
zelf in Nederland en Duitsland te 
gaan verkopen. 

“De zeildoeken die wij gebruiken 
voor het maken van deze bijzon-
dere 3-dimensionale overkappin-
gen zijn door de speciale manier 
waarop ze geëngineerd en gewe-
ven zijn niet alleen zonwerend 
maar ook waterdicht en boven-
dien bestand tegen windkrachten 
tot een windkracht 8”, legt Koos 
uit. “Maar dat heeft ook te maken 
met de speciale vorm van de 
overkapping. Door 2 hoge en 2 
lage punten ontstaat er dubbele 
kromming waardoor de krachtver-
deling op het doek optimaal is. 
Bij plotselinge rukwinden zullen 
de ingebouwde autorelease-
klemmen het doek overigens ook 

laten vieren zodat het niet kan 
scheuren.” U hoeft het doek dus 
niet naar beneden te halen bij 
regen of wind en dat betekent dat 
u ook uw stoelkussens gewoon 
kunt laten liggen als u van huis 
gaat. Het zeildoek wordt gemon-
teerd op palen die meegeleverd 
worden en eventueel is het ook 
mogelijk uw woning of een boom 
in de tuin als ankerpunt te gebrui-
ken. De totale constructie wordt 
binnen een dag gemonteerd en is 
dankzij de speciale constructie de 
sterkste lichtgewicht overkapping 
die verkrijgbaar is. 

“Iedere overkapping wordt vol-
ledig op maat en naar wens van 
de klant gemaakt”, aldus Koos, 
“het zeildoek is in allerlei ver-
schillende kleuren verkrijgbaar en 
doordat het om een semiperma-
nente overkapping gaat is het niet 
nodig om een vergunning voor 
het plaatsen ervan aan te vragen.” 
Het zeildoek kan in de winter-
maanden in principe gewoon 
blijven staan maar het is volgens 
Koos ook heel eenvoudig om deze 
te verwijderen en op te bergen tot 
het voorjaar weer begint. “We leg-
gen dat bij de montage natuurlijk 

allemaal uit aan de klant maar 
mocht deze dat prettiger vinden 
dan kunnen wij dat in het najaar 
en voorjaar natuurlijk ook voor 
hen doen.”  Het opbergen in de 
wintermaanden zorgt voor een 
nog langere levensduur van het 
doek, net als het af en toe schoon-
maken ervan. 

Wilt u ook genieten van een de-
sign overkapping in uw tuin of op 
het terras van uw horecazaak of 
zoekt u een moderne en lichtge-
wicht carport voor uw auto? Maak 
dan een afspraak met Koos Kamst 
van Kamst Roofs, hij komt graag 
bij u langs om u de mogelijkheden 
te bespreken. Op afspraak bent u 
natuurlijk ook van harte welkom 

in de showtuin aan de Middenweg 
in Veenoord, neem gerust contact 
met Koos op. 

Kamst Roofs
Middenweg 107
Veenoord
Tel: 085 - 087 1274
www.kamstroofs.nl
info@kamstroofs.nl
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“Steeds meer mensen weten ons te 
vinden voor het glazenwassen”

KLAZIENAVEEN – Als jonge ondernemer heeft Milos uit Klazienaveen een 
goede maar ook harde leerschool meegekregen van zijn vader waarin hard 
werken een belangrijk onderdeel was! In 1994 heeft zijn vader het schoon-
maakbedrijf opgezet en hielp Milos daar als kleine jonge al vaak mee om 
een zakcentje te verdienen. 
 
“Natuurlijk is het heel erg leuk om 
met je vader op pad te gaan”, verteld 
Milos, “maar ook een leerschool waar 
hard gewerkt moest worden. Op late-
re leeftijd ben ik als vaste medewer-
ker begonnen in het schoonmaakbe-
drijf van mijn vader. Helaas werd hij 
enkele jaren later ongeneeslijk ziek 
en is hij aan de gevolgen daarvan 
overleden. 

Vanaf dat moment heb ik het bedrijf 
overgenomen. Sindsdien zijn wij 
uitgegroeid tot een gezond en kwa-
litatief hoogwaardig schoonmaak-
bedrijf met een breed pakket aan 
diensten op het gebied van alle soor-

ten schoonmaakwerkzaamheden, 
zoals: Glazenwassen (particulieren en 
bedrijven), gevelreiniging, dakgoten 
en windveren reinigen, dakreiniging, 
impregneren, schoonspuiten van 
uw terras en/of oprit, bouwschoon 
opleveren van huizen en panden, 
reinigen van huizen en panden, graf-
fiti verwijderen en reinigen van zon-
nepanelen. 

Ook zijn wij naast al die werkzaam-
heden  een toonaangevend bedrijf  
in de agrarische sector. Kortom, wij 
nemen met Opti reiniging & Service 
al uw schoonmaakwerkzaamheden 
uit handen voor een goede prijs/ 

kwaliteitsverhouding, zodat u daar 
geen omkijken naar heeft! Service, 
klantgerichtheid en kwaliteit zijn bij 
ons vanzelfsprekende voorwaarden 
waarbij ons bedrijf zich duidelijk on-
derscheidt van andere schoonmaak-
bedrijven. 

Neemt u snel eens een kijkje op onze 
Facebookpagina/optireiniging of 
stuur ons een email naar: 
info@optireiniging. nl en vraag 
vrijblijvend een offerte aan of u kunt 
ons telefonisch bereiken op nummer: 
+31 (0) 591 232 569 of +31 (0)6 
543 280 91. We zijn gevestigd op de 
Oosterbracht 18 A in Emmen. 

Wij zijn te bereiken van maandag t/m 
zaterdag van 8:00 tot 17:00 uur. Kwa-
liteit en klanttevredenheid staan bij 
ons hoog in het vaandel”,aldus Milos 
van Opti reiniging & Service. 


