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Prachtige vogel-
voedertafels!

Kijk snel op pagina 24!

Nieuw in de Stadskanaal:
Stadskanaal Recycling!
Zie onze advertentie op pagina 7!

Beheer van computernetwerken
is grote kracht van I-Beheer

in Coevorden
Lees er alles over op pagina 3!

MijnOffiz in Klazienaveen adviseert 
klanten persoonlijk over verzekeringen

KLAZIENAVEEN – MijnOffiz in Klazienaveen bemiddelt onder meer in verzekeringen.  
En dat al bijna 25 jaar.

Door Eline Lohman

MijnOffiz is al 25 jaar gevestigd aan de 
Langestraat 156 in Klazienaveen. Voorheen 
werd de handelsnaam TDG Hypotheek Ad-
vies en TDG Assurantie Advies gehanteerd. 
Na uitbereiding met echtscheidingen in 
2015 werd gekozen voor een nieuwe naam: 

MijnOffiz, inclusief een  nieuw logo en 
vernieuwde uitstraling. MijnOffiz Assuran-
tiën bemiddelt voor bijna alle verzekeraars, 
vertelt Theo van der Molen, verzekerings-
adviseur bij MijnOffiz. “Particulieren kunnen 
bij ons terecht voor allerlei verzekeringen: 
van inboedel tot auto en van reis tot opstal. 

Ook bedrijven kunnen aankloppen voor 
het regelen van verzekeringen. Relaties 
kunnen hun schade melden bij ons en wij 
wikkelen vervolgens de schade af. Verder 
bieden we een speciaal tarief voor jongeren 
als het gaat om een autoverzekering: wij 
helpen deze doelgroep met korting en het 
opbouwen van schadevrije jaren tegen een 
inkooppremie. 

Lees verder op pagina 15

INCLUSIEF KERSTBIJLAGE MET KERST-LOGO-SPEL!

Foto: Martin Zaagman
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Beheer van computernetwerken is grote kracht 
van I-Beheer in Coevorden
COEVORDEN – De slogan van I-Beheer in Coevorden is 
niet voor niets ‘Laat ICT voor u werken’. Het bedrijf is 
namelijk sterk in de complete ontzorging als het gaat om 
het beheren van computernetwerken en alles dat daarbij 
komt kijken.

Door Eline Lohman

Volgend jaar bestaat I-Beheer 25 jaar. Al die tijd is het 
bedrijf een betrouwbare partner voor onder meer IT-, en 
telefoniediensten voor het MKB. Van e-mailproblemen tot 
niet-werkende printers en van beveiligingsvraagstuk tot en 
met wifi-problemen – je kunt het zo gek niet bedenken, of 
I-Beheer kan het oplossen, vertelt eigenaar Johan van der 
Veer.

“Ik ben het bedrijf in mijn garage begonnen. Ik was toen al 
blij wanneer ik één computer per maand verkocht. Na een 
paar jaar verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein in 
Coevorden en na drie jaar gingen we naar een groter pand. 
Inmiddels is het pand aan de Monierweg 9 in Coevorden 
onze hoofdvestiging, met een eigen datacenter. Hier rege-
len wij de complete ontzorging voor klanten als het gaat 
om ICT. 

Onze hoofdmoot is het beheren van computernetwerken. 
Dit netwerkbeheer doen we altijd met veel persoonlijk 
contact met klanten. Wij doen niet moeilijk en staan altijd 
klaar voor mensen. Daar komt nog bij dat we in begrij-
pelijke taal met mensen over ICT praten in plaats van in 
ingewikkelde termen. Wij zijn heel snel en daardoor is er 
weinig wachttijd. Dat is fijn, want als er eens iets is, dan 
kunnen we het snel oplossen voor onze klant.”

Dat geldt ook voor de ICT Pit Stop, waar I-Beheer dit jaar 
mee gestart is. Bij dit servicepunt kunnen mensen gemak-
kelijk en snel het kapotte scherm van bijvoorbeeld hun 
telefoon of laptop laten maken. I-Beheer doet dat in eigen 
beheer. De ICT Pit Stop loopt goed, zegt Johan. “Computer-

winkels sterven een beetje uit, maar mensen hebben nog 
altijd kapotte schermen, dus daar willen we graag iets in 
betekenen.”

Er staat alweer een verhuizing op de planning voor 
I-Beheer. Het bedrijf vestigt zich namelijk per 1 januari 
2022 in het verzamelpand aan de Parallelweg. Johan: 
“Daar zitten allerlei ondernemers bij elkaar. We kunnen 
elkaar als ondernemers sterken maken en dat is een van 
de redenen waarom we kiezen voor een verhuizing naar 

de Parallelweg. Wij hebben 25 jaar ervaring in huis, dus 
dan is het fijn om die ervaring te kunnen delen en mogelijk 
iets te kunnen betekenen voor andere ondernemers. Wij 
hebben klanten in het hele land, maar we willen ons zeker 
ook focussen op de regio. Vandaar dat we MKB-klanten in 
deze regio van harte uitnodigen om eens vrijblijvend met 
ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden die wij kun-
nen bieden op ICT-gebied.” Voor meer informatie zie de 
website i-beheer.nl

Foto: Martin Zaagman
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Blinkend schoongepoetst
Matthé Eising verricht wonderen met auto’s

Een auto poetsen: menigeen rijdt er het liefst een blokje voor om zodat ze niet zelf in 
de weer hoeven met autoshampoo en de stofzuiger. Maar iemand die er elke keer ra-
zend enthousiast van wordt is Matthé Eising. In zijn tienerjaren ontdekte hij zijn passie 
voor het vak en in 2020 nam hij de stap om zijn eigen autopoetsbedrijf op te richten: ME 
Car Cleaning. Zorgvuldig en precies behandelt Matthé iedere auto die bij hem binnen-
komt. 

Een stage bij De Wasdas in Emmen wak-
kerde Matthé’s enthousiasme voor het vak 
aan. Talloze auto’s kwamen aangereden 
waarna Matthé ze door de wasstraat haalde 
en de auto’s er weer als nieuw uitkwamen. 
Die transformatie van vies naar schoon gaf 
hem keer op keer weer een goed gevoel. 
Na zijn stage bleef hij bij het bedrijf hangen 
en kreeg hij steeds meer verantwoordelijk-
heid. Zijn passie voor auto’s en het poetsen 
werd alsmaar groter. 

Grote groei
‘In eerste instantie zag ik het meer als een 
hobby en niet als iets waar ik m’n brood 
mee zou verdienen. Ik besloot daarom 
beveiliging te gaan studeren en liet de 
auto’s en het poetsen een tijdlang voor wat 
het was.’ 

Het duurde niet lang voordat Matthé’s 
handen jeukten om weer met een auto aan 
de slag te gaan.  

‘Een vriend van mij is de eigenaar van SK 
Auto’s en al snel was ik daar in mijn vrije 
tijd om auto’s te wassen, te poetsen en 
showroom klaar te maken.’ Hier haalde Mat-
thé zoveel voldoening uit, dat hij in februari 
2020 besloot om zijn eigen bedrijf ME Car 
Cleaning op te richten. ‘Ik begon kleinscha-
lig. Ik had een aantal klanten, maar deed 
daarnaast nog mijn beveiligingswerk. Maar 
binnen korte tijd groeide ik uit mijn jasje 
en focuste ik me voor de volle honderd 
procent op mijn eigen bedrijf.’ 

Pakketten
Matthé geniet iedere dag van zijn werk. ‘Ik 
hou ervan om met mijn handen bezig te 
zijn en samen met de klant te kijken naar 
wat er moet gebeuren.’ Matthé legt uit dat 
alles mogelijk is. ‘Ik bied verschillende 
pakketten aan. Van een basispakket tot een 
volledig pakket waarbij de buiten- en de 
binnenkant helemaal wordt meegenomen.’ 

Met name van dat laatste krijgt Matthé ie-
dere keer weer een kick. ‘Je hebt echt zicht 
op wat je doet.  

Het leukste is toch wel een hele vieze auto 
er weer uit laten zien alsof hij net uit de 
fabriek is gerold,’ lacht Matthé. ‘Dat geeft 
zoveel voldoening.’ Recentelijk biedt Mat-
thé ook de mogelijkheid tot een lakpantser 
aan. ‘Dit is een soort beschermlaag voor de 
auto, zodat je lak langer blijft glanzen en 
het vuil zich minder snel aan je auto hecht. 
Een lakverzegeling. De prijs is afhankelijk 
van de auto.’ 

Seizoensproblemen
Matthé legt uit dat auto’s in alle seizoe-
nen veel te verduren krijgt. ‘In de zomer 
hebben we last van vliegjes die in de lak 
branden. Dit is vaak wel te polijsten, maar 
dat gebeurt vaak niet. Uiteindelijk trekt dit 
zo diep in de lak, dat het eruit geschuurd 
moet worden en dat voorkom je liever.’ In 
de winterperiode is strooizout een ge-
mene deler voor de auto’s. ‘Dit hecht op de 
wielen en de lak en zorgt ervoor dat je auto 
veel sneller gaat roesten. Om dit te voorko-
men kun je het beste minimaal maandelijks 
een bezoek brengen aan de autowasstraat. 
En zeg nou zelf: in een schone auto rijden, 
rijdt ook véél fijner!’ lacht Matthé. 

ME Car Cleaning bevindt zich op de 
Kapitein Grantstraat 32 in Emmen. 
T. 06 - 15 13 53 27
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door Jaap Ruiter 
Dat het storten van afval bij Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) een feestje is, is misschien 
een beetje overdreven. Maar de professionals in het recyclen van afval aan de Wagenmaker 8 in Stadskanaal maken 
het u als klant wel zo prettig mogelijk door ruime openingstijden te hanteren, een uitstekende bereikbaarheid, een 
gastvrij onthaal, een vriendelijk woord, waar nodig een helpende hand te bieden bij het uitladen, een netjes onder-
houden terrein en scherpe prijzen. Bovendien kunt u er ook terecht voor het huren van een al even scherp geprijsde 
afvalcontainer, die binnen 1 werkdag al wordt geplaatst, ook op zaterdag. Stadskanaal Recycling is voor iedereen een 
uitkomst!

‘Kon je niet eerder komen?’ 
U herkent het vast wel, als u na een dag flink opruimen in 
en rond het huis vlak voor sluitingstijd met een aanhang-
wagen vol afval aan komt rijden en de werknemers van 
de milieustraat of het afvalbedrijf u niet al te vriendelijk 
verwelkomen omdat ze eigenlijk naar huis willen en u 
‘begroeten’ met een onvriendelijk ‘kon je niet eerder 
komen?’ En u met frisse tegenzin toelaten op het terrein 
en vervolgens weigeren om een handje te helpen en u 
er tot overmaat van ramp ook nog eens achter komt dat 
u niet al uw meegebrachte afval mag storten en dus met 
een halve aanhanger weer huiswaarts wordt gestuurd? Of 
dat u als zelfstandig ondernemer na een dag hard werken 
rond half zes met een aanhangwagen vol afval zit en het 
afvalbrengstation al weer gesloten is? Of dat u als ZZP’er 
bij het krieken van de dag een aanhanger vol afval weg wilt 
brengen maar dat het afvalbrengstation nog niet geopend 
is vanwege de hantering van kantoortijden? 

‘De klant moet zich ook koning voelen bij een 
milieustraat’
Als de voorbeelden in bovenstaande alinea u bekend 
voorkomen, wordt het echt tijd om uw blik op Stadska-
naal Recycling te richten: van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 
13.00 uur. "En altijd vriendelijk en hulpvaardig, ook vlak 
voor sluitingstijd!" benadrukt bedrijfsleider Bas de Kok, die 
dagelijks op de locatie aanwezig is. 

"Wij treden de klant altijd tegemoet met een houding 
van ‘hoe kunnen wij u helpen?’, want de klant moet zich 
ook koning voelen bij een milieustraat. Laat dat duidelijk 
zijn! En ik kan nu al beloven dat als het komende zomer 
warm wordt, iedereen die afval stort gratis een ijsje of wat 
te drinken krijgt aangeboden. Bij Stadskanaal Recycling 
proberen we het onze klanten zo aangenaam mogelijk te 

maken. En helemaal omdat wij volgend jaar de prijzen niet 
gaan verhogen en dus in de meeste gevallen goedkoper 
zijn dan de milieustraat van de gemeente. Een kleine een-
assige aanhangwagen blijft gemiddeld een tientje kosten 
bij ons. Kortom, een bezoekje aan Stadskanaal Recycling 
levert altijd voordeel op." 

‘Met deze locatie kunnen we heel mooi de mensen in 
Groningen en Drenthe bedienen’
Eigenaar Rutger van Lier van Stadskanaal Recycling BV zag 
met mede-eigenaren Catharinus Sandstra, Evert Schone-
veld en Ronald Sijpkes (afval en transportondernemer in 
Stadskanaal) gelijk de potentie van deze recyclingloca-
tie en milieustraat in Stadskanaal. De vier enthousiaste 
en creatieve ondernemers denken vooral in kansen en 
mogelijkheden. "Met deze locatie kunnen wij iedereen in 
Groningen en Drenthe heel mooi bedienen", zegt Rutger. 
"Met onze andere locatie in Sneek (Sneek Recycling) be-
dienen wij al geruime tijd onze klanten in Friesland. Naast 
onze recycling-locaties voor de drie noordelijke provincies 
bieden wij ondernemers nog veel meer: een transportbe-
drijf voor het vervoer van afval door heel Nederland, een 
bedrijf in de metaalrecycling, een bemiddelingskantoor 
voor de handel in diverse afvalstromen en een bedrijf wat 
gespecialiseerd is in verhuur van afvalcontainers met een 
landelijke dekking, middels diverse vestigingen in alle 
provincies." 

‘U hoeft het afval niet te sorteren, dat doen wij wel voor 
u, want gemak dient de mens’ 
Bij veel milieustraten en afvalbedrijven willen ze graag dat 
u het afval zoveel mogelijk gescheiden komt brengen. Bij 
Stadskanaal Recycling doen ze niet moeilijk, en kunt u het 
afval gewoon ongesorteerd komen brengen. Gemak dient 
immers de mens, en dus wordt het afval voor u gesorteerd. 
Zo kunt u onder andere de volgende soorten afval komen 

brengen: bouw- en sloopafval, inboedel, grofvuil, restafval, 
bedrijfsafval, groenafval, tuinafval, grond, dakafval, hout, 
puin, oud ijzer en metalen. "Met Stadskanaal Recycling 
laten we zien dat we op een zeer verantwoorde manier 
kunnen omgaan met afval", legt Rutger uit. "En ondanks 
de scherpe prijzen die wij hanteren er met zijn allen toch 
een boterham aan kunnen verdienen. Dat heeft vooral te 
maken met onze efficiënte manier van werken en onze 
uitstekende contacten in de afvalbranche. Hierdoor heb-
ben wij bijzonder goede tariefafspraken met bijvoorbeeld 
hout-recycelaars en verbrandingsovens. Onze scherpe 
inkooptarieven kunnen we natuurlijk mooi vertalen in een 
scherpe prijs richting de klant." 

‘Plaatsing van afvalcontainers, in Groningen en Drenthe, 
binnen 1 dag, en ook op zaterdag’ 
De uitstekende contacten en de scherpe inkooptarieven 
bij de verschillende recyclingbedrijven door heel het land, 
maken het tevens mogelijk om tegen heel scherpe tarieven 
rolcontainers voor bedrijfsafval en afvalcontainers voor 
bouwafval bij Stadskanaal Recycling te huren. "Plaatsing 
van afvalcontainers binnen 1 werkdag, soms dezelfde dag 
nog, ook op zaterdag, en eventueel de mogelijkheid tot 
levering in heel Nederland!", voegt Rutger er aan toe. "Zo 
plaatsen wij al een 3 kuub puincontainer voor 99 euro, 
exclusief btw, maar inclusief het puinafval, plaatsen en 
ophalen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van onze 
containerauto met laadkraan om het afval voor de deur te 
laten opknijpen, als het de klant door omstandigheden niet 
lukt om de container zelf te vullen." 

www.stadskanaal-recycling.nl 
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) 
voor bedrijf en particulier is gevestigd aan de Wagenmaker 
8 in Stadskanaal en is heel toegankelijk voor auto, aan-
hangwagen en vrachtauto. De mannen van Stadskanaal Re-
cycling zijn te bereiken op telefoonnummer 0599-253012 
of 06-34216050 (ook voor een berichtje via WhatsApp). 

Voor meer informatie over rolcontainers voor bedrijfsafval, 
afvalcontainers van 3 tot en met 40 kuub of het zelf komen 
brengen van afval kunt ook even een kijkje nemen op de 
Facebookpagina van Stadskanaal Recycling of op  
www.stadskanaal-recycling.nl waar u met een paar muis-
klikken ook digitaal een afvalcontainer kunt huren.  

Afval storten als een koning en voor 
iedereen een ijsje!
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Autotaalglas Emmen helpt klant van begin tot eind
EMMEN - Service en klantgerichtheid 
staan bij Heino Rosevink en zijn team van 
Autotaalglas Emmen hoog in het vaandel. 
Alles wordt voor de klant geregeld: van het 
eerste contact over bijvoorbeeld een ster-
retje in de ruit tot aan de contacten met de 
verzekeringsmaatschappij.

Door Eline Lohman

Autotaalglas Emmen is een tijdje dicht 
geweest, maar is nu weer helemaal in de 
lucht. Tot grote tevredenheid van Heino, 
die geen onbekende in de branche is. “Wij 
vervangen alle autoruiten voor bijna alle 
verzekerings- en leasemaatschappijen. Is 
jouw auto uitgerust met ADAS en wordt er 
een nieuwe voorruit geplaatst, dan moet 
het camerasysteem in de voorruit weer 
perfect werken. Daar zorgen we voor bij 
Autotaalglas. Wij kalibreren deze systemen 
– volgens de richtlijnen van autofabri-
kanten – na een voorruitvervanging. Door 
alle functies weer goed in te stellen, gaan 
mensen weer veilig op weg. Na kalibra-
tie ontvangen mensen een certificaat als 
garantie dat alle functies weer doen wat 
ze moeten doen. Dat is heel belangrijk; 
kalibreren wordt nog wel eens onderschat. 
Als je het niet kalibreert, dan kan het zo 
zijn dat rijhulpsystemen niet meer goed 
werken. Veel mensen zijn er niet van op de 
hoogte dat zaken als lane-assist en regen-
sensoren in de ruit zitten. Voor deskundige 
ruitreparatie en ruitvervanging ben je bij 
ons aan het juiste adres. Wij zijn expert in 
ruitreparaties; we zijn hier immers elke dag 
mee bezig.”

Klantvriendelijkheid en –tevredenheid 
vindt Heino het belangrijkste binnen zijn 

bedrijf. “Wij komen afspraken na en doen 
wat we zeggen. Als een klant binnenkomt, 
helpen we hem of haar direct. En als we 
iets niet kunnen, dan zoeken we naar een 
oplossing. Service staat bij ons bovenaan. 
Dat vind ik ook het mooie van dit werk: 
mensen tevreden stellen. Ik vind het fijn 
als mensen die met een probleem bij ons 
komen, weer blij de deur uit gaan. Met een 
gerepareerde en gekalibreerde ruit uiter-
aard! Dankzij de kwaliteit die we leveren. 

Wij doen alles voor de klant. Inclusief het 
contact onderhouden met de verzekerings-
maatschappij.”

Ofwel: Autotaalglas Emmen lost van begin 
tot eind het probleem op voor de klant. 
En dat dicht bij huis. Heino: “Voorheen 
moesten mensen best ver rijden voor een 
reparatie aan hun autoruit. Ik merk dat ze 
blij zijn dat dit nu weer dicht bij huis kan, in 
Emmen. De regio Emmen was voor mij nog 

wel onbekend terrein, maar ik leer Emmen 
steeds beter kennen en wil heel graag een 
succes maken van Autotaalglas Emmen.”

Voor meer informatie over Autotaalglas en 
de mogelijkheden op het gebied van re-
paraties aan ruiten en meer, zoals koplam-
pen polijsten en anti-diefstal beveiliging 
aanbrengen voor de kentekenplaat, kan 
gekeken worden op de website www.auto-
taalglas.nl/vestiging/autotaalglas-emmen

Foto: Martin Zaagman
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Autoservice Drentse Monden heeft karakter van 
ouderwetse dorpsgarage
NIEUW-WEERDINGE  - Autoservice Drentse Monden in Nieuw-Weerdinge is een allround, 
universeel autobedrijf waar mensen terecht kunnen met alle merken auto’s en in het 
bijzonder van het merk Suzuki. Hierin is Autoservice Drentse Monden gespecialiseerd.

Door Eline Lohman

Autoservice Drentse Monden is een garage 
waar persoonlijke aandacht en kwaliteit 
steeds voorop staan, vertelt eigenaar Je-
roen Nienhuis. “Wij bieden een uitgebreid 
pakket van producten en diensten aan. 
Onder andere de verkoop van gebruikte 
auto's, onderhoud, reparatie, APK-keuring, 
airco-onderhoud en bandenservice. Van A 
tot Z kunnen mensen bij ons terecht voor 
alles dat met auto’s te maken heeft. Voor 
de banden hebben we een eigen opslag, 
daar kunnen mensen hun zomer- en winter-
banden kwijt.”

De kleinschaligheid is de kracht van Auto-
service Drentse Monden, zegt Jeroen. “Wij 
hebben het karakter van een ouderwetse 
dorpsgarage: er hangt een echte dorps-
sfeer, vol gemoedelijkheid. We hebben dan 
ook veel klanten die uit het dorp komen. En 
uit omliggende plaatsen. 

Ik ben nu sinds 2016 voor mezelf bezig 
met mijn autobedrijf, nadat ik ervaring 
opgedaan heb bij andere bedrijven in 
deze branche. Het gaat goed – het klan-
tenbestand groeit nog steeds. Daar ben 
ik uiteraard erg blij mee. Het laat zien dat 
we op de goede weg zitten met Autoser-
vice Drentse Monden. Fijn ook dat we nog 
altijd nieuwe klanten trekken, waaronder 
zakelijke. Het klantenbestand is daarmee 
erg gevarieerd.”

Die klanten kunnen rekenen op een uit-
eenlopende service. Zo krijgen zij tijdens 
een reparatie aan de auto altijd gratis een 
leenauto mee, krijgen ze een exacte prijs-
opgave vooraf als zij dat willen en kunnen 
ze er zeker van zijn dat ze altijd kwaliteits-
onderdelen in de auto krijgen. En is er een 
keer meerwerk, dan wordt er altijd over-
legd, zodat klanten niet voor verrassingen 
komen te staan wanneer zij hun auto weer 
op komen halen bij Autoservice Drentse 
Monden na een reparatie of onderhoud.

Jeroen sleutelt zelf ook mee aan auto’s, 
naast de inzet van leerling Giovanni Smit. 
Autoservice Drentse Monden – dat lid is 
van Bovag - is namelijk een erkend leerbe-
drijf, wat inhoudt dat jonge monteurs een 
kans krijgen binnen het bedrijf. 

Jeroen: “Klanten kunnen erop vertrouwen 
dat vakmensen aan hun auto werken. Onze 
monteurs zijn uitstekend opgeleid en heb-
ben kennis om alle automerken uitmuntend 
te onderhouden.”

Voor meer informatie kan gekeken 
worden op de website 
autoservicedrentsemonden.nl. 

Wie telefonisch contact op wil nemen, 
kan bellen naar 0591 - 52 75 12.

Foto: Martin Zaagman
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Schomaker TV AUDIO WITGOED in Emmen is de 
expert in tv’s, audio en witgoed
EMMEN – Al sinds 1983 is Schomaker TV AUDIO WITGOED een expert in producten als televisies, 

audio en witgoed. Bert Schomaker startte het bedrijf en momenteel neemt zijn zoon Simon Schoma-

ker de zaak over van zijn vader. Zijn missie: de continuïteit van Schomaker TV behouden, het beste 

bedrijf blijven op het gebied van reparatie, service en verkoop van TV Audio en Witgoed producten 

in Emmen en omgeving. 

Door Eline Lohman

Bert Schomaker was op jonge leeftijd al geïnteres-

seerd in techniek en heeft daar zijn passie van 

gemaakt door een winkel te beginnen in aanvan-

kelijk alleen tv’s, later kwam daar audio en wit-

goed bij. Mensen kunnen allerlei producten kopen 

in de winkel en wanneer het nodig is, kunnen er 

reparaties gedaan worden door deskundige, eigen 

monteurs.

Een mooi bedrijf om voor te werken, vindt Simon. 

“Vijf jaar geleden ben ik bij het bedrijf van mijn 

vader gekomen. Ik wil graag de kwaliteit en de 

service waar we om bekend staan, behouden. Zo 

geldt nog steeds: vanmorgen gekocht, vanmid-

dag thuis gebracht. Kort geleden hebben wij een 

nieuwe uitstraling gekregen in de winkel. Zo is er 

een nieuw logo en we hebben aan de voorgevel 

een nieuw uiterlijk, dat verzorgd is door Quickre-

clame. Zo hebben we een frisse wind door de win-

kel heen waaien. Het is de bedoeling dat ik letter-

lijk en figuurlijk de zaak verder uit ga bouwen en 

vernieuwend te blijven voor de consument. 

Maar wel met behoud van continuïteit: 

mensen zijn altijd heel tevreden over onze 

service – klanten krijgen ons bijvoorbeeld 

persoonlijk aan de lijn als ze bellen - dus 

daar blijven we ons op richten. Net als op 

het feit dat we behoorlijk concurrerende 

prijzen kunnen aanbieden. Daarnaast zijn 

we graag bezig met energiezuinigheid en 

hebben wij ons dak voorzien van zonnepa-

nelen.”

‘We’, dat zijn nog altijd Bert en Simon, want 

waar het kan, helpt Bert nog mee in de 

zaak. Ook Simon steekt zelf de handen uit 

de mouwen: de 34-jarige, bezorgt ook pro-

ducten bij mensen thuis en sluit deze aan. 

En als het even kan, ondersteunt hij het 

team door zelf reparaties aan apparaten te 

verrichten. “Ik vind het fantastisch dat ik 

het bedrijf van mijn vader voort kan zetten. 

Gelukkig trekt de markt de laatste paar jaar 

goed aan, dat is fijn. Het scheelt dat we 

inmiddels een mooi, groot klantenbestand 

hebben weten op te bouwen. Mensen die 

een televisie bij ons kopen, schaffen ge-

regeld later ook nog witgoed of audio van 

ons aan. Of een koffiemachine van Nivona, 

want die maakt sinds een paar jaar ook 

deel uit van ons assortiment. Veel klanten 

komen speciaal voor een koffiemachine 

of lekkere koffie van St. Michel naar onze 

winkel toe. Wij onderhouden en repareren 

deze apparaten ook, zoals alle apparatuur 

die wij verkopen.”

Op de website schomaker-tv.nl kunnen 

mensen zich oriënteren op de producten 

die de winkel aan de Weerdingerstraat 196 

in Emmen aanbiedt. In de zaak zelf – waar 

gratis en voldoende parkeerplek voor de 

deur is - kunnen deskundige medewerkers 

een passend, persoonlijk advies geven. 

Voor meer informatie kan contact opge-

nomen worden met het telefoonnummer 

0591-610494.
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MijnOffiz in Klazienaveen adviseert klanten 
persoonlijk over verzekeringen
KLAZIENAVEEN – MijnOffiz in Klazienaveen bemiddelt onder meer in 
verzekeringen. En dat al bijna 25 jaar.

Door Eline Lohman

MijnOffiz is al 25 jaar geves-
tigd aan de Langestraat 156 in 
Klazienaveen. Voorheen werd 
de handelsnaam TDG Hypotheek 
Advies en TDG Assurantie Advies 
gehanteerd. Na uitbereiding met 
echtscheidingen in 2015 werd 
gekozen voor een nieuwe naam: 
MijnOffiz, inclusief een  nieuw 
logo en vernieuwde uitstraling. 
MijnOffiz Assurantiën bemid-
delt voor bijna alle verzekeraars, 
vertelt Theo van der Molen, 
verzekeringsadviseur bij MijnOffiz. 
“Particulieren kunnen bij ons te-
recht voor allerlei verzekeringen: 
van inboedel tot auto en van reis 
tot opstal. Ook bedrijven kunnen 
aankloppen voor het regelen van 
verzekeringen. Relaties kunnen 
hun schade melden bij ons en wij 
wikkelen vervolgens de schade 
af. Verder bieden we een speciaal 
tarief voor jongeren als het gaat 
om een autoverzekering: wij hel-
pen deze doelgroep met korting 
en het opbouwen van schadevrije 
jaren tegen een inkooppremie. 

Zo proberen we jongeren een 
beetje op weg te helpen; de 
kosten van een auto zijn vaak 
niet gering en we willen deze 
doelgroep dan ook juist tegemoet 

komen door en extra lage premie 
aan te bieden. Het bijzondere 
aan MijnOffiz Assurantiën is dat 
het advieswerk en de adminis-
tratie nog op de ouderwetse 
manier plaatsvinden. Maar wel 
met ondersteuning van de meest 
uitgebreide en professionele 
software ondersteuning. Daar 
wordt dagelijks heel veel geld in 
geïnvesteerd.”

Met ‘ouderwets’ bedoelt Theo 
persoonlijke aandacht. Want die 
wordt heel belangrijk gevonden 
bij MijnOffiz. “Met de ouderwetse 
manier bedoel ik dat er nog echt 
een op maat gesneden offerte 
gemaakt wordt op kantoor. In alle 
rust neemt de adviseur de tijd om 
het scala aan mogelijkheden te 
onderzoeken om vervolgens een 
maatwerk offerte te maken. Dat 
begint allemaal met een grondige 
inventarisatie, het liefst bij de 
klant thuis. Met een kladblok op 
tafel schrijf ik alles op en ver-
volgens maak ik op kantoor de 
offerte. Ik zie in de klant de mens 
die graag een verzekeringspro-
bleem zo goed mogelijk opgelost 
ziet. En voor het bedenken van 
een oplossing moet je rustig de 
tijd nemen, met aandacht voor 
de persoon en welke risico's hij 
zelf kan en wenst te dragen. Het 

afsluiten van een verzekering of 
het maken van een offerte is niet 
snel een inventarisatie maken en 
afsluiten met een paar klikjes op 
de voorgeprogrammeerde keuze 
vakjes. Er komt veel meer bij 
kijken.”

Ofwel: Theo gaat goed in op de 
details. “Dat is belangrijk; je moet 
als klant de details weten als 
het gaat om verzekeringen. Een 
voorbeeld hiervan is het verzeke-
ren van zonnepanelen. Zo vertel 
ik klanten een aantal zaken waar 
op gelet moet worden; van het 
feit dat je als huurder zonnepane-
len aanvullend moet verzekeren 
tot aan het gegeven dat voor de 
verzekering de zonnepanelen vast 
moeten zitten aan het huis zitten. 
Of bijvoorbeeld een tuinhuis. 
Mensen moeten wel weten dat 
als deze een bepaalde grootte 
hebben, dat mensen dit dan apart 
moeten vermelden bij hun ver-
zekeraar. Zo niet, dan zijn ze niet 
gedekt als er iets met het tuinhuis 
gebeurt.”

Theo benadrukt hiermee het 
belang van een goede, persoon-
lijke inventarisatie en deze zal  
hij dan ook altijd maken. “Een 
goede inventarisatie kan niet met 
een paar klikken via internet – de 
ouderwetse methode van mee-
denken over wat belangrijk is, is 
voor ons de juiste. De emotie van 

de klant laat ik ook meewegen. Als 
iemand bijvoorbeeld een bijzon-
der horloge of schilderij heeft met 
emotionele waarde, dan adviseer 
ik om dit extra te verzekeren.”

Dit mag dan ouderwets worden 
genoemd, op een positieve 
manier, maar de bereikbaarheid 
is dat geenszins. Theo: “Mensen 
mogen altijd een beroep op ons 
doen, zeven dagen per week, 24 
uur per dag. Zij mogen mij altijd 
appen. Soms komen klanten bij 
ons kantoor in Klazienaveen bin-
nenlopen met een schadeformu-
lier. Ook geen probleem – wij hel-
pen deze klanten waar mogelijk 
direct. Daar doen wij niet moeilijk 
over. Bij de schadeafwikkeling 
staat het belang van de klant 

voorop. De voorwaarden worden 
op voorhand goed doorgenomen 
zodat de verzekeraar gecontro-
leerd wordt op de afhandeling en 
de beoordeling van de dekking. 
En dat doen we allemaal al 25 
jaar, want in mei 2022 bestaan we 
al zo lang. Daar willen we zeker 
niet aan voorbij gaan. In die 25 
jaar is de assurantieportefeuille 
heel erg groot geworden. Toch 
kennen wij bijna alle relaties. “

Meer informatie over MijnOffiz 
kan verkregen worden via het 
telefoonnummer 0591-390777  
of via het e-mailadres  
info@mijnoffiz.nl. Of kom eens 
langs in het kantoor in Klaziena-
veen!

Foto: Martin Zaagman
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Beter ga je
voor  
Quality 
Rijopleidingen!
Wil je geld overhouden een veilige weggebruiker 
worden, geen lange wachttijden en snel je rijbewijs in 
de pocket hebben? Maak dan gebruik van, deze Einde-
jaarsactie inclusief een 1 dag cursus auto-theorie met op 
dezelfde dag je theorie-examen! 

We geven rijles in de 
provincies Groningen en 
Drenthe! Examenplaatsen 
Emmen, Assen en Winscho-
ten! Maak vrijblijvend een 
afspraak voor een GRATIS 
proefles! Voor meer Info 
0619950087 Bellen, appen, 

mailen of stuur een PB!
Team Quality Rijopleidingen

Actieprijs is geldig tot 31 
december 2021. Nu aan-
melden en in 2022 starten?  
Geen probleem!
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The story of Doré-Mie in Klazienaveen
Ondanks allerhande aan corona gerelateerde nare berichten,  hebben wij als kersverse 
eigenaren van een nieuw te openen Japans restaurant in Klazienaveen, toch besloten 
om van start te gaan, zij het in afgeslankte vorm. Oftewel vooralsnog blijft het restau-
rant  gedeeltelijk gesloten voor het ter plekke nuttigen en wordt er alleen  gekookt 
voor afhaal en bezorgen (Take-Away&Delivery).  Dit is hét  onderdeel dat onder  de 
huidige omstandigheden wel kán en mág plaats vinden en waarvan we hopen dat dit op 
zaterdag 18 december van start zal gaan.

Uiteraard hadden wij iets geheel anders 
in gedachten met een grootse opening, 
bombarie  en tierelantijnen, maar Corona 
maatregelen gooien roet in het eten. Echter 
willen wij dit (voor ons) heugelijke feit, en 
voor Klazienaveen en omgeving, unieke 
nieuwe concept, niet geheel geruisloos 
voorbij laten gaan en onder passende 
omstandigheden in ieder geval via de (tra-
ditionele) media kenbaar maken.  Uiteraard 
zijn zij ook welkom om binnen de passende 
kaders, een kijkje ter plekke te  komen 
nemen.  Een grootse opening  is onder hui-
dige omstandigheden niet mogelijk en niet 
verantwoord en dus verschuiven we die 
naar een later tijdstip wanneer de maatre-
gelen enigszins versoepeld zijn. Tot die tijd 
dus  Take Away & Delivery.
What is the story of Doré- Mie ?
Do ré mi staat vrij vertaald uit het Japans 
voor  ‘doe opnieuw’ en Mie is een verwij-
zing naar Japanse/Chinese  pasta.  Oftewel 
we zien graag dat mensen na een eerste 
keer proeven/kennis maken,  blijven terug 
komen. Daarnaast ligt  DoRé-Mie makkelijk 
in het gehoor en is makkelijk te onthouden 
met een knipoog naar de wel bekende  
toonladder. 
  
Doré-Mie bestaat uit  Ilse Kiers en Martin 
Hofstede, beide afkomstig uit en woonach-
tig in Klazienaveen. Het idee is ontstaan 
nadat Ilse  vorig jaar zonder werk kwam te 
zitten als gevolg van de lockdown maatre-

gelen voor de Horeca. Ilse had  zich in de 
jaren daarvoor in meerdere kookwedstrij-
den als onderdeel van het Kook Excellentie 
programma, op zowel nationaal als interna-
tionaal niveau in de kijker weten  te spelen 
als talentvolle (Chef) kok.  

In plaats van bij de pakken neer te gaan 
zitten, werd de handschoen opgepakt 
en gestart met een marktonderzoek naar 
mogelijkheden van een eventueel eigen 
initiatief in de Horeca in Drenthe, Zuid-Oost 
Drenthe, Gemeente Emmen dan wel Klazie-
naveen. Dat het uiteindelijk Klazienaveen is 
geworden berust op toeval en het  feit dat 
er in Klazienaveen (nog) geen Japans eten 
lokaal verkrijgbaar was en er niet al te gek 
veel Horeca mogelijkheden in het alge-
meen zijn waar je op je gemak lekker uit 
eten kunt gaan. Vandaar de keuze. Martin 
Hofstede daarentegen is al  sinds eind vo-
rige eeuw werkzaam als ondernemer in zo-
wel binnen- als buitenland en zag in Ilse de 
ideale partner om juist in zijn woonplaats 
een eigen zaak op te kunnen bouwen.
Doré-Mie is geschoold op de Japanse keu-
ken, waarvan Sushi uiteraard een belangrijk 
onderdeel van uitmaakt. Echter zijn er 
tevens een aantal bekende vlees gerech-
ten aan de kaart toegevoegd, om ook de 
mensen tegemoet te komen die wat meer 
moeite hebben met Sushi, dan wel het nog 
niet geproefd hebben.  Met een open keu-
ken, een smaragd groene inkleuring, een 

crème achtergrond,  authentieke beelden 
van oud-Klazienaveen en een zwevende 
bar  is getracht om een gezellige omgeving 
te creëren waar je je zelf thuis voelt en 
die uitnodigt voor een lekkere hap of bite. 
Uiteraard is men ook welkom voor een lek-
kere bak goede, authentieke bonen koffie 
of Cappuccino en een goed verhaal.  De 
bedoeling is uiteindelijk om een volwaardig 
restaurant te draaien  in combinatie  met 
een Take-Away & Delivery van de Sushi..

Transparant 
Onder het motto eerlijkheid duurt het 
langst, is er dan ook bewust gekozen voor 
een OPEN Keuken met zwevende bar zodat 
men kan zien wat er daadwerkelijk gebeurd 
in de keuken en dat álle producten écht 
VERS zijn,  ter plekke VERS bereidt wor-
den en zoveel mogelijk LOKAAL ingekocht 
worden.  

Verder wordt er bij  Dore-Mie 100%  ELEK-
TRISCH gekookt  (en dus GASLOOS) en dat 
het bedrijf gerund wordt door Vrouwen.  
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En de bekende grote opruiming is weer begonnen!
Voor de mooiste ondermode, lingerie, nachtkleding 
en badkleding ga je naar Kloppenburg Bodyfashion in 
Emmer-Compascuum, dé speciaalzaak in de regio 
Door Miranda Wolters
Kloppenburg Bodyfashion aan de Runde Noordzijde in Emmer-Compascuum is al sinds 
vele decennia een begrip in de omgeving. Je vindt er lingerie en badmode voor dames, 
nachtkleding voor dames en heren en ondergoed voor iedereen!
 
“Onze klanten komen vanuit de hele regio, 
niet alleen vanwege het feit dat we een 
breed scala aan A-merken bodyfashion 
verkopen, maar ook vanwege het feit dat 
bijvoorbeeld een kwalitatief goede heren-
pyjama, slip, of boxershort tegenwoordig 
niet meer op heel veel plekken te verkrij-
gen is”, vertelt Sandra Kloppenburg. Zij is 
samen met haar ouders Geert en Roelie 
eigenaresse van de zaak. “Zo komen onze 
klanten zelfs vanuit Borger, Stadskanaal, 
Schoonebeek, of Nieuw-Amsterdam naar 
Emmer-Compascuum.” De keuze is bij Klop-
penburg Bodyfashion erg groot. We hebben 
vele bekende merken zoals Sloggi, Schies-
ser, Ten Cate, Prima Donna, Mey, Marie Jo, 
Anita, Triumph, Chantelle en Passionata 
naast elkaar, ieder met zijn eigen sterke 
punten. Daarmee biedt Kloppenburg Bo-
dyfashion dus voor elk wat wils. “En dat is 
ook waarbij één van onze sterkste punten 
naar voren komt; jarenlange ervaring, want 
een goed en gedegen advies is zeker bij 
aankoop van een BH heel belangrijk.”, zegt 
Sandra. “Daarbij luisteren we natuurlijk 
naar de wensen van de klant: wel of geen 
beugel, voorgevormd of juist niet, welke 
kleur en welk model? heartshape of mis-
schien een balconette..? De juiste maat en 

pasvorm is het allerbelangrijkste, want een 
slecht zittende BH draagt niet comfortabel 
en flatteert ook niet.” Mocht er ondanks het 
grote assortiment toch iets niet voorradig 
zijn, wordt het met alle plezier besteld. 
Voor Sandra en het team van vakkundige 
medewerksters is het heel belangrijk dat 
iedere klant blij en tevreden de winkel 
verlaat en veel plezier van zijn of haar 
aankoop heeft. 

Homewear en zwemkleding
Kloppenburg Bodyfashion is een van de 
weinige speciaalzaken in de regio die een 
grote collectie nachtmode, badjassen en 
homewear in huis heeft. We dragen thuis 
steeds vaker een comfortabele pyjama, of 
fijn huispak en gaan er soms zelfs gewoon 
de deur mee uit om even een boodschap 
te halen. “Daar heeft corona en het vele 
thuiswerken natuurlijk aan bijgedragen”, 
aldus Sandra. Ook hebben we, zelfs in 
de winter, een grote collectie badmode. 
Sandra: “Zwemkleding verkopen we het 
hele jaar door, we hebben hele mooie 
badpakken, óók chloorbestendige, bikini’s 
en tankini’s van de merken Tweka, Prima 
Donna Swim en Sunflair.” Parkeren voor de 
deur van de winkel is gratis en de service 

van Kloppenburg gaat ver. Ga je liever de 
deur niet uit? Bel even met de winkel om 
je wensen door te geven. Indien gewenst 
sturen we je bestelling op, of we komen 
graag in de regio op afspraak langs, zodat je 
thuis op je gemak iets naar wens kunt uit-
zoeken. Service die hoort bij een speciaal-
zaak als dat van Kloppenburg Bodyfashion. 
Op dit moment is de familie Kloppenburg 
overigens nog op zoek naar een parttime 
medewerkster ter uitbreiding van het team. 
Is verkopen van bodyfashion iets voor jou? 
Stuur een sollicitatiebrief, bel gerust, of 
loop even binnen ! 

Grote opruiming 
Deze week is de bekende grote opruiming 
weer van start gegaan en dat betekent 
kortingen van 10 tot 50% op vrijwel de 

hele collectie. Dus ben je nog op zoek naar 
een mooi cadeau voor onder de kerstboom, 
dan is dit een perfect moment voor een 
bezoek aan de winkel. Geef een luxe linge-
rieset, stoere boxershort, pyjama, badjas, of 
cadeaubon met Kerst en succes is gegaran-
deerd! 

De familie Kloppenburg en medewerksters 
wensen je fijne feestdagen en een (w)
ondergoed 2022!

Kloppenburg Bodyfashion 
Runde Noordzijde 95 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 - 351 798 
www.facebook.com/ 
kloppenburgbodyfashion

Foto: Martin Zaagman



Feestelijk en smaakvol tafelen met vlees van
Slagerij Veenhoven in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters 
Ambachtelijk vakmanschap staat in de slagerij van Jouke Veenhoven het hele jaar door 
hoog in het vaandel, je vindt er immers altijd de lekkerste vleesproducten. Maar de 
decembermaand is natuurlijk dé maand waarin er extra tijd en aandacht is voor lekker 
en lang tafelen en de mogelijkheden daarvoor zijn eindeloos.  

“De traditionele gourmet of fondue is nog 
altijd even populair, zowel tijdens Kerst 
als Oud-en Nieuw”, aldus Jouke, “maar wat 
natuurlijk ook nog steeds kan in deze tijd 
van het jaar is barbecueën. Wij noemen 
dat dan de Low&Slow winterbarbecue en 
men vindt daarvoor bij ons de mooiste 
stukken vlees zoals een Tomahawksteak 
of een Beercan Chicken.” Eventueel kan de 
barbecue worden aangevuld met heerlijke 
bijgerechten zoals verschillende salades of 
een zoete aardappelschotel of met oma’s 
aardappelkunst. Deze laatste gerechten 
hoeven thuis alleen nog maar even kort in 
de oven bereid te worden en ze worden 
geleverd in ovenbestendige schalen, lekker 
en gemakkelijk! Lekker en gemakkelijk zijn 
ook alle andere hoofdgerechten die Slagerij 
Veenhoven voor u bereidt. Iedere week 
is er een maaltijd van de week zoals een 
stevige stamppot met fijngegaard rund-
vlees en ambachtelijke rookworst maar er 
is daarnaast ook nog veel keuze in andere 
kant-en klaar maaltijden. Ideaal wanneer u 
zelf geen tijd, zin of mogelijkheid heeft om 
zelf te koken. 

Bijzondere tijden
Het afgelopen jaar is voor vrijwel ieder-
een een bijzonder jaar geweest, vanwege 
corona was en is er veel onzekerheid en 
dat maakte dat we veel van onze tijd thuis 
hebben doorgebracht en dus ook veel 

meer tijd samen aan tafel doorbrachten. 
“Voor ons betekende het dat we ontzettend 
drukke tijden achter de rug hebben”, zegt 
Jouke hierover, “en dat is mooi maar we 
zouden natuurlijk liever zien dat de horeca 
weer gewoon open mag zijn en dat alles 
weer als vanouds kan gaan. Helaas is dat op 
dit moment nog steeds niet het geval.” Het 
afgelopen jaar kon men de zogenaamde 
‘overlevingstassen’ bestellen, deze tassen 
waren in eerste instantie bedoeld om de 
weken waarin de slagerij gesloten was van-
wege vakantie te ‘overleven’ want ze waren 
gevuld met voldoende vlees om tijdens 
die weken van te kunnen eten. Later kwam 
daar de BBQ-tas bij en vanwege het succes 
toen zal dit idee ook volgend jaar weer 
terugkomen. Jouke: “We gaan tijdens de 
maanden januari, februari en maart iedere 
maand voor een tas vol lekkers zorgen die 
zowel in de winkel als online te bestellen 
zijn.” 

Inmiddels kunnen er voor Kerst helaas geen 
bestellingen meer doorgegeven worden 
maar heeft u gezellige plannen voor Oud- 
en Nieuw en wilt u daarvoor een lekkere 
gourmet of fondueschotel bestellen? U 
kunt uw bestelling tot 28 december 12.00 
uur in de winkel of online doorgeven. Van-
zelfsprekend is er trouwens ook veel keuze 
in verschillende soorten hapjesschalen, ook 
voor een klein gezelschap. Bijzonder in het 

assortiment is de smikkelsteen, dit is een 
ovenvaste steen met daarin 6 verschillende 
soorten hapjes die u thuisgemakkelijk in de 
oven warm kunt maken. De smikkelsteen 
wordt inclusief 3 ambachtelijke sausjes 
geleverd en u vindt op de steen o.a. sma-
kelijke saté balletjes en spare ribs voor 6 
tot 8 personen. Advies van Jouke is vooral 

om tijdig te reserveren of te bestellen in 
verband met de beperkte voorraad. 

Slagerij Veenhoven 
Runde NZ 100  |  Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 - 35 25 74 
www.slagerijveenhoven.nl 
info@slagerijveenhoven.nl

Foto: Martin Zaagman



Altijd een goede en lekkere kop koffie uit uw
automaat dankzij de kennis en kunde van
Koffieservice Moes  in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters
Wij Nederlanders zijn de grootste koffieleuten ter wereld, 
gemiddeld drinken we zo’n 3 koppen koffie per dag en 
70% van de koffiedrinkers drinkt zijn of haar koffie het 
liefste gewoon thuis. Steeds meer mensen hebben een 
volautomatische koffiemachine in huis die voor ieder 
kopje koffie de juiste hoeveelheid bonen maalt en zo dus 
keer op keer een heerlijk kop verse koffie zet. Maar dan 
moet die machine natuurlijk wel goed werken. 

Daar zorgt Patrick Moes van Koffieservice Moes in Emmer-
Compascuum voor. “Want niets is vervelender dan er ’s 
morgens na het opstaan achter komen dat je koffiemachine 
niet meer werkt of hapert”, aldus Patrick. Voor een goed 
werkende koffiemachine is het belangrijk om deze regel-
matig een onderhouds- of servicebeurt te geven. Goed 
onderhoud aan uw koffiemachine zorgt er niet alleen voor 
dat deze langer meegaat maar voorkomt daarnaast ook 
lekkage en een slechte koffiesmaak. “Tijdens zo’n onder-
houdsbeurt haal ik de machine uit elkaar en kijk ik alles 
na. De O-ringen en ventielen worden gecheckt en vervan-
gen en ook wordt het maalwerk nagekeken en opnieuw 
ingesteld zodat de machine daarna weer helemaal tiptop in 
orde is.” legt Patrick uit. 

Werkt uw koffiemachine plotseling helemaal niet meer 
dan kan deze volgens Patrick in principe altijd gerepa-
reerd worden. “Ik ga daarbij samen met de klant wel altijd 
even na of de kosten hiervoor in verhouding zijn met de 
aanschafprijs en leeftijd van de machine”, zegt hij hierover. 
“Ik onderzoek eerst wat het probleem precies is en breng 
de klant altijd even op de hoogte van de te verwachten 
reparatiekosten zodat we niet voor verrassingen komen te 
staan.” Reparaties worden altijd zo snel mogelijk uitge-
voerd en Patrick repareert machines van alle voorkomende 

merken maar is gespecialiseerd in het onderhouden en 
repareren van de merken Jura, Nivona, Gaggia, Saeco, 
Siemens, Bosch, Rheavandors, Animo en nog een aantal an-
dere. Waarbij het overigens niet uitmaakt of het om een in-
bouwmachine gaat of niet. Onderdelen van de merken Jura 
en Nivona zijn vrijwel altijd op voorraad, voor de andere 
merken moeten deze soms besteld worden. Ook storingen 
in het apparaat kan Patrick voor u verhelpen zodat u snel 
weer van uw vers gezette koffie kunt genieten.

U vindt Koffieservice Moes in Emmer-Compascuum samen 
onder 1 dak met Leico Koffie. Leico koffie is gespeciali-
seerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte koffiema-

chines en u kunt er ook terecht voor de beste en lekkerste 
koffiebonen. Beide hebben ze hun eigen website waarop u 
meer informatie kunt vinden. Wanneer de winkel gesloten 
is kunt u Patrick voor onderhoud of reparatie aan uw kof-
fiemachine ook bereiken op zijn 06-nummer. U bent van 
harte welkom aan het Oosterdiep w.z. 9, de koffie staat 
natuurlijk voor u klaar!  

Koffieservice Moes 
Oosterdiep w.z. 9  |  Emmer-Compascuum
Tel: 06 – 152 87 879   |  www.koffieservicemoes.nl 
info@koffieservicemoes.nl

Foto: Martin Zaagman



Op zoek naar de perfect passende 
(wandel)schoen? Je vindt ‘m bij Bijl Schoenen 
in Emmer-Compascuum 
Door Miranda Wolters
Het familiebedrijf Bijl verkoopt al zo’n 65 jaar schoenen. 
Zij weten dus als geen ander hoe belangrijk goed pas-
sende schoenen zijn omdat het voetklachten voorkomt. 
“Geen voet is hetzelfde”, zegt Klaas Bijl, “en dat is de 
reden waarom onze collectie schoenen zo groot is want 
we willen iedereen een goed passende schoen kunnen 
bieden.” In de schoenencollectie van Bijl Schoenen vindt 
je dus schoenen in alle soorten en maten, perfect passend 
in zowel de lengte als de breedte. 

Voor een paar goede en comfortabele schoenen bezoek 
je nog gewoon de winkel aan het Hoofdkanaal w.z. 32 in 
Emmer-Compascuum want een webwinkel is er niet. “Dat 
is ook waarmee we ons van de webwinkels onderscheiden 
want bij ons wordt je gewoon persoonlijk door één van 
ons te woord gestaan en is er alle tijd om het juiste paar 
schoenen te vinden. We horen ook van onze klanten terug 
dat ze de sfeer hier als fijn en prettig ervaren.” De afgelo-
pen 2 jaar zijn volgens Klaas wel jaren geweest waarin de 
creativiteit van vrijwel alle ondernemers flink op de proef 
zijn gesteld en dat heeft natuurlijk alles te maken met het 
coronavirus. “Wij hebben ons de afgelopen tijd daarom 
nog meer gespecialiseerd in de verkoop van wandelschoe-
nen”, vertelt Klaas. “Mensen trekken immers steeds meer 
de natuur in en wandelen is niet meer alleen populair 
onder de ouderen. We hebben niet alleen geïnvesteerd in 
het assortiment maar ook in onze kennis.” 

Wandelschoenen zijn overigens niet alleen geschikt voor 
lange wandelingen in de bergen maar zijn ook perfect om 
te dragen tijdens een lange shopsessie in de stad. Ze zijn 
waterdicht, hebben een hoog loopcomfort en zien er ook 
nog eens leuk uit. Bijl Schoenen levert wandelschoenen 
voor zowel dames als heren van onder andere de merken 

Meindl, Lowa en Stretchwalker en sinds kort ook van het 
Oostenrijkse topmerk Stadler. 

Bijl Schoenen levert overigens ook schoenen aan klanten 
die bepaalde afwijkingen aan de voet hebben. Om opti-
male service en goede voetzorg te kunnen bieden kun 
je er ook terecht voor podotherapie, orthopedie en is er 
een pedicure. De podotherapeut behandelt klachten die 
voortkomen uit afwijkingen van voeten en het looppa-
troon. Ook worden huid- en nagelaandoeningen behandelt 
en daarnaast geeft de podotherapeut ook preventieve 
adviezen. Qua orthopedie kun je rekenen op de vakkundig-
heid van Voetmax. Dit is een initiatief van orthopedisch 
schoentechnici en podotherapeuten. Door de intensieve 
samenwerking tussen deze disciplines en de specifieke 
kennis en vaardigheden gecombineerd in te zetten is men 

in staat om hoogwaardige en volledige voetzorg te bieden. 
Ook werkt Bijl Schoenen samen met Voetenpraktijk Anja in 
Barger-Oosterveld.

“Sinds kort hebben we ook ons team uitgebreid en wat 
verjongt”, lacht Klaas, “de dames en ik hebben op de 
winkelvloer versterking gekregen van Jordi en met die 
uitbreiding van het team zijn we erg blij, het geeft ook ons 
weer hernieuwde energie!” U bent als vanouds van harte 
welkom in de winkel aan het Hoofdkanaal W.Z. in Emmer-
Compascuum. 

Bijl Schoenen 
Hoofdkanaal W.Z. 32  |  Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 – 351 787  |  www.klaasbijl.nl 
klaas@klaasbijl.nl  

Foto: Martin Zaagman



Proef de winter bij Kwalitaria ’t Middelpunt in 
Emmer-Compascuum
De winter is het seizoen waarin we het liefst ‘stevige kost’ 
eten, gerechten die onze maag goed vullen en die lekker 
warm en kruidig zijn. Voor Kwalitaria is dat de reden om 
deze winter de waanzinnige winterproducten te introdu-
ceren, snacks en gerechten die helemaal bij het seizoen 
passen. 

Dat Kwalitaria geen ‘normale’ snackbar is wordt wel duide-
lijk als je de website bezoekt want behalve alle snacks en 
gerechten die je op de menukaart bij een snackbar kunt 
verwachten komt Kwalitaria ieder seizoen met een aantal 
bijzondere snacks en gerechten die dan tijdelijk verkrijg-
baar zijn. Behalve warme snacks en gerechten vind je op 
die menukaart trouwens ook lekkere belegde broodjes 
zoals een broodje filet americain, een broodje eiersalade 
of een broodje met pittige kipreepjes of een gebakken 
omelet. Heerlijk als (bedrijfs)lunch!

Vanaf deze week zijn de waanzinnige winterproducten ver-
krijgbaar bij Kwalitaria ’t Middelpunt, 6 nieuwe seizoens-
specialiteiten die je zeker weten zullen verrassen. Zo is er 
de truffelmayo kaas burger met echte Beemster kaas en 
de rendang kroket, een kroket gevuld met heerlijk indone-
sisch gekruid rundvlees. Maar er is ook nog de kip-kerrie 
wrap, een wrap gevuld met kipreepjes, gember marinade 
en huisgemaakte kerriemayonaise en een speciale friet, 
de kip-kerrie special. Kwalitaria bakt de allerlekkerste friet 
van Nederland, gemaakt van de heerlijke Hollandse agria 
aardappel. Lekker dik gesneden, vol van smaak én lekker 
krokant gebakken. Je proeft echt de smaak van aardappel. 
De kip-kerrie special is een friet die gegarneerd wordt met 
kipreepjes, gember marinade, gegrilde groenten, komkom-
mer en ook weer de huisgemaakte kerriemayonaise. Zowel 
de eerder genoemde kip-kerrie wrap als deze kip-kerrie 
special kunnen ook vegetarisch voor je bereid worden, 
hiervoor worden de kipreepjes vervangen door Kipstuckjes 
van de Vegetarische Slager. Steeds meer mensen kiezen 
ervoor om minder of geen vlees meer te eten en daarom 

heeft Kwalitaria sinds een tijdje voor alle burgers die 
op het menu staan ook een vegetarische variant en is er 
zelfs vega ijs verkrijgbaar in de snackbar. De Blue Butcher 
burger is een hamburger die vrij is van vlees maar nog 
altijd de bite heeft die je van een rundvleesburger ver-
wacht. Binnenkort hoopt Kwalitaria daarnaast ook nog een 
vegetarische vervanger te introduceren voor de kipburger, 
de ontwikkeling hiervan is in volle gang. Naast het ijs van 
Ben&Jerry’s verkoopt Kwalitaria nu ook vega ijs van The 
Lickin’ Company, heerlijk romig en 100% plantaardig ijs 
dat in 4 verschillende smaken verkrijgbaar is. Om je vin-
gers bij op te eten!  

De winteractie met de waanzinnige winterproducten is 
deze week van start gegaan en de seizoensspecialitei-
ten zullen nog tot maart verkrijgbaar zijn. Bij Kwalitaria ’t 
Middelpunt is het mogelijk om je bestelling telefonisch of 
online door te geven en je kunt ervoor kiezen om je bestel-
ling af te halen maar het laten bezorgen is ook een optie! 

Kwalitaria ’t Middelpunt 
Hoofdkanaal Westzijde 10 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 - 352 930 
www.kwalitaria.nl

Damian Veenstra en Naomi Veenstra (geen familie van elkaar), bedrijfsleiders in opleiding bij Kwalitaria ’t Middelpunt
Foto: Martin Zaagman



Voor huishoudelijke artikelen, speelgoed en de 
mooiste cadeaus ga je naar Marskramer,  
Top 1 Toys en By Karin in Emmer-Compascuum 

Door Miranda Wolters 
Met Marskramer, Top 1 Toys en By Karin bieden de 3 speciaalzaken van Edwin en Karin 
Moes aan de Runde in Emmer-Compascuum alles op het gebied van huishoudelijke arti-
kelen, woonaccessoires en cadeaus en speelgoed. Top 1 Toys introduceerden ze precies 
een jaar geleden in het dorp en de keuze voor deze formule bleek succesvol. Ze zijn dan 
ook blij met de keuze die ze gemaakt hebben. 

“Het gaat goed met Top 1 Toys”, aldus 
Edwin. “”We hebben een bijzonder maar 
ook druk jaar achter de rug en hebben 
gemerkt dat er echt behoefte is aan een 
winkel als de onze in het dorp. Men vindt 
het prettig om zoveel mogelijk dichtbij huis 
te winkelen en dat is een mooie ontwikke-
ling.”

Marskramer
Marskramer kent een groot assortiment op 
het gebied van huishoudelijke artikelen 
maar is ook verkooppunt voor de Oude-
jaarsloterij en de decemberkrasloten. “We 
hebben de afgelopen tijd veel tijd thuis 
doorgebracht en dat zal waarschijnlijk ook 
nog wel even zo blijven”, aldus Edwin. “Ge-
volg daarvan was dat er veel vraag was naar 
mooie en goede producten voor gebruik in 
de keuken, denk aan de nieuwste pannen 
maar ook aan bakvormen voor het bak-
ken van lekkere taarten en cakes. Gelukkig 
konden we aan deze vraag voldoen.” Op dit 
moment ondervinden de kniepertjesijzers 
weer gretig aftrek want het bakken van 
kniepertjes en rolletjes hoort natuurlijk bij 
deze tijd van het jaar. “Deze zijn nog vol-
doende op voorraad dus men is van harte 
welkom”, lacht Edwin. 

Top 1 Toys 
Het is inmiddels alweer een jaar geleden 
dat Edwin en Karin Moes Top 1 Toys intro-
duceerden in Emmer-Compascuum en ze 
zijn blij met de keuze die ze gemaakt heb-
ben. Top 1 Toys staat garant voor service, 
advies en kwaliteit en heeft de grootste 
collectie speelgoed van allerlei verschil-
lende merken. Mocht iets niet op voorraad 
zijn dan kan het gewoon besteld worden. 
Edwin: “Het afgelopen jaar waren de 
Pokémon kaarten weer een hype vanwege 
het feit dat Pokémon 25 jaar bestond. De 
kaarten waren niet aan te slepen en af en 
toe moesten we helaas ‘nee’ verkopen. 
Advies aan iedereen die op de hoogte wil 
blijven van (voorraad)nieuws is dan ook om 
onze Facebookpagina even te liken.” Zoekt 
de Kerstman nog een cadeau of viert uw 
kind zijn of haar verjaardag? Dan kan hij of 
zij in de winkel een eigen verjaardagsbox 
komen samenstellen waaruit familie en/
of vriendjes en vriendinnetjes een cadeau 
kunnen zoeken om te geven.  

By Karin 
Karin heeft in de winkel haar eigen afdeling 
gekregen waar ze haar woonaccessoires en 

cadeauartikelen onder de naam ‘By Karin’ 
verkoopt. “De collectie wisselt regelmatig 
en is te herkennen aan een eigen stijl die 
zich het beste laat omschrijven als niet 
strak maar eerder landelijk en stoer.” Karin 
maakt zelf leuke complete cadeaus en in 
haar eigen collectie vindt u bijvoorbeeld 
ook prachtige potten en sfeervolle sche-

merlampen. Mooi om cadeau te geven of 
om zelf lekker van te genieten tijdens de 
feestdagen!

Marskramer 
Runde Zuidzijde 113 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591-351766

Foto: Martin Zaagman



Doldwaze opruiming bij Boud’s Inn in 
Emmer-Compascuum, scoor nu je feestelijke 
outfit voor de komende feestdagen!  
Door Miranda Wolters
Bij Boud’s Inn in Emmer-Compascuum is de doldwaze 
opruiming deze week begonnen. Tijdens deze opruiming 
profiteer je van 10% korting op bijna de hele collectie 
en vind je in de winkel ook rekken met artikelen die voor 
€ 25,- of voor € 15,- de deur uit mogen. “Radicaal lage 
prijzen dus”, vertelt Boudewijn, die de modezaak al jaren 
samen met zijn vrouw en dochter Natasja runt. 

“De opruiming komt natuurlijk op een fijn moment, zo vlak 
voor de feestdagen”, zegt Natasja. “Dat betekent immers 
dat je nog voor Kerst met flinke korting een feestelijke out-
fit kunt scoren. We hebben nog steeds voldoende keuze en 
voorraad, zowel voor de heren als voor dames.” Tijdens het 
kerstdiner of oudejaarsviering is het overigens best prettig 
als de outfit ook nog eens comfortabel draagt. Natasja: 
“Voor dames hebben we dit seizoen heerlijke broeken in 
de collectie die gemaakt zijn van travelstof. Deze broeken 
hoeven nooit gestreken te worden, zijn na het wassen snel 
droog en dragen door de stretch in de stof super comfor-
tabel. Voor de heren zijn er veel artikelen in de collectie 
die gemaakt zijn van sweatstof en die er, ondanks het 
sportieve imago van dit materiaal, zo uitzien dat ze prima 
gedragen kunnen worden tijdens het kerstdiner.”

Bij Boud’s Inn vind je dames- en herenkleding van ver-
schillende merken. Voor de dames zijn dat bijvoorbeeld 
de broeken van Red Button en Angels. “Dit zijn de meest 
populaire broeken van dit moment en dat komt vooral door 
de goede pasvorm en de fijne prijs/kwaliteitsverhouding”, 
aldus Natasja. Geisha en Dreamstar zijn mooie merken 
die ook heel sterk zijn in mooie bovenkleding en tops. 
“Belangrijk is vooral het draagcomfort en de kwaliteit en 
daarom letten we er bij de inkoop van de kleding echt op 
dat het kledingstuk gemaakt is van een mooie en comforta-
bele stof zoals katoen of viscose”, aldus Natasja.  

Voor de heren is er vanzelfsprekend ook voldoende keuze 
in zowel boven- als onderkleding. Boud’s Inn heeft voor 
de heren bijvoorbeeld de merken Cars en Petrol en Lerros 
en Twinlife in huis. Ook hier is draagcomfort belangrijk en 
vind je ook shirts en truien in grotere maten en in mooie 
stoffen en veel verschillende printjes.  

In de winkel delen de rekken met heren- en damesmode 
en sportmode en artikelen de ruimte. Boud’s Inn is in de 
wijde omgeving natuurlijk bekend vanwege zijn voorliefde 
voor Ajax en tijdens de doldwaze opruiming ontvang je

daarom ook 20% korting op alle artikelen uit de  
Ajax-Adidas collectie!

Je bent van harte welkom in de winkel aan het Oosterdiep 
w.z. 5 in Emmer-Compascuum.

Boud’s Inn 
Oosterdiep w.z. 5  |  Emmer- Compascuum 
Tel: 0591 - 351 041  |  www.bouds-inn.nl 
Facebook: www.facebook.com/Bouds-Inn

Foto: Martin Zaagman



Koken met een stekker, net zo lekker maar 
goedkoper dan op gas. Bij Electroworld Gustin in 
Emmer-Compascuum vertelt men u er alles over!  
Door Miranda Wolters
“Wij verkopen alles met een stekker eraan”, is wat Gerard Gustin, eigenaar van de win-
kel aan de Runde z.z. 112 in Emmer-Compascuum altijd als antwoord geeft als iemand 
hem vraagt naar het assortiment in zijn winkel. Bij Electroworld vindt je naast tv’s, 
wasmachine en drogers, stofzuigers en andere klein huishoudelijke apparatuur ook 
inbouwapparatuur voor in de keuken, waaronder inductie kookplaten. 

“Koken op inductie is de laatste jaren 
steeds populairder geworden en dus 
kiezen steeds meer mensen voor het koken 
met een stekker als hun oude kookplaat of 
gasfornuis aan vervanging toe is of als er 
een nieuwe keuken komt”, aldus Gerard. 
“Voordeel van het koken op inductie is dat 
het veilig is want er komt geen vlammetje 
aan te pas, de kookplaat is gemakkelijk 
schoon te houden, de lucht in huis blijft 
schoner want er zijn geen verbrandings-
gassen door het gebruik van gas en het 
grootste voordeel is wel dat je met een 
inductiekookplaat duurzaam en goedkoper 
kookt dan op gas. Zeker met de huidige 
hoge gasprijs is het koken op inductie dus 
steeds aantrekkelijker geworden.” Omdat 
men tegenwoordig steeds minder gas zal 
willen gaan gebruiken heeft Gerard beslo-
ten binnenkort ook zonnepanelen aan te 
gaan bieden waarmee u uw eigen energie 
op kunt wekken. In combinatie met een 
inductiekookplaat is dit natuurlijk helemaal 
ideaal en zal het koken u uiteindelijk hele-
maal niets meer kosten! 

Wasmachines en TV 
Tegenwoordig hebben we wasmachines 
met Wifi en intelligente doseersystemen 

in huis en hebben we een Oled of Qled TV 
aan de muur hangen. Een wasmachine met 
Wifi functie stuurt een appje naar je tele-
foon als het programma is afgelopen en het 
intelligente doseersysteem doseert zelf de 
juiste hoeveelheid wasmiddel, ideaal voor 
de tegenwoordig drukbezette huisvrouw.  
Oled en Qled Tv’s zijn qua beeld en geluid 
tegenwoordig zo prachtig dat het thuis voor 
de buis bijna lijkt alsof je in de bioscoop zit. 
Qled is bijvoorbeeld qua beeld zo helder 
dat er in een woonkamer met redelijk veel 
lichtinval bijna geen verlies van beeld-
kwaliteit ontstaat en de gordijnen dus niet 
potdicht hoeven.  

Assortiment en service
Het verzorgingsgebied van Electroworld 
Gustin is behoorlijk groot en reikt van 
Emmer-Compascuum tot Coevorden en in 
de andere richting zelfs tot Stadskanaal. 
Volgens Gerard is dit vooral te danken 
aan het feit dat Electroworld Gustin er de 
afgelopen jaren alles aan gedaan heeft om 
de naamsbekendheid flink te vergroten en 
ook online goed te vinden is. “Ons assorti-
ment is zo groot als de webshop die online 
te vinden is”, aldus Gerard. “Natuurlijk 
hebben we niet alles wat men online ziet 

ook daadwerkelijk op voorraad, dan zou 
onze winkel te klein zijn, maar kunnen we 
een artikel bestellen en snel leveren als het 
er niet is.” Bestellingen kunnen direct bij de 
klant thuis of in de winkel worden afgele-
verd. “Overigens zijn we voor alle pakket-
diensten, behalve voor PostNL, bezorg- en 
afhaalpunt hier in het dorp. Een service 
die door de mensen hier erg gewaardeerd 
wordt”, aldus Gerard.  

Wat Electroworld Gustin trouwens ook 
bijzonder maakt is dat de winkel een eigen 

monteur heeft die in geval van storingen 
of reparatie bij u thuis komt. Mocht u dus 
een kapotte wasmachine of tv hebben dan 
zal hij binnen 1 of 2 werkdagen bij u op de 
stoep staan om het probleem om te lossen. 
Service met een hoofdletter S dus.  

Electroworld Gustin  
Runde z.z. 112 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591-351346 
www.electroworld.nl

Foto: Martin Zaagman



Leico Koffie, dé koffiespecialist in  
Emmer-Compascuum 
Door Miranda Wolters 
Voor veel van ons is het drinken van een goede en lekkere 
kop koffie vast onderdeel van ons dagritueel. En die koffie 
kan natuurlijk alleen gezet worden met een goede kof-
fiemachine en kwalitatief goede koffiebonen. Leico Koffie 
laat u, zowel thuis als in uw bedrijf, altijd van de beste 
koffie genieten.  

Erik van der Lei heeft van koffie zijn beroep gemaakt en 
verkoopt niet alleen nieuwe en jong gebruikte koffiema-
chines maar is ook de kenner voor wat betreft de beste en 
lekkerste koffieboon. Samen met Patrick Moes van Moes 
Koffieservice is hij te vinden aan het Oosterdiep w.z. 9 in 
Emmer-Compascuum.  

“Ik ben dealer van het merk Nivona en daarnaast heb ik 
specifiek gekozen voor het leveren van jong gebruikte 
koffiemachines van de merken Jura en Nivona vanwege de 
hoge kwaliteit en goede naam van deze merken”, vertelt 
Erik. “Goede kwaliteit betekent dat de machines lang 
meegaan maar ook dat er een behoorlijk prijskaartje aan 
zo’n machine hangt als je deze nieuw aanschaft. De jong 
gebruikte machines die ik verkoop kosten vaak nog een 
fractie van die nieuwprijs maar zijn verder nog helemaal 
prima in orde. Ze zetten dus ook nog gewoon steeds de 
lekkerste koffie.” Qua modellen is er voldoende keuze en 
het aanbod wisselt regelmatig. 

Zo zijn er eenvoudige machines die over basismogelijkhe-
den en instellingen beschikken maar ook hele luxe zoals 
een Jura apparaat die in staat is allerlei verschillende 
koffiespecialiteiten voor u te zetten. Denk aan een cap-
puccino, latte of een heerlijke espresso. Inruilen van uw 
oude Nivona of Jura machine behoort overigens ook tot 
de mogelijkheden, bent u dus op zoek naar een andere 
machine met meer of minder mogelijkheden dan kan Erik 
u ook prima van dienst zijn. Leico koffie levert de machi-
nes door heel Nederland, zowel aan particulieren als aan 
(kleine) bedrijven. 

Zoals eerder aangegeven kan een goede en lekkere kop 
koffie alleen gezet worden met een kwalitatief goede kof-
fieboon. Daarom vindt u bij Leico Koffie een ruime keuze 
in verschillende koffiebonen. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
Drentse boontjes, samengesteld uit langsoam gebrande 
bonen uit Colombia, Costa Rica, Brazilië en Vietnam. De 
Drentse boonties zijn gewoon lekkere koffiebonen zonder 
franje, maar puur zoals Drentse koffie bedoeld is. Deze 
koffie is op ambachtelijke wijze gebrand. Erik: “Daarnaast 
importeer ik ook zelf koffiebonen vanuit vanuit Italië zoals 
de Gran Riserva, samengesteld uit bonen uit Midden-Ame-
rika, Afrika en Indonesië. Koffie met een rijke body en een 
afgenomen zuurgraad.  

Met een vulkanisch temperament getemd door een lichte 
chocolade smaak.” Erik helpt u graag een keuze uit al deze 
bonen te maken en de bonen zijn ook in de webshop te 
bestellen. 

U bent van harte welkom in de winkel aan het Oosterdiep 
w.z. 9, de koffie staat natuurlijk voor u klaar!  

Leico Koffie 
Oosterdiep w.z. 9  |  Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 – 353111  |  www.leico.nl 
info@leico.nl

Foto: Martin Zaagman



Vind alles voor je klus en interieur bij Hubo 
in Emmer-Compascuum 

Hubo heeft de meeste ervaring in doe-het-zelven en bij 
Hubo Emmer-Compascuum vind je dan ook een groot as-
sortiment aan doe-het-zelf artikelen. Van kleine schroef-
jes tot grote schuttingen voor je tuin en van een sneeuw-
schuiver tot alles voor een nieuwe badkamer.  

#Hubohelpt 
We hebben de afgelopen tijd veel tijd thuis doorgebracht 
er wordt nog steeds veel thuis gewerkt en misschien heeft 
dat ervoor gezorgd dat je die werkkamer nu eindelijk eens 
wilt gaan realiseren. Of het nu gaat om het bouwen van 
een mooi bureau of alleen het aanbrengen van nieuwe 
raamdecoratie, vaak kun je kleine klussen die geen grote 
verbouwing vereisen heel gemakkelijk zelf aanpakken. 
Medewerkers van Hubo staan je daarbij met raad en advies 
terzijde en weten precies welke materialen je daarvoor 
nodig bent. Gaat het om gaat om grotere en meer ingewik-
kelde klussen dan wordt het soms te lastig om dit zelf te 
doen. Hetzelfde geldt voor klussen waarmee je heel veel 
tijd kwijt zou zijn. Dan is het prettig als je de hulp van 
Hubo in kunt schakelen, #Hubohelpt dus. Denk bijvoor-
beeld aan het plaatsen van een nieuwe deur of het monte-
ren van je net gekochte buitenzonwering. Maar het kan ook 
gaan om het plaatsen je inbouwkast of het leggen van die 
prachtige PVC-vloer in je woonkamer. Laat het doen door 
de vakmensen van Hubo: ze zijn op tijd, hanteren het beste 
gereedschap en ruimen alle rommel op. Zodat jij zonder 
zorgen geniet van je woon-, leef- of werkplek. Je hebt dus 
altijd keuze, je kan het zelf doen, je kan het samen doen 
of helemaal laten doen! Vraag in de winkel gerust naar de 
mogelijkheden.  

24/7 thuiswinkelen
Een groot deel van het Hubo assortiment is ook online, 
in de webshop te vinden en te bestellen. Vind je het in 
verband met corona even niet zo fijn om naar de winkel te 
komen of heb je geen tijd en/of vervoer? Bestel dan een-
voudig via de website en Hubo zorgt dat je bestelling snel 
en efficiënt bij je thuis afgeleverd wordt. 

Decorette 
In de winkel vind je ook een Decorette shop-in-shop boor-
devol wooninspiratie! Hier staat men altijd voor je klaar om 
je te begeleiden met interieuradvies op maat. Bij Decorette 
winkel je voor de mooiste vloeren en vloerkleden, gordij-
nen, behang, binnen- en buitenzonwering en kleinmeube-
len en accessoires voor de aankleding van je woning. Net 
allemaal weer iets anders dan het assortiment dat Hubo al 
heeft. 

Wil je iets veranderen aan je interieur of ga je voor een 
compleet andere woonstijl? Bezoek dan ook zeker even 

de website van Decorette, hier verdwaal je gemakkelijk in 
het inspiratie-archief! Vind je het lastig een en ander met 
elkaar te combineren of kom je er helemaal niet meer uit? 
Dan is het mogelijk een afspraak met iemand van Decoret-
te te plannen, in de winkel, bij je thuis of zelfs online. Ook 
dit regel je eenvoudig via de website.  

Hubo Emmer-Compascuum 
Kijlweg 3  |  Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 - 35 41 37 
emmer-compascuum@hubo.nl 
www.hubo.nl

Foto: Martin Zaagman



Haal nog meer sfeer in huis met de woon- 
accessoires van Creatieve Decoraties Voor Jou  
in Emmer-Compascuum
Bijna 4 jaar geleden verhuisde Martine Maat met haar gezin vanuit Brabant naar Emmer-
Compascuum. Tot dat moment werkte ze in de zorg en was ze in haar vrije tijd bezig 
met haar hobby, het maken en verkopen van creatieve decoraties. Na de verhuizing 
naar Emmer-Compascuum besloot ze het andersom te gaan doen en maakte ze van haar 
hobby haar beroep. In haar vrije tijd deed ze nog een tijdje vrijwilligerswerk in het Turf-
huus in het dorp. 

“Daar ben ik in verband met het succes 
van Creatieve Decoraties Voor Jou inmid-
dels mee gestopt”, vertelt ze, “het werd 
steeds drukker en ik was eigenlijk altijd 
maar aan het werk.” De schuur achter de 
woning van Martine was voorzien van een 
bestemming voor detailhandel, dus de stap 
naar het openen van een winkeltje was 
snel gemaakt. In een ver verleden heeft er 
een veevoerhandelaar in het pand aan het 
Hoofkanaal gewoond die vanuit dezelfde 
schuur zijn handel verkocht.

Brynxz
Tegenwoordig geen veevoer meer in het 
winkeltje maar wel de mooiste woonacces-
soires waarmee je gemakkelijk meer sfeer 
in je huis haalt. Creatieve Decoraties Voor 
Jou is verkooppunt van het merk Brynxz en 
dat merk is onder andere bekend vanwege 
de unieke vazen en potterie van aardewerk 
en keramiek die ze produceren. De stoere 
en robuuste accessoires in sobere, donkere 
tinten zijn op dit moment heel erg populair 
en kunnen weer heel gemakkelijk gecom-
bineerd worden met bijvoorbeeld een 
kleurig boeket in een vaas. “Kunstbloemen 
en kunstplanten zie je trouwens ook steeds 
meer terug in het interieur, deze zien er 

tegenwoordig zo levensecht uit dat het 
helemaal geen schande meer is om ze in 
huis te hebben”, legt Martine uit. Pluspunt 
van de Brynxz collectie is dat vrijwel alles 
op elkaar afgestemd en met elkaar gecom-
bineerd kan worden. Koop je een kandelaar 
dan is er ook een passende kaars verkrijg-
baar en wil je de kaars vervangen voor iets 
anders dan kan er ook een glas met een 
waxinelichtje op gezet worden. 

Macramé
Behalve voor woonaccessoires en cadeau-
artikelen vind je bij Creatieve Decoraties 
Voor Jou ook katoen in verschillende kleu-
ren en dikte van Bobbiny voor Macramé. 
Ben je zelf niet zo creatief, maar wil je wel 
een mooie macramé decoratie dan kun 
je deze ook kant en klaar in het winkeltje 
kopen en Martine kan eventueel ook het 
door jou gewenste model in de kleur van je 
keuze voor je maken. Daarnaast zijn er ook 
complete pakketten verkrijgbaar waarmee 
je direct aan de slag kunt en in de webwin-
kel vind je ook de gratis patronen. Lijkt het 
je leuk om samen met anderen een mooi 
macramé te maken dan is een workshop 
misschien een goed idee, hiervoor kun je 
altijd even contact zoeken met Martine. 

Als je op zoek bent naar een bijzonder 
cadeautje, dan is het aan te raden eens 
binnen te stappen in de winkel. Er is een 
mooie collectie bijzondere cadeau artike-
len met leuke, lieve en grappige teksten 
van Paperdreams verkrijgbaar. Vind je het 
lastig om een cadeautje voor een man te 
verzinnen? Ga dan eens kijken naar de 
uitgebreide collectie metalen wandborden 
die verkrijgbaar is bij Creatieve Decora-
ties Voor Jou. Veel van deze wandborden 
hebben een nostalgische uitstraling met 
een herinnering aan de tijd van vroeger. 
Natuurlijk mag een metalen wandbord niet 
ontbreken in je Man Cave of kroeg! Crea-
tieve Decoraties Voor Jou is op donderdag 
en vrijdag geopend van 13.00 uur tot 17.00 
uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Vanaf 1  januari zal de winkel nu ook 
op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

geopend zijn. Buiten openingstijden is het 
mogelijk om op afspraak naar de winkel 
te komen en tijdens openingstijden is de 
poort naast het huis altijd open dus je bent 
van harte welkom! Overigens is er ook een 
webwinkel dus online bestellen kan ook. 
Eventueel bestel je online en kom je de 
bestelling even op afspraak halen, zo weet 
je in ieder geval zeker dat het door jou 
gewenste artikel er nog is. 

Creatieve Decoraties Voor Jou
Hoofdkanaal WZ 53
Emmer-Compascuum
Tel: 06 – 428095232
www.creatievedecoratiesvoorjou.nl
info@creatievedecoratiesvoorjou.nl
Facebook, Instagram en Pinterest: Creatieve 
Decoraties Voor Jou

Autoschade Eisinga in Emmer-Compascuum, 
voor vakkundige reparatie van iedere schade 
aan uw auto
Door Miranda Wolters 
Schade aan je auto is altijd erg vervelend, 
hoe groot of klein deze ook is. Autoschade 
Eisinga in Emmer-Compascuum repareert 
iedere schade vakkundig en snel zodat 
je snel weer de weg op kunt. Het bedrijf 
garandeert kwaliteit in herstelwerk en 
handelt de schade op de juiste manier voor 
je af. 

De ontwikkelingen in het vakkundig her-
stellen van autoschade zijn de laatste jaren 
erg snel gegaan. Bert heeft de afgelopen 
tijd daarom ook verschillende cursussen en 
trainingen gevolgd om zo op de hoogte te 
blijven. Voorbeeld van één van die ontwik-
kelingen is het spuitsysteem waarmee de 
autolak wordt aangebracht. Met dit systeem 
is altijd de juiste kleur te vinden en worden 
kleurverschillen na het spuiten van de auto 
voorkomen. “We zijn overigens zeker niet 
de duurste schadehersteller in de regio,” 
aldus Bert, “onze uitstekende prijs/kwali-
teitsverhouding zorgt al 35 jaar voor tevre-
den klanten.” Autoschade Eisinga verricht 
herstelwerkzaamheden aan alle merken 
auto’s, motoren en bedrijfswagens. 

Autoschade Eisinga heeft geen contracten 
met verzekeraars en een groot voordeel 
hiervan is dat Bert het eigen risico dat de 
verzekeringsmaatschappij jou berekent 
in mindering brengt op de factuur van het 
herstel. Daarnaast handelt hij ook de admi-
nistratie met de verzekeringsmaatschappij 
af want schade aan je auto is immers al ver-

velend genoeg en dan is het fijn als iemand 
anders die rompslomp voor zijn rekening 
neemt. Bert: “We beschikken daarnaast ook 
over 2 mooie leenauto’s waar onze klanten 
tijdens de reparatiewerkzaamheden ge-
bruik van kunnen maken dus vervangend 
vervoer is ook geen probleem en ook is 
er nog haal- en brengservice waar men 
gebruik van kan maken.” 

Over de hoeveelheid werk heeft Eisinga 
niet te klagen. “Het is altijd druk en dat is 

natuurlijk fijn. Omdat ik hier geboren en 
getogen ben, weet iedereen in het dorp 
en omgeving ons wel te vinden. Mijn zoon 
werkt inmiddels ook al een tijd mee in het 
bedrijf en die samenwerking is erg fijn.”  

Het bedrijf heeft in de loop der jaren een 
grote klantenkring opgebouwd, daaruit 
blijkt al dat er vertrouwen is in de werk-
zaamheden van Eisinga. Auto’s moeten 
gewoon goed worden gerepareerd en er zit 

garantie op. “Daarvoor zet ik mij volledig in. 
Dat is voor mij de beste reclame.” 

Autoschade Eisinga 
Hoofdkanaal Westzijde 68 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591-351000/06-52111682 
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
www.autoschadeeisinga.nl 
info@autoschadeeisinga.nl

Foto: Martin Zaagman
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Uw auto winterklaar na de Wintercheck bij  
Garage de Jonge in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters 
Regelmatig en goed onderhoud van uw auto zorgt ervoor dat u het 
hele jaar door veilig de weg op kunt. U kunt daarvoor vertrouwen op 
de kennis en kunde van Autovakmeester de Jonge in Emmer-Compas-
cuum. Sinds 1 september van dit jaar is garage de Jonge aangesloten 
bij Autovakmeester en daarmee is men nog altijd een dorpsgarage, 
maar wel één met de service van de dealer. 

Tijdens de koude wintermaanden kan 
autorijden een flinke uitdaging zijn, denk 
aan gladde en glibberige wegen, hevige 
regen en slecht zicht, sloten die bevriezen 
of nog erger, een niet startende auto omdat 
de accu het af laat weten. Autovakmeester 
de Jonge biedt u daarom nu de Winter-
check voor uw auto. Uw auto wordt tijdens 
de check op 19 punten gecontroleerd, de 
monteurs kijken onder andere het koelsys-
teem, de v-snaren, de accu, het oliepeil en 
de remmen en de verlichting na. Na afloop 
ontvangt u de Winterchecklist van de 
monteur en neemt hij deze ook even met 
u door. Zodat u precies weet wat er mis-
schien nog even aan uw auto gerepareerd 
of vervangen moet worden en u niet voor 
verrassingen komt te staan. 

Winterbanden
Winterbanden zorgen in de koude winter-
maanden voor een beter contact tussen de 
band en het wegdek. Anders dan zomer-
banden hebben winterbanden een profiel 
met heel veel blokjes en kanalen waardoor 
water sneller naar de zijkant van de band 
afgevoerd kan worden en er bij regen 
minder snel last van aquaplanning zal zijn. 
Bovendien zorgt dit profiel voor meer grip 
in de sneeuw en is het profiel ook dieper 
dan dat van een zomerband. Winterbanden 

kunnen er in de sneeuw 
voor zorgen dat u 2 á 
3 keer sneller stilstaat 
als u moet remmen en 
ze presteren het beste 
bij temperaturen van 
minder dan 7 graden 
Celsius. Rijdt u minder 
dan 15.000 kilometer 
per jaar dan is de all 
seasons band misschien 
een aantrekkelijke 
optie. Deze band is een 
combi van een zomer- en 
winterband en het rijden 
met deze banden heeft 
als grootste voordeel dat 
u uw banden niet meer hoeft te wisselen in 
de zomer en de winter. 

Open, eerlijk en transparant
Bij Autovakmeester de Jonge kunt u niet al-
leen terecht voor banden en het onderhoud 
van en de reparaties aan uw auto maar ook 
voor de Apk-keuring, aircoservice, betrouw-
bare occasions en het is zelfs mogelijk om 
er uw nieuwe auto, van welk merk dan ook, 
te kopen. U heeft dan na aankoop nog altijd 
recht op de gebruikelijke fabrieksgarantie 
vanwege het feit dat Autovakmeester de 
Jonge volgens de richtlijnen en specifica-

ties van autofabrikanten werkt, net zoals u 
van de dealerbedrijven gewend bent. Ook 
is er in de werkplaats een speciale brug 
waarop de monteurs campers kunnen re-
pareren en onderhouden. Men is aangeslo-
ten bij de BOVAG en in het geval van een 
reparatie zullen de te verwachten kosten 
altijd met u besproken worden zodat u ach-
teraf nooit voor verrassingen zult komen te 
staan en krijgt u 24 maanden garantie op 
de reparatie en de gebruikte onderdelen. 
Daarnaast is Autovakmeester de Jonge ook 
kentekenloket voor het schorsen en over-
schrijven van kentekens. Voordeel van de 

dorpsgarage met de service van de dealer 
is ook dat u nooit lang hoeft te wachten en 
het soms zelfs mogelijk is om iets dezelfde 
dag nog voor u op te lossen, gewoon even 
langsrijden en u hoort het direct, u bent 
van harte welkom! 

Autovakmeester de Jonge 
Hoofdkanaal Westzijde 113
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 – 35 22 04
info@garagedejonge.nl
www.garagedejonge.nl of
www.facebook.com/garagedejonge

Foto: Martin Zaagman



Heerlijk brood of iets lekkers bij de koffie of thee 
van Bakker Wilco in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters 
Bakker Wilco Conijn nam alweer 2 jaar geleden de bak-
kerij van de familie Drenth aan de Runde N.Z. in Emmer-
Compascuum over. Ging hij na de overname eerst door 
onder de vertrouwde naam van Bakker Drenth, vorig jaar 
veranderde hij die in zijn eigen naam en ging hij verder 
als Bakker Wilco. 

Wilco heeft al meer dan 30 jaar ervaring als brood-en 
banketbakker en werkte voorheen bij Bakker Kolkman in 
Schoonebeek. “Ik had al langer de wens om mijn eigen 
bakkerij te beginnen en toen Kolkman ging stoppen en 
ik erachter kwam dat deze bakkerij ter overname aange-
boden werd hoefde ik dan ook niet lang na te denken”, 
vertelt Wilco. “Gelukkig wilde een van mijn collega bakkers 
bij Kolkman met me mee en bakken we hier tegenwoordig 
samen het brood.” Op het gebied van het broodbakken 
is er volgens Wilco de afgelopen jaren best wel het een 
en ander veranderd. “Door de veranderde receptuur van 
brood en de apparatuur die we daarvoor gebruiken zijn we 
ook niet meer de hele nacht bezig met de bereiding ervan 
maar kunnen we nu om een uur of 5 in de ochtend begin-
nen en dat is natuurlijk wel een voordeel.”

Iets lekkers voor bij de koffie of thee? 
Wie op iets lekkers voor bij de koffie of thee wil trakteren 
zal zeker slagen bij Bakker Wilco. Het assortiment varieert 
van heerlijke cake of koeken tot vers gebak. Zo is er bij-
voorbeeld de Drentse verleiding, een gebakje dat ooit door 
Bakker Drenth werd bedacht en bestaat uit een vlaaibo-
dem met kersen, slagroom en schuim. Daarnaast is er ook 
nog de Compasrol, een oubliehoorn gevuld met slagroom 
en de Wintervlaai, ook een vlaaibodem met daarop slag-
room en schuim waaraan ook nog nootjes en chocolade is 
toegevoegd. 
Wilco: “We vinden het belangrijk om bij te blijven en 
geïnspireerd te blijven en daarom doen we samen vaak 
mee aan wedstrijden. Zo zijn er in de tweede week van 
november altijd de bakkerswedstrijden in Drachten en daar 

wonnen we in het verleden al meerdere prijzen. Die wed-
strijden dagen ons iedere keer weer uit om creatief na te 
denken en zorgen er ook voor dat we bijblijven in ons vak.”

Kerst en Oud- en Nieuw
December is in de bakkerij traditioneel de drukste maand 
van het jaar. “Dat begint natuurlijk al voor Sinterklaas met 
kruidnoten, chocolade en banketletters en eindigt op 31 
december met oliebollen, kniepertjes en spekkedikken”, 
aldus Wilco. Ondanks de drukte vindt hij het wel de mooi-
ste tijd van het jaar.  

Deze week zullen alle bestellingen die gedaan zijn voor de 
kerstdagen klaargemaakt moeten worden zodat ze op 24 
december afgehaald kunnen worden. Heeft u uw bestelling 
al doorgegeven en van welk lekkers gaat u genieten tijdens 
de feestdagen? 

Bakker Wilco
Runde N.Z. 97  |  Emmer- Compascuum
Tel: 0591-351597 (winkel) of 06-10409759
info@bakkerwilco.nl  |  www.bakkerwilco.nl

Foto: Martin Zaagman







KERST-LOGO-SPELKERST-LOGO-SPEL
Puzzel mee en maak kans op geweldige prijzen!

KERST-LOGO-SPEL REGIOMAGAZINE EMMEN

Op de linker pagina vindt u 95 logo's van diverse  
bedrijven uit de regio Emmen. U ziet slechts een  
gedeelte van het bedrijfslogo en hierboven de invullijst 
om alle logo's bij de juiste bedrijven te puzzelen.  
Het nummer dat  bij het logo vermeldt wordt moet dus 
op deze invullijst ingevuld worden.

OPLOSSINGEN LOGOSPEL REGIOMAGAZINE 
EMMEN

Over de uitslag van het Kerst-Logo-Spel kan niet 
worden gecorrespondeerd. Zend het invulformulier 
voor 31 januari 2022 in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe naar:

Uitgeverij Olympia t.a.v. Kerstlogospel
Oosterkade 29  |  9503 HP Stadskanaal

1 5 Akkervarken

2 5 Astra Bioscoop

3 5 Autobedrijf de Jonge

4 5 Autobedrijf Ferdy Snijders

5 5 Autobedrijf Habo

6 5 Autobedrijf van Dijk

7 5 Autobedrijf Van Veggel

8 5 Bij Sib Bites & Grill

9 5 Bakker Wilco

10 5 Behangwinkel Emmen

11 5 Biketotaal Theo Brüning

12 5 Boerland mode

13 5 Bosma Bedden

14 5 Bosma Campers

15 5 Boud's Inn

16	5 Bouwmarkt Schoonoord

17 5 Bowl & fun

18 5 Café Weerdinge

19 5 Caravancentrum Emmen

20 5 Casino de Gouden Leeuw

21	5 Chinees restaurant Da Xin

22 5 Color@home Wendy

23 5 De Delicatesse

24 5 De Elzenhof

25 5 De Gier Bloemen

26 5 De Graankorrel

27 5 De Marskramer

28 5 De Snelprinter

29 5 De Vuurwerkbunker

30 5 De Wasdas

31 5 Decorette Nieuw-Amsterdam

32 5 Delta outdoor

33 5 Die Twee

34 5 Dregema

35 5 Egbert Egberts

36 5 Eisinga & Brands

37 5 EkoPlaza

38 5 Electrotechniek Emmen

39 5 EM Fysio

40 5 Fietshuis Koen

41	5 Fiets-shop Harry Roosken

42 5 Fietsspecialist Slagter

43 5 Flanagan's

44 5 Gelissen fietsenzaak

45 5 Glasvariant

46 5 Goodfellas

47 5 Greving&Greving

48 5 Haardenspeciaalzaak Emmen

49 5 Hake Schuimrubberhal

50 5 Het Veenpark

51	5 Hubo Nieuw-Amsterdam

52 5 HZ ZOnwering

53 5 ICT Pitstop

54 5 Intertoys Emmen

55 5 Jouwhypotheek.nu

56	5 Keukenboerderij Roswinkel

57 5 Keukenstudio Emmen

58 5 Kwalitaria t Middelpunt

59 5 Leico

60	5 Maximum Beveiliging

61 5 t Meubelhuus 2.0

62	5 Maxi Wax

63 5 Mc Donalds

64 5 Megabad

65 5 Mijn Offiz

66 5 Mooi Tegels & Sanitair

67 5 Multigym Schoonebeek

68 5 Multi Vloer Emmen

69 5 Onrust Nieuw Buinen

70 5 Petstra Coevorden

71 5 Plus Fischer

72 5 Poelman

73 5 Pret met Led

74 5 Ron Haans Fitnesscentrum

75 5 Schomaker tv

76 5 Slijterij van den Bos

77 5 Stevens Wonen

78 5 Tapijt en gordijnshop Emmen

79 5 Tegelhandel Dalen

80 5 The Boxxer

81	5 The Dinnerclub

82 5 Tieks tweewielers

83 5 Tjeerdsma Tuinmachines 

  en Gereedschappen

84 5 Tuinbeurs Nederland

85 5 van der Bleek dranken-

  speciaalzaak

86 5 Van der Kolk/Jemako

87 5 Verhoef

88 5 Wereldrest. Goud

89 5 Wereldrestaurant Puur

90 5 Wooon Living & Lifestyle

91 5 Woninginrichting Wachtmeester

92 5 Wortelboer bedden

93 5 Yanky Doodle

94	5 Zonlicht

95 5 Zwiers Cycling

Naam :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Leeftijd  : ....................................................................................

Adres :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Beschikbaar gesteld door Maximum Beveiliging

Overige prachtige prijzen die u kunt winnen:
Akkervarken ........................................................  10x een waardebon t.w.v. €12,50
Autobedrijf Habo .................................................  Complete poetsbeurt auto t.w.v. € 150,-
Autobedrijf van Dijk ............................................  Onderhoudsbeurt t.w.v. €150,-
Autobedrijf Van Veggel .......................................  Onderhoudsbeurt auto t.w.v. € 150,-
Behangwinkel Emmen .........................................  Waardebon t.w.v. € 150,- op bestaande voorraad behang
Bosma Campers ...................................................  3 daagse minivakantie met camper t.w.v. €450,-
Casino de Gouden Leeuw .....................................  4x €50,- speeltegoed
De Gier Bloemen ..................................................  8x een waardebon t.w.v. €12,50
Delta outdoor ......................................................  Waardebon t.w.v. €200,-
Dregema ..............................................................  Waardebon t.w.v. €150,- bij aanschaf set winterwielen
Eisinga & Brands ..................................................  Opzet waskom 40cm t.w.v. €175,-
Greving&Greving .................................................  Zonnebril t.w.v. €100,-
Hake Schuimrubberhal ........................................  Dekbedovertrek Rivera Maison model Harvey 240x200 t.w.v. € 119,95
HZ ZOnwering ......................................................  Inzethor voor kunststof kozijn t.w.v. €150,-
ICT Pitstop ...........................................................  Tablet t.w.v. € 200,-
Intertoys Emmen .................................................  Spellen en speelgoedpakket t.w.v. € 150,-
t Meubelhuus 2.0 .................................................  Fauteuil t.w.v. €399,-
Mooi Tegels & Sanitair .........................................  Gratis toilet t.w.v. € 150,-
Plus Fischer ..........................................................  5x een boodschappenpakket t.w.v. €50,-
@Verhoef ............................................................  Spellenpakket t.w.v. € 150,-

Astra Bioscoop ............................................................................ 2x 2 vrijkaarten voor film naar keuze t.w.v. €24,-
Autobedrijf de Jonge ............................................................... Bosch ruitenwisserset voor de voorruit incl 5 liter ruitensproeiervloeistof t.w.v. €75,-
Bij Sib Bites & Grill .................................................................... High Beer/wine voor 2 personen t.w.v. €50,-
Bakker Wilco ................................................................................ 3x een waardebon t.w.v. €15,-
Biketotaal Theo Brüning ......................................................... Een draadloze kilometerteller van Cat-eye t.w.v. €39,95
Boerland mode ........................................................................... Kledingcheque t.w.v. €25,-
Bosma Bedden ............................................................................ 2 hoofdkussens t.w.v. €60,-
Boud's Inn ...................................................................................... 4x waardebon t.w.v. €25,-
Bouwmarkt Schoonoord ........................................................ Een cadeaubon t.w.v. €50,-
Bowl & fun .................................................................................... 2x een uur bowlen voor max. 6 personen t.w.v. €25,-
Café Weerdinge.......................................................................... Muziekarrangement voor 2 personen t.w.v. €50,-
Caravancentrum Emmen ....................................................... Airfryer t.w.v. €62,95
Chinees restaurant Da Xin .................................................... 2x voor 2 personen diner t.w.v. € 30,-
Color@home Wendy ............................................................... Cadeaubon van Cozyhomes t.w.v. € 50,-
De Delicatesse ............................................................................ Wijnpakket t.w.v. €24,95
De Elzenhof .................................................................................. Waardebon t.w.v. €15,-
De Graankorrel ............................................................................ 5x waardebon t.w.v. €20,- per stuk
De Marskramer ............................................................................ 4x een waardebon t.w.v. €25,-
De Snelprinter ............................................................................. Een pasfotoset t.w.v. €13,50
De Wasdas .................................................................................... 5x een exclusief wasprogramma t.w.v. €15,-
Decorette Nieuw-Amsterdam ............................................. Een Deco vaas metaal antiek goud t.w.v. €29,95
Die Twee ........................................................................................ Tegoedbon t.w.v. €75,-
Egbert Egberts ............................................................................. Een onderhoudsbeurt voor de fiets t.w.v. € 99,95
EkoPlaza ......................................................................................... 5x een cadeaubon t.w.v. €20,-
EM Fysio ......................................................................................... Fitheidstest t.w.v. €49,-
Fietshuis Koen ............................................................................. 1x een volle onderhoudsbeurt voor fiets t.w.v. €75,- en 2x 
  een tel.houder t.w.v. €16,50 per stuk
Fiets-shop Harry Roosken ..................................................... Fietscomputer t.w.v. €24,95
Fietsspecialist Slagter ............................................................. Een waardebon t.w.v. €25,-
Gelissen tweewielers .............................................................. Kinderzitje voor de fiets t.w.v. € 74,95 of een tegoedbon t.w.v. € 74,95
Glasvariant .................................................................................... Set Bosch ruitenwissers t.w.v. €50,-
Haardenspeciaalzaak Emmen ............................................. Houtmand t.w.v €50,-
Het Veenpark ............................................................................... Jaarabonnement voor 2 personen t.w.v. €50,-
Hubo Nieuw-Amsterdam ....................................................... Antivriespakket compleet t.w.v. €25,-
Jouwhypotheek.nu.................................................................... Twee kaarten FC Emmen
Keukenstudio Emmen ............................................................. Grillplaat Inventum t.w.v. €75,-
Kwalitaria t Middelpunt .......................................................... 2x een cadeaubon t.w.v. €10,-
Leico ................................................................................................. 1 kilo koffie naar keuze t.w.v. €20,-
Maxi Wax ........................................................................................ 10x wasbeurt t.w.v. €14,50 per stuk
Mc Donalds ................................................................................... 10x cadeaucheque t.w.v. €7,50
Megabad......................................................................................... Accessoire-pakket t.w.v. €125,-
Mijn Offiz ........................................................................................ Waardebon naar keuze t.w.v. €50,-
Multigym Schoonebeek ......................................................... 2 maanden gratis sporten inclusief een schema op maat t.w.v. € 65,-
Multi Vloer Emmen ................................................................... 5x quick-step spraymop set t.w.v. € 44,95 per stuk
Onrust Nieuw Buinen .............................................................. 1x een Onrust pakkket t.w.v. € 100,-
Petstra Coevorden .................................................................... Set Nikwax wasmiddel en impregneermiddel voor technische kleding t.w.v. € 49,95
Poelman .......................................................................................... Vloerkleed t.w.v. €39,95
Pret met Led ................................................................................. Tegoedbon t.w.v. €25,-
Ron Haans Fitnesscentrum ................................................... 1 maand gratis sporten t.w.v. €40,-
Schomaker tv ............................................................................... JVC koptelefoon t.w.v. €25,-
Slijterij van den Bos ................................................................. 5x een waardebon t.w.v. €10,-
Stevens Wonen........................................................................... Lampe Berger giftset t.w.v. €45,- inclusief 250ml huisparfum
Tapijt en gordijnshop Emmen ............................................. Vloeronderhoudset voor harde vloeren t.w.v. €31,95
Tegelhandel Dalen .................................................................... Waardebon van Bol.com t.w.v. €75,-
The Boxxer ..................................................................................... Een portable Bluetooth speaker t.w.v. €25,-
Tieks tweewielers ...................................................................... Luxe fietspomp t.w.v. €39,95
Tjeerdsma Tuinmachines en Gereedschappen .......... Waardebon t.w.v. €50,-
Tuinbeurs Nederland ............................................................... Waardebon t.w.v. €100,-
van der Bleek drankenspeciaalzaak ................................ 5x een waardebon t.w.v. €10,- per stuk
Van der Kolk/Jemako ............................................................... Een 5 liter Can Aspen brandstof t.w.v. €20,-
Wereldrest. Goud ...................................................................... Diner voor 2 t.w.v. €70,-
Wereldrestaurant Puur ........................................................... 2x een diner voor 2 personen t.w.v. € 65,-
Wooon Living & Lifestyle ...................................................... Waardebon t.w.v. € 50,- factuur via Het Moment
Woninginrichting Wachtmeester ...................................... Een witte vaas t.w.v. €69,95
Wortelboer bedden .................................................................. 1- persoons 4 seizoenen dekbed t.w.v. €99,-
Yanky Doodle .............................................................................. Arrangement voor 2 personen t.w.v. €53,-
Zonlicht ........................................................................................... Waardecheque t.w.v. €25,-
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Snelle plaatsing van badkamers bij  
Mooi Tegels & Sanitair in Emmen
EMMEN – Mooi Tegels & Sanitair in Emmen bestond 1 
december precies een jaar. De zaak werd middenin coro-
natijd gestart, maar er kan teruggekeken worden op een 
goed jaar, waarin aardig wat mensen hun weg naar Mooi 
Tegels & Sanitair wisten te vinden. Niet zo verwonderlijk, 
want nieuwe badkamers kunnen binnen afzienbare tijd 
geplaatst worden. Geen lange wachttijden dus bij Mooi 
Tegels & Sanitair.

Door Eline Lohman

Van begin tot eind heeft Mooi Tegels & Sanitair alles op 
het gebied van badkamers. Van ontwerp tot eigen mon-
tage en van het weghalen van de oude badkamer tot aan 
nieuwe tegels. “Omdat wij een jong, dynamisch bedrijf zijn, 
hebben wij de capaciteit om snel te schakelen,” legt Mark 
Meppelink uit. “We kunnen badkamers binnen afzienbare 
tijd plaatsen, vaak wel binnen twee maanden en dat hoor 
je vandaag de dag niet heel veel meer. Dat kan onder meer 
doordat wij een eigen montageteam hebben.”

Het begint allemaal met een badkamermeting bij de klant 
thuis. In de winkel wordt vervolgens uitgerekend wat wel 
of niet past en daarna wordt de nieuwe badkamer met de 
klant naar wens helemaal samengesteld. Mark: “Wij mon-
teren de nieuwe badkamer compleet. Dat wij alles in eigen 
beheer doen, is onze grote kracht. Onze medewerkers slo-
pen bijvoorbeeld de oude badkamer en zorgen ervoor dat 
alles vernieuwd wordt, tot het tegelwerk aan toe. Bij ons 
hebben klanten één aanspreekpunt en dat is wel zo fijn.”

Het gaat goed met Mooi Tegels & Sanitair en daar is Mark 
vanzelfsprekend blij mee. “Het loopt boven verwachting 
goed. Wanneer je een bedrijf start dan is het eerste jaar 
een beetje afwachten, maar wij mogen absoluut niet 
klagen. Wij plukken de vruchten van de coronatijd: mensen 
zijn thuis, sparen door en investeren in een nieuw badka-
mer. 

Daar komt nog bij dat er weinig huizen te koop staan, dus 
mensen kiezen eerder voor renoveren.”

Ook al bestaat Mooi Tegels & Sanitair pas een jaar, plannen 
zijn er genoeg, volgens Mark. “We zijn druk bezig met het 
uitbreiden van ons assortiment. Bijvoorbeeld als het gaat 
om kunststof panelen, waar steeds meer mensen voor 
kiezen in de badkamer en om vloerverwarming, ook een 
populair product, dat wij kunnen installeren bij klanten. Zo 
willen we steeds meer een totaalpakket bieden. Badka-

mers worden steeds luxer en daar spelen wij op in. Zoals 
met LED-verlichting en eyecatchers als grote spiegels met 
verlichting en verwarming en producten als grote waskom-
men. Verder zijn we bezig met de verdere ontwikkeling van 
het bouwbedrijf dat we ook hebben. Daarmee richten we 
ons onder meer op levensloopbestendige woningen. “

Kom langs in de showroom of kijk vast op  
www.mooitegelsensanitair.nl. Op tweede Kerstdag is  
Mooi Tegels & Sanitair geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: Martin Zaagman
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BV Financieren biedt alternatieve manier om financiering voor 
beleggingspanden en bedrijfspanden rond te krijgen
STADSKANAAL – Toen ondernemer Henk Spreen een tijd geleden een bedrijfspand 
wilde kopen, stuitte hij op irreële eisen van de bank. ‘Dat moet toch anders 
kunnen’, dacht hij. Hij zocht verder naar een oplossing en zo ontstond het idee 
voor het starten van een eigen bedrijf twee jaar geleden: BVFinancieren.nl. 
Ondernemers kunnen via BVFinancieren.nl – dat staat voor Bankvrij Financieren.nl - 
snel en gemakkelijk geld lenen.

Door Eline Lohman

In de huidige economie staan de 
reguliere banken niet bepaald te 
springen om zakelijke of beleggings 
hypotheken af te sluiten. Toch is het voor 
ondernemers, juist in deze tijd, belangrijk 
om vooruitstrevend te denken en 
daarbij is het kopen van vastgoed, of het 
vrijmaken van opgebouwde overwaarde 
een belangrijke overweging. En het kan 
eigenlijk zo simpel zijn; financieren op 
basis van de waarde/courantheid van het 
zakelijk of beleggings onroerend goed.

Ook voor investeerders kan BV 
Financieren een uitkomst zijn. Reguliere 
beleggingsvormen zijn momenteel 
vaak te risicovol of geven amper nog 
rendement. BV Financieren is een veilige 
manier van investeren met een hoog 
rendement dat kan liggen tussen de 5,5 
en 8 procent per jaar.

“Wij hebben investeerders, die 
bedrijfsmatig hun geld willen wegzetten. 
Dat kan via ons. En mensen met een 
eigen bedrijf die extra geld nodig 
hebben, kunnen daar van profiteren. Het 
komt geregeld voor dat ondernemers niet 
bij de bank terechtkunnen, bijvoorbeeld 
doordat een bedrijf pas net gestart is 

of doordat de cijfers wat tegenvallen. 
Dankzij onze private investeerders 
kunnen wij deze ondernemers helpen, 
met een financiering van maximaal 75 
tot 80 procent van de waarde van het 
onderpand. Dit is een mooie alternatieve 
manier om de financiering toch rond te 
krijgen.”

Henk weet waar hij het over heeft. Hij liep 
tegen soortgelijke problemen aan toen hij 
zelf een bedrijfspand wilde financieren. 
Daarom besloot hij BVFinancieren.nl te 
beginnen. “Onze kracht is dat wij snel 
handelen. Bij ons geen lange aanvragen, 
maar korte lijnen. We bekijken het 
onroerend goed en handelen daarna 
gelijk. We vragen ook niet om heel erg 
uitgebreide stukken. Het onderpand 
is het belangrijkste. We merken dat 
steeds meer ondernemers kiezen voor 
een manier van financieren zoals wij 
die bieden. We hebben dan ook al veel 
ondernemers in de regio gefinancierd.”

Wie benieuwd is naar de mogelijkheden 
die BVFinancieren.nl kan bieden op 
financieel gebied, kan contact opnemen 
via het telefoonnummer 0599-650880. 
Ook kan er een kijkje worden genomen 
op de website van het bedrijf,  
www.bvfinancieren.nl Foto: Martin Zaagman
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Martijn de Boer van ski-, snowboard- en outdoorspecialist Petstra Coevorden 

‘Met goed materiaal leg je de basis voor een 
fantastische wintersportvakantie’
door Jan Johan ten Have
COEVORDEN - Hij hoopt rond de jaarwisseling weer lekker op de lange latten te staan. 
Eigenaar Martijn de Boer van ski-, snowboard- en outdoorspecialist Petstra Coevor-
den is zelf een verwoed skiër. Als geen ander kent hij daardoor het belang van goede 
materialen. Hij weet dat vooral skischoenen de wintersportvakantie kunnen maken of 
breken: “Met goed schoeisel kun je pijnvrij skiën met pijnlijke drukpunten op de voeten 
of knie- en enkelblessures is de lol er snel vanaf. En dat wil je toch niet?”

Zonder de juiste schoenen en zolen kun-
nen je voeten pijn gaan doen. Ook kan je 
houding tijdens het skiën niet goed zijn, 
waardoor knieën en enkels overbelast 
raken. Pijn tijdens het skiën is een groot 
probleem voor veel wintersporters en dat is 
in veel gevallen betrekkelijk eenvoudig te 
voorkomen”, vertelt de ski- en snowboard-
specialist. 

Skischoenen
Petstra beschikt over een 3D-voetscanner, 
waarmee de voeten tot in detail in beeld 
worden gebracht. Ook vindt er een gesprek 
plaats met de klant en worden lichaam-
slengte en -gewicht in de beoordeling 
meegenomen. Martijn: “We kijken naar de 
3D-scan van je voeten en horen wat voor 
type skiër je bent. Ben je zeer sportief en 
daal je graag de zwarte piste af, dan is je 
zogeheten ‘flexindex’ hoog. Ski je meer 
recreatief en hou je van comfort dan is 
deze laag. 

Ook wat langere en zwaardere skiërs heb-
ben een hogere flexindex dan mensen die 
kleiner en lichter zijn. Zo komen we tot een 
totaalplaatje voor de beste schoen voor 
elke skiër”, vertelt hij. Petstra’s assortiment 

skischoenen bestaat uit de topmerken 
Head, Lange, Nordica, Fisher en Roxa.

Zolen
 “Tijdens wandelen of hardlopen gebruik 
je voeten dynamisch. Tijdens het skiën of 
snowboarden zijn de voeten statisch, dat 
is een totaal andere belasting. Je voeten 
zijn tijdens het skiën eigenlijk in rust, juist 
daarom is een zool met de juiste steun zo 
belangrijk om zere voeten te voorkomen”, 
zegt Martijn. 

Petstra maakt in eigen werkplaats skizolen 
op maat, die helemaal zijn gevormd naar de 
voeten van de klant. De klant neemt plaats 
in de speciale stoel, waarna er door middel 
van vacuümtechniek een onbelaste voet-
afdruk wordt gemaakt. Met deze mal vormt 
de specialist van Petstra de voorverwarmde 
zool in het model van de onbelaste voet. 
Zo houdt de voet tijdens het skiën exact 
de vorm van de voet in rust, wat pijnlijke 
drukpunten voorkomt.

Veiligheid en bescherming
Goede bescherming en de juiste veilig-
heidsaccessoires dragen ook in belangrijke 
mate bij aan een geslaagde wintersport. 

Kwaliteitshelmen zijn er van vele merken, 
bij Petstra onder meer Bollé, Giro, Mango, 
Sinner en Head. Martijn: “Bij helmen is 
pasvorm cruciaal. Elk hoofd is verschillend, 
daarom bieden wij zeer brede keuze. Een 
helm met optimale pasvorm is een veilige 
helm.” Overige beschermingsaccessoires 
zijn rugprotectie, polsprotectie, bumper-
pants en natuurlijk warme handschoenen.

Ook kleding beschermt door ervoor te zor-
gen dat je tijdens het skiën niet verkleumt 
of juist veel te warm wordt. “Daarom advi-
seren wij iedereen om laagjes te dragen. 
Zo kun je de kledij snel aanpassen aan de 
omstandigheden. Begin wel altijd met een 
goed thermoshirt, bijvoorbeeld van Craft 
of Falke en draag over je lagen kleding een 

wind- en waterdichte shelljas”, adviseert 
hij. En dan zijn er natuurlijk nog de ski’s 
of snowboots. Bij aanschaf adviseert de 
specialist van Petstra over de juiste lange 
latten die passen bij je skistijl, ervaring en 
wensen: piste-georiënteerd, all-mountain 
of off-piste ski’s zijn verkrijgbaar in allerlei 
gradaties, van comfortabel tot sportief. 

Voor het slijpen, waxen en repareren van 
ski’s beschikt Petstra over alle benodigde 
machines en materialen: “Wij hebben alles 
in huis voor optimaal ski-onderhoud. Met 
optimaal materiaal en het juiste advies van 
mensen met verstand van zaken maak je de 
juiste keuzes. Daarmee leg je de basis voor 
een fantastische wintersportvakantie!”

Martijn de Boer bij de voetanalyse-apparatuur voor de optimale skischoenen en -zolen
(Foto: Jan Johan ten Have)
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Lasterie Shop: het voor dierenvoer 
en vuurwerk
SCHÖNINGSDORF – Lasterie Shop is de winkel bij uitstek voor het ge-
zondste en meest verantwoorde huisdierenvoer, zoals voor duiven. In 
Schöninghsdorf in Duitsland, net over de grens, is deze speciaalzaak te 
vinden. Over een paar weken start ook de verkoop van vuurwerk weer 
bij de Lasterie Shop.

Door Eline Lohman

Het begon allemaal tien jaar geleden, min of 
meer als grapje, vertelt Peter Lasterie. “Mijn 
vrouw en ik zagen de winkel in Schöninghsdorf 
te huur staan en zijn vanuit de hobby dui-
vensport deze zaak begonnen. Wij zijn gespeci-
aliseerd in de duivensport: wij verkopen allerlei 
voer en aanverwante artikelen voor postduiven. 
Daar zijn wij heel sterk in. We hebben niet een 
paar zakken duivenvoer staan, zoals veel zaken, 
maar honderd pallets met een grote voorraad 
aan voer voor duiven. Daar is nog de verkoop 
van voer voor honden, katten, vogels, varkens 
en overige dieren bij gekomen. We verkopen 
geen accessoires zoals halsbanden – we richten 
ons helemaal op dierenvoer.”

Mensen komen met name naar de Lasterie Shop 
vanwege de ruimte keuze in diervoer en niet te 

vergeten voor de prijzen. “Die zijn namelijk erg 
aantrekkelijk, omdat we in Duitsland zitten en 
daar betaal je nu eenmaal minder voor produc-
ten. Het kans soms wel tien euro per zak voer 
schelen! 

We zitten naast een tankstation en aangezien 
tanken ook goedkoper is in Duitsland, komen 
mensen daarheen en gaan ze gelijk even bij ons 
naar binnen voor huisdiervoer. Mensen vinden 
het vaak geen probleem om naar ons toe te 
komen, ook al is dat soms honderden kilometers 
rijden, want het scheelt gewoon veel geld.”

Zeker in het geval van de duivensport, bena-
drukt Peter. “Deze hobby is al duur genoeg; 
we zien de markt voor de duivensport dan ook 
teruglopen. Maar wie wel voor deze hobby kiest, 
kan bij ons in ieder geval  terecht voor betaal-
baar voer voor de duiven.”

Het einde van het jaar nadert weer en dat 
betekent dat de Lasterie Shop zich gaat richten 
op de verkoop van vuurwerk. Op 29, 30 en 31 
december zal er een uitgebreid assortiment aan 
allerlei soorten vuurwerk te vinden zijn. Bij de 
Lasterie Shop zelf in Schöninghsdorf, maar ook 
bij de vestiging in Caspergerd Alterberge.

Wie vast een voorproefje wil van het aanbod 
aan dierenvoer dat de Lasterie Shop aanbiedt, 
kan een kijkje nemen op de website laste-
riewebshop.nl. Hierop is de webshop van de 
dierenspeciaalzaak te vinden. Is er iets toch niet 
op voorraad, dan kan het product eenvoudig 
besteld worden. Of kom langs in de winkel in 
Schöninghsdorf, op maandag, woensdag, don-
derdag, vrijdag of zaterdag.

Beter ga je
voor Quality 
Rijopleidingen!
Wil je geld overhouden een veilige weggebruiker worden, geen lange wachttijden 
en snel je rijbewijs in de pocket hebben? Maak dan gebruik van, deze Eindejaarsactie 
inclusief een 1 dag cursus auto-theorie met op dezelfde dag je theorie-examen! 

We geven rijles in de provincies Gronin-
gen en Drenthe! Examenplaatsen Emmen, 
Assen en Winschoten! Maak vrijblijvend 
een afspraak voor een GRATIS proefles! 
Voor meer Info 0619950087 Bellen, ap-
pen, mailen of stuur een PB!

Team Quality Rijopleidingen

Actieprijs is geldig tot 31 december 2021. 
Nu aanmelden en in 2022 starten?  
Geen probleem!
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Colofon
UITGAVE VAN: 
UITGEVERIJ OLYMPIA 
0599 61 33 36

UITGEVER: 
MARC ZEGERIUS 
06 50 64 78 39

REDACTIE & FOTO'S:
MARTIN ZAAGMAN, 
MIRANDA WOLTERS,
JAAP RUITER, 
JAN JOHAN TEN HAVE
EN ELINE LOHMAN.

ADVERTENTIES:
MARC ZEGERIUS,  
LOUW ROUKEMA,
JOHN TEN HOFF EN 
MARISKA TEERLING

OPMAAK: 
STUDIO  
WEEK IN WEEK UIT
0599 - 61 33 36

DRUK: 
HOEKSTRA  
KRANTENDRUK,  
EMMELOORD

VERSPREIDING:
FROWEIN, EMMEN  
(0591 - 677 520)
HUIS-AAN-HUIS  
VERSPREID IN DE 
GEMEENTE EMMEN

WWW.REGIOMAGAZINE.NL

Het volgende
RegioMagazine 

verschijnt
in januari

2022!

Bij ons leer je de auto 
theorie in één dag en 
leg je dezelfde middag 
nog het CBR examen af

Door onze jaren-
lange ervaring met 
het verzorgen van 
theoriecursussen in 
meerdere steden, 
weten we de cursus 
altijd efficiënt en 
up-to-date te hou-
den.

De cursus is gericht 
op kwaliteit en effec-
tiviteit. Onze profes-
sionals stomen je 
helemaal klaar om 
dezelfde dag nog het 
theorie-examen te 
halen.

Dankzij onze 
lesmethode leer 
je de theorie op 
een verantwoorde 
manier, zodat je veel 
veilige kilometers 
kunt maken. 

Voor meer info:  
Bellen 0619950087, 
WhatsApp of een  
PB Facebook!
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Veel familiespellen bij Intertoys Emmen deze 
kerstperiode
EMMEN – We zitten volop in de kerstperiode en dat is 
heel duidelijk te merken bij Intertoys Emmen. Daar is een 
uitgebreid assortiment aan familiespellen te vinden, om 
gezellig tijdens de kerstdagen een spelletje met familie 
of vrienden te spelen.

Door Eline Lohman

Kerst is uiteraard een periode van gezelligheid in huis. 
Dat weten ze bij Intertoys Emmen maar al te goed, vertelt 
Johannes Vasse. “Voor kerst hebben wij veel familiespel-
len. Kerst is echt een tijd waarin je samen met elkaar wilt 
zijn en het spelen van een spel past daar goed bij. Wij 
hebben een enorme collectie aan gezelschapsspellen. Van 
het klassieke Monopoly tot aan Exploding Kittens, dat heel 
populair is momenteel. Het geven van een spel als kerst-
cadeautje is ook een goed idee, want je maakt er iemand 
ongetwijfeld heel blij mee.”

Sowieso heeft Intertoys Emmen een uitgebreid assorti-
ment, met heel veel speelgoed. Van puzzels tot knikkerba-
nen en van badspeelgoed tot speelsets – er is van alles te 
vinden, ook voor het perfecte cadeau voor feestdagen. In 
het uitgebreide assortiment is verder onder meer Lego te 
vinden, met allerlei specials, net als allerlei rageartikelen. 
Johannes: “De keuze is reuze! Bij ons kan iedereen wel 
slagen, dat kan bijna niet anders. Er is namelijk voor elke 
leeftijdscategorie wel iets leuks te vinden bij ons.”

Intertoys Emmen bestaat al sinds 1978. Al tientallen jaren 
lang weten klanten hun weg naar de speelgoedzaak goed 
te vinden. 

Intertoys heeft het juiste product op het juiste moment: 
speelgoed waar kinderen op dat moment mee willen spe-
len doordat deze populair zijn. Zoals producten die in een 
bepaalde leeftijdscategorie erg in trek zijn op een bepaald 
moment, of artikelen die mensen op televisie hebben 

gezien. Doordat Intertoys hier op inspeelt, is de slagings-
kans ook zo groot. Altijd het perfecte cadeau, daar gaan 
de medewerkers van de speelgoedzaak voor. Zij zorgen 
ervoor dat klanten een goed advies krijgen op het gebied 
van speelgoed en zo met het best passende speelgoed 
weer naar huis gaan. Voor zichzelf, of voor iemand anders.

Intertoys Emmen is te vinden aan de Derksstraat 9 in Em-
men en wie online wil snuffelen in het uitgebreide assorti-
ment, kan een kijkje nemen op de website, www.intertoys.
nl. Hierop is ook van alles te vinden om de kerstperiode 
leuker dan ooit te maken. Inclusief dus een mooi aanbod 
aan gezelschapsspelen om lekker thuis te spelen tijdens 
kerst.

Foto: Martin Zaagman
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