
RegioMagazine
Dé reclamekrant van oDé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeente Emmen

Adverteren?          Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39Januari 2022   |   3e jaargang, nr. 22

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

Verkoper Binnendienst (m/v) gezocht!

Zie pagina 30!

BETER EN GEZONDER ETEN?
Biologische supermarkt EkoPlaza!

Zie pagina 16 & 17!

MijnOffiz in Klazienaveen, 
de financieel specialist voor het 
afsluiten van een verantwoorde en 
betaalbare hypotheek

Door Miranda Wolters 
Het kopen van je (eerste) eigen woning is 
een grote stap in je leven die ook financi-
ele risico’s met zich meebrengt. Om die 
financiële risico’s zo klein en laag mogelijk 
te houden is het van belang dat je daarbij 
een hypotheek afsluit die helemaal past 
bij jouw persoonlijke situatie en porte-
monnee. MijnOffiz helpt je daarbij zodat 
je zeker weet dat je nooit teveel leent en 

je hypotheek niet alleen nu maar ook in de 
toekomst verantwoord en betaalbaar voor 
je blijft. 

Een hypotheek die helemaal bij jou past
Na het betalen van je maandelijkse woon-
lasten wil je immers ook geld overhouden 
voor je boodschappen, je verzekeringen 
en andere vaste lasten en natuurlijk is het 
ook fijn als er financiële ruimte is om af en 
toe op vakantie te kunnen gaan of andere 

leuke dingen te kunnen doen. Maar een 
hypotheek moet ook nog steeds betaalbaar 
blijven op het moment dat ingrijpende 
gebeurtenissen zoals een relatiebreuk of 
het verlies van je baan je leven totaal op 
zijn kop zetten. MijnOffiz neemt ook deze 
situaties voor je mee in een advies om te 
voorkomen dat je je woning in die gevallen 
moet verkopen, deze situaties zijn immers 
al naar genoeg. 

Lees verder op pagina 5!

WERKEN BIJ
KOUDENBURG?

Zie pagina 20!
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Even voorstellen: Herm Eising van 
Jouw Hypotheek
Het enthousiasme spat er vanaf: Herm Eising is 1 januari jl. begon-
nen bij Jouw Hypotheek als hypotheekadviseur. ‘Ik heb er heel 
veel zin in om mijn eerste klanten van A tot Z te begeleiden in het 
hypotheektraject.’

Hij is geboren en getogen in Emmen en momenteel woonachtig in 
het pittoreske Barger-Oosterveld met zijn vriendin en twee doch-
ters van één en vijf. Naar eigen zeggen voelt Herm zich dan ook een 
echte Drent. Hij is een trouwe supporter van FC Emmen en hij pakt 
regelmatig de wielrenfiets of mountainbike om een sportief rondje te 
maken.

Sinds 2008 werkt Herm bij de ABN Amro Bank waar hij als hypo-
theekadviseur is begonnen. Vanaf 2017 legde hij zich meer toe op 
vermogensbeheer. ‘Hoewel ik het bij ABN ontzettend naar mijn zin 
heb gehad, kruipt het ondernemersbloed waar het niet gaan kan. ABN 
Amro helpt mij in de opstartfase en daar ben ik heel erg blij mee.’ 
Want na bijna twee jaar voornamelijk thuiswerken, miste Herm de 
interactie met de klanten in de spreekkamer. ‘Het jeukte al langer om 
als zelfstandig ondernemer bij Jouw Hypotheek aan de slag te gaan,
maar nu voelde het echt goed om de sprong te wagen.’ Waarom nu? 
‘Het vele thuiswerken heeft mijn beslissing om voor mezelf te begin-
nen wel in een stroomversnelling gebracht. Daarnaast miste ik mijn 
werk als hypotheekadviseur. Ik heb dan ook heel veel zin om mij hier
weer volop in te verdiepen en er vol voor te gaan.’

In de familie
Herm is niet de eerste ondernemer in de familie. Zijn vader Henk 
Eising, werkzaam bij en eigenaar van Jouw Hypotheek, is een onder-
nemer, maar ook zijn moeder, zijn broertje en beide opa’s hebben of 
hadden een eigen bedrijf. ‘Het zit dus simpelweg in ons bloed,’
vertelt Herm lachend. ‘Omdat ik al mijn hele leven in deze regio 
woon, begrijp ik de regio goed en ken ik de markt. Ik heb er dan ook 
heel veel zin in om de klanten te helpen. En als de klant uiteindelijk 
met een goed gevoel weggaat, dan krijg ik daar ook een goed gevoel 
van.’

Nieuwsgierig geworden naar wat ik voor u kan betekenen? Maak dan 
snel een afspraak en laten we kennis maken! T. 06 – 27 65 44 24.
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(Vervolg van voorpagina)
MijnOffiz in Klazienaveen, de financieel specialist 
voor het afsluiten van een verantwoorde en
betaalbare hypotheek
Hoeveel kun je eigenlijk lenen?  
Hoeveel je kunt lenen voor de 
aankoop van jouw droomhuis 
hangt natuurlijk helemaal van 
je persoonlijke situatie af. Zo 
is niet alleen de hoogte van je 
inkomen belangrijk maar wordt 
er tegenwoordig ook gekeken 
naar een eventuele studieschuld 
en kan een leasecontract voor je 
auto ook van invloed zijn op het 
maximaal te lenen bedrag. Sluit 
je een hypotheek af met NHG, de 
Nationale Hypotheek Garantie, 
dan mag het hypotheekbedrag 
van je woning dit jaar maximaal 
€ 355.000 bedragen en breng je 
energiebesparende maatregelen 
aan dan bedraagt de maximale 
kostengrens zelfs € 376.000. De 
NHG zorgt er, onder bepaalde 
voorwaarden, voor dat je niet met 
een restschuld blijft zitten als je 
de woning onverhoopt toch moet 
verkopen voor een prijs die lager 
is dan de hoogte van je hypo-
theek. Ook hierover kan MijnOffiz 
je uitgebreid advies en informatie 
geven. 

Vaak kunnen bijkomende kosten, 
kosten voor het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen 
of andere verbouwingskosten 

trouwens ook meegefinancierd 
worden in je hypotheek. 

Bestaande lening verhogen of 
oversluiten
In veel gevallen is de waarde van 
de huidige woning de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Is dat het 
geval dan kan het erg interessant 
zijn om eens goed te kijken naar 
je hypotheek en de waarde van je 
woning. De waarde toename zou 
je kunnen gebruiken om je hypo-
theek te verhogen zodat je het 
bedrag kunt gebruiken om de wo-
ning te verbouwen of aan te pas-
sen maar je zou deze ook kunnen 
opnemen om je dure persoonlijke 
lening mee af te kunnen lossen. 
De hypotheekrente is nu immers  
erg laag, in tegenstelling tot de 
rente op je persoonlijke lening en 
door deze af te lossen met geld 
uit je hypotheek zorg je voor veel 
lagere maandlasten. En heb je op 
dit moment nog een hypotheek 
tegen een veel hogere rente dan 
de huidige? Dan is het misschien 
interessant om deze over te slui-
ten en ook te profiteren van de 
historisch lage rente. Wil je weten 
welke mogelijkheden er voor jou 
zijn? MijnOffiz gaat graag met jou 
in gesprek. 

Nu en in de toekomst
De hypotheekmarkt is altijd in 
beweging en veranderingen in 
de markt zullen er altijd zijn en 
blijven. MijnOffiz houdt deze ver-
anderingen voor jou in de gaten 
en zal daar bij het geven van een 
persoonlijk advies altijd rekening 
mee houden. Zo is op dit moment 
bijvoorbeeld de eigen woning re-
geling kortgeleden weer helemaal 
veranderd waarbij de veranderin-
gen vooral van belang kunnen zijn 
als jouw gezin een samengesteld 

gezin is en wanneer je bijvoor-
beeld samen met je ex-partner 
nog een woning in bezit hebt. 
Deze regeling is er niet eenvoudi-
ger op geworden en MijnOffiz kan 
samen met jou kijken naar hoe jij 
de zaken zo goed mogelijk regelt. 
Zodat je in de toekomst niet voor 
verrassingen komt te staan. Het is 
dus goed om nu al samen vooruit 
te kijken want de verwachting 
is ook dat de hypotheekrenteaf-
trek in de toekomst helemaal zal 
verdwijnen. Hoe zit het dan met 

de waarde van je woning, blijft 
deze in box 1 of mag je deze naar 
box 3 verplaatsen en is je hypo-
theek dan nog steeds betaalbaar? 
MijnOffiz is dit jaar al 25 jaar je 
hypotheekbemiddelaar en advi-
seur in Klazienaveen en kan je er 
alles over vertellen! 

MijnOffiz
Langestraat 156a  |  Klazienaveen
Tel: 0591 – 390 777
www.mijnoffiz.nl
email:info@mijnoffiz.nl
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van 
Caravan Centrum Emmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl
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Winter metaal en montage in Veenoord bouwt en 
realiseert maar is ook op zoek naar personeel!

Door Miranda Wolters
Winter metaal en montage aan de Bedrijvenweg 18 in Veenoord is gespecialiseerd in staalconstructies, loodsen- en 
hallenbouw en trappen en laswerk. Projecten en opdrachten worden altijd naar wens van de klant uitgevoerd en 
gerealiseerd waarbij het altijd om maatwerk gaat. Het bedrijf van Arjan Winter is de laatste jaren flink gegroeid en de 
werkzaamheden nemen toe en daarom is men op zoek naar versterking van het team!

Loods of hal, trappen en laswerk 
Geen (bedrijfs) loods of hal is gelijk, daar waar de ene klant 
graag een plat dak wil heeft de ander de voorkeur voor een 
puntdak en ramen en deuren worden telkens weer op an-
dere plekken in het pand geplaatst. Met al die zaken wordt 
bij het ontwerp van de loods of hal al rekening gehouden. 
Loodsen en hallen worden door Winter metaal en mon-
tage voornamelijk voor de zakelijke klant gebouwd terwijl 
metalen trappen bijvoorbeeld ook regelmatig in woningen 
geplaatst worden vanwege het stoere industriële uiterlijk 
ervan. In de werkplaats worden ook regelmatig vluchttrap-
pen geproduceerd die bij calamiteiten gebruikt kunnen 
worden, ook weer op maat en naar wens van de klant. 

Bijzonder was bijvoorbeeld de inklapbare vluchttrap die 
voor een klant ontworpen en gemaakt werd. In verband 
met de beschikbare ruimte was een vaste trap niet moge-

lijk en dus moest er een andere oplossing bedacht worden. 
Winter metaal en montage kan ook van dienst zijn bij 
allerlei soorten laswerk. Omdat er dagelijks met metaal en 
verbindingen gewerkt wordt hebben de lassers hier ontzet-
tend veel ervaring mee, of het nu gaat om aluminium, staal 
of rvs maakt daarbij niet uit.  

Hoge eisen aan kwaliteit 
Arjan hecht grote waarde aan het leveren van kwaliteits-
werk, van begin tot eind. Zelf zegt hij hierover: ”Wij leveren 
alleen werk af dat voldoet aan onze eigen hoge maatsta-
ven en gedurende het hele project is er 1 contactpersoon 
binnen het bedrijf. Dit om misverstanden te voorkomen en 
ook om ervoor te zorgen dat het voor de klant altijd duide-
lijk is bij wie men moet zijn bij vragen of problemen. Wordt 
er een fout gemaakt? Dan herstellen we dit onzichtbaar of 
beginnen opnieuw. Alleen het beste is goed genoeg.” Het 

werkgebied van Winter metaal en montage strekt zich over 
het algemeen uit over Groningen, Friesland en Drenthe. 

Vacatures
Op dit moment staan er een 3-tal vacatures open bij Win-
ter metaal & montage. Zo is men op zoek naar een werk-
voorbereider/tekenaar, een constructie bankwerker/lasser 
en een voorman montage staalbouw. Voor meer informatie 
over deze functies kun je contact opnemen met Arjan 
Winter en meer informatie over de functies is ook terug te 
vinden in de advertentie elders in deze krant. 

Wil je meer informatie of heb je al plannen voor een pro-
ject waarbij Winter metaal en montage je van dienst zou 
kunnen zijn? Neem dan contact op, na het bespreken van 
je wensen kan er vrijblijvend een tekening en offerte voor 
je gemaakt worden. 

Winter metaal en montage  
Bedrijvenweg 18  |  Veenoord 
Tel: 0591 - 76 40 05 
www.wintermetaalenmontage.nl 
Email: info@wintermetaalenmontage.nl
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Elektro-Installatietechniek Emmen:
‘We hebben veel over voor klanten’

EMMEN – Elektro-Installatietechniek Emmen aan de Jacob 
Roggeveenstraat 6 in Emmen verzorgt uiteenlopend 
installatiewerk. Het bedrijf richt zich onder meer op het 
verduurzamen van woningen.

Door Eline Lohman

Al het installatiewerk kan Elektro-Installatietechniek 
Emmen verzorgen: van het installeren van cv-ketels en 
warmtepompen en het uitvoeren van loodgieter- en riool-
werk tot en met het verzorgen van dakbedekking en het 
aanbrengen van sanitair. “We doen veel nieuwbouw”, ver-
telt Arnoud ter Bruggen. “Dat komt doordat we veelvuldig 
bezig zijn met het verduurzamen van nieuwe en bestaande 
woningen. Onder meer door het realiseren van laadpalen 
voor particulieren en het installeren van warmtepompen 
en zonnepanelen. Verduurzaming is echt iets van nu en dit 
gaan we in de toekomst alleen maar meer zien.”

Elektro-Installatietechniek Emmen is een dienstverlenend 
bedrijf dat begrijpt dat de huidige technologie en bouw-
wijzen steeds hogere eisen aan ons leef- en werkklimaat 
stellen. Door voortdurend te investeren in personeel, ken-
nis en moderne technieken en gereedschappen biedt het 
bedrijf de deskundigheid en vakbekwaamheid die bij die 
hoge eisen horen. Kortom, Elektro-Installatietechniek Em-
men heeft de kennis in huis om haar klanten professioneel 
te adviseren en de opdracht adequaat uit te voeren. 

Arnoud: “De kracht van ons is dat we een jong bedrijf zijn, 
met veel jonge medewerkers. Daar hoort ook bij dat we 
regelmatig leerjongens rond hebben lopen binnen het 
bedrijf. Momenteel lopen er twee schooljongens mee. Dat 
vinden we belangrijk – het is goed om jonge mensen een 
kans te geven, want er is behoefte aan goed technisch 
personeel omdat dit moeilijk te krijgen is. En wie weet stro-
men ze later wel door binnen ons bedrijf. Ondanks de jon-
gere leeftijd van de medewerkers is er veel kennis in huis. 
We hebben veel over voor klanten. Als iemand een keer 
iets extra’s wil, zoals een kraan of een stopcontact, dan is 
dit geen probleem. Vaak hebben we dit soort zaken al bij 
ons als we ergens een opdracht aan het uitvoeren zijn, dus 
dan kunnen we snel schakelen – we zijn heel  flexibel. En is 
er een storing, dan gaan we gelijk naar de klant toe.”

Het werkgebied van Elektro-Installatietechniek Emmen is 
breed: de hele regio Emmen, Coevorden en Dalen wordt 
bediend met installatiewerk, met soms een uitstapje rich-
ting Groningen voor met name particuliere verduurzaam 
projecten. Meer weten over de mogelijkheden die het 
bedrijf uit Emmen kan bieden? Kijk voor meer informatie 
eens op de website www.elektrotechniek-emmen.nl of 
neem contact op via het telefoonnummer 0591 - 78 52 54 
voor meer informatie.
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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 Schomaker 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 geïnteresseerd in 
techniek en heeft daar zijn passie 
van gemaakt door een winkel te 
beginnen in aanvankelijk 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 ge-
kocht, vanmiddag 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 Quickreclame. Zo hebben 
we een frisse wind door de winkel 
heen waaien. Het is de bedoe-

ling dat ik letterlijk 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 bel-
len - 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 energiezui-
nigheid en hebben wij ons dak 
voorzien van zonnepanelen.”

‘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 producten 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 fantas-
tisch 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 
geregeld 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 repare-
ren 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 opgenomen worden met 
het telefoonnummer 
0591-610494.

Prijswinnaars Kerstpuzzel RegioMagazine 
Emmen bekend
In de Kerstspecial van het RegioMagazine Emmen, editie december, stond een Kerstpuzzel. Wanneer men de juiste 
oplossing instuurde, konden zij kans maken op een mooie geldprijs. De oplossing van de Kerstpuzzel luidde als volgt: 
"Alle medewerkers van deze krant wensen u prettige feestdagen en alvast een goed en gezond nieuwjaar".

Uit de vele inzendingen zijn de volgende mensen in de prijzen gevallen:
 3e prijs:   Y. Bischop-Roeg uit Emmen
 2e prijs:   Guido Omvlee en opa Jan uit Emmer Compascuum
 1e prijs:   G. Smeulders-Veltman uit Emmerhout

De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gehad en wij wensen iedereen veel plezier met hun gewonnen geldbedrag.
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Je vakantie boek je zonder zorgen bij Reisbureau 
Lanting in Klazienaveen
Door Miranda Wolters
De wereld gaat zo langzamerhand steeds meer open en dat betekent 
dat er qua reizen ook best wel weer veel mogelijk is. Hebben we de 
afgelopen zomers vooral doorgebracht in onze eigen tuin, komende 
zomer zou er heel anders uit kunnen zien! Je volgende vakantie boek 
je namelijk zonder zorgen, met een gerust hart, bij Reisbureau Lan-
ting in Klazienaveen. 

“De afgelopen coronaperiode 
heeft bij ons reisbureau gezorgd 
voor een verandering in naam en 
ook hebben we een aantal nieuwe 
teamleden mogen verwelkomen”, 
vertelt Petra Jansen van het 
reisbureau. “Qua naam zijn we in 
plaats van VakantieXperts Lanting 
nu TravelXL Reisbureau Lanting 
geworden en Jolien Beukers 
en Sandra Assen werken sinds 
enige tijd bij ons. Beide werkten 
ze voorheen als reisspecialist 
in Emmen en met hun komst is 
ons team compleet en hebben 
we samen een enorme hoeveel-
heid kennis en ervaring in huis.” 
Het team van Reisbureau Lanting 
bestaat verder uit Nick Lanting, 
Petra, Mirjam, Laura en Rosalie. 
Of je voorkeur nu uitgaat naar 
een vliegvakantie, een cruise, een 
kampeervakantie of een week-
endje weg in eigen land, al deze 
reizen boek je bij het reisbureau. 
“Een bus vakantie hoort daar na-
tuurlijk ook nog bij”, aldus Petra. 
“Waar we echter nog wel eens 
uitleg over moeten geven is het 
feit dat het busbedrijf Lanting wel 
eigendom van de familie Lan-

ting is, maar qua bedrijfsvoering 
helemaal los staat van die van 
het reisbureau. Men kan dus bij 
ons wel een bus vakantie boeken 
maar dat wil niet zeggen dat wij 
die dan ook met de Lanting bus 
uitvoeren. Andersom is dat het-
zelfde, voor het boeken van een 
schoolreis of bedrijfsuitje met de 
bus moet men echt even met het 
busbedrijf zelf bellen.” 

Voordelen van het boeken van je 
vakantie bij Reisbureau Lanting 
Het boeken van je vakantie bij het 
reisbureau heeft nog altijd vele 
voordelen. Petra: “Zo voeren wij 
altijd een prijsvergelijk voor de 
klant uit zodat deze nooit teveel 
betaalt voor zijn of haar vakantie 
en dat kan soms best heel veel 
geld schelen.” De reisspecialisten 
van Reisbureau Lanting nemen je 
niet alleen al het uitzoekwerk uit 
handen, ze weten ook precies bij 
welke organisaties ze op dit mo-
ment het beste je vakantie voor 
je kunnen reserveren. En dat is 
zeker in deze tijd erg prettig want 
wat als de komende tijd toch weer 
heel veel reisbeperkingen komen 

en het onverhoopt niet mogelijk 
is om naar je vakantiebestemming 
te reizen? Veel reisorganisaties 
bieden nu flexibele reispakket-
ten waarbij je de reis vaak tot 3 
weken van tevoren kosteloos kunt 
omboeken of annuleren als dat 
nodig is. Is inreizen in Griekenland 
bijvoorbeeld niet mogelijk vanwe-
ge corona dan kun je de vakantie 
laten omboeken in een reis naar 
Spanje als dat land wel gewoon 
bereikbaar is. “Wij zijn altijd op de 
hoogte van alle mogelijkheden en 
op deze manier kun je dus zonder 
zorgen je vakantie bij ons boeken, 
alles is goed geregeld en verze-
kerd en mocht een reis niet door 
kunnen gaan dan ben je je geld 
dus zeker niet kwijt”, zegt Petra 
hierover. 

Populaire vakantiebestemmin-
gen
De Canarische eilanden zijn op dit 
moment een populaire bestem-
ming vanwege het feit dat het er 
ook in de winter nog heel aange-
naam qua temperatuur is. Volgens 
Petra en haar collega’s kiezen veel 
mensen voor zowel de mei- als 
de herfstvakantie nog altijd vaak 
voor een vakantie naar Turkije en 
deze zomer zullen veel jongeren 
uit hun bol willen gaan in Cher-
sonissos op Kreta. “Maar we zien 
ook dat cruisevakanties de laatste 
tijd steeds populairder worden’, 
vertelt Petra. “Een cruisevakantie 

betekent luxe en relaxt rondrei-
zen, je koffers laat je in je hut en 
je wordt telkens weer wakker op 
een nieuwe bestemming.” De 
mooie cruiseschepen hebben 
vanwege corona een tijd voor 
anker gelegen maar gaan zo lang-
zamerhand allemaal weer varen. 
Daarnaast zijn ook korte citytrips 
erg in trek en reizen steeds meer 
mensen in de winter ook naar 
bestemmingen als Fins Lapland en 
IJsland. Reykjavik is bijvoorbeeld 
een mooie bestemming voor een 
winterse citytrip waarbij je vanuit 
de stad ook nog allerlei mooie 
excursies kunt maken. 

Je vakantie boeken
Het is tegenwoordig ook mogelijk 
je vakantie online te boeken via 
www.reisbureaulanting.nl. Er is 
een aantal maanden gewerkt aan 
deze mooie website waar je je 
gehele reis kunt samenstellen en 
boeken. Geniet van het gemak 
van online boeken, met het ver-
trouwde Reisbureau Lanting team 

die voor al je vragen en wensen 
klaarstaat!

Het team van Reisbureau Lanting 
helpt je graag om je volgende 
vakantie zo onvergetelijk moge-
lijk te maken. Het reisbureau is 
van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 9.00 uur tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Langskomen zonder 
afspraak mag natuurlijk maar wil 
je zeker weten dat er genoeg 
tijd is voor het bespreken van je 
wensen dan is het maken van een 
afspraak aan te raden. Bellen, mai-
len of een berichtje via Facebook 
mag natuurlijk ook, men zal je 
vraag of verzoek zo snel mogelijk 
in behandeling nemen. 

Reisbureau Lanting 
Van Echtenstraat 43
Klazienaveen
Telefoon: 0591-317000
www.reisbureaulanting.nl
Email: info@reisbureaulanting.nl
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CarProf Van Boven Emmen maakt zich 
klaar voor de toekomst
Per 1 februari is CarProf Van Boven in Emmen aangeslo-
ten bij het landelijk netwerk van NexDrive, service net-
work for next generation cars. Dit is een eigen formule 
van onderdelendistributeur Alliance Automotive Group 
Benelux voor het onderhoud aan elektrische en hybride 
voertuigen. Door onderdeel te worden van NexDrive 
zorgt CarProf Van Boven dat zij zich kunnen profileren als 
elektrisch voertuig specialist. De werkplaats is inmiddels 
volledig ingericht om ook onderhoud en reparatie aan 
elektrische en hybride voertuigen uit te voeren voor hun 
klanten, oftewel zij zijn klaar voor de vraag van morgen.

Rosilde en Raymon van Boven zien dat de toekomstvisie 
van NexDrive naadloos aansluit bij hun eigen plannen 
om in te spelen op deze groeimarkt. Waarom zij in deze 
formule geloven, delen zij graag: “Wij zijn en blijven uw 
vertrouwde garagebedrijf. En wij blijven u ook de service 
verlenen, die u van ons gewend bent. Met de NexDrive 
erkenning zijn wij volledig ingericht om onderhoud en 
reparatie aan elektrische en hybride voertuigen te bie-
den aan onze klanten. Dit betekent dat de werkplaats is 
voorzien van de juiste apparatuur, de nieuwste software 
en voldoende beschermingsmiddelen. Net als bij de door 
fossiele brandstof aangedreven auto’s hebben wij als uni-
verseel garagebedrijf toegang tot alle software, storingsin-
formatie en originele onderdelen van ieder merk auto. De 
fabrieksgarantie blijft dus behouden.”

Maar NexDrive gaat verder dan dat, omdat de markt snel 
en continu ontwikkeld wordt de kennis van de autotechnici 
up to date gehouden. Deze trainingen zijn onderdeel van 
TECH360, een ander vooruitstrevend concept van de lei-
dende onderdelendistribiteur uit Ede. Als erkend NexDrive 
servicepunt zijn de monteurs van CarProf Van Boven dus 
opgeleid om alle systemen en elektrische delen van uw 
auto te onderhouden en te repareren.

Accountmanager Jos Kalender legt de combinatie van Nex-
Drive en TECH360 wat verder uit: “De automobilist heeft 
altijd de weg naar de universele garage weten te vinden. 
Vanuit TECH360 helpen we deze garagisten en monteurs 
voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Met onder 
andere Hybride/EV opleidingstrajecten, ADAS trainingen, 
EV gereedschapsets, Pass-Thru, remote diagnostics, RI&E 
en on-the-job ondersteuning. Met de unieke combinatie 
van TECH360 en NexDrive gaan we ervoor zorgen dat con-
sumenten ook met de volgende generaties voertuigen bij 
universele autobedrijven kunnen blijven komen.” Zo biedt 
CarProf Van Boven u niet alleen vandaag maar ook morgen 

dezelfde kwaliteit als een merkdealer, plus de vertrouwd-
heid en uitstekende service die u gewend bent.

De belofte van NexDrive:
• Behoud van fabrieksgarantie
• Experts in alle merken
• Modernste elektrische apparatuur
• Altijd up-to-date software
• Continu bijgeschoolde autotechnici
• Specialist in gecombineerd onderhoud aan 
 hybride voertuigen
• Service van uw vertrouwde garagebedrijf
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