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VASTE PLANTEN
BIJ KOUDENBURG!

Zie pagina 38!

KIPPIE EMMEN  Zie onze aanbiedingen in het hart van deze krant!

ECOtherm vloerverwarming is  
dé specialist voor het aanleggen  
van uw vloerverwarming!
ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwar-
ming aan. Eén van de Nederlandse eige-
naren begon in Duitsland, waar ECOtherm 
in de loop der jaren uitgroeide tot markt-
leider. Door de toegenomen populariteit 
en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook 
actief op de Nederlandse markt waarbij 
de focus ligt op de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel. 

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

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

Wat ECOtherm verder uniek maakt is dat 
men de vloerverwarming ook in betonnen 
vloeren kan infrezen, de meeste bedrijven 
in Nederland kunnen dit wel in een cement 
dekvloer maar dus niet in beton. Vandaar 
ook de slogan: “Vloerverwarming in iedere 

ondergrond, voor iedere afwerking!” Verder 
beschikt ECOtherm ook over een speciaal 
systeem voor het aanleggen van vloerver-
warming op houten vloeren. In dat geval 
wordt er een constructie op de houten vloer 
aangebracht waar de vloerverwarming op 
dezelfde wijze wordt ingeslepen. 

Bijkomend voordeel van dit systeem is dat 
de vloer daarna stabieler dan voorheen is 
en bovendien is de warmte en het comfort 

gelijk aan vloerverwarming in een ‘gewone’ 
cementen vloer.

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwarming zijn 
onder andere wooncomfort en een meer 
gelijkmatige warmte in de woning. Radiato-
ren zijn niet langer nodig en er is dus ook 
sprake van een betere luchtkwaliteit.

Lees verder op pagina 5.
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Volop genieten van het buitenleven dankzij de 
producten van Delta Outdoor in Emmen
Genieten van het buitenleven in eigen tuin is de laatste tijd een belangrijke vorm van 
vrijetijdsbesteding geworden. Hoe heerlijk is het om na een lange dag werken nog even 
de laatste zonnestraaltjes mee te pakken met een lekker fris drankje in je hand?

Daarbij is er tegenwoordig meer aandacht 
dan ooit voor de inrichting van de tuin. 
Voor het ultieme genieten is voldoende 
privacy voor veel mensen een voorwaarde 
en ook behoort een ruime overkapping, al 
dan niet met schuurtje, tot de wensenlijst 
van velen. Delta Outdoor in Emmen is hier-
bij DE partner! Binnenkort vind je alles wat 
nodig is om ook jouw tuin om te toveren tot 
een waar paradijs in de nieuwe webshop 
van Delta Outdoor. Tot die tijd kunnen be-
stellingen via de mail worden doorgegeven. 

Schuttingen, tuinhuisjes en zelfs sauna’s 
en zwembaden
Met het creëren van privacy komt het wel 
goed dankzij de ruime keuze in schuttin-
gen. Kies je voor een kant en klare schut-
ting of bouw je deze liever helemaal zelf 
met planken en balken? De keuze is aan 
jou. Voor wat betreft tuinhuisjes zijn er 
ontelbaar veel mogelijkheden en een tuin-
huisje combineer je natuurlijk gemakkelijk 
met een overkapping. Een plat dak of liever 
een zadeldak? Het kan allemaal. Welness 
en tuin gaan ook enorm goed samen want 
wat dacht je van een ontspannende sauna 
of een lekker warme hottub in je tuin? En 
mocht je over voldoende ruimte beschik-
ken dan kan er misschien zelfs nog een 
zwembad bij. Alle producten kunnen zelf 
worden gemonteerd of geplaatst en zijn bij 
Delta Outdoor af te halen of tegen meer-
prijs thuis af te leveren. Natuurlijk zijn de 
handleidingen en bouwtekeningen geschikt 

voor de handige doe-het-zelver. En ben je 
zelf niet zo handig? Dan is het in overleg 
ook mogelijk om je tuinhuis, schutting of 
overkapping te laten plaatsen.

Aluminium terrasoverkappingen 
Sinds kort is Delta Outdoor officieel dealer 
van de producten van Harol. Harol levert 
onder andere aluminium terrasoverkappin-
gen die in vrijwel iedere tuin of op elk (ho-
reca) terras te plaatsen zijn. Een terrasover-
kapping met een lamellendak zorgt ervoor 
dat jij kunt genieten zoals jij dat wilt, in de 
zon of in de schaduw. Eventueel kan er ook 
een zonnecel op de overkapping geleverd 
worden die er automatisch voor zorgt dat 
je altijd van de koelte van de schaduw kunt 
profiteren. Vind je een totaal gesloten dak 
mooier? Ook dat kan, en eventueel is het 
ook nog mogelijk om te kiezen voor een 
vouwdak en zijn er ook screens mee te 
leveren die de zijwanden af kunnen sluiten 
als dat nodig is. Helemaal compleet wordt 
het met heaters of terrasverwarming, op 
deze manier kun je het hele jaar door van 
het buitenleven genieten. De aluminium 
terrasoverkappingen zijn in 8 standaard ral 
kleuren leverbaar, mocht de kleur van je 
keuze daar niet tussen zitten dan is uitvoe-
ring in iedere andere ral kleur ook mogelijk. 
De terrasoverkappingen worden door Delta 
Outdoor voor je geplaatst. 

Weber barbecues
Bij het buitenleven horen natuurlijk gezel-

lige barbecues met familie en vrienden. 
Weber is misschien wel het bekendste 
barbecuemerk en dat is niet zonder reden. 
Bekendste model is waarschijnlijk de ko-
gelbarbecue, een model dat nog steeds erg 
populair is en garant staat voor een hele 
avond lekker eten. Maar Weber biedt meer 
dan de kogelbarbecue want tegenwoordig 
zijn er ook de gas- of elektrische barbecues 

en zelfs complete buitenkeukens! In de 
webshop mogen deze top barbecues dan 
ook niet ontbreken. 

www.deltaoutdoor.nl 
Phileas Foggstraat 1 a
7821 AJ Emmen
Tel. 06 – 46 92 06 91
info@deltaoutdoor.nl
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(Vervolg van de voorpagina)
ECOtherm vloerverwarming is dé specialist voor 
het aanleggen van uw vloerverwarming!
Wat ECOtherm verder uniek maakt is dat men de vloerverwarming ook in betonnen vloeren kan 
infrezen, de meeste bedrijven in Nederland kunnen dit wel in een cement dekvloer maar dus niet 
in beton. Vandaar ook de slogan: “Vloerverwarming in iedere ondergrond, voor iedere afwerking!” 
Verder beschikt ECOtherm ook over een speciaal systeem voor het aanleggen van vloerverwarming 
op houten vloeren. In dat geval wordt er een constructie op de houten vloer aangebracht waar de 
vloerverwarming op dezelfde wijze wordt ingeslepen. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat 
de vloer daarna stabieler dan voorheen is en bovendien is de warmte en het comfort gelijk aan 
vloerverwarming in een ‘gewone’ cementen vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwarming zijn onder andere 
wooncomfort en een meer gelijkmatige warmte in de 
woning. Radiatoren zijn niet langer nodig en er is dus ook 
sprake van een betere luchtkwaliteit. Er wordt immers 
gebruik gemaakt van stralingswarmte uit de vloer en er is 
dus minder luchtcirculatie waardoor minder stof en ander 
vuil circuleert in de lucht die zouden kunnen irriteren. En, 
vloerverwarming is, doordat er gebruik gemaakt wordt van 
lage temperatuur verwarming,  ook prima toe te passen in 
combinatie met een warmtepomp of hybride verwarmings-
installatie en daardoor dus ook erg duurzaam. 

Vloerverwarming voor bedrijf en particulier
Mede door de energietransitie is vloerverwarming be-
langrijker dan ooit. De gelijkmatige en egale manier van 
verwarmen over het hele vertrek middels lage tempera-
turen geven een behaaglijke warmte. Door deze toepas-
sing kunnen bedrijfspanden en woningen met een laag 
energieverbruik en eventueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft het drukker dan ooit met 
het inslijpen van vloerverwarming in cementdekvloeren, 
betonvloeren en tegelvloeren. Ook de traditionele manier 
van verleggen hebben ze nog goed in de vingers, maar het 
inslijpen in reeds bestaande vloeren wordt tegenwoordig 
het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dagelijks 
vloerverwarming in opdracht van 
bouwondernemingen, woningstichtin-
gen, installateurs en eindgebruikers. 
Hierbij kunnen ze volledig ontzorgen 
omdat het systeem compleet wordt 
aangesloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen heeft. 
Na het inslijpen kunnen ook de sleuven 
worden dichtgezet zodat de vloerenleg-
ger meteen na het verleggen van de 
vloerverwarming aan de slag kan.

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

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

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050 - 234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl
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Aandacht voor
het ambacht
Elk dorp op de Hondsrug 
had vroeger zijn eigen vak-
mensen. Ambachtslieden 
die wat hun ogen zagen, 
met hun handen konden 
maken. Een van hen was de 
mandenmaker van het dorp.

Niet iedereen kon manden 
maken, het was een vak 
apart. Wilgentenen waren 
weliswaar gemakkelijk te 
buigen, maar het was en 
bleef een hele kunst om 
er een goede mand van 
te vlechten: mooi rond en 
stevig genoeg om er enkele tientallen kilo's probleemloos in te kunnen verplaatsen. Vaak 
werden de manden in het dorp gemaakt door een handige boer die er in de wintermaan-
den wat mee bijverdiende. Veel keuterboertjes hadden zo'n nevenactiviteit hard nodig om 
hun gezin de moeilijke wintertijd door te helpen.

Iedereen in de dorp had namelijk manden nodig. Kleine mandjes om thuis te gebruiken, 
maar ook grote manden om bij het aardappelrooien te gebruiken of als er appelen en pe-
ren moesten worden geoogst. En uiteraard had je een flinke korf nodig om turf en brand-
hout de boerderij binnen te halen. Een van de profijtelijke aspecten van het werk van de 
mandenmaker was dat zijn producten niet het eeuwige leven hadden. Geen probleem, 
er stonden genoeg wilgen in de buurt en wat extra inkomsten kon hij natuurlijk prima 
gebruiken…

Nog steeds werken er ambachtslieden in de Hondsrugdorpen. Vakmensen met twee rech-
terhanden die hun klanten maatwerk leveren. De Hondsrug UNESCO Global Geopark wil 
meer aandacht voor het ambacht. Je vindt de ambachtslieden van de Hondsrug op www.
dehondsrug.nl/ambachtmakelaar (Foto: Verbeelder Oebele Gjaltema)



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



9Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Nieuw in Emmen, Yankee Doodle, het Amerikaanse 
Food & Fun restaurant voor de hele familie! 
Afgelopen 10 juli opende Yankee Doodle haar deuren aan het West-
einde 68 in Emmen, pal naast de Kinepolis bioscoop. Yankee Doodle 
is al meer dan 20 jaar het Food & Fun restaurant in Nederland en nu 
dus eindelijk ook in Emmen te bezoeken. 

De andere vestigingen van de for-
mule vind je in Assen en in Gro-
ningen. De vestiging in Groningen 
bevindt zich in de Euroborg en 
opende begin maart vorig jaar. 
Wegens het coronavirus gingen 
diezelfde deuren op 15 maart 
alweer dicht en dat zijn ze helaas 
nog steeds. Gunhar Koops, direc-
teur van Yankee Doodle, hoopt 
echter zo snel mogelijk weer vol-
doende personeel aangenomen te 
hebben zodat ook dit restaurant 
weer geopend kan worden. 

Samen met zijn echtgenote nam 
hij 7 jaar geleden het restaurant 
in Assen over. “Mijn vrouw werkte 
er al jaren als bedrijfsleidster en 
kreeg zodoende het aanbod om 
het restaurant over te nemen. 
We besloten dit samen te gaan 
doen en inmiddels werken onze 
zonen van 17 en 19 jaar ook mee 
in het bedrijf en dat is ontzettend 
mooi!”, aldus Gunhar. “In Gronin-
gen zaten we met het restaurant 
al naast de Kinepolis bioscoop 
en zodoende kregen we te horen 
dat het pand naast de bioscoop in 
Emmen leeg zou komen te staan. 
Het bleek natuurlijk dé ideale lo-
catie voor nog een Yankee Doodle 
restaurant, want een restaurant 

als de onze, dat was er in Emmen 
nog niet.”

Kennen veel mensen die al eens 
bij Yankee Doodle geweest zijn 
het restaurant als buffetrestau-
rant, tegenwoordig werkt men 
met tablets aan tafel en kom je 
in principe de hele avond niet 
meer van je tafel. Gunhar: “We 
werden vanwege corona vorig jaar 
al gedwongen om het helemaal 
anders aan te pakken en omdat 
het bestellen via de tablets door 
iedereen eigenlijk alleen maar als 
positief ervaren werd hebben we 
besloten deze werkwijze gewoon 
zo te blijven handhaven.” Yan-
kee Doodle hanteert het zoge-
naamde all you can eat concept 
waarbij er keuze is uit ruim 100 
verschillende gerechten. Geniet 
bijvoorbeeld van een heerlijke 
wrap, een sappige beefsteak met 
pepersaus, een Yankee Burger 
of malse spare ribs. Je bestelt je 
gerechten gemakkelijk vanaf de 
tablets en de bediening brengt 
jouw gekozen gerechten aan tafel. 
Per ronde mogen er 2 gerechten 
besteld worden en de side dishes 
zoals friet of een maiskolf zijn 
onbeperkt te bestellen. Drankjes 
en desserts vallen buiten het 

arrangement. In het restaurant 
kun je genieten van verschillende 
Latijns-Amerikaanse thema’s als 
het spetterende Las Vegas, het 
stoere Tennessee, het glamou-
reuze Hollywood en het vrolijke 
en frivole Mexico. 

“We hebben op dit moment een 
erg leuke zomeractie”, aldus 

Gunhar, “Omdat het een lekker 
hete zomer wordt, ontvang je bij 
je diner in iedere vestiging een 
gratis watermelon milkshake. De 
actie loopt nog tot en met 23 
augustus.” Reserveren bij Yankee 
Doodle is in verband met corona 
op dit moment verplicht, reser-
veer dus snel je tafel!  Gelieve 
bij de reservering aan te geven 

of het om 1 gezin of een andere 
samenstelling gaat, dit i.v.m. de 
grootte van de tafels. Reserveren 
kan online via het reserverings-
systeem of door te bellen naar  
0591 - 54 78 26.

Yankee Doodle Emmen
Westeinde 68  |  Emmen 
www.yankeedoodle.nl
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Voor de hypotheek 
die het beste bij jouw  
woonsituatie past ga je 
naar De Hypotheker in 
Emmen, Klazienaveen  
of Coevorden

Bij het kopen van een huis komt veel kijken en een goed hypotheekadvies vooraf is 
daarbij ontzettend belangrijk. De Hypotheker helpt je verder en belooft je altijd de 
beste deal en het meest eerlijke advies te geven. 

Henk de Boer is directeur van de vestigingen in Emmen, Klazienaveen en Coevorden en 
zegt hierover: “Wij zoeken voor onze klanten altijd uit wat voor hen de beste keuze is qua 
geldverstrekker. De Hypotheker vergelijkt daarvoor meer dan 40 verschillende aanbie-
ders. Daarbij kijken we verder dan wat de beste deal op dit moment is, de hypotheek moet 
namelijk ook over 5 of 10 jaar nog bij iemand passen. Ook gaan we na welke consequen-
ties eventuele grote veranderingen in iemands leven op de hypotheek kunnen gaan heb-
ben. Denk daarbij aan werkloosheid, pensioen of overlijden. In die gevallen wil je toch ook 
dat je in de woning kunt blijven wonen en dat je je partner goed achterlaat?”

Overigens sluit De Hypotheker niet alleen hypotheken voor de nieuwe woning af maar 
kun je ook op ze rekenen voor onder andere het oversluiten van je hypotheek, als je je 
woning wilt gaan verbouwen en financiering nodig bent en zelfs voor het verduurzamen 
van je woning. Verduurzamen doe je dan bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen 
in combinatie met een warmtepomp. Mocht je niet over voldoende middelen beschikken 
om de aanschaf mee te financieren dan mag je hiervoor tegenwoordig tot 106% van de 
waarde van je woning lenen. 

“De woningmarkt zit op dit moment een beetje raar in elkaar”, aldus Henk. “Er werden 
het afgelopen kwartaal minder woningen verkocht maar daar tegenover staat dat er veel 
hypotheken werden overgesloten en ook werden er veel hypotheken afgesloten voor het 
verbouwen van de woning. Wil je een woning kopen dan moet je fors overbieden, anders 
grijp je ernaast, en dat betekent dat je snel moet zijn. Zorg er dan in ieder geval voor dat je 
goed beslagen ten ijs komt en dus vooraf weet tot welk bedrag je kunt gaan bieden. Een 
bezoek aan De Hypotheker helpt je daarbij want van ons krijgt men zwart op wit mee tot 
welk bedrag men kan lenen en tegen welk tarief.” Een eerste gesprek op de vestiging is 
altijd vrijblijvend en eventueel wordt er daarna samen een analyse van de situatie op dat 
moment gemaakt. Uit die analyse rolt vervolgens een profiel met een bijbehorend advies. 
“De Hypotheker hanteert voor haar dienstverlening duidelijke tarieven die vooraf be-
sproken zullen worden zodat er achteraf nooit verrassingen zullen zijn”, aldus Henk. Een 
hypotheek is en blijft voor iedereen verschillend en het gaat daarom altijd om maatwerk, 
waarom zou je hiervoor dan niet naar de meest betrouwbare hypotheekadviseur gaan? 
Een afspraak maken kan eenvoudig online op www.hypotheker.nl maar bellen naar de 
vestiging van jouw keuze kan natuurlijk ook.  

De Hypotheker
Marktplein 152   Langestraat 505                 Sallandsestraat 108 
Emmen                            Klazienaveen                       Coevorden 
Tel: 0591 – 64 08 00         Tel: 0591 – 70 88 88         Tel: 0524 - 51 88 33
www.hypotheker.nl
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Grote zomeropruiming bij 
Selekt Wonen Ter Veen
 
Donderdag 1 juli startte de 
jaarlijkse zomeropruiming 
bij Selekt Wonen Ter Veen 
in Borger. De meubelzaak 
haalt de bezem flink door 
de showroom. Daarom mo-
gen uiteenlopende unieke 
(show)modellen de hele 
maand juli met korting tot 
60 procent de deur uit. 

Hoge korting
Diverse unieke (show)modellen zitgroepen, 
fauteuils, eetkamertafels, wandmeubelen, 
slaapkamers, boxsprings, linnenkasten en 
meer van bekende en minder bekende 
merken moeten uit de showroom. De nieu-
we herfst-wintercollectie is onderweg. Er is 
te weinig ruimte in de showroom om alle 
meubelen te plaatsen. Een goed moment 
om deze zomer nieuwe meubelen met een 
hoge korting in huis te halen.

Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen is al meer dan 
35 jaar het adres voor wooninspiratie en 

interieurbeleving in Borger en omgeving. 
Met een hoogwaardige en actuele collectie 
meubelen is er voor elke bezoeker een 
ruime keus op het gebied van wonen, zitten 
en slapen. We vragen geen aanbetalingen, 
bezorgen gratis door heel Nederland en 
slaan late leveringen indien nodig op. Mid-
dels onze vakmanschap en service weten 
wij de verwachtingen van klanten telkens 
weer te overtreffen.

Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan 
Bloemdijk 1a in Borger (aan de weg Borger- 
Stadskanaal). Uiteraard zijn we ook online 
te vinden: www.ter-veen.nl
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Naast racefietsen en mountainbikes nu ook 
elektrische stadsfietsen bij Zwiers Cycling in Emmen 
Sinds Hans Zwiers 5 jaar geleden in de ‘fietshandel’ stapte is er best 
veel gebeurd. Zo opende hij vorig jaar zijn winkel gespecialiseerd in 
racefietsen en mountainbikes aan het Noordeind in Emmen en werd 
het dankzij corona een vreemd 1e jaar. Daarnaast verkoopt Hans 
sinds kort naast de racefietsen en mountainbikes ook elektrische 
stadsfietsen van het merk Multicycle. 

“Ondanks corona bleek de vraag 
naar fietsen en de reparaties 
ervan onverminderd door te gaan 
en zelfs groter te worden”, vertelt 
Hans. “Mensen wilden door alle 
beperkingen juist graag de natuur 
in en fietsen werd daardoor alleen 
maar populairder.” 

Gespecialiseerd in het sportieve 
fietsen
Zwiers Cycling is gespecialiseerd 
in het sportieve fietsen dat zich 
onderscheidt door de sportieve 
geometrie van de fietsen waar-
door je qua houding iets voor-
overgebogen op de fiets zit. “Ik 
wil onze klanten het fietsen graag 
laten ‘beleven’.” zegt Hans over 
zijn missie en visie. “Of je nu een 
beginnend of gevorderde fietser 
bent, iedereen is welkom in de 
winkel en de afgelopen jaren is er 
een mooie community van fiets-
liefhebbers ontstaan in Emmen 
waarin iedereen zich thuis voelt 
en waarbij iedereen zich mag en 
kan aansluiten.” Hier kan Hans zijn 
passie voor het fietsen nog beter 
laten zien. De winkel is ruim opge-
zet, modern en toch authentiek en 
door de sfeer en het enthousias-

me van Hans raak je al snel onder 
de indruk.

Multicycle 
De elektrische fietsen van het 
merk Multicycle die Hans sinds 
kort verkoopt horen helemaal 
thuis in het segment sportieve 
fietsen. Multicycle levert elektri-
sche stadsfietsen in 5 verschil-
lende modellen en het merk sluit 
helemaal aan bij de merken die al 
in de winkel te vinden zijn. “Groot 
voordeel van Multicycle is ook 
dat de merken op dit moment 
nog uit voorraad te leveren zijn, 
iets dat bij veel andere merken al 
niet meer het geval is vanwege 
de ontstane leveringsproblemen 
door corona”, aldus Hans. 

Multicycle is een Nederlands 
fietsenmerk dat al sinds 1977 
bestaat. De prachtige e-bikes 
van het merk zijn voorzien van 
een Shimano middenmotor en 
zijn verder afgewerkt met de al-
lerbeste onderdelen, er werd bij 
de ontwikkeling van de fietsen 
uitsluitend voor kwaliteit gekozen. 
Voor welke van de 5 modellen u 
kiest is onder andere afhankelijk 

van de vraag waar u uw accu van 
de fiets wilt hebben. Kiest u voor 
een geïntegreerde (intube) accu 
dan betekent dat automatisch dat 
de fiets wat stabieler wordt omdat 
de accu zich dan in het midden 
van de fiets bevindt maar natuur-
lijk is het ook mogelijk te kiezen 
voor een accu op de bagagedra-
ger. Alle accu’s op de Multicycle e-
bikes zijn overigens afneembaar. 

Hans nodigt je van harte uit om 
kennis te komen maken met dit 
mooie merk. 

Onderhoud en reparaties
Behalve voor een nieuwe fiets 
kun je bij Zwiers Cycling ook 
terecht voor het onderhoud en de 
reparaties van je fiets. Dankzij zijn 
opgedane kennis en ervaring van 
de afgelopen jaren heeft Hans op 

dit gebied een enorm goede naam 
opgebouwd in de omgeving en 
is je fiets bij hem altijd in goede 
handen! 

Zwiers Cycling 
Noordeind 4 | Emmen 
Tel: 06 - 81 29 65 25
www.zwierswielersport.nl
Facebook: www.facebook.com/
zwierswielersport
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In de zomer professionele foto’s laten maken, later verkopen! 
Een huis kopen of verkopen? Bentum Dragtstra makelaars in Emmen 
adviseert, begeleidt en regelt het zorgeloos en zonder stress voor je
Door Miranda Wolters 
We horen er steeds over in het nieuws, de ‘gekte’ op de huizenmarkt is nog altijd niet voorbij. Verkoopprijzen blijven 
stijgen en huizen die te koop worden aangeboden zijn in no-time verkocht. Veel mensen willen pas verkopen, als het 
nieuwe huis gekocht is. Het is dan handig dat er alvast foto’s gemaakt zijn en dat het huis met letterlijk één druk op de 
knop op Funda kan. Wil je je woning pas in het komende najaar of zelfs pas in de winter te verkopen dan is het nu juist 
dé tijd om professionele foto’s voor de verkoop te laten maken, de zomertijd levert immers het mooiste beeld op. De 
zomer is daarbij ook de ideale periode om de woning alvast helemaal ‘verkoopklaar’ te maken. Mocht dit je plan voor 
na de zomer zijn dan neemt Bentum Dragtstra nu de kosten van het maken van de verkoopfoto’s op zich, scheelt weer 
in de kosten en het levert je later alleen maar voordeel op! 

Eigen voorwaarden voor verkoop bepalen
Een van de dingen die je volgens Lieke kunt doen als je 
toch besluit om je woning te gaan verkopen is hierbij je 
eigen voorwaarden voor de verkoop gaan scheppen. Een 
mogelijkheid is om bij verkoop op te nemen dat je nog een 
bepaalde periode in je oude woning kunt blijven wonen 
zodat er voldoende tijd is voor de zoektocht naar de 
nieuwe woning. 

Kopers zijn tegenwoordig best bereid om een aantal maan-
den op de sleuteloverdracht te moeten wachten. “Soms is 
het toch slimmer om eerst het huis te verkopen. Dat zorgt 
ervoor dat men precies weet hoeveel overwaarde er is.” 
licht Lieke toe. “Iedere verkoop is maatwerk, samen met 
de klant bepalen we de voorwaarden en dat geeft rust en 
duidelijkheid.” 

Verkoopstrategie 
Bentum Dragtstra makelaars helpen je een zo hoog 
mogelijke prijs voor je woning te krijgen tegen zo goed 
mogelijke voorwaarden. Daarbij is het belangrijk om voor 
een strategie te kiezen die bij het huis past en waar je je 
prettig bij voelt. “Strategie kan bijvoorbeeld zijn om zoveel 
mogelijk bezichtigingen in korte tijd te plannen om zo het 
maximale uit de verkoop van de woning te halen”, aldus 
Lieke. “Wij zorgen er daarbij natuurlijk wel voor dat dit 
voor de verkoper zo min mogelijk ‘overlast’ veroorzaakt.” 

Bentum Dragtstra werkt altijd met vaste tarieven voor de 
dienstverlening, zo weet je van tevoren altijd precies waar 
je aan toe bent. 

Wonen in het buitengebied 
Lieke: “Op dit moment zijn vooral woningen in de buiten-
dorpen rondom Emmen enorm populair omdat ontzettend 
veel mensen op zoek zijn naar een woning met een ruime 
tuin of in ieder geval veel ruimte rondom de woning. De 
prijzen in de buitendorpen zijn erg sterk gestegen. Mocht 
je dus in een van de dorpen rondom Emmen wonen en 
overwegen om je woning te verkopen dan is nu het mo-
ment om contact op te nemen met Bentum Dragtstra.”

Ook aankoopmakelaar
Naast verkoopmakelaar zijn de makelaars bij Bentum 
Dragtstra natuurlijk ook aankoopmakelaar. Lieke: “Door 
onze jarenlange ervaring weten we hoe de makelaars in 
de regio werken en we helpen onze klanten door voor hen 
ook kritisch naar de woningen te kijken. De roze bril moet 
soms even af, wij geven een eerlijk advies. Bovendien 
werken we dagelijks in deze woningmarkt en zijn we goed 
op de hoogte van de prijzen die nu betaald worden voor 
woningen. Belangrijk is natuurlijk dat de klant uiteindelijk 
een zo goed mogelijke koopovereenkomst sluit voor het 
droomhuis.” 

Actie: professionele verkoopfoto’s
Wil je je woning verkopen, kennismaken en nog meer te 
weten komen over de werkwijze van de makelaars van 
Bentum Dragtstra? Maak dan een afspraak, Lieke of een 
van haar collega’s komt graag bij je langs voor een vrijblij-
vend gesprek.

Als je de afspraak inplant voor 30 september 2021 en je 
besluit de woning met Bentum Dragtstra te gaan verkopen, 
krijg je bovendien de foto’s cadeau! 

Bentum Dragtstra makelaars
Sterrenkamp 1 b  |  Emmen  |  Tel: 0591 – 61 44 22
www.bentumdragtstra.nl  |  emmen@bentumdragtstra.nl
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Aandacht voor
het ambacht
Elk dorp op de Hondsrug 
had vroeger zijn eigen 
vakmensen. Ambachts-
lieden die wat hun ogen 
zagen, met hun handen 
konden maken. Een van 
hen was de wever van 
het dorp.

Spinnen kon iedereen. Bij 
winterdag zaten op elke 
boerderij de boerin en 
haar dochters geregeld 
achter het spinnewiel. 
Weven echter was een 
vak op zich en dat deed 
de wever van het dorp voor je. Elk dorp op de Hondsrug had vroeger een wever. Die 
maakte op zijn weefgetouw de prachtigste lappen stof, zoals gestreepte stof om rokken 
van te maken of oerdegelijke lakense stof waar de kleermaker een kostuum voor de boer 
van maakte. Je betaalde de wever een vast tarief van zoveel cent per el (1 el = 68 cen-
timeter). Hoe dikker de stof en hoe ingewikkelder het patroon des te meer weefloon hij 
vroeg.

Behalve met wol werkten de wevers ook met linnen. Linnen maak je van vlas en veel 
boeren op de Hondsrug hadden een akkertje waar ze vlas verbouwden. De wever maakte 
er de fijnste linnen stoffen van. Linnengoed en kleding bewaarde de boerin op keurige 
stapeltjes in het grote kabinet in de kamer. Elk kabinet was een etalage van het vakwerk 
dat de dorpswever leverde…

Nog steeds werken er ambachtslieden in de Hondsrugdorpen. Vakmensen met twee rech-
terhanden die hun klanten maatwerk leveren. De Hondsrug UNESCO Global Geopark wil 
meer aandacht voor het ambacht. Je vindt de ambachtslieden van de Hondsrug op  
www.dehondsrug.nl/ambachtmakelaar. (Foto: Verbeelder Oebele Gjaltema)
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Grenzeloos genieten bij 
Wereldrestaurant Puur in Emmen, het mag weer! 
Na in totaal bijna een jaar gesloten te zijn geweest van-
wege corona opende Wereldrestaurant Puur in Emmen 
begin juli eindelijk weer haar deuren. Met de nu geldende 
coronaregels en de in het restaurant genomen maatre-
gelen kunnen we weer grenzeloos én veilig genieten van 
alles wat Wereldrestaurant Puur te bieden heeft. 

Wie het restaurant al eerder bezocht heeft zal het opval-
len, in het afgelopen jaar heeft men hier en daar wat aan 
het interieur van het restaurant veranderd. Men heeft dus 
niet stilgezeten maar de afgelopen tijd nuttig gebruikt voor 
deze kleine verbouwing. 

Eten bij Puur is een ontdekkingsreis in een gezellige sfeer, 
perfect voor een diner met het hele gezin, met een groep 
vrienden, collega’s of familie maar zeker ook voor een 
heerlijk diner voor twee. Er is bewust voor een uitgebreid 
buffet van bekende en onbekende keukens van over de 
hele wereld gekozen om u kennis te laten maken met 
zoveel mogelijk verschillende smaken. U beleeft een avon-
tuurlijke avond en reist qua smaak met gemak in korte tijd 
van Spanje naar Indonesië naar Amerika en via Duitsland 
en Frankrijk weer terug naar Nederland! Werelds genieten 
dus. 

Zo kunt u onbeperkt smullen van soepen, diverse voorge-
rechten, tapas, verse sushi, salades, wok, Teppanyaki, grill, 
warm buffet, Italiaanse specialiteiten en nagerechten zoals 
patisserie, schepijs, softijs, de chocoladefontein, wafels en 
vers fruit. Wie uw (reis)gezelschap ook is, er is voor ieder 
wat wils. U kunt kiezen tussen een 2, 2½ of 3 uur all-in 
arrangement. De all-in arrangementen zijn altijd inclusief 
tapbier, huiswijn, frisdrank, koffie, thee en verse sappen. 

Zijn de kinderen klaar met eten? Het speelparadijs van 
Wereldrestaurant Puur van honderd vierkante meter heeft 
veel speelmogelijkheden en biedt genoeg vertier om de 
kinderen op een leuke manier bezig te houden. Uw kind 

kan zich heerlijk uitleven terwijl u nog even een extra 
rondje maakt langs het wereldse buffet.

Wilt u een avond werelds eten reserveren? Het restaurant 
is geopend met het all-in live cooking buffet, het dragen 
van een mondkapje is niet verplicht en ook is het niet 
nodig de corona check app op uw telefoon te downloaden. 
Reserveren kan telefonisch op telefoonnummer 0591 – 65 
92 92 of via de mail door een mailtje te sturen naar  

info@wereldrestaurantpuur.nl. Reserveert u via de mail 
dan ontvangt u daarvan een bevestiging. Voor het laatste 
nieuws houd social media en de website in de gaten!

Wereldrestaurant Puur 
Westerstraat 212  |  Emmen
Tel: 0591 – 65 92 92
www.wereldrestaurantpuur.nl
info@wereldrestaurantpuur.nl
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Varkenshouderij zoals het bedoeld is bij 
Akkervarken in Valthermond
Door Miranda Wolters
Op de boerderij van Akkervarken in Valthermond vind je de dieren niet in een grote stal 
maar gewoon, zoals de natuur het bedoeld heeft, lekker buiten in de frisse lucht. De 
varkens scharrelen er lekker rond en hebben alle ruimte om lekker in de grond te kun-
nen wroeten. Varkenshouderij op een manier die goed is voor de dieren en past bij de 
natuur, dat was het idee en de wens van Willem Hempen en Claudia van der Laan toen 
ze het bedrijf 6 jaar geleden startten. 

Op de boerderij worden het Husumer 
varken, de Berkshire en het Duroc ras ge-
houden. Door de varkensrassen met elkaar 
te kruizen ontstond er een varken dat 
ontzettend goed past bij de doelstellingen 
van Akkervarken, geschikt voor het werk 
waarvoor ze ingezet worden en het vlees is 
mals, sappig en erg smaakvol.

Landschaps- en natuurbeheer
De varkens van Akkervarken worden niet 
alleen op de eigen boerderij gehouden 
maar worden ook verhuurd voor land-
schaps- en natuurbeheer. Zo worden ze 
ingezet om de berenklauw en Japanse 
duizendknoop te bestrijden en roepen 
boeren ook vaak de ‘hulp’ van de akkervar-
kens in om de restoogst op het weiland op 
te eten. Maar de varkens kunnen ook bij jou 
in de tuin komen helpen om bijvoorbeeld 
je oude grasmat helemaal te laten ver-
dwijnen. In no time is de hele tuin omge-
ploegd want de varkens zijn in feite kleine, 
levende landbouwmachientjes. De varkens 
worden bij je thuis gebracht en gehaald en 
Akkervarken zorgt voor de omheining en 
het voer. 

Vlees en de boerderijwinkel
De varkens van Akkervarken leven veel lan-
ger dan het gemiddelde consumptievarken 

en worden rond de leeftijd van 1,5 á 2 jaar 
geslacht. De varkens hebben dan een ont-
zettend leuk leven gehad en Willem brengt 
ze zelf naar de slager waar de slacht plaats-
vindt. Het vervoer op de trailer vinden de 
varkens dan al lang niet meer vervelend 
omdat ze in hun leven al vaker van de ene 
plek naar de andere vervoerd zijn en altijd 
iets lekkers krijgen als ze de trailer opgaan. 
Akkervarken verpakt het vlees daarna zelf 
en verkopen dit in de boerderijwinkel. Alle 
delen van het varken worden gebruikt, 
duurzaamheid is belangrijk en het is zonde 
om dit niet te doen. Het vlees is los of in 
(proef)pakketten te bestellen, die ook zelf 
samengesteld kunnen worden. Ook wordt 
er rundvlees van de eigen Belted Galloway  
koeien verkocht, zuivel van Zuivelboerderij 
de Venehoeve in Tweede Exloërmond, kaas 
van Bio boerderij Luring uit Onstwedde 
en zijn er ook andere streekproducten te 
vinden. Bestellen kan, telefonisch of door 
een mailtje te sturen en deze zal dan per 
post verzonden worden. De boerderijwin-
kel is iedere donderdag en vrijdag open 
van 14 tot 17 uur en iedere zaterdag van 
10 tot 16 uur. Kom je liever op een ander 
moment dan kan dat ook, neem gerust 
contact op met Willem voor het maken van 
een afspraak. Je kunt Willem bereiken op 
06-52135201.

Stoer bij de boer 
Het is vanwege corona een hele tijd niet 
of beperkt mogelijk geweest maar geluk-
kig mag het weer, de leuke activiteiten bij 
Stoer bij de boer. Of het nu gaat om een 
kinderfeestje, een familiefeestje of perso-
neelsfeest of vergadering maakt niet uit, er 
zijn ontzettend veel mogelijkheden voor 
een leuke dag bij de boer. Kinderfeestjes 
bij stoer bij de boer zijn erg populair, de 
kinderen ontmoeten niet alleen varkens 
maar ook pony’s en alpaca’s en ook de 
koeien worden niet overgeslagen. In de 
speelschuur kan er in het stro flink geravot 
worden en helemaal stoer wordt het als ze 
de dieren mogen gaan voeren met overge-
bleven brood van bakkerij van Veenen uit 
Emmen. Hiervoor mogen ze zelf een van 

de 18(!) trekkers gaan besturen, het brood 
moet namelijk met die trekkers bij de die-
ren gebracht worden.

Kijk voor alle mogelijkheden even op de 
website van Akkervarken en Stoer bij de 
Boer, boeken en reserveren kan telefonisch 
of via de website. Wil je de boerderij graag 
eens bezoeken dan ben je natuurlijk ook 
gewoon van harte welkom, op zaterdag 
zijn Willem en/of Claudia ook aanwezig om 
vragen te beantwoorden. 

Akkervarken 
Noorderdiep 592  |  Valthermond
Telefoon: 06 - 52 13 52 01
www.akkervarken.nl | info@akkervarken.nl
Facebook: facebook.com/akkervarken



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



31Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Een Mooi Leven Huis in Zuid-Oost Drenthe,
de droom van Peter, Elma en Gerald
Door Miranda Wolters
Peter, Elma en Gerald zijn allen ouder van een kind met een beperking en samen heb-
ben ze een droom voor hun kinderen; een Mooi Leven Huis in Zuid-Oost Drenthe. Het 
Mooi Leven Huis is hét huis waar ze hun kinderen met een gerust hart kunnen laten 
wonen en waar ieder kind de voor hem of haar passende zorg kan krijgen op een manier 
die bij hem of haar past. Een huis waar gezin en familie centraal staan en waar het kind 
een Mooi Leven kan leiden.

Gerald Croes is vader van de nu 14-jarige 
Perez. “De zorg voor hem wordt steeds 
zwaarder en de laatste tijd heb ik veel 
nagedacht over waar hij terecht zou kun-
nen als er met mij of zijn moeder iets zou 
gebeuren waardoor we niet meer voor hem 
zouden kunnen zorgen. Ik heb gezocht en 
gekeken naar mogelijkheden maar vond 
eigenlijk niets waarvan ik vond dat het bij 
Perez paste. Uiteindelijk kwam ik via via bij 
het Mooi Leven Huis terecht, ik zocht con-
tact met de stichting en leerde uiteindelijk 
Peter en Elma kennen. Zij hadden al contact 
met de stichting over de mogelijke oprich-
ting van een Mooi Leven Huis in Zuid-Oost 
Drenthe.”

Peter en Elma Hof zijn de ouders van Lars, 
die nu 18 jaar is. “Je weet dat je gedurende 
je hele leven verantwoordelijk blijft voor 
je kind met een meervoudige beperking 
en daarom zoek je voor hem een plek waar 
hij zichzelf kan zijn. Een thuis waar hij rust 
en veiligheid vindt, ook als wij er straks 
niet meer zullen zijn”, aldus Peter. “Die 
plek hebben wij tot nu toe ook niet kun-
nen vinden, er is in onze regio simpelweg 
geen woon- en leefplek te vinden waar de 
behoeften van Lars voorop staan en profes-
sionele zorg en persoonlijke aandacht op 
maat gegarandeerd is.”

Samen met het ontwikkelteam van Nabij-
Netwerk zijn deze ouders nu het initiatief 
gestart om een Mooi Leven Huis in Zuid-
Oost Drenthe te realiseren, zij willen hun 
droom voor hun kind nu waar gaan maken. 
Het idee achter het Mooi Leven Huis is dat 
ouders hierbij zelf de eerste initiatiefne-
mers zijn. Groot voordeel van deze woon-
vorm is dat de zorg door ouders zelf inge-
kocht wordt, er wordt samengewerkt met 
een zorgaanbieder die de afspraken met de 
ouders maakt. Op deze manier hebben de 
ouders de regie in handen en bepalen zij 
samen het beleid binnen het Mooi Leven 
Huis. Ouders, familie en vrienden zijn op 
ieder moment van de dag welkom, doen 
mee en denken ook mee. Zo ontstaat er een 
compleet en betrouwbaar netwerk rond de 
kinderen zodat zij het leven kunnen leiden 
zoals wij dat zelf ook zouden willen. 

Uitganspunt is dat het Mooi Leven Huis in 
Zuid-Oost Drenthe plaats gaat bieden aan 
20 tot 30 lichamelijk- en/of verstandelijk 
beperkte jongeren. Het project bevindt 
zich op dit moment in de eerste fase wat 
betekent dat men op dit moment nog op 
zoek is naar meer mogelijke bewoners en 
gezinnen zodat de volgende stappen gezet 
kunnen worden. Een volgende stap is dan 
bijvoorbeeld het zoeken naar een geschikte 

locatie voor het Mooi Leven Huis. “Onze 
voorkeur gaat daarbij uit naar een locatie 
midden in een woonwijk ofzo”, zeggen 
Peter en Gerald. “Juist om ervoor te zorgen 
dat onze kinderen contact met de samenle-
ving blijven houden. Het zou dan ook heel 
goed een plek kunnen zijn waar bijvoor-
beeld ook de ouderen uit de wijk even 
binnen kunnen lopen voor een kop koffie 
of waar men samen even in de moestuin 
aan de slag gaat.”

Spreekt het initiatief u aan en wilt u er 
meer van weten of hebt u een kind waar-

voor u ook nog op zoek bent naar een 
geschikte plek om te wonen? Kijk dan eens 
op de website www.mijnmooilevenhuis.
nl. Er zullen de komende tijd regelmatig 
webinars georganiseerd worden voor  
geïnteresseerden, om deel te nemen kunt 
u zich even aanmelden door een mail naar 
Peter te sturen. Zijn mailadres is  
peter@familiehof.nl. 

Contact opnemen met Gerald kan ook, 
zijn mailadres is gerald@ride4kids.nl en hij  
is bereikbaar op telefoonnummer 
06 – 19 43 83 75.
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Klaas Klasen, na een halve 
eeuw nog steeds een 
bekend gezicht bij 
Autobedrijf Misker

Een mijlpaal noemen we dat. Vorig jaar vierde Autobedrijf Misker haar 100-jarig be-
staan. Klaas Klasen is op 26 juli alweer de helft van deze tijd bij het Emmense Autobe-
drijf in dienst. 

In 1971 startte Klaas zijn loopbaan als 
pompbediende bij het bedrijf dat toen 
bekend stond onder de naam Thedinga. Al 
die jaren is de goedlachse en vriendelijke 
Klaas een graag gezien gezicht bij Auto-
bedrijf Misker, die ook door vele klanten 
zal worden herkend al de kerstman die de 
kerstbomen uitdeelde. Ook na 50 jaar gaat 
Klaas nog iedere dag opgewekt naar zijn 
werk waar hij u graag te woord staat.

Op maandag 26 juli hebben klanten van 
Autobedrijf Misker de gelegenheid om tij-
dens de speciale receptie Klaas te felicite-
ren met zijn jubileum. Mocht u (ook in ver-
band met Corona) niet in de gelegenheid 
zijn, dan mag u uw felicitatie of bedankje 
mailen naar info@misker.nl

Locatie Receptie
Autobedrijf Misker, Kapitein Nemostraat 50, 
7821 AC Emmen.
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Welkom in de lekkerste winkel van Emmen 

"We gaan de lekkerste winkel van Emmen beginnen en hebben daar 
heel veel zin in.” Initiatiefnemers Sibrand Ottema en Lianne Oosting 
kunnen duidelijk niet wachten tot ze binnenkort de deuren van ‘De 
Delicatesse’ aan de Hoofdstraat 81 mogen openen.

Topkwaliteit
Bij de Delicatesse kan iedereen 
in de loop van volgende maand 
terecht voor ondermeer topkwali-
teit vlees, heerlijke sauzen, koffie, 
specerijen, brood, wijn en vele 
andere lekkernijen. “Een lust voor 
het oog én de smaakpapillen,” 
licht Lianne Oosting toe. Restau-
ranthouder Sibrand Ottema kwam 
met het idee voor ‘De Delica-
tesse’. Als eigenaar van “Bij Sib” 
aan de Weerdingerstraat 253A 
krijgt hij vaak de vraag of zijn 
vlees, sauzen of andere producten 
ook te koop zijn. “Soms willen ze 
zelfs het bestek kopen,” lacht de 
horecaman en toekomstig mid-
denstander. “Ik kan mijn gasten 
niet zonder laten zitten dus vanuit 
de zaak verkopen lukt niet. Als er 
dan zoveel belangstelling is begin 
ik toch gewoon een winkel,” dacht 
ik toen.

Hartje centrum
Dat leidde uiteindelijk tot het plan 
voor de lekkerste winkel van Em-
men, vlak bij het voormalige pand 
van bakkerij Ten Napel. Een prach-
tige plek dus, in hartje centrum. 
Sibrand benadrukt dat de winkel 
een aanvulling is op het restau-
rant. Dat blijft gewoon open. “Als 
team zijn we blij dat we weer gas-
ten mogen ontvangen en blijven 
dat dus ook gewoon doen.” 

Mosterdsoep
Ook Lianne heeft heel veel zin in 
deze nieuwe uitdaging. Mo-
menteel is zij gastvrouw in het 
restaurant en de rechterhand van 
Sibrand. Hij staat in de keuken en 
Lianne zorgt dat de gasten niets 
tekortkomen. “Aan de Hoofdstraat  
verkopen straks wij min of meer 
de gerechten van onze menukaart. 
Die eigengemaakte mosterdsoep 
bijvoorbeeld, of topkwaliteit 
Australische biefstuk, zoals de 
bavette. Wij geven er graag een 
bereidingsadvies en wijnadvies 
bij, zodat alles net zo lekker 
smaakt als in het restaurant.”     

Ambachtswinkel
Met de komst van de ‘Delicatesse’ 
keert de echte ambachtswinkel 
weer terug in het ‘Oude Cen-
trum’. Een winkel waar je terecht 
kunt voor topproducten, veelal 
afkomstig uit eigen regio en een 
persoonlijk deskundig advies. 
Het perfecte adres voor een leuk 
cadeau. De slager en de bak-
ker vind je niet meer in Emmen 
centrum. Dat gaat binnenkort dus 
veranderen. 

Het brood komt bij de Delicatesse 
niet uit de fabriek maar uit een 
eigen mini-bakkerij in het pand. 
Bakker Luisa Klamer-Kuipers 
is nu nog gevestigd achter het 

restaurant aan de Weerdinger-
straat. Zij verhuist binnenkort ook 
mee naar de Hoofdstraat. “Mijn 
brood en zoete producten worden 
gebakken op basis van desem en 

biologische grondstoffen. Lekker 
én gezond. Elk product wordt met 
liefde en aandacht gemaakt en 
daarna krijgt het tot wel vieren-
twintig uur de tijd om te rijzen 

en op smaak te komen. Daarna 
gaat het de oven in om op steen 
gebakken te worden. Dat proef 
je echt. Kom binnenkort eens 
proberen!”
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Nieuwe eigenaren voor Diner-Café Bussemaker in 
Exloo, nu ook op dinsdag geopend!
Nadat het horecabedrijf al enige tijd in de stille verkoop 
had gestaan besloot een klein groepje inwoners van Exloo 
het bekende diner café van Jan en Aaljo Tuin over te ne-
men. Sinds 1 juni zijn Jos en Hannie Abbing er de nieuwe 
exploitanten. 

“We wisten al een tijdje dat Bussemaker te koop was om-
dat Jan en Aaljo graag met pensioen wilden gaan en omdat 
we vonden dat de naam Bussemaker niet uit Exloo mocht 
verdwijnen en ook de huidige formule niet verloren mocht 
gaan besloten we het over te nemen. Op die manier voor-
kwamen we dus dat Bussemaker bijvoorbeeld zou veran-
deren in een wokrestaurant of pannenkoekenhuis”, vertelt 
Jos. Bussemaker kent een lange historie want Johannes 
B.T. Bussemaker vestigde het hotel al in 1880 in het dorp. 
In al die jaren kende het hotel verschillende uitbaters en 
werd het hotel in totaal 3 keer door brand getroffen. Na de 
laatste brand, in 2002, besloten Jan en Aaljo de hotelka-
mers niet te herbouwen en sindsdien is Bussemaker dan 
ook Diner-Café.  

Horeca-ervaring hebben Jos en Hannie niet, wel werkte Jos 
20 jaar als accountmanager voor een toeleverancier in de 
horeca en kunnen ze de komende tijd ook nog rekenen op 
advies en hulp van Jan Tuin als dat nodig is. Hannie werkt 
al sinds jaar en dag als receptioniste bij zorgcentrum Paas-
bergen in Odoorn dus gastvrijheid en klantvriendelijkheid 
is voor haar al dagelijkse kost. “Er verandert dus eigenlijk 
helemaal niets, behalve dan dat we vanaf nu ook op dins-
dag geopend zijn”, zegt Jos. “Op dit moment hebben we 
onder andere weer heerlijke mosselen op het menu en kan 
men, net als voorheen, nog steeds volop genieten van een 
lekkere kop koffie met vers gebak of een fijne lunch. 

We zijn overigens dringend op zoek naar vaste personeels-
leden, zowel voor de bediening als in de keuken. Ervaring 
is daarbij geen vereiste maar natuurlijk wel prettig en voor 
de keuken zoeken we bijvoorbeeld een zelfstandig wer-
kend kok en een leerling-kok.” Heb je interesse dan kun je 

contact opnemen met René de Jong, de chef-kok van Bus-
semaker op telefoonnummer 0591 - 549063 of door een 
mail te sturen naar exloo@bussemaker.nl 

U bent van dinsdag tot en met zondag vanaf 10.00 uur ’s 
ochtends van harte welkom bij Bussemaker en heeft u iets 
te vieren of bent u op zoek naar een geschikte vergaderlo-

catie? Ook daarvoor kunt u bij Bussemaker terecht, vraag 
gerust naar de mogelijkheden. 

Diner-Café Bussemaker
Zuiderhoofdstraat 1  |  Exloo  |  Tel: 0591 - 54 90 63
exloo@bussemaker.nl  |  www.bussemaker.nl
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Autobedrijf HABO: nieuwe verkoper versterkt team 
 
EMMEN – Bij Autobedrijf HABO in Emmen 
is er een nieuwe verkoopadviseur komen 
werken, Arnold Louwes. Met zijn expertise 
komt hij HABO versterken. 
 
Begin juni is Arnold begonnen. Samen 
met Evert-Jan Bouwman vormt hij nu het 
verkoopteam van Autobedrijf HABO. Evert-
Jan: “Ik ben er blij mee dat we Arnold als 
nieuwe verkoper binnen ons bedrijf heb-
ben. Hij is geen onbekende in de autowe-
reld en bovendien werkte ik al eerder met 
hem samen. Onderling hebben we altijd 
goed contact gehouden en na de verkoop 
van zijn bedrijf heeft dat nu geresulteerd 
in een nieuwe samenwerking. Wij gaan ons 
samen richten op de verkoop.” 
 
Autobedrijf HABO is al ruim 35 jaar geves-
tigd aan de Handelsweg 8 in Emmen en 
heeft een bekende naam in de regio. Het 
bedrijf verkoopt occasions van alle merken. 
Deze occasions worden zorgvuldig door 
HABO geselecteerd en aangeboden met 
BOVAG-garantie. Ook voor het aankopen 
van een nieuwe (bedrijfs)auto, van elk 
merk, bent u hier aan het juiste adres. Heeft 
HABO niet de juiste auto voor u staan, dan 
kunt u ook een zoekopdracht plaatsen. 
Evert-Jan: “Mensen kunnen hun wensen 
kenbaar maken en dan gaan we samen met 
ze op zoek naar de auto van hun dromen.” 
Je kunt bij HABO voor alles terecht: dus 
ook voor leasing, financieringen en zelfs de 
inkoop van uw auto. 
 
Bij Autobedrijf HABO kunnen mensen niet 
alleen terecht voor de aanschaf van een oc-
casion of een nieuwe auto, maar ook voor 
het onderhoud van alle merken. Evert-Jan: 
“Wij werken met het concept Bosch Car 
Service waardoor wij onze klanten kun-

nen voorzien van een zeer betrouwbare 
dienstverlening. Naast kennis en ervaring, 
werken wij met onderdelen, apparatuur 
en software van Bosch. We kunnen een 
totaalpakket aanbieden voor onderhoud 
aan alle merken auto’s, met behoud van 
fabrieksgarantie! Ook voor het onderhoud 
van campers bent u bij ons op het juiste 
adres. 

Momenteel hebben we veel campers in 
de werkplaats staan, die onderhoud nodig 

hebben met het oog op de zomervakantie.” 
Evert-Jan heeft veel plezier in zijn werk. 
“Het contact met mensen vind ik het leukst 
van dit beroep. Mensen adviseren is hart-
stikke gaaf: iedereen is anders en ook heeft 
iedereen andere wensen. Het belangrijkste 
is dat mensen weer met een goed gevoel 
naar huis gaan.” 
 
Wie benieuwd is naar de diensten die 
Autobedrijf HABO biedt, kan kijken op de 

website www.autobedrijf-habo.nl. Online 
een afspraak inplannen is via die weg ook 
mogelijk. Nog mooier is om eens een be-
zoek te brengen aan dit leuke bedrijf! 
 
Autobedrijf HABO B.V. 
Handelsweg 8 
7826 TC Emmen 
0591 625 513 
www.autobedrijf-habo.nl




