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Ongedierte in of rond uw woning of 
bedrijfspand? VEPO Diensten in
Nieuw-Weerdinge zorgt voor snelle en 
professionele ongediertebestrijding
Door Miranda Wolters
Hinder of overlast van ongedierte of 
plaagdieren in of rond uw woning is erg 
vervelend en kan daarnaast ook nog eens 
schade veroorzaken. Vaak ontdekt u het 
probleem zelf doordat er overlast is door 
lawaai of stank of bijvoorbeeld wespen 
rond uw terras of mieren die door uw 
keukenkastjes wandelen. VEPO Diensten 
heeft voor bijna ieder probleem een 
oplossing en zorgt ervoor dat de overlast 
snel en vakkundig verdwijnt.  

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

“We besloten naar Nieuw-Weerdinge te 
verhuizen en zo werd onze regio behoorlijk 

groter omdat we onze vaste klanten in en 
rondom Nijkerk ook nog steeds van dienst 
zijn. De focus ligt nu natuurlijk wel op de 
regio Emmen, Coevorden en Hoogeveen.” 

Sinds kort is VEPO Diensten ook de lokale 
bestrijder in Emmen, Nieuw-Amsterdam, 
Klazienaveen-Noord, Erica, Nieuw-Weer-

dinge, Zwartemeer en Schoonebeek omdat 
Johan en Marjan zich aansloten bij beestjes-
kwijt.nl, een landelijke organisatie die vraag 
en aanbod op het gebied van ongediertebe-
strijding samenbrengt.

Lees verder op pagina 19!

INCLUSIEF BIJLAGE GOUDEN PIJL EMMEN
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Wilt u nog dit jaar genieten van een blokhut of 
overkapping in uw tuin? Dé Blokhutproducent in 
Emmen realiseert het voor u!
Door Miranda Wolters 
Passie voor maatwerk, dat is waar dé Blokhutproducent in uitblinkt 
en waar de kracht van dé Blokhutproducent ligt. Het bedrijf van Erik 
en Rosalien Kuhl produceert en verkoopt al sinds 2009 de mooiste 
blokhutten, overkappingen, garages en alles wat daarbij hoort.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dé Blokhutproducent 
Oosterbracht 6  |  Emmen 
www.deblokhutproducent.nl 
info@deblokhutproducent.nl 
Tel: 0591 - 64 12 73 
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Zen Sushi & Bar in Emmen opent haar deuren aan 
het Raadhuisplein in Emmen
Door Miranda Wolters
Ben jij dol op Maki, Ngiri, Gunkan en Sashimi of heb je er nog nooit 
van gehoord of laat staan van geproefd? In beide gevallen is Zen 
Sushi & Bar dan the place to be voor een heerlijk avondje uit met je 
geliefde, vrienden, familie of collega’s. Het splinternieuwe restau-
rant aan het Raadhuisplein in Emmen opent deze week haar deuren. 

Officieel gezien is het restaurant 
gevestigd aan de Monetpassage 
maar de ingang bevindt zich aan 
het Raadhuisplein. Op het plein 
vestigden zich de afgelopen jaren 
steeds meer mooie horecazaken 
en Zen Sushi & Bar is een mooie 
aanvulling op het al bestaande 
aanbod. “We liepen ook best al 
een tijd rond met het idee om een 
restaurant als deze in Emmen te 
openen, misschien wel al een jaar 
of drie,  maar het was nog niet 
zo eenvoudig om een geschikte 
locatie te vinden en bovendien 
hadden we natuurlijk ook nog te 
maken met de coronacrisis”, aldus 
Jun Hu, eigenaar van het restau-
rant. “Ongeveer een jaar geleden 
pakten we het project weer op.” 
Jun Hu runt samen met zijn broer 
ook Puur, het wereldrestaurant in 
Emmen. 

Japanse sushi zoals je het nog 
niet eerder hebt gegeten, een am-
biance zoals je die nergens anders 
vindt en de allerbeste cocktails op 
een toplocatie aan de oostzijde 
van het Raadhuisplein in Emmen. 
Dat is restaurant Zen en zen staat 
daarbij voor rust en balans. Japan 

staat bekend als het land van de 
rijzende zon. Het land waar don-
ker overgaat in licht. Stap je bin-
nen bij restaurant Zen, dan komt 
het samenspel van licht en donker 
je tegemoet. In de inrichting vind 
je veel koraalroze, zeegroen en 
blauwe tinten en daarmee heeft 
men echt balans in de inrichting 
aangebracht. Zo zijn de zittingen 
van de banken gemaakt van leer 
en de leuningen van stof, hangen 
kraanvogel lampen aan de muur 
en is de Tori ook verwerkt in het 
logo van het restaurant. De Tori is 
de poort waar je onderdoor loopt 
om vervolgens vanuit het donker 
het licht in te stappen. 

Sushi vindt zijn oorsprong in Ja-
pan, de eerste ‘Sushi’ werd al rond 
1600 gemaakt toen men vis ging 
conserveren met behulp van rijst. 
Zo werd de vis door fermentatie 
langer houdbaar. Deed men dit 
in eerste instantie met goedkope 
vissoorten, later werden hiervoor 
ook de duurdere verse vissen 
gebruikt. Mensen waren aan de 
zurige smaak van de gefermen-
teerde vis gewend geraakt en 
wilden deze ook met de verse vis 

behouden, de smaak werd met 
behulp van azijn in het gerecht 
teruggebracht. In de jaren daarna 
werd de Sushi door de Japan-
ners verder geperfectioneerd en 
verfijnd en zo werd Sushi langza-
merhand een echte delicatesse. 
De sushi wordt bij Zen Sushi & Bar 
natuurlijk vers bereid in de open 
keuken en naast allerlei soorten 
sushi staan er ook gerechten voor 
de niet- sushi liefhebber op de 
kaart. Denk aan malse biefstuk-

blokjes of een heerlijke zalmfilet 
of kipspies. Aan de bar worden 
bovendien de lekkerste cocktails 
en gin-tonics voor je klaarge-
maakt. 

“We zoeken overigens nog me-
dewerkers voor het team in de 
bediening”, vertelt Jun Hu tot be-
sluit, “horeca ervaring vinden we 
top maar als iemand dat niet heeft 
is dat ook ok. Zo lang men maar 
gemotiveerd is komt dat helemaal 

goed want de fijne kneepjes van 
het horecavak leren we onze 
nieuwe teamleden dan zo.” Heb 
je interesse dan nodigt Jun Hu je 
van harte uit om het sollicitatie-
formulier op de website van het 
restaurant in te vullen.  

Zen Sushi & Bar
Monetpassage 3 | Emmen
Tel: 0591- 782 782
www.restaurantzen.nl
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ECOtherm
vloerverwarming is 
dé specialist voor het
aanleggen van uw
vloerverwarming!
ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. 
Door de toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief 
op de Nederlandse markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. 

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

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

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

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

Vloerverwarming voor bedrijf en  
particulier
Mede door de energietransitie is vloerver-
warming belangrijker dan ooit. De gelijkma-
tige en egale manier van verwarmen over 
het hele vertrek middels lage temperaturen 
geven een behaaglijke warmte. Door deze 

toepassing kunnen bedrijfspanden en 
woningen met een laag energieverbruik 
en eventueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft het druk-
ker dan ooit met het inslijpen van vloerver-
warming in cementdekvloeren, betonvloe-
ren en tegelvloeren. Ook de traditionele 
manier van verleggen hebben ze nog goed 
in de vingers, maar het inslijpen in reeds 
bestaande vloeren wordt tegenwoordig het 
meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm vloerver-
warming monteren dagelijks vloerverwar-
ming in opdracht van bouwondernemin-
gen, woningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen ze volledig 
ontzorgen omdat het systeem compleet 
wordt aangesloten op het verwarmings-
systeem dat de klant voor handen heeft. 
Na het inslijpen kunnen ook de sleuven 
worden dichtgezet zodat de vloerenlegger 
meteen na het verleggen van de vloerver-
warming aan de slag kan.

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

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

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050 - 234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl
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Een terrasoverkapping of carport van zeildoek? 
Kamst Roofs in Veenoord realiseert het voor u!
Door Miranda Wolters
Bent u op zoek naar een lichtgewicht, zonwerend en weersbestendi-
ge terrasoverkapping of carport die er ook nog eens mooi en modern 
uitziet qua vormgeving? Maak dan kennis met de zeildoeken van 
Kamst Roofs, de mogelijkheden zullen u verrassen. 

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

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

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

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

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

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

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

Kamst Roofs
Middenweg 107
Veenoord
Tel: 085 - 087 1274
www.kamstroofs.nl
info@kamstroofs.nl
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Kom je ook varen in 
het Oude Centrum 
van Emmen?

Door Miranda Wolters 
Vanaf eind 2020 is er hard gewerkt aan de herinrichting van Het Oude Centrum in Em-
men. In het gebied, dat bestaat uit een deel van de Hoofdstraat, Noorderstraat, Derk-
straat, de kruising Min. Kanstraat/Hoofdstraat en een deel van de Stationsstraat zijn 
de afgelopen tijd veel zaken aangepast en veranderd en de vernieuwing is afgelopen 
maart helemaal afgerond. Nu de zomervakantie in onze regio van start gegaan is vond 
men het daarom tijd om deze zomer allerlei leuke activiteiten te organiseren, onder 
andere speciaal voor de kinderen die niet op vakantie gaan. 

Willem Meijer is voorzitter van de be-
langenvereniging Het Oude Centrum, de 
vereniging waarvan zo’n 75 ondernemers 
in het gebied lid zijn. “Onze leden zijn 
vrijwel allemaal familiebedrijven of kleine 
zelfstandigen”, vertelt Willem, “variërend 
van detailhandel tot horeca en samen or-
ganiseren we allerlei acties en activiteiten 
en zorgen we er ook voor dat ons gebied zo 
aantrekkelijk mogelijk blijft bij het winke-
lend publiek.”  De afgelopen tijd raakten 
groeiden en bloeiden niet alleen de jonge 
bomen en planten in het Oude Centrum, 
er was ook flinke groei dankzij een aantal 
nieuwe winkeliers en horecagelegenheden 
die hun deuren openden. “Er is dus vol-
doende te beleven in het Oude Centrum, 
je kunt hier lekker en gezellig ontbijten, 
lunchen en dineren maar ook ontspannen 
winkelen. Er zijn een aantal nieuwe hore-
cazaken en kledingwinkels bij gekomen 
en ook opende er een nieuwe parfumzaak, 
een delicatessenwinkel en een antiekzaak”, 
aldus Willem.  

Er komen natuurlijk veel kinderen naar Em-
men en omstreken in de vakantie maar er 
zijn ook veel kinderen die niet op vakantie 

gaan en dus thuisblijven. Speciaal voor 
hen heeft de belangenvereniging allerlei 
leuke activiteiten bedacht die plaats zullen 
vinden in het Oude Centrum. De eerste 
activiteit, het Waterfestijn, zal plaatsvinden 
op 27 en 28 juli en tijdens die dagen kun-
nen kinderen midden in het Oude Centrum 
varen in echte bootjes. Er zullen 2 speciale 
baden geplaatst worden, één op de hoek 
bij Boerland en Sandra’s Boetiek en de 
andere op de kop van het Noorderplein, 
bij Dames de Vries. Het Waterfestijn vindt 
op woensdag 27 juli plaats van 10.00 uur 
tot 17.00 uur en op donderdag 28 juli van 
10.00 uur tot 21.00 uur. 

Na het varen in het Oude Centrum zullen er 
nog allerlei andere leuke activiteiten voor 
de kinderen georganiseerd worden, houd 
hiervoor de Facebook pagina even in de 
gaten want alle andere geplande activitei-
ten zullen daar bekend gemaakt worden. Zo 
staat er nog een speurtocht op de planning 
en zal de mascotte van de belangenvereni-
ging ook regelmatig een rondje door het 
centrum doen. Kom jij ook snel langs in het 
nieuwe Oude Centrum van Emmen?
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Genieten van een mooie en goed onderhouden 
tuin dankzij van Tuijl Tuinmachines in Emmen  
Door Miranda Wolters 
Niets is fijner dan in deze tijd van het jaar heerlijk in de tuin te kun-
nen zitten zonder dat u zich ergert aan het gras dat niet netjes is 
gemaaid of zelfs droog en dor geworden is door hitte en zon. Dankzij 
de tuinmachines, beregening en robotmaaiers van van Tuijl Tuinma-
chines is dat ook niet nodig en hoeft u er zelfs geen uren tijd aan te 
besteden. Jan Willem van Tuijl heeft met zijn 35 jaar ervaring in de 
branche ontzettend veel kennis in huis en weet dus precies wat er 
nodig is voor een mooi resultaat. 

Robotmaaiers 
Robotmaaiers nemen niet alleen 
veel werk uit handen maar zorgen 
ook voor een superstrak en 
mooi maairesultaat. “Een mooie 
groene en strakke grasmat hangt 
samen met regelmatig en goed 
maaien van het gras” ,vertelt Jan 
Willem. “De robotmaaier zorgt 
daarvoor en deze zijn voor zowel 
hele kleine als hele grote tuinen 
geschikt. Er is voor iedere tuin een 
passend model te vinden.” Er zijn 
hele eenvoudige modellen maar 
ook hele uitgebreide en deze 
beschikken dan bijvoorbeeld over 
gps waarmee ze alle obstakels die 
zich in de tuin bevinden omzeilen. 
Een eenvoudig model heeft dit 
niet, er wordt een lijntje rond de 
tuin aangelegd zodat hij daarbin-
nen blijft en als je hem laat rijden 
zal hij blijven rijden tot de batterij 
leeg is. Dan rijdt hij zelf terug 
naar zijn oplaadstation om weer 
op te laden. De wat uitgebreidere 
modellen kun je vaak ook bedie-
nen met een app op je telefoon, 

hij kan dan rijden volgens een 
programma dat je instelt maar je 
kunt hem ook handmatig via de 
app opdracht geven om te gaan 
rijden. Bij de aanschaf van een 
robotmaaier is een goed advies 
ontzettend belangrijk omdat er 
rekening gehouden moet worden 
met de grootte van de tuin en de 
capaciteit van de robotmaaier. 

Marleen van Tuijl vult aan: “Koopt 
men een maaier met te weinig 
capaciteit of een maaier die 
niet past bij de tuin dan zal men 
uiteindelijk niet tevreden zijn met 
het resultaat. We komen na een 
bezoek van de klant aan onze 
showroom overigens altijd eerst 
nog langs om de tuin te bekijken 
zodat we een zo goed mogelijk 
advies kunnen geven. 

Een robotmaaier is super fijn voor 
iedereen die een hekel heeft aan 
grasmaaien, mensen die weinig 
tijd hebben en zeker ook voor 
ouderen.”  

Verhuisd naar de Handelsweg in 
Emmen 
Nog niet zo lang geleden ver-
huisde van Tuijl Tuinmachines 
van de Jules Verneweg naar de 
Handelsweg in Emmen.  Ook hier 
beschikken Jan Willem en Mar-
leen over een showroom en is er 
een werkplaats voor onderhoud 
en reparaties. In de showroom is 
een groot assortiment te vinden in 
zitmaaiers, handmaaiers, ketting-

zagen, bladblazers en ook kunt u 
er terecht voor beregeningsinstal-
laties voor de tuin, van handmatig 
tot computergestuurd. Jan Willem: 
“Een beregeningsinstallatie in 
combinatie met een robotmaaier 
is trouwens ook iets dat we steeds 
meer verkopen, op deze manier 
heeft men vrijwel helemaal geen 
omkijken meer naar de tuin.” 
Merken die u bij van Tuijl Tuin-
machines zult tegenkomen zijn 

onder andere Stihl, Torro, Honda 
Gardena en Stiga.  

Overname van Jan Wever in 
Nieuw-Dordrecht 
Afgelopen januari namen Jan 
Willem en Marleen ook nog eens 
het bedrijf van Jan Wever aan de 
Vastenow in Nieuw-Dordrecht 
over. Jan is zijn werkzaamheden 
zo langzamerhand aan het af-
bouwen, hij zal nog tot ongeveer 
oktober open zijn en tot die tijd 
kunnen klanten zowel bij hem als 
bij Van Tuijl aan de Handelsweg 
terecht. “Ik heb in de 30 jaar dat 
ik mijn bedrijf run een grote vaste 
klantenkring opgebouwd en wil 
een en ander ook graag goed met 
hen afsluiten”, aldus Jan. “Men 
staat dus niet ineens voor de 
dichte deur. Ik ben al mijn klanten 
van de afgelopen jaren overigens 
zeer dankbaar en wil iedereen 
via deze weg bedanken voor het 
vertrouwen.” 

Bent u op zoek naar een nieuwe 
tuinmachine of is uw huidige ma-
chine aan onderhoud of reparatie 
toe?  U bent van harte welkom 
aan de Handelsweg 15 in Emmen!  

Van Tuijl Tuinmachines 
Handelsweg 15  |  Emmen 
Telefoon.: 0591 - 82 02 50 
www.vantuijl-tuinmachines.nl 
info@vantuijl-tuinmachines.nl
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Vervolg van de voorpagina
Ongedierte in of rond uw woning of bedrijfspand? 
VEPO Diensten in Nieuw-Weerdinge zorgt voor 
snelle en professionele ongediertebestrijding 
Certificering en wetgeving
“Daarnaast zijn we EVM gecertifi-
ceerd en aangesloten bij het KAD, 
het kennis- en adviescentrum 
dierplagen en bij PLA..N., het plat-
form dierbestrijding Nederland”, 
legt ze uit. De huidige strenge 
wetgeving en richtlijnen die er al 
zijn op het gebied van ongedier-
tebestrijding maakt dat er niet zo-
maar, zonder diploma’s of certifi-
cering, gespoten mag worden met 
gif en dat er in sommige gevallen 
bijvoorbeeld eerst gekeken moet 
worden of er andere oplossingen 
mogelijk zijn. “En dat gaat in de 
toekomst alleen maar strenger 
worden”, aldus Marjan. “Vanaf 1 
januari 2023 moeten we in het 
bezit zijn van een certificering, 
worden we verplicht voor iedere 
opdracht een logboek bij te hou-
den, komen er audits en moeten 
we aan kunnen tonen hoe we het 
probleem aangepakt hebben en 
of we dat veilig gedaan hebben. 
Ook moeten we na het oplossen 
van het probleem nog een keer 
terug naar de klant om na te gaan 
of alles goed is verlopen. Particu-
lieren mogen in de toekomst zelfs 
helemaal geen bestrijdingsmidde-
len meer gebruiken.” 

Ieder seizoen zijn eigen 
ongedierteplaag
Ieder seizoen kent weer zijn eigen 
ongedierteplagen. Zo zijn Johan 
en Marjan op dit moment ontzet-
tend druk met het bestrijden 
van wespen. Marjan: “Gemiddeld 
krijgen we in deze tijd van het jaar 
zo’n 40 telefoontjes met meldin-
gen over wespen per dag. Dat 
heeft te maken met het feit dat 
het voorjaar heel droog geweest 
is en we vrijwel geen winter ge-
had hebben.” Om de grote vraag 
naar ongediertebestrijding aan te 
kunnen heeft Marjan daarom ook 
haar diploma’s gehaald zodat ze 
Johan hierin kan ondersteunen in 
drukke periodes. “Bovendien weet 
ik nu ook meer en kan ik klanten 
aan de telefoon bijvoorbeeld ook 
al veel beter helpen en meer info 
geven”, zegt ze. Wespen worden 
bestreden met een wespenpoe-
der, de wespen nemen dit mee 
het nest in en doden zo uiteinde-
lijk zichzelf en hun soortgenoten. 

Mieren komen overigens ook veel 
voor en zijn best lastig te bestrij-
den omdat ze zomaar weer ergens 
anders op kunnen duiken. Ook 
hier wordt een bestrijdingsmiddel 
gebruikt dat door de beestjes zelf 

mee het nest in genomen wordt. 
Naast de poeder is er tegenwoor-
dig ook de mierengel en die is 
volgens Marjan vooral erg fijn 
voor gebruik binnenshuis. 

Muizen en ratten komen overal 
voor en zijn er gewoon het hele 
jaar door. Wie last heeft van een 
muizen- of rattenplaag vindt 
overal urine of ontlasting van 
deze beestjes en dat is op zijn 
zachtst gezegd nogal onhygi-
enisch. In deze gevallen wordt 
er eerst gekeken naar waar ze 
vandaan komen en hoe ze de 

woning of het bedrijf binnenko-
men. Er wordt samen met de klant 
een bestrijdingsplan opgesteld 
en er moet gezorgd worden voor 
een omgeving die geen muizen of 
ratten meer aantrekt. 

“Maar we bestrijden natuurlijk nog 
veel meer soorten ongedierte. Zo 
doen we bijvoorbeeld ook veel 
aan houtworm en boktor bestrij-
ding. Deze komen vooral voor in 
balken onder de vloer of in daken 
en we bestrijden zowel actieve 
plagen als preventief”, vertelt 
Marjan tot besluit. “In alle geval-

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

VEPO Diensten
Weerdingerkanaal noordzijde 31
Nieuw-Weerdinge
Tel: 06 - 41 62 15 95
www.vepodiensten.nl
Email: info@vepodiensten.nl
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Alle honden, groot en klein, mooi verzorgd en 
geknipt door Hondentrimsalon Ilse in Emmen
Door Miranda Wolters
Voor bijna ieder hondenras is een regelmatig bezoek aan de honden-
trimsalon noodzakelijk. Het voorkomt dat je hond last van jeuk of 
allerlei huidproblemen krijgt maar zorgt er ook voor dat overmatig 
verharen voorkomen wordt. Bovendien ziet je hond er na een bezoek 
aan de hondentrimsalon weer mooi en fris uit. Sinds enige tijd kan 
je hond daarvoor terecht bij Ilse Tanis van Hondentrimsalon Ilse in 
Emmen. 

“Ik wist al heel jong dat ik later 
graag iets met dieren wilde 
gaan doen en volgde daarom de 
opleiding dierverzorging zodat ik 
dierenartsassistente kon worden”, 
vertelt ze. “Ik heb ook met veel 
plezier gewerkt als dierenartsas-
sistente in een dierenkliniek, 
maar kwam tot de ontdekking dat 
het beroep toch niet helemaal 
was wat ik wilde. Ik wilde graag 
voor mezelf beginnen, maar toch 
met dieren blijven werken.” Ilse 
besloot daarom in 2018 een car-
rièreswitch te maken en meldde 
zich aan voor de opleiding tot 
hondentrimmer. Anderhalf jaar 
later behaalde ze haar diploma en 
startte ze haar eigen trimsalon. 

“Ik liep stage bij Hondentrimsalon 
Cynthia en van haar heb ik veel 
geleerd, en bovendien is Cynthia 
ook nog eens een hele goede 
vriendin van me geworden”, 
vertelt Ilse. “Nog steeds werk ik 
vaak met haar samen, haar salon 
is bijvoorbeeld geschikter voor 
het behandelen van hele grote 

hondenrassen.” Zelf behandelt ze 
in principe ieder hondenras, en 
dan maakt het niet uit of de vacht 
geknipt, geplukt of geschoren 
moet worden. 

Iedere vachtsoort vereist weer 
een andere behandeling en de 
behandeling is ook altijd afhanke-
lijk van de wens van de klant. Ilse 
begint in principe altijd met het 
knippen van de voetjes en de buik 
en daar hoort dan het knippen 
van de nagels ook bij. “Dat is bij 
sommige honden nog wel eens 
problematisch”, aldus Ilse, “maar 
daar weet ik dankzij mijn ervaring 
en achtergrond goed mee om te 
gaan. Het is wel altijd prettig om 
van tevoren even van het baasje 
te horen of de hond bepaalde za-
ken eng of vervelend vindt want 
dan kan ik daar natuurlijk reke-
ning mee houden.” Verder bestaat 
de behandeling in de trimsalon 
over het algemeen uit wassen en 
föhnen en het schoonmaken van 
de oogjes en oortjes, eigenlijk is 
een bezoek aan de hondentrim-

salon een complete Spa wellness 
treatment voor de hond.  Ilse: 
“Gemiddeld komt een hond om de 
2 tot 4 maanden langs voor een 
behandeling. Maar dat verschilt 
ook weer per ras want als het om 
het ontwollen van de vacht van 
een Labrador of Herder gaat dan 
kan daar gemakkelijk wat meer 
tijd tussen zitten. Bij ontwollen 
wordt de hond gewassen en ver-

volgens helemaal droog ‘gebla-
zen’ zodat alle losse haren uit de 
vacht verdwijnen.” 

Op haar Facebookpagina houdt 
Ilse je niet alleen op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes, ze laat 
er ook voor- en na foto’s zien 
zodat je een idee krijgt van wat er 
mogelijk is voor je hond. De Face-
book pagina vind je eenvoudig 

door even te zoeken op ‘Hon-
dentrimsalon Ilse’. Wil je meer 
informatie of wil je een afspraak 
maken voor een Spa wellness 
behandeling voor jouw hond? Bel 
of app gerust!

Hondentrimsalon Ilse
Dingspellaan 46  |  Emmen
Tel: 06 – 38 63 05 90
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Ingrid’s Parfumbar en geurenwinkel is verhuisd 
naar de Hoofdstraat in Emmen
Door Miranda Wolters
Het begon een aantal jaren geleden allemaal met de opening van In-
grid’s Parfumbar en geurenwinkel in Stadskanaal. Kort daarna volgde 
de vestiging aan de Notaris Oostingstraat in Emmen en vorig jaar 
opende het filiaal in Klazienaveen haar deuren. De winkel in Emmen 
groeide inmiddels uit haar jasje en daarom verhuisde het filiaal naar 
een groter pand aan de Hoofdstraat 48. 

“We hebben een succesvolle 
maar vooral ook gezellige opening 
achter de rug”, vertelt Ingrid 
Schuitema, eigenaresse van 
Ingrid’s Parfumbar en geurenwin-
kel. “De afgelopen weken waren 
druk vanwege de verbouwing en 
verhuizing maar we zijn blij met 
het resultaat, de winkel is erg 
mooi geworden en we hebben 
hier nu flink meer ruimte dan in 
het vorige pand.” Die ruimte was 
ook nodig want in de winkel aan 
de Notaris Oostingstraat was het 
flink passen en meten doordat het 
assortiment flink gegroeid was. 

Tapparfum
In de nieuwe winkel is natuurlijk 
veel ruimte voor de tapparfums, 
je vindt er een enorm assortiment 
van meer dan 200 verschillende 
geuren. “Tapparfums zijn parfums 
van zeer hoge kwaliteit, ze bevat-
ten veel olie waardoor de geur 
vrijwel niet verdampt en je de 
geur dus lang blijft ruiken. De tap-
parfums zijn verkrijgbaar in flesjes 
van 30, 50 of 100 ml. die je, als 
ze leeg zijn, ook weer kunt laten 

hervullen. Duurzaam en vooral 
ook betaalbaar”, aldus Ingrid. 

Daarnaast vind je bij Ingrid’s 
Parfumbar en geurenwinkel ook 
producten van onder andere 
Ashleigh & Burwood, Scentchips 
en Bomb Cosmetics. Zo zijn er de 
geurlampen en geuren van Ash-
leigh & Burwood en Scentchips 
die vervelende en nare geurtjes 
neutraliseren en het hele huis 
lekker laten ruiken. Bomb Cosme-
tics heeft een ontzettend groot 
assortiment in badbruisballen en 
douchegels en scrubs. Maar er zijn 
ook kaarsen, geurstokjes, wierook, 
roomsprays en autogeuren, geur-
blokjes en zelfs geparfumeerde 
korrels voor de stofzuiger en voor 
in de tuin. De tuinkorrels houden, 
op een schoteltje of in een klein 
bakje, muggen, wespen en ander 
ongedierte op afstand. Geurblok-
jes zijn voor allerlei doeleinden te 
gebruiken, zo kun je ze ‘gewoon’ 
in je woonkamer leggen om de 
ruimte lekker te laten ruiken maar 
zullen ze je kleding ook heer-
lijk laten geuren als je ze in je 

kledingkast legt.  En als het blokje 
iets minder gaat geuren haal je 
deze simpelweg even langs het 
speciale raspje om de geur weer 
te activeren.

Populair zijn ook de wasparfums 
van verschillende merken, bij 
Ingrid’s parfumbar en geurenwin-
kel vind je die van Wasparfum, 

Wasgeluk en Parfum bij de Was. 
Ingrid’s Parfumbar en geuren-
winkel heeft dus zich helemaal 
gespecialiseerd in allerlei geuren 
voor verschillende gebruiks-
doeleinden. En ben je op zoek 
naar een leuke tas of een nieuwe 
portemonnee dan ben je ook aan 
het goede adres want ook hierin 
is voldoende keuze, je bent van 

harte welkom aan de  
Hoofdstraat 48 in Emmen!

Ingrid’s Parfumbar en 
geurenwinkel
Hoofdstraat 48  |  Emmen
Langestraat 107  |  Klazienaveen
Europaplein 7  |  Stadskanaal
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i-Beheer® zit al 25 jaar bovenop uw data in de
regio Coevorden en Emmen!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Johan van der Veer in zijn garage 
begon met i-Beheer®. Inmiddels is het bedrijf een betrouwbare 
partner geworden in alles dat te maken heeft met telefonie, internet, 
clouddiensten en computers. 

“Ik ben uiteindelijk geen Bill Gates 
geworden maar dat maakt niet dat 
ik niet trots ben op ons bedrijf”, 
aldus Johan. “We groeiden vanaf 
het allereerste begin flink en 
besloten ons op een bepaald 
moment te focussen op klanten 
in de regio Coevorden en Emmen. 
Je wilt immers kwaliteit blijven 
leveren.” Bijzonder aan het bedrijf 
is dat men beschikt over een 
eigen datacenter. Maak je als klant 
dus gebruik van de netwerkdien-
sten van i-Beheer® dan kun je er 
zeker van zijn dat je gegevens bij 
hen veilig zijn en ze niet in het 
buitenland opgeslagen worden. 
En mocht er een storing optreden 
dan zit men er letterlijk bovenop. 
I-Beheer® is de onderneming 
voor alle ICT oplossingen in de re-
gio Coevorden en Emmen. Daarbij 
richt i-Beheer® zich voornamelijk 
op organisaties in het midden en 
klein bedrijf (MKB) en bestaan de 
ICT diensten uit ICT beheer, ser-
vice desk, private cloud, hardware 
& werkplekbeheer, VoIP & inter-
net, beveiliging en rackspace.

Nu thuiswerken tijdens en na 
corona steeds meer de standaard 
is gaan worden en criminelen 
nog altijd allerlei nieuwe ma-

nieren vinden om computers en 
netwerken te hacken is cyber 
security steeds belangrijker 
geworden. Johan: “Soms denkt 
men alles op orde te hebben en 
blijkt er ineens toch nog ergens 
een beveiligingslek te zitten met 
alle risico’s van dien.” Daarom 
biedt i-Beheer® deze zomer de 
mogelijkheid om een scan te laten 
maken van het netwerk binnen 
jouw bedrijf om zo te voorkomen 
dat er problemen ontstaan. Deze 
scan is vrijblijvend en met de tips 
en adviezen die daaruit voortko-
men zorg je er als bedrijf voor dat 
je eigen gegevens én die van je 
klanten niet in verkeerde handen 
zullen vallen. Besluit je daarna 
over te stappen naar de diensten 
van i-Beheer® dan worden de 
eventuele kosten daarvan door 
hen overgenomen. 

“Er is natuurlijk in de afgelopen 
25 jaar best wel wat veranderd 
in de branche”, aldus Johan. 
“Computers zijn steeds sneller en 
beter geworden en samen met het 
internet en de telefonie zijn we 
tegenwoordig 24 uur bereikbaar. 
Maar een datacenter was er toen 
natuurlijk ook al, we noemden het 
destijds computercentrum en het 

toetsenbord is er ook nog altijd.” 
Ben je benieuwd wat i-Beheer® 
op het gebied van ICT voor jouw 
bedrijf kan betekenen? Vul dan 
je gegevens in op het contact-

formulier op de website of stuur 
een e-mail naar info@i-beheer.nl 
om het samen te bespreken. Het 
team van i-Beheer® helpt je graag 
verder! 

i-Beheer®
Monierweg 9  |  Coevorden
Tel: 0524 – 52 22 52
www.i-beheer.nl
Email: info@i-beheer.nl
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Kies jij ook voor een nieuwe fiets en de service 
van Bike Totaal Theo Bruning in Emmen? 
Door Miranda Wolters
Steeds meer mensen ontdekken het gemak van elektrisch fietsen en 
het zijn allang niet meer alleen de ouderen die deze fiets kopen, ook 
jongeren kiezen er steeds vaker voor. Bij Bike Totaal Theo Bruning 
aan de Weerdingerstraat 82 in Emmen is daarom ook een grote col-
lectie elektrische fietsen te vinden maar kun je er ook nog steeds 
terecht voor een ‘gewone’ fiets. 

Wie de winkel bezoekt merkt als 
snel dat mensen er niet alleen ko-
men voor een nieuwe fiets of re-
paratie, zomaar even een praatje 
maken is er ook heel gewoon. “En 
dat is ook wat we graag willen”, 
vertelt Judith Bruning, eigena-
resse van de zaak. “Iedereen moet 
zich hier thuisvoelen en ik vind 
gezelligheid en gemoedelijkheid 
erg belangrijk. Daarom ook dat we 
regelmatig allerlei leuke neven-
activiteiten in en om de winkel 
organiseren. Zo zal er zaterdag 30 
juli bijvoorbeeld een tekenaar in 
de winkel te vinden zijn en is er ijs 
van ijssalon Toscane.”

Fietsen is een fijne en gemak-
kelijke manier van vervoer en 
ontspanning en ook nog eens 
goed voor lijf en leden. Steeds 
meer mensen pakken vaker de 
fiets om van en naar hun werk 
te gaan en schoolgaande jeugd, 
vooral vanuit de buitendorpen, 
kiezen ook steeds vaker voor de 
elektrische fiets. De vraag is dus 
best groot maar na corona zijn 
er wel flinke leveringsproble-
men voor fietsen en onderdelen 
ontstaan. “Maar dat zagen we 
aankomen en daarom hebben we 
daar flink op geanticipeerd”, aldus 
Judith. “We hebben dus voorraad 

en gelukkig kunnen we iedereen 
op dit moment gewoon helpen 
aan een nieuwe fiets of bepaalde 
onderdelen.”

Dutch ID E bikes 
Bij Bike Totaal Theo Bruning vind 
je onder andere de elektrische 
fietsen van Dutch ID bikes. Judith: 
“De fietsen van Dutch ID springen 
er voor ons qua kwaliteit en ge-
bruikte techniek wel uit. Het merk 
is afkomstig uit Beverwijk en is 
dus een echt Nederlands product 
en men heeft in het ontwerp en 
de productie ervan zeker niet 
bezuinigd op de kwaliteit van de 
onderdelen. Zo heeft de fiets een 
zeer goede middenmotor van 
Bosch en niet een eenvoudige 
ketting maar een getande riem. De 
meest complete en doordachte 
fietsen die we op dit moment in 
de collectie hebben, wij vinden 
het de Rolls Royce onder de fiet-
sen.” De techniek op het gebied 
van E bikes staat absoluut niet 
stil, alle merken zijn nog steeds 
bezig de bestaande technieken 
te verbeteren. Zo zijn de accu’s 
steeds beter geworden en worden 
tegenwoordig zelfs in het frame 
van de fiets verwerkt. 

Garantiepakket
Bike Totaal Theo Bruning biedt bij 
aankoop van een E bike het garan-
tiepakket aan waarbij je 5 jaar 
garantie op je fiets krijgt. Het gaat 

dan om garantie op bijvoorbeeld 
de accu en de motor en normale 
slijtage van onderdelen valt hier 
vanzelfsprekend niet onder. Voor-
deel van deze verlengde garantie 
is dat de accu en de motor dure 
onderdelen zijn als deze ver-
vangen of gerepareerd moeten 
worden. Je hebt met het garan-
tiepakket dus 5 jaar lang zeker 
geen hoge kosten bij eventuele 
storingen of mankementen aan 
de fiets. Regelmatig onderhoud is 
hierbij natuurlijk erg belangrijk en 
in het pakket is daarom 1 gratis 
onderhoudsbeurt inbegrepen, hier 
opvolgend met aflopende korting.

Kortom, ben je op zoek naar een 
nieuwe fiets of twijfel je nog over 
de aanschaf van een elektrische 
fiets? Je bent van harte welkom 

aan de Weerdingerstraat in Em-
men, het team van Bike Totaal 
Theo Bruning staat voor je klaar 
en helpt je graag met het maken 
van de juiste keuze! 

Bike Totaal Theo Bruning
Weerdingerstraat 82  |  Emmen
Tel: 0591 – 61 35 85
info@theobruning.nl
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Heb jij jouw ICT-diensten in je bedrijf op orde? 
InBusiness ICT in Emmen helpt het ontdekken
Door Miranda Wolters
Als ondernemer wil je graag dat alles op het gebied van ICT binnen 
jouw bedrijf werkt zoals het zou moeten werken en je wilt zo min 
mogelijk tijd kwijt zijn in je zoektocht naar de juiste leverancier van 
die diensten. En toch is het belangrijk dat je een leverancier vindt die 
bij jou als ondernemer en bij jouw bedrijf past. InBusiness ICT stelt 
zich daarom graag aan je voor. 

Misschien laat je alle ICT-diensten 
waarvan jij gebruik maakt binnen 
je bedrijf al jaren door dezelfde 
partij leveren en is er binnen je 
bedrijf de afgelopen jaren best 
wel het één en ander veranderd. 
Deze zomer- en vakantieperiode 
is dan hét moment om na te gaan 
of deze partij en deze diensten 
nog wel bij je bedrijf passen. 
Niet voor niets is de slogan van 
InBusiness ICT ‘Uw bedrijf, altijd 
in beweging’, de medewerkers en 
de diensten van InBusiness ICT 
bewegen dus gemakkelijk met 
je mee. Het bedrijf is inmiddels 
al meer dan 20 jaar actief in de 
branche en mag dus gerust ICT-
specialist genoemd worden. “We 
leveren een grote verscheiden-
heid aan diensten op het gebied 
van ICT, telefonie, clouddiensten  
en internetverbindingen, juist om 
al onze klanten zo goed mogelijk 
te kunnen bedienen. InBusiness 
ICT is er voor zowel de kleine 
mkb’er als hele grote bedrijven”, 
vertelt Huub Zwart, directeur van 
het bedrijf. “We zijn bovendien 
een regionaal bedrijf, dichtbij 
de ondernemingen in Emmen en 

omgeving en zijn heel goed op 
de hoogte van actualiteiten in de 
ICT-markt.” Belangrijk omdat de 
digitale wereld ook constant in 
beweging is. 

Eén van de zaken die bij veel 
ondernemingen en bedrijven de 
afgelopen tijd veranderd zullen 
zijn is dat medewerkers ook na 
de coronacrisis regelmatig thuis 
zijn blijven werken en dat maakt 
ook dat de behoefte aan goed 
ingerichte thuiswerkplekken, dus 
met laptop en telefoon, belangrijk 
geworden zijn. “Misschien heb je 
die zaken als ondernemer al prima 
op orde maar misschien ook niet”, 
aldus Huub. “Lig je deze zomer-
vakantie dus onder je parasol op 
het strand of aan het zwembad en 
bedenk je ineens dat je misschien 
toch beter een andere of uitge-
breidere clouddienst moet gaan 
zoeken dan denken we daar na 
de vakantie natuurlijk graag over 
mee.” InBusiness ICT denkt altijd 
minimaal een stap verder en wijst 
je graag de weg naar de beste 
oplossingen. En belooft je daarbij 
onafhankelijk te zullen  

adviseren, integreren en beheren. 
Dat is InBusiness ICT. 

Wil je meer informatie over de 
mogelijkheden voor jouw bedrijf 
of wil je een afspraak maken om 
samen met één van de  

medewerkers van InBusiness 
ICT te kijken naar wat beter of 
anders kan binnen jouw bedrijf? 
Neem dan telefonisch of per mail 
contact op, dan komen we samen 
in beweging!

InBusiness-ICT
Nijbracht 154  |  Emmen
Tel: 0591 - 64 61 22
www.inbusiness-ict.nl
Email: verkoop@inbusiness-ict.nl
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De indrukwekkende eerste 
jaren van De Gouden Pijl

NOSTALGIE
door Teus van Leeuwen

Teus van Leeuwen
Teus van Leeuwen 
werd kort na het 
aantreden van Peter 
van Putten als chef 
sportredactie bij 
de Emmer Courant 
benaderd om 
sportmedewerker 
te worden. Enkele 
jaren later was 
het Eef Brouwers, 
hoofdredacteur van 
het Nieuwsblad 
van het Noorden, 

die hem overhaalde voor zijn krant het Zuidoost 
Drentse sportnieuws te gaan volgen. Het bleef een 
nevenactiviteit van Teus naast zijn baan bij Norit in 
Klazienaveen. Hij stopte met de sportverslaggeving 
in 1990 omdat hij voorzitter was geworden van HAKA 
E en O. In 1995 verhuisde hij naar Gennep voor een 
mooie baan bij Bolsius in Boxmeer. Daar in Boxmeer is 
hij nu jaarlijks toeschouwer van de wielerronde Daags 
na de Tour. 

Wil van Beveren 
Zoals gemeld kwam Peter van Putten kort voor de 
eerste Gouden Pijl naar Emmen. Hij volgde als chef 
sportredactie Wil van Beveren op: inderdaad  de vader 
van Jan, de beste doelman die Nederland ooit heeft 
gehad. Veel mensen zullen dat niet weten, maar Wil 
van Beveren was in zijn jonge jaren een begenadigd 
atleet die tijdens de Olympische Spelen van 1936 in 
Berlijn zesde werd op de 200 meter, achter viervoudig 
gouden winnaar Jesse Owens.

Albert Scheper 
Er zijn talloze vrijwilligers betrokken en betrokken 
geweest bij de organisatie van De Gouden Pijl. Ook als 
eerbetoon aan al die anderen die hier niet genoemd 
zijn, mag Albert Scheper zeker wel genoemd worden. 
Voor zijn pensionering was Albert namens de politie 
betrokken bij de organisatie. En daarna vele jaren tot 
zijn afscheid in 2018 was Albert Scheper actief binnen 
het bestuur van de stichting voor veiligheidszaken en 
geldwerving. Hij heeft in al die jaren heel wat sponsors 
binnengehaald waardoor het mede daardoor de 
meeste jaren weer goed kwam met de financiën. Maar 
het was dan ook niet zo makkelijk om nee te zeggen 
tegen Albert…

Dankzij Peter van Putten beleefde De Gouden Pijl in 1976 
een vliegende start. Een geweldig rennersveld en aan-
sprekende artiesten trokken al meteen in het eerste jaar 
tienduizenden bezoekers naar het centrum van Emmen. 
Peter van Putten was nog maar kort chef sportredactie 
van de Emmer Courant/ Drents Groningse Pers toen hij de 
inmiddels niet meer weg te denken De Gouden Pijl op de 
wielerkalender kreeg.

De start van de Emmer wielerronde kon eigenlijk niet 
beter. Het Nederlandse wielrennen floreerde als nooit 
tevoren. De T. I.- Raleighploeg van Peter Post behaalde in 
de grote rondes tal van successen. Gerben Karstens werd 
in 1976 de glorieuze eerste winnaar. 

De notariszoon uit Leiden had in 1974 twee dagen de gele 
trui gedragen, die hij nota bene had overgenomen van de 
toen al legendarische Eddy Merckx. Het jaar erop won de 
Belg Michel Pollentier, die eerder dat jaar de Giro had ge-
wonnen.  Een jaar later kreeg hij minder positieve bekend-
heid  omdat hij bij een dopingcontrole in de Tour de France 
de plas van iemand anders had ingeleverd.

In 1978 was Gerrie Kneteman de grote winnaar. De veel te 
vroeg overleden De Kneet won in totaal maar liefst 10 keer 
een etappe in de Tour de France. De Twent Hennie Kuiper 
was de winnaar in 1979, nadat hij in dat jaar als vierde 
was geëindigd in ‘s werelds grootste wielerronde. Maar het 
feest werd nog groter toen Joop Zoetemelk in 1980 naar 
Emmen kwam, zag en overwon. Een paar weken daarvoor 
had hij als tweede Nederlander, na Jan Janssen, de gele 
trui naar Parijs gebracht.

Zelf had ik het genoegen om voor de Emmer Courant 
verschillende keren het verhaal met de winnaar te maken. 
En daar zat bij de verschillende winnaars nogal verschil 
in. De grappen en grollen van De Karst, de alom bekende 
uitspraken van Gerrie Kneteman ( wel zijn gesigneerde T.I. 
Raleigh pet er aan overgehouden..) en de meer ingetogen 
Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper. Zoetemelk en Kuiper 
waren bij de recentere edities van de Pijl nog wel diverse 
keren graag geziene gasten. 

De Gouden Pijl heeft in de 42 verreden rondes eigenlijk 
altijd toppers als winnaar gekend. Wat immers te denken 
van Jan Raas, Peter Winnen, Sean Kelly, Quido Bontempi, 
Gertjan Theunisse Sean Kelly, Laurent Fignon, Greg 
Lemond, JanUllrich, Michael Boogaard, Alberto Contador, 
Oscar Freire , Bauke Mollema en Tom Dumoulin om er zo 
maar enkelen te noemen. En dan doen we andere 25 win-
naars heel veel tekort. En wat te denken van deelnemers 
als Michel Indurain en  “mooie Mario” Cipollini.

Het is anno 2022 nauwelijks nog te bevatten dat het de 
organisatoren van De Gouden Pijl zo lang is gelukt om 
ieder jaar zoveel toppers uit binnen- en buitenland tegelijk 
te krijgen in Emmen. In de meeste koersen zijn er tegen-
woordig maar enkele wereldtoppers te bewonderen. Maar 
door dat grote aantal toppers hoort De Gouden Pijl wel bij 
de topcriteria van Nederland. En hoewel daar ook in de 
tachtiger jaren al grote sommen geld mee gemoeid waren, 
heeft dat zich toch wel uitbetaald. In het eerste jaar al 
25.000 toeschouwers en daarna meestal meer dan 40.000 
met als absolute topper 75.000 dolenthousiaste toeschou-
wers in 1980 toen Joop Zoetemelk de Tour de France had 
gewonnen. 

De krant van 1978 en het originele petje van Gerrie Kneteman

In gesprek met Joop Zoetemelk tijdens 
De Gouden Pijl van 2017
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Wielerkampioenen Terpstra en 
Eenkhoorn naar Gouden Pijl
EMMEN - Pascal Eenkhoorn (25) staat met zijn net veroverde rood-wit-blauwe trui van het NK Profs op de Col du VAM 
wellicht aan de vooravond van een doorbraak. Niki Terpstra (38) heeft een prachtig palmares om op terug te kijken, 
met de zeges in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen als absolute parels op zijn kroon. Bovendien won hij in 
2015 in Emmen zijn voorlopig laatste NK op de weg door verrassend de pelotonsprint te winnen. Beide kampioenen 
schitteren ook in de Gouden Pijl.

Niki Terpstra wist altijd al respect te verdienen met zijn 
Spartaanse trainingen vanuit zijn thuisprovincie Noord-
Holland. Soms alleen, vaak met andere profs uit de regio. 
Het gaat om een club renners die de geuzennaam ‘NH 
Best’ draagt. Uren maken door de kou, investeren in het 
voorjaar. ‘’Ik weet ondertussen wat me te doen staat om er 
in die periode te staan, echt top te zijn op het moment dat 
iedereen dat wil. In de basis is dat vooral heel hard trainen 
in de winter, je voorbereidingswedstrijden rijden. En je 
moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je gezond 
blijft’’ geeft Terpstra als inkijkje in zijn manier van trainen.

Hij stond in 2014 niet als uitgesproken favoriet aan de 
start van Parijs-Roubaix., ploeggenoot Tom Boonen werd 
in de Belgische media naar zijn vijfde zege geschreven. 
Samen zaten ze die editie in een kopgroep van elf. De kas-
seien zaten erop, een tactisch steekspel ontstond 
richting de wielerpiste van Roubaix. En toen plot-
seling rook Niki Terpstra zijn kans. Op minder dan 
zes kilometer van de streep trok de Noord-Hol-
lander ten aanval en het bleek het juiste moment. 
Eenmaal op de piste bleef de ervaren baanrenner 
Niki Terpstra helemaal onderin de baan met een 
hoog tempo doorduwen.  ‘’'Ik heb niet echt een 
ereronde gereden’’ bekende hij na afloop. ‘’In de 
laatste bocht keek ik naar de achtervolgers en wist 
ik dat het binnen was.’’

Het zou vier jaar duren voordat Terpstra opnieuw 
een Monument won: de Ronde van Vlaanderen.  
Hij had een superdag en reed op 25 kilometer van 
de meet vanuit een groep favorieten naar drie 
koplopers toe. Eerst een aanval neutraliserend 
van good-old Vincenzo Nibali, maar toen er verder 
niemand reageerde, ging de Noord-Hollander al-
leen verder. 

De koplopers trof hij op de Oude Kwaremont. 
Het waren de Nederlanders Sebastian Langeveld, 
Dylan van Baarle en de Deen Mads Pedersen.   Hij 
ging erop en erover en arriveerde uiteindelijk solo 
in Oudenaarde.  ''Het was een zware wedstrijd 
in slecht weer. Dit is het echte racen, een harde 
koers. Daar ben ik voor gemaakt.’’ Sinds enkele 
jaren rijdt Terpstra voor de Franse formatie Total 
Energies.  

EENKHOORN TROTS OP ROOD-WIT-BLAUW
Pascal Eenkhoorn toont in Emmen zijn in Dren-
the veroverde rood-wit-blauwe trui. Dat NK is de 
belangrijkste zege uit zijn loopbaan. Als jonge ren-
ner won hij wel Olympia’s Tour. ‘’ De Col du VAM 
ligt me goed. Het is voor mij een heel bijzondere 
overwinning. Dat ik straks mijn naam zie staan op 
die lange erelijst met grote kampioenen, dat maakt 
me trots. Ik ben nog maar 25 jaar en al Nederlands 
kampioen als prof, iets wat me bij de junioren en 
beloften niet eens gelukt is. Heel speciaal. Ik hoop 
de trui nog veel voorin de koers te kunnen tonen.’’

De aanloop naar het kampioenschap was bepaald 
niet ideaal. De coureur uit Genemuiden was bij 
Jumbo-Visma één van de personen die COVID-19 
opliep in de Ronde van Zwitserland, pal voor het 
NK. 

"Ik ben niet heel ziek geweest. Maar ik had wel  
stevige hoofdpijn toen ik in mijn eentje terug 
moest rijden naar huis in België. En ik heb twee 
dagen op bed gelegen. Met dat verhaal in het ach-
terhoofd voelde ik me geen superfavoriet vandaag. 
Maar ik ben ervoor gegaan.

Pascal  Eenkhoorn combineerde het wielrennen in 
de jongerenjaren met het veldrijden maar stopte 
daar als junior mee. Wel kunt hij uit die tijd Ma-
thieu van der Poel goed, met wie hij heel wat uren 
aan online gamen deed. In de Giro dook er een 
filmpje op van de twee, waarin VDP een wheelie 
deed en Eenkhoorn met een Colombiaanse vlag 

rond reed. Die ging viral op social media. ‘’Ik houd van 
plezier maken, dat houdt me gemotiveerd. Ik ken Mathieu 
goed, we hebben in dezelfde crossploeg gezeten. We 
zoeken elkaar ook op. Maar ik heb ook veel plezier met de 
jongens van mijn team." 
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Groenewegen en Jakobsen naar 
Gouden Pijl van Emmen

EMMEN - De organisatie van de Gouden Pijl van Emmen is erin 
geslaagd om de Nederlandse topsprinters Fabio Jakobsen en Dylan 
Groenewegen te contracteren voor de komende uitgave. Dat bete-
kent dat het Drentse profcriterium de (tot nog toe) enige twee Ne-
derlandse ritwinnaars van de Tour de France aan het vertrek heeft 
op zondag 31 juli. Eerder werden al Nederlands kampioen Pascal 
Eenkhoorn en klassiekerspecialist Niki Terpstra vastgelegd.

De Tour de France draaide in 
het Deense openingsweekeinde 
twee keer op een massasprint 
uit en even zo vaak ging er een 
landgenoot met de dagzege aan 
de haal. Dat lukte eerst Fabio 
Jakobsen in Nyborg. Het was een 
mooie zege voor de Gelderse 
sprinter van QuickStep-Alpha 
Vinyl, die direct zijn slag sloeg in 
de eerste Tour de France die hij 
reed. Een verrassing was dat niet, 
want Jakobsen wordt algemeen 
erkend als één van de snelste 
mannen van het peloton. Hij won 
twee keer de Scheldeprijs, sloeg 
zijn slag in Kuurne-Brussel-Kuur-
ne dit jaar en heeft vijf ritzeges 
in de Ronde van Spanje op zijn 
naam staan. In diezelfde Vuelta 
werd hij in 2021 als eindwin-

naar van het puntenklassement 
gehuldigd. 

Ook in de Tour reed hij enkele 
dagen in het groen, zij het als 
plaatsvervangend truidrager voor 
Wout van Aert, die ook het geel 
in zijn bezit had op dat moment. 
In 2019 was Jakobsen al kampi-
oen van Nederland bij de profs. 
‘’Ik had een goede aanloop gehad 
naar de Tour en kreeg het ver-
trouwen van mijn team. Mooi om 
dat direct te belonen. Mijn Tour 
is feitelijk al geslaagd, al zou ik 
graag nog vaker winnen in deze 
Ronde van Frankrijk’’ sprak hij 
strijdvaardig vanuit de belangrijk-
ste etappekoers op de kalender.

Een dag na Jakobsen sloeg Dylan 
Groenewegen zijn slag in de Tour 
de France dit jaar. Hij schreef de 
etappe naar Sonderborg op zijn 
naam. De Amsterdammer besloot 
per 1 januari het geel-zwart van 
Jumbo-Visma in te ruilen voor 
het blauw van het Australische 
BikeExchange-Jayco, omdat hij bij 
zijn oude werkgever geen kans 
zou krijgen om in de Tour voor de 
zeges te sprinten. De reddingslijn 
vanuit Down Under werd in dank-
baarheid aanvaard. ‘’Een andere 
ploeg met nieuwe ploeggenoten 
betekent dat je een periode moet 
investeren om elkaar ingespeeld 
te raken. Richting de Tour groeide 
het vertrouwen al. Fantastisch om 
het werk van mijn team af te kun-
nen ronden zo vroeg in de ronde’’ 
was het commentaar van Groene-
wegen op zijn etappezege in de 
Tour.  Het was al de vijfde ritwinst 
in de Tour de France voor hem. In 
2017 won hij zelfs de afsluitende 
etappe op de Champs Elysées 
in Parijs, voor veel topsprinters 
het summum van winnen in de 
Franse ronde. Ook staan vier edi-
ties van Veenendaal-Veenendaal 
en verder de Brussels Classic en 
Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn 
palmares. 

De organisatie van de Gouden 
Pijl is blij om Emmen en de wijde 
regio straks twee ritwinnaars 
uit de Tour de France te kunnen 
presenteren op zondag 31 juli.

2019 1. Dylan Groenewegen 2. Matteo Trentin 3. Dylan van Baarle
2018 1. Tom Dumoulin 2. Niki Terpstra 3. Dylan Groenewegen
2017 1. Bauke Mollema 2. Primoz Roglic 3. Ramon Sinkeldam
2016 1. Andre Greipel 2. Bert-Jan Lindeman 3. Bauke Mollema
2015 1. John Degenkolb 2. Bauke Mollema 3. Robert Gesink
2014 1. Laurens ten Dam 2. Rafal Majka 3. Lieuwe Westra
2013 1. Pieter Weening 2. Laurens ten Dam 3. Marcel Kittel
2012 1. Luis Leon Sanchez 2. Aleksander Vinokourov 3. Peter Sagan
2011 1. Alberto Contador 2. Addy Engels 3. Pieter Weening
2010 1. Samuel Sanchez 2. Lars Boom 3. Cadel Evans
2009 1. Andy Schleck 2. Robert Gesink 3. Albert Timmer
2008 1. Oscar Freire 2. Steven de Jongh 3. Servais Knaven
2007 1. Danilo Di Luca 2. Karsten Kroon 3. Cadel Evans
2006 1. Fränk Sleck 2. Michael Boogerd 3. Addy Engels
2005 1. Ivan Basso 2. Karsten Kroon 3. Bart Voskamp
2004 1. Robbie McEwen 2. Bram de Groot 3. Ivan Basso
2003 1. Leon van Bon 2. Aleksander Vinokourov 3. Michael Boogerd
2002 1. Michael Boogerd 2. Rudi Kemna 3. Leon van Bon
2001 1. Stuart O'Grady 2. Jans Koerts 3. Marc Wauters
2000 1. Erik Dekker 2. Tristan Hoffman 3. Michael Boogerd
1999 1. Peter van Petegem 2. Kurt v.d. Wouwer 3. Erik Dekker
1998 1. Servais Knaven 2. Leon van Bon 3. Mario Cipollini
1997 1. Jan Ullrich 2. Leon van Bon 3. Servais Knaven
1996 1. Wiebren Veenstra 2. Jeroen Blijlevens 3. Jan Ullrich
1993 1. Frans Maassen 2. Gert Jakobs 3. Wiebren Veenstra
1992 1. Claudio Chiapucci 2. Rob Harmeling 3. Miquel Indurain
1991 1. Gert-Jan Theunisse 2. Olaf Ludwig 3. Jelle Nijdam
1990 1. Jelle Nijdam 2. Jan Siemons 3. Raul Alcala
1989 1. Greg LeMond 2. Claude Criquelion 3. Gert Jakobs
1988 1. Phil Anderson 2. Adri van der Poel 3. Erik Breukink
1987 1. Laurent Fignon 2. Jos Lammertink 3. Joop Zoetemelk
1986 1. Guido Bentempi 2. Theo Smit 3. Johan van der Velde
1985 1. Sean Kelly 2. Adri van der Poel 3. Nico Verhoeven
1984 1. Gerard Veldscholten 2. Leo van Vliet 3. Greg LeMond
1983 1. Peter Winnen 2. Lucien van Impe 3. Gerard Veldscholten
1982 1. Leo van Vliet 2. Gregor Braun 3. Jos Lammertink
1981 1. Jan Raas 2. Jos Lammertink 3. Walter Planckaert
1980 1. Joop Zoetemelk 2. Michel Pollentier 3. Rudi Pevenage
1979 1. Hennie Kuiper 2. Marc Demeyer 3. Jan Raas
1977 1. Michiel Pollentier 2. Wilfried Wesemael 3. Gerard Vianen
1976 1. Gerben Karstens 2. Albert Hulzebosch 3. José Decauwer

Uitslagen Gouden Pijl
1976 - heden
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