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Credion in Emmen realiseert uw bedrijfs- en 
vastgoed-financiering, óók bij uw huisbankier
Door Miranda Wolters
Credion is al meer dan 15 jaar actief 
op het gebied van bedrijfs- en 
vastgoedfinancieringen. Het idee 
om de ondernemer de mogelijkheid 
te geven onafhankelijk advies in te 
winnen over  zijn zakelijke financie-
ringsvraagstukken ontstond in 1999 
toen een aantal oud bankiers samen 
nadachten over de manier waarop 
ze ondernemers meer van dienst te 
kunnen zijn bij dit soort vraagstuk-
ken. Wat men toen nog niet wist is 
dat het aantal geldverstrekkers de 
laatste jaren heel fors is toegeno-
men  waardoor de ondernemer kan 
kiezen uit meerdere geldverstrek-
kers. Om de juiste keuze te maken 
is de kennis en expertise van een 
onafhankelijk adviseur dan ook 
steeds belangrijker. Wat begon met 
een eerste vestiging in Tilburg is 
nu uitgegroeid tot een organisatie 
met meer dan 45 vestigingen in 
Nederland. Erik Meijer is eigenaar 
van de Credion vestiging aan de 
Weerdingerstraat in Emmen. 

“Banken zijn door de verscherpte wet- en regelgeving steeds kritischer 
en behoudender geworden in het verstrekken van kredieten en finan-
cieringen. Samen met de ondernemer kijken we naar dé financierings-
oplossingen die mogelijk kunnen zijn en die bij de ondernemer en de 
behoefte past. Tijdens het hele traject denken we proactief en regelma-
tig ‘out of the box’ mee met de ondernemer.” vertelt Erik 

Erik heeft al meer dan 20 jaar bancaire ervaring en richt zich met name 
op lokale ondernemers in Zuid-Oost Drenthe. Hij is dus een doorgewin-
terde financiële professional die goed weet hoe verstrekkers reageren 
en daarnaast weet aan te geven waar de financiering voor bedrijfs- of 

vastgoed op de beste 
manier en tegen de meest 
gunstige voorwaarden 
kunnen worden afgesloten. 
“Ondernemers stappen 
met hun plannen vaak 
als eerste naar hun eigen 
huisbankier met als risico 

dat ze een ‘nee’ te horen krijgen. Door zich, samen met Credion, goed 
voor te bereiden op dit soort gesprekken en de aanvraag gedegen te 
onderbouwen wordt de kans op succes voor de ondernemer een flink 
stuk groter en kan een hoop frustratie worden voorkomen.” legt Erik uit. 
“Het aanvragen van financiering voor het bedrijf of vastgoed kost vaak 
veel tijd, aandacht en energie en een negatief antwoord werkt vaak 
ontzettend demotiverend en verkleint de kans op het krijgen van een 
financiering.   Credion adviseert en begeleidt gedurende het hele traject 
en ontzorgt hiermee in feite de ondernemer. Zodat deze zijn of haar tijd 
en energie kan steken in dat wat ze het liefste doen, ondernemen dus.” 

Onafhankelijk financieringsspecialist
Credion is onafhankelijk financieringsspecialist en dat betekent dat de 
financiering niet persé bij de huisbankier van de ondernemer geregeld 
hoeft te worden. In sommige gevallen biedt een andere geldverstrekker 
zelfs financieringen tegen betere voorwaarden en tegen een gunstiger 
tarief.

Lees het hele artikel op pagina 55!
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Altijd veilig en vertrouwd op weg dankzij
autoschade en airco service de Poel in Emmen
Autoschade de Poel werd in 1962 door de vader van 
Michel de Poel opgestart en in 200o nam Michel het 
bedrijf van zijn vader over. Het bedrijf was van oudsher 
al een autoschadebedrijf maar er werden nog een aantal 
diensten aan het pakket toegevoegd. Michel had voor de 
overname al bij een aantal verschillende autobedrijven 
gewerkt en nam dus al veel kennis en ervaring mee. 

“Tegenwoordig doen we alles op het gebied van reparaties 
en onderhoud van auto’s en bedrijfswagens maar zijn we 
daarnaast ook nog steeds specialist op het gebied van 
schadeherstel.” vertelt Michel. “Toen ik in het bedrijf stapte 
werd airconditioning ook steeds meer toegepast in auto’s 
en besloot ik me ook daarop te gaan richten.” Michel mag 
zich AST-er noemen, autoschade technicus, is 1e monteur 
en heeft ook de bevoegdheid tot het uitvoeren van apk-
keuringen. Overigens loopt zijn nu 82- jarige vader ook nog 
regelmatig rond in het bedrijf en dat is erg bijzonder. De 
Poel voert alle werkzaamheden altijd op een kwalitatieve, 
veilige en duurzame manier uit. 

Autoschade
Er is niets vervelender dan schade te rijden aan uw auto. 
Met de service en kennis van De Poel kunt u erop ver-
trouwen dat de schade vakkundig gerepareerd wordt, hoe 
groot of klein ook. Bij schade regelt De Poel alles voor u, 
van a tot z en heeft u geen omkijken meer naar adminis-
tratieve rompslomp of overleg met uw verzekeringsmaat-
schappij. De Poel autoschade is een FOCWA Eurogarant-
bedrijf, dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de hoge 
kwaliteitseisen die FOCWA stelt. Daarnaast zijn ook de 
meeste verzekeraars aangesloten bij FOCWA en volgen 
alle monteurs regelmatig bijscholingen om van de laatste 
ontwikkelingen en regelgeving op de hoogte te blijven. 
Na de herstelwerkzaamheden wordt de auto eventueel 
gespoten eigen spuit- en droogcabine. “Voor het bepalen 
van de juiste kleur lak scannen we de lak en daaruit komt 
een kleurnummer.” Legt Michel uit. ”De lak van auto’s komt 

overal ter wereld van-
daan en rood is niet altijd 
hetzelfde rood. Daarom 
moeten we de lak scan-
nen om in de computer 
de juiste receptuur voor 
de kleur te vinden. Doen 
we dat niet, dan bestaat 
het risico op kleurverschil 
en dat is natuurlijk niet 
de bedoeling.”

Airconditioning
Voor de optimale werking 
van de airco in de auto 
is regelmatig vakkundig 
onderhoud nodig. Na 
verloop van tijd verliest 
de airco koelmiddel 
waardoor deze minder 
goed gaat werken en de 
smering van de compres-
sor minder wordt. Ieder 
jaar een controle en 
iedere 3 jaar een service-
beurt voor de airco is dan ook het advies. Bij een service-
beurt wordt dan onder andere het koelmiddel vervangen 
en aangevuld. 

2 jaarlijkse bijscholingen voor zowel verzekeringsmaat-
schappijen en apk keuringen. Voor apk veranderd er bijv 
best wel eens wat, bijblijven met de regelgeving. Storing in 
auto uitlezen met de benodigde apparauur. 

Auto onderhoud  en reparaties 
In de volledig en modern uitgeruste werkplaats kunnen 
alle merken auto’s en bedrijfswagens worden onderhou-
den en gerepareerd en kan uw auto apk-gekeurd worden. 
Van simpelweg een lampje vervangen tot het vervangen 

van een compleet motorblok, de vakkundige monteurs 
van De Poel draaien er hun hand niet voor om. Staat u een 
keer met pech langs de kant van de weg dan is er ook nog 
de pechservice. Michel: “Voor het uitlezen van de elektro-
nica van de auto hebben we de beste apparatuur met de 
nieuwste software tot onze beschikking en zo kunnen we 
storingen snel opsporen en oplossen.” Mocht u niet zonder 
uw auto kunnen dan is er eventueel een leenauto beschik-
baar. 

Autoschade en airco service de Poel
Nijverheidsstraat 1  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 613 559
Email:  info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl
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Cosse Camper Adventure in Nieuw-Weerdinge 
blijft aan de weg timmeren
Op camperreis in Nederland … waarom niet? Vanwege de uitbraak van het Corona virus mogen wij onze klanten mo-
menteel niet meenemen op camper groepsreis buiten Nederland. Door de nieuwe richtlijnen die gelden vanaf 1 juni 
a.s. zien wij een klein lichtpuntje en hebben wij de afgelopen weken nagedacht over een leuk en veilig alternatief. 
Wij hebben ons plan voorgelegd aan Veiligheidsregio Drenthe en wij hebben groen licht gekregen voor ons bijzonder 
en unieke concept!

Ik ben Maletha Cosse-Ophof, een rasechte Emmenaar en 
trotse Drent en samen met mijn partner Christiaan Cosse 
heb ik een reisorganisatie, genaamd Cosse Camper Ad-
venture. Normaal gesproken organiseren wij kleinschalige 
camper groepsreizen in Amerika, Canada, Cuba, Nieuw-
Zeeland, Kroatië, Schotland, Noorwegen, Oostenrijk, Italië 
en Duitsland. Daarnaast heb ik samen met mijn partner een 
unieke 8-daagse campertraining ontwikkeld voor mensen 
die weinig of geen camperervaring hebben. Tijdens deze 
8-daagse camperreis ervaart de klant wat er allemaal bij 
het rijden en het reizen met een camper komt kijken en 

krijgen zij informatie over het technische gedeelte in en 
om de camper. Kortom: een aanrader voor iedereen die 
een camper wil uitproberen of t.z.t. wil kopen!

Zoals u wel zult begrijpen, zit ik momenteel noodgedwon-
gen thuis, heb ik inmiddels alle camper groepsreizen t/m 
juli 2020 moeten annuleren en heb ik geen inkomsten uit 
mijn bedrijf. Daarom heb ik nagedacht over alternatieven 
en één daarvan is een kleinschalige 5-daagse individuele 
camperreis in Drenthe. Tijdens deze camperreis laten wij 
onze klanten kennismaken met onze directe woon- en 

leefomgeving in het rustgevende Zuid-Oost Drenthe. Een 
tweede alternatief is het geven van een 3 uur durende 
camper rijvaardigheidstraining, zodat deelnemers het 
manoeuvreren met de camper op een leuke en ontspannen 
manier onder de knie krijgen, zodat ze veiliger en zekerder 
op reis gaan! 

Klanten die gaan deelnemen aan de 5-daagse individuele 
camperreis Drenthe of één van de camperrijvaardigheids-
trainingen steunen daarmee niet alleen ons bedrijf, maar er 
komen ook weer (meer) inkomsten voor de lokale onderne-
mers en onze partners en dat is hard nodig in deze crisis! 
Hierbij moet je denken aan musea, horeca gelegenheden, 
campings, lokale supermarkten, camperverhuurbedrijven.

Meer informatie over de 5-daagse individuele camperreis 
Drenthe vind u op onze website https://cossecamperad-
venture.com/reis/drenthe-5-daagse-individuele-cam-
perreis-2020-2. Meer informatie over de 3 uur durende 
camper rijvaardigheidstraining vind u op onze website 
https://cossecamperadventure.com/reis/camper-rijvaar-
digheidstraining-3-uur. Mocht u naar aanleiding van dit 
persbericht vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 06 – 51 60 93 06.

Cosse Camper Adventure  |  Maletha Cosse-Ophof
Drentse Mondenweg 21 | 7831 JA  NIEUW-WEERDINGE
+31(0)651609306 | info@cossecamperadventure.com
www.cossecamperadventure.com
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Nieuw in Emmen: Vakgarage 
Van Staalduinen
Sinds 1 juni maakt autobedrijf Van 
Staalduinen Emmen deel uit van 
de Vakgarageformule. Vakgarage 
is de oudste (sinds 1991) enige 
echte onafhankelijke garagefor-
mule van Nederland. De meer dan 
325 samenwerkende Vakgarages 
kopen onderdelen gezamenlijk in 
waardoor de klant kan profiteren van zeer scherpe prijzen. Voor APK-keuringen, 
banden, regulier onderhoud én seizoenscontroles van alle merken kunt u bij ze 
terecht. En als u een onderhoudsbeurt laat uitvoeren krijgt u een jaar lang gratis 
pechhulp cadeau. 

Maar uiteraard bent u niet alleen voor het onderhouden van uw auto bij Van Staal-
duinen aan het juiste adres, ook voor de aankoop van een nieuwe auto of een jonge 
occasion staan ze voor u klaar. 

Neem tijdens de Open Dagen, van 
24 t/m 26 juni, eens een kijkje 
en profiteer meteen van diverse 
acties.

U vindt Vakgarage Van Staaldui-
nen aan de Jules Verneweg 31 in 
Emmen.

Autoshow
bij Van 
Staalduinen 
Emmen
Van woensdag 24 tot en met zaterdag 
27 juni is het extra voordelig zaken 
doen tijdens de autoshow bij autobe-
drijf Van Staalduinen. Tijdens deze 
showdagen kunt u profiteren van kor-
tingen op occasions en nieuwe voor-
raadmodellen die kunnen oplopen tot 
wel € 4.550,-. 

Iedere koper van een auto ontvangt 
daarbovenop ook nog een mooi cadeau. 
U vindt autobedrijf Van Staalduinen aan 
de Jules Verneweg 31 in Emmen. 
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Husse bezorgt kwalitatief hoogwaardig 
honden- en kattenvoer gratis aan huis in 
Zuidoost-Drenthe
Het vinden van goede honden- en kattenvoeding online is niet altijd even gemakkelijk. 
Husse heeft hiervoor de oplossing gevonden. Als u via Husse bestelt, zult u zien dat het 
heel eenvoudig kan zijn. Husse biedt alles wat uw hond of kat nodig heeft tegen een 
redelijke prijs. Husse is alleen online (www.husse.nl) verkrijgbaar en zal door de lokale 
Husse leverancier gratis aan huis worden bezorgd bij particulieren, fokkers en catteries, 
op een moment dat u het beste uitkomt. Husse heeft speciaal voor fokkers en catteries 
voordelige prijzen.

Wat is Husse?
Husse is een Zweeds bedrijf  dat  al meer 

dan 28 jaar in bijna 50 landen, waaronder 
Nederland,  kwalitatief  hoogwaardig hon-

den- en kattenvoer persoonlijk en gratis bij 
u thuis bezorgt. Dit bespaart u veel moeite 

met het sjouwen van zware zakken.

Husse honden- en kattenvoer is 
gemaakt van super premium ingredi-
enten. Het droogvoer heeft een hoog 
percentage aan vlees, minimaal 50% 
(kip, lam of zalm). Daarnaast heeft het 
een hoge verteerbaarheid van meer 
dan 90% en heeft het geen kunstma-
tige kleur-, geur- of smaakstoffen. 

De zeer hoge kwaliteit van de ingredi-
enten zorgt voor een gezonde levens-
stijl van uw huisdier. Het kiezen van 
de juiste voeding kan soms lastig zijn. 
Er moet rekening gehouden met veel 
factoren zoals leeftijd, ras, eventuele 
allergieën, ziektes, maagproblemen 
en uiteraard de beweging die uw 
huisdier krijgt. Bij Husse vindt u een 
breed assortiment aan voeding; van 
graanvrij tot voer speciaal ontwikkeld 
voor dieren met overgewicht en voor 
dieren die een gevoelige spijsverte-
ring hebben tot voer voor gecastreer-
de/gesteriliseerde hond of kat.

Husse Zuidoost-Drenthe
In de regio Zuidoost-Drenthe, de ge-
meenten Borger-Odoorn, Coevorden 
en Emmen, bezorgt Husse gratis aan 
huis. Husse Zuidoost-Drenthe kan u 
eventueel helpen bij het selecteren 
van de juiste voeding. Bent u er niet 
zeker van welk voer uw hond of kat 
het lekkerst zal vinden vraag dan een 
gratis proefzakje aan om dit te testen. 
Neem dan contact op met de voe-
dingsadviseur van Husse. Dit kan door 
een mail te sturen naar: zuidoost-
drenthe@husse.nl , bel of stuur een 
whatsapp naar 0683558657. U kunt 
Husse ZuidOost-Drenthe ook volgen 
op facebook.
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Binnenkort ook afhaalmaaltijden bij Flanagans in Weerdinge
en Goodfella’s in Bargeroosterveld
Flanagans in Weerdinge en Goodfella’s in
Bargeroosterveld weer open: “Wij hebben er 
weer zin in” 
Na maanden gesloten te zijn geweest ,vanwege de uitbraak van het coronavirus, 
mocht de horeca op maandag 1 juni ,onder bepaalde voorwaarden, weer gasten 
ontvangen. Ook het Iers restaurant Flanagans in Weerdinge en het Amerikaans 
Steakhouse restaurant Goodfella’s in Bargeroosterveld openden deze dag weer 
de deuren volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat beide restaurants 
alleen werken op reservering, de tafels staan ruim 1,5 meter uit elkaar, bij binnen-
komst dient u uw handen te desinfecteren en de controle vragenlijst te onderteke-
nen. Daarnaast wordt alles na vertrek van de gast weer gedesinfecteerd.

Nele van Eendenburg, bedrijfsleidster van Flanagans en 
Gregory Hoppe, bedrijfsleider bij Goodfella’s, waren heel 
erg blij dat ze na elf weken hun gasten weer welkom moch-
ten heten. “De periode dat we gesloten waren was heel 
onwerkelijk, het voelde alsof we met elkaar na elf weken 
uit een nare droom ontwaakten. Zowel de gasten als wij 
zelf waren ontzettend blij dat we na deze ongekende lange 
sluiting weer open mochten en dat onze gasten weer op 
het terras konden neerstrijken.  We hadden er met el-
kaar ontzettend veel zin in en de gasten waren blij dat ze 
eindelijk weer konden komen. De eerste dagen hebben wij 
dan ook veel van onze vaste gasten alweer welkom mogen 
heten”.

In de tijd dat beide restaurants waren gesloten heeft het 
personeel zeker niet stil gezeten. Behalve dat alles flink is 
schoon gemaakt, is bij Goodfella’s ook het terras grondig 
aangepakt. Gregory Hoppe: “Het terras in Bargeroosterveld 
bestond eerst uit allemaal aparte plateaus waar de tafels 
en stoelen op stonden met daar tussen grind. Nu is het 
terras helemaal bestraat en is het aangekleed met allemaal 
bloembakken. Als je hier nu op het terras zit is het net alsof 

je in het buitenland 
bent”. In Weerdinge is 
het terras ook aange-
pakt. Daarnaast is ook 
het idee ontstaan om 
binnenkort op beide 
locaties met afhaal 
maaltijden te beginnen. 

Beide restaurants zitten 
ongeveer tien kilometer 
bij elkaar vandaan en 
zijn totaal verschillend. Flanagans is een Iers restaurant. In 
april 2016 opende het de deuren.  Het is er, volgens Nele 
van Eendenburg, heerlijk ongedwongen genieten ,in de 
Ierse huiselijke sfeer bij de open haard, van Ierse specia-
liteiten. Irish stew, fish and chips, wild zwijn vlees en het 
Black Angus rund staan onder andere op de kaart. Ook aan 
de vegetariërs is gedacht. Voor de kleine kinderen is er 
een speciaal kinder- menu. Het warme interieur nodigt uit 
om een heerlijk avondje uit te gaan en waar de gast zich 
meteen thuis voelt. Het is een uitstekende plek om met je 

familie, vrienden of gezin te gaan eten met op de achter-
grond Ierse klanken”.

Goodfella’s is volgens Gregory Hoppe een Amerikaans 
steakhouse met een inrichting uit de jaren 70. Dit alles is in 
een modern jasje gestoken. “Het is hier heerlijk ongedwon-
gen genieten, van diverse soorten steaks en ribs en vis. 
Ook spare-ribs en vegetarische gerechten ontbreken niet 
op de kaart. Daarnaast nodigt het warme interieur uit om 
een heerlijk avondje uit te gaan”.
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SNS, voor iedereen die wil bankieren bij een 
nuchtere, no-nonsense en menselijke bank
Door Miranda Wolters
SNS is er, met ruim 200 winkels verspreid over heel Nederland, al meer dan 200 jaar 
voor haar klanten. Geldzaken zijn menszaken en daarom staan de medewerkers van SNS 
naast de klant om hen met allerlei zaken op financieel gebied te helpen en te adviseren. 
Meedenken en samen vooruitkijken is waar SNS goed in is. Bert Everts begon 10 jaar 
geleden als franchisenemer met de SNS-winkels in Emmen, Coevorden en Klazienaveen 
en opende daarna ook een winkel in Hardenberg. 

“In de 4 verschillende winkels werken inmiddels 17 medewerkers, waarvan er een aantal 
nu ook al 10 jaar in dienst zijn. Ik ga iedere dag met ontzettend veel plezier naar mijn 
werk en ben trots op de fijne samenwerking met en binnen het hele team.” vertelt Bert. 
De SNS-winkel in Emmen is te vinden aan het Marktplein 150a. In Klazienaveen verhuisde 
de winkel kortgeleden naar de Langestraat 101 en in Hardenberg volgt er medio okto-
ber een verhuizing naar de Markt. Ook wordt de winkel in Emmen binnen niet al te lange 
tijd verbouwd. “De hele uitstraling en inrichting van de SNS-winkels wordt aangepast en 
veranderd.” legt Bert uit. “We willen hiermee een warmere en huiselijke sfeer creëren die 
ervoor zorgt dat onze klanten zich nog meer bij ons thuis voelen. De SNS-winkel moet 
uitnodigen om bij ons naar binnen lopen.”

Meer dan alleen bank
SNS is meer dan alleen een bank. Naast sparen, betalen en verzekeren kun je bij SNS na-
tuurlijk ook je hypotheek afsluiten. Wat SNS bijzonder maakt is dat je hierbij kunt kiezen 
uit hypotheken van verschillende aanbieders. SNS zoekt daarbij samen met jou uit wat je 
wensen precies zijn en welke hypotheek daarbij past. Over de service van SNS zegt Bert: 
“Juist in deze periode vinden we het belangrijk om er steeds voor onze klanten te zijn. In 
tegenstelling tot de andere banken in Nederland opent SNS nog steeds winkels verspreid 
over het hele land.” Klanten hebben nog steeds behoefte aan persoonlijk contact en daar 
moet aandacht voor blijven vindt men bij SNS. De winkels zijn 6 dagen per week geopend 
en dus ook op zaterdag. “Het serviceniveau is hoog en dat betekent bijvoorbeeld dat we 
onze klanten, indien ze daar behoefte aan hebben, persoonlijk uitleg en hulp bieden bij 
het internetbankieren en andere financiële vragen .” 

Informatieavonden
SNS organiseert ook regelmatig informatieavonden voor haar klanten over onderwerpen 
als cybercrime en aflossingsvrije hypotheken. Cybercrime is tegenwoordig een groot 
probleem en Whatsapp fraude is daar een voorbeeld van. In appjes die een klant ontvangt 
lijkt het dan alsof deze van een bekende komen en wordt gevraagd geld over te maken 
naar een bepaald rekeningnummer. In samenwerking met de politie wordt tijdens zo’n 

informatieavond uitgelegd waar je op moet letten als je dat soort appjes krijgt en hoe je 
kunt voorkomen dat je slachtoffer van dit soort fraude wordt. Over aflossingsvrije hypo-
theken, die jaren geleden veelvuldig afgesloten werden, bestaan ook vaak veel vragen. 
Tijdens een avond die gaat over dit onderwerp worden vragen beantwoord over hoe hier-
mee om te gaan zodat je in de toekomst niet voor nare verrassingen komt te staan. 

“De afgelopen tijd hebben we ook bij SNS natuurlijk verschillende maatregelen tegen het 
coronavirus moeten nemen.” vertelt Bert. “Onze winkels waren alleen op afspraak te be-
zoeken en de medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis. Ook de komende periode zul-
len sommige maatregelen nog gelden en zal het ook financieel gezien voor veel mensen 
een spannende tijd blijven. Voordeel van bankieren bij SNS is dat het rood staan op een 
bankrekening gedurende de eerste 3 dagen altijd gratis is, je betaalt dan dus nog geen 
rente. Ook rekenen we geen kosten voor een 2e betaalpas bij SNS Betalen.” verduidelijkt 
hij. Nuchter, no-nonsense en menselijk bankieren dus. 

SNS Emmen
Marktplein 150 A  |  Emmen  |  SNSBank.Emmen@sns.nl
Tel: 030 - 633 30 00  |  www.snsbank.nl
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Heerlijke gegrilde
kipspecialiteiten 
haal je bij Kippie
in Emmen 

Door Miranda Wolters 
In 2009 vestigde Kippie zich in de Dalipassage in Emmen, inmiddels alweer 11 jaar ge-
leden dus. Na 13 jaar in de horeca en daarna bij een Kippie vestiging in Delft te hebben 
gewerkt besloot Erik de Roode destijds een Kippie vestiging in Emmen te openen. In-
middels zijn er verspreid door heel Nederland zo’n 64 Kippies te vinden en is de winkel 
van Erik niet meer weg te denken uit het centrum van Emmen. 

De naam ‘Kippie’ zegt het eigenlijk al, in de winkel worden dag in dag uit vers bereidde 
kipspecialiteiten verkocht. De kip komt rauw binnen, wordt gekruid of gemarineerd en 
daarna gegrild of anders bereid. In principe liggen alle delen van de kip in de vitrines van 
de winkel en wordt verspilling tegengegaan. Voedselkwaliteit en voedselveiligheid staan 
bij Kippie hoog in het vaandel en er wordt daarom alleen samengewerkt met de beste 
leveranciers. 

Gemak voor de klant
“We gaan voor verse, lekkere en vooral gemakkelijke producten van de kip.” zegt Erik. 
“Gemak voor de klant staat voorop, we verpakken daarom ook al onze producten en maal-
tijden in magnetronmateriaal. Alles kan thuis worden opgewarmd in de magnetron of in 
de oven.” Bij Kippie vind je bijvoorbeeld kippenvleugeltjes, kippenboutjes of drumsticks 
maar ook karbonades en zelfs dönervlees gemaakt van kip. Voor een feestje bij je thuis 
zijn er verschillende soorten kiphapjes verkrijgbaar, denk aan diverse soorten balletjes 
of satéstokjes. Die hapjes kun je overigens ook gewoon in een zogenaamde ‘Kippiepan’ 
bestellen. Die pannen zijn er in 16 verschillende variaties en je krijgt de hapjes dan in 
een speciale elektrische pan zodat je de hapjes thuis warm kunt maken en houden. Voor 
de pan betaal je € 15,- borg die je na het inleveren terug krijgt maar je kunt ook besluiten 
de pan te houden voor een volgende keer, de pan kost dan dus die € 15,- en je bestelt 
dan een volgende keer alleen de inhoud. De Kippie pannen worden ook aangeboden 
als maaltijdpan of vleespan. Ook weer in verschillende mogelijkheden met bijvoorbeeld 
bami, nasi of mihoen. Behalve kip zijn er overigens ook spare ribs, in de smaken zoet en 
pittig, verkrijgbaar. 

Terras voor de winkel
Voor de winkel in de Dalipassage vind je een klein terras waarop je even kunt uitrusten 
tijdens een uitgebreide shopsessie in het centrum. Op het terras kun je genieten van een 
lekker vers belegd broodje of een voor je verwarmde maaltijd, mét een koud drankje. De 
afgelopen weken is Kippie, ondanks het feit dat het coronavirus uitbrak, gewoon open 
gebleven. “Omdat we geen horeca maar detailhandel zijn hoefden we gelukkig niet te 
sluiten maar er rustig was het natuurlijk wel in het centrum.” vertelt Erik hierover. “Inmid-
dels komen er weer meer klanten naar de winkels en gelukkig is het overal in het centrum 
mogelijk om voldoende afstand van elkaar te houden.” Regelmatig zijn er verschillende 
aanbiedingen en deze zijn onder andere te vinden op de Facebook-pagina van Kippie 
Emmen. 

Kippie Emmen
Dalipassage 58  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 646 400
Facebook: www.facebook.com/kippieemmen
www.kippie.nl  |  emmen@kippie.nl
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Koop een "5-sterren-auto" bij Berjan Auto in
Klazienaveen
Bij Berjan Auto koop je een gebruikte auto voor een leuke 
prijs! We zijn sterk in de prijsklasse van 500 tot 2500 euro.

Een gunstige prijsklasse betekent bij ons niet dat je moet in-
leveren op kwaliteit. Alle auto's die bij Berjan te koop staan, 
hebben de 5-Berjan-sterren! Zo weet je dus zeker dat je een 
goede nette auto koopt die nog een tijdje mee kan. Dit zijn 
de 5-Berjan-sterren: 
- Ster 1: De auto afkomstig is van een betrouwbare dealer.
- Ster 2: Deze volledig is nagekeken en waar nodig 
 gerepareerd is.
- Ster 3: De auto is voorzien van een nieuwe APK.
- Ster 4: Auto is volledig gepoetst en het interieur is
 gereinigd.
- Ster 5: Geen afleveringskosten, de auto is rijklaar is en kan 
 direct mee

Een auto bij Berjan Auto kopen betekent dus dat je er direct 
in kunt stappen en weg kunt rijden. Wil je je oude auto 
inruilen, dan kan dat natuurlijk ook. Belangrijk voor Berjan 
is dat iedereen veel rijplezier heeft of kan hebben van een 
auto. Daarom zijn de auto’s bij Berjan leuk geprijsd. Wil je 
een auto kopen, maar komt het nu even niet zo goed uit? 
Betalen per maand is ook mogelijk! Sasha maakt graag een 
aantrekkelijk voorstel, zodat ook jij snel kunt rijden in een 
mooie auto. 

De voorraad wisselt erg snel. Wanneer je de Facebook 
pagina liked blijf je goed op hoogte van het assortiment. Het 
actuele aanbod van Berjan vind je ook op de website. 

De belangrijkste persoon achter Berjan is Sasha. Dagelijks houdt hij zich bezig met het 
selecteren van de mooiste en beste inruilauto’s en de verkoop ervan. “Door mijn werk 
als werkplaatschef heb ik veel kennis van auto’s en die kennis kan ik goed gebruiken bij 
het selecteren van de beste en leukste inruilauto’s. Alle auto’s die bij ons binnenkomen 
worden eerst helemaal nagekeken, gepoetst en voorzien van een nieuwe APK voordat ze 
in de verkoop gaan. Ze zijn dus veilig, schoon en direct rijklaar.” vertelt Sasha. "Ze moeten 
allemaal voldoen aan de 5-Berjan-sterren!"

Sasha begon al op zijn 16e met zijn eerste baantje in de autobranche. Eerst als BBL 
monteur bij een Nissan dealer waar hij alle benodigde diploma’s behaalde en uiteindelijk 
automonteur werd. Omdat zijn ambities daarmee niet ophielden en hij het contact met 
klanten in de showroom ook enorm leuk bleek te vinden werkte hij daarna ook nog een 
tijd achter de receptie. Naast zijn werk bij Berjan is hij dus ook werkplaatschef. 

Berjan Auto
Rigel 5  |  Klazienaveen  |  Telefoon en Whatsapp: 0591 - 230022
www.berjan.nl  |  Email: info@berjan.nl
Facebook: www.facebook.com/berjan.nl
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Petstra Kampeer en Ski en Eurotrek Campers in 
Coevorden, alles onder 1 dak voor uw zomer én 
wintervakantie
Door Miranda Wolters
Petstra Kampeer en Ski en Eurotrek Campers vindt u 
samen onder één dak aan de Printer 31 in Coevorden. De 
huidige winkel en showroom ontstond in 2018 door een 
verbouwing waardoor 2 panden met elkaar verbonden 
werden. Petstra Kampeer en Ski biedt alles op het gebied 
van kamperen en richt zich in de zomer op kampeer en 
wandelvakanties en in de winter op alles op het gebied 
van de wintersport. Eurotrek Campers begon al in 2000 
in Assen als camperspecialist en zette dat vanaf 2010 in 
Coevorden voort. 

Kamperen is nog steeds een ontzettend populaire manier 
van vakantie vieren. Dat kan heel basic of primitief maar u 
kunt het ook zo luxe en comfortabel maken als u wilt. Waar 
bij sommigen de voorkeur uitgaat naar een wandelvakantie 
met een klein tentje en een rugzak, trekken anderen er 
liever op uit met een luxe camper die van alle gemakken 
voorzien is. 

Van kampeerstoel tot het kopen of huren van een camper
Bij Petstra Kampeer en Ski en Eurotrek campers vindt u 
voor ieder van dit soort vakanties alles wat daarvoor nodig 

is. Van een heerlijk zit-
tende kampeerstoel tot 
een compleet uitgeruste 
camper en van comforta-
bel zittende outdoor kle-
ding tot perfect passende 
wandelschoenen. “In de 
zomerperiode richten we 
ons in de winkel op de 
outdoor- en kampeer-
vakanties en voor de 
winterperiode bouwen 

we de winkel compleet om voor de focus op de winter-
sport.” vertelt Linda Slagter van Petstra. “Vanzelfsprekend 
is dat iedere keer weer, zo rond maart en september, een 
gigantische klus. Waar nu de sandalen en slippers hangen, 
vindt men vanaf ongeveer september de skischoenen en 
skihelmen.” Eurotrek Campers is specialist in de verkoop 
en verhuur van campers en beschikt daarnaast over een 
compleet uitgeruste werkplaats voor al het onderhoud en 
het repareren van uw camper. “Op vakantie gaan met een 
camper biedt enorm veel vrijheid,“ vertelt Martijn de Boer 
van Eurotrek, “campers zijn er in veel verschillende catego-
rieën en groottes, van heel basic tot enorm luxe en we ver-
kopen zowel nieuwe als occasion campers. De laatste jaren 
zijn de zogenaamde camperbussen erg in trek, deze zijn 
iets compacter dan de meeste campers en hebben toch 
alle comfort aan boord.” Bent u nog geen campereigenaar 
maar wilt u wel met een camper op vakantie? Bij Eurotrek 
kunt u ook een camper huren. 

Functionele outdoorkleding en schoenen
Een groot gedeelte van de winkel is gereserveerd voor 
het uitgebreide assortiment functionele outdoorkleding 
die zich onder andere richt op wandelvakanties. “Goede 
wandelkleding biedt veel meer comfort in het dragen en 
bewegen dan ‘gewone’ kleding, de materialen zijn anders 
en ademen bijvoorbeeld veel beter. Columbia, Craft, Wolfs-
kin en Fjälräven zijn onder andere de merken die hierin 
gespecialiseerd zijn.” legt Linda uit. Naast functioneel zijn 
de kledingstukken tegenwoordig ook nog eens modern en 
zijn er collecties voor zowel mannen als vrouwen. Ook is 
er een ruime keuze in wandelschoenen en rugzakken. Voor 
het adviseren van wandelschoenen maakt Linda gebruik 
van een speciaal apparaat dat de voet scant zodat ze u uit-
eindelijk een perfect passende schoen kan adviseren. Een 
goed passende wandelschoen is belangrijk bij het wande-
len, zo voorkomt u pijnlijke voeten maar ook vervelende 

blessures. De passsokken die u gebruikt tijdens het passen 
van de verschillende modellen krijgt u bij aankoop van de 
wandelschoenen als cadeautje mee naar huis. Deze zijn 
van het merk Falke en uitermate geschikt voor het dragen 
tijdens uw wandelingen. Naast goede wandelschoenen 
is een kwalitatief goede rugzak die ook nog eens goed is 
afgesteld erg fijn. Of u nu alleen proviand voor onderweg 
of uw hele kampeeruitrusting mee wilt nemen maakt niet 
uit, een rugzak dragen betekent altijd extra belasting voor 
uw lichaam. “Juist daarom is een goede afstelling belang-
rijk. Een verkeerd afgestelde en gedragen rugzak zorgt 
voor klachten van de schouders, heupen en rug. Een goed 
afgestelde rugzak zorgt dan voor een betere lichaamshou-
ding en dus minder klachten.” licht Linda toe. 

Kampeer- en wandelvakanties in Europa lijken komende 
zomer, ondanks de coronacrisis, toch mogelijk te gaan zijn. 
Met een beetje geluk zult u tijdens de komende zomerpe-
riode toch redelijk ‘normaal’ op vakantie kunnen gaan, en 
mocht u nu toch bijvoorbeeld nog een buitendouche of 
mobiel toilet of iets anders nodig zijn, bij Petstra Kampeer 
en Ski en Eurotrek campers kunnen ze u prima adviseren. 

Petstra Kampeer en Ski en Eurotrek Campers
Printer 31  |  Coevorden  |  www.petstrakampeerenski.nl
www.eurotrek.com
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MatchBoyz recruiting & career in Emmen, voor 
slimme en creatieve arbeidsbemiddeling
Door Miranda Wolters 
Vanuit de wens om werkzoekenden en het bedrijfsle-
ven op een bijzondere manier met elkaar te verbinden 
ontstond het idee voor iets dat nu staat als een huis; 
MatchBoyz recruiting & career. MatchBoyz is arbeidsbe-
middelaar maar dan anders. Anders omdat MatchBoyz 
niet een doorsnee uitzendbureau is. Jasper Veenstra, 
vestigingsmanager, legt ons uit hoe MatchBoyz zich in de 
dienstverlening onderscheidt van andere uitzenders en 
detacheerders. 

Bij MatchBoyz gaat men net iets verder dan de gemid-
delde uitzender of detacheerder, kandidaten bij Match-
Boyz worden niet alleen aan een baan geholpen maar ook 
geïnspireerd, gecoacht en begeleid. “We willen iets extra’s 
voor mensen doen en bijzonder voor ze zijn.” zegt Jasper 
hierover. “We doen extra ons best zodat we kunnen reali-
seren wat tot dan toe nog niet gelukt is. Als lokale spelers 
hebben we connecties in de regio en kennen we de markt 
en mentaliteit in Drenthe als geen ander.” MatchBoyz 
werkt samen met bijvoorbeeld Menso Emmen, het UWV en 
de reclassering maar ook met verschillende opleiders en 
brancheorganisaties. Zo heeft MatchBoyz kandidaten op-
geleid tot kok, glasvezelkabelmonteur of assistent bewind-
voerder. Hierbij ging het om gesubsidieerde opleidingen 
waarbij ook de betreffende brancheorganisaties betrokken 
waren.

Samenwerking in succesvol eerste project
Een van de eerste projecten die MatchBoyz uitvoerde 
was een project in samenwerking met Theo Bruning, voor 
de fietsende Emmenaar geen onbekende naam. Het plan 
was om mensen vanuit een bepaalde doelgroep op te 
leiden tot fietsenmaker en uiteindelijk ook aan een baan 
te helpen. Er werden contacten gelegd met Menso Em-
men en de brancheorganisatie en het resultaat was dat het 
uiteindelijk een groep mensen heeft opgeleverd die ook 
een passende baan gevonden hebben. Inmiddels hebben 

verschillende gemeentes belangstelling getoond voor de 
werkwijze van MatchBoyz en is men meer met baangaran-
ties en projectovereenkomsten gaan werken. MatchBoyz 
begeleidt, inspireert en coacht overigens ook individuele 
kandidaten. 

“Wat we vooral belangrijk vinden is dat we samen met de 
kandidaat kijken naar wat bij hem of haar past. Soms zijn 
er vooraf al bepaalde belemmeringen die ervoor zorgen 
dat iemand tot dan toe gewoon nog geen stap verder heeft 
kunnen komen en samen kijken we dan naar mogelijke 
oplossingen en volgende stappen zodat het dan wel lukt.” 
legt Jasper uit. Belemmeringen waar een kandidaat mee 
kan worstelen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met 
een gebrek aan structuur of regelmaat in het dagelijkse le-
ven of van financiële aard zijn. Door deze belemmeringen 
vooraf met elkaar te bespreken wordt de kans op succes 
groter. Volgende stap is dan het opstellen van het zoge-
naamde ‘werkpaspoort’. In het werkpaspoort wordt onder 
andere beschreven wat de kandidaat graag wil en wat hij 
of zij kan. 

Inmiddels timmert MatchBoyz al een aantal jaren aan de 
weg en is men goed op de hoogte van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden. Kandidaten worden opgeleid en/of 
naar een baan geholpen en deze manier van werken blijkt 
succesvol. 

Match-Boxx
Enkele  dagen geleden verhuisde MatchBoyz naar het 
kantoorpand aan de Jules Verneweg 24 in Emmen waar 
voorheen Maxibox Storage gevestigd was. Door de verhui-
zing naar het enorm grote pand zijn alweer mooie nieuwe 
ideeën ontstaan. Zo is zuster-onderneming Match-Boxx 
b.v. ontstaan en heeft Match-Boxx met de eigenaar van het 
kantoor- en opslagpand een overeenkomst kunnen sluiten 
voor de exploitatie van het self-storage complex (boxen-
verhuur), de verhuur van opslag- en productiehallen aan 
de Paganelstraat 2 en voor verhuur van (kleinschalige) kan-

toorruimtes met extra dienstverlening in het schitterende 
kantorencomplex aan de Jules Verneweg 24 

 “Onze gehele missie en visie kan hier meer vorm gaan krij-
gen.” zegt Jasper hierover. Zo is er voldoende ruimte om, 
naast de verhuur van ruimtes, diverse trainingen en oplei-
dingen te gaan geven en kunnen er in het kantoorgedeelte 
ontzettend veel werkplekken gecreëerd worden. Daarnaast 
moet de facilitaire dienstverlening aan de klanten van de 
opslagruimtes natuurlijk ook door mensen geregeld gaan 
worden en kan men dat vanuit deze locatie ook voor an-
dere (vastgoed)bedrijven in de buurt gaan doen. 

MatchBoyz en Match-Boxx hebben veel en grootse plan-
nen voor de toekomst en blijven zich dus inzetten om 
met slimme en creatieve arbeidsbemiddeling kansen voor 
iedereen te creëren.  

MatchBoyz   Match-Boxx Storage
Jules Verneweg 24  Paganelstraat 2 
7824 AE Emmen    7821 AA Emmen
Telefoon: 0591 23 92 87  0591-21 21 50
E-mail: info@MatchBoyz.nl  info@match-boxx.nl
www.MatchBoyz.nl  www.match-boxx.nl
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Dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug, 
Van den Berg Hoortoestellen Borger, bestaat 
in juni 12½ jaar. Reden genoeg om, ook in 
deze turbulente tijd, samen met nieuwe – en 
bestaande klanten stil te staan bij dit heuge-
lijke feit. Daarom wordt dit koperen bedrijfs-
jubileum gevierd met veel vOORdeel voor 
iedereen die het maar wil horen! 

Hoortoestelbatterijen: 5 pakjes voor 12,50 
euro
Om het 12½ jarig jubileum te vieren pakt Van 
den Berg groots uit. U kunt, t/m dinsdag 30 
juni, profiteren van een klinkende aanbieding: 
vijf pakjes hoortoestelbatterijenvoor slechts € 
12,50. Tel uit uw winst, de normale verkoop-
prijs bedraagt € 5,50 per pakje. 

Prijsvraag: win hoortoestellen t.w.v. 3500 
euro
En om het jubileum extra luister bij te zetten is 
er een prijsvraag uitgeschreven. Het antwoord-
formulier ligt de hele maand juni bij de balie 
van de winkel. Iedere bezoeker die de prijs-
vraag invult dingt automatisch mee naar een 
fantastische prijs: twee high-end hoortoestel-
len t.w.v. € 3500,- inclusief vijf jaar garantie en 
vijf jaar gratis onderhoud! Trekking volgt in juli 
2020 en de winnaar wordt bekend gemaakt op 
onze website www.vandenberg-hoortoestel-
len.nl en in RegioMagazine Emmen.

Meer jubileumvoordeel
Van 12 - t/m 30 juni profiteert u van o.a. 
12,5% korting op onze Audinell - en Cedis 
reinigingsproducten, óók op de “UV droog-
doos” Perfect DryLux. Tevens is de snoerloze 
DECT telefoon SwissVoice Xtra 2155, met 
12,5% korting, zeer gunstig geprijsd: € 87,45. 
Daarnaast ontvangt u, tijdens de actieweken, 
€ 1250,- korting op een complete set Viron9 
hoortoestellen van het Zwitserse kwaliteits-

merk Bernafon. En betaalt u voor  de kinbeugel 
TV-2500 FM slechts € 125,-. Deze “TV-bril voor 
uw oren” is het ideale vaderdaggeschenk!
Om het feest compleet te maken is ook de 
modern vormgegeven digitale wekker Ampli-
comms TCL350 (inclusief trilschijf) zeer gun-
stig geprijsd: met € 12,50 korting kost deze, 
tijdelijk, slechts € 50,-.

Niet meer weg te denken
“We kunnen dankbaar en tevreden terug 
kijken op de afgelopen 12½ jaar. Dit is mede 
te danken aan het vertrouwen dat door de 
mensen in ons gesteld is. Voor ons de moeite 
waard bij stil te staan. Toen we, 12½ jaar gele-
den onze deuren openden, was het onze opzet 
om het anders te doen dan de bestaande 
bedrijven. Persoonlijke aandacht, kwaliteit en 
optimale service is waar Van den Berg Hoor-
toestellen zich in onderscheidt", vertelt de 
trotse eigenaar Feike van den Berg.

Borger, dichterbij dan u denkt
U vindt dé hoorspecialist van de Drentse 
Hondsrug, Van den Berg Hoortoestellen, aan 
de Torenlaan 12C in Borger. 

Bel, voor informatie 
of voor het maken 
van een afspraak: 
0599 - 235 444. 
Naast het feit dat 
de winkel uitste-
kend bereikbaar is 
met het openbaar 
vervoer en de auto, 
beschikt de winkel 
ook over een ruime 
gratis parkeergele-
genheid. Tot horens, 
bij Van den Berg 
Hoortoestellen!

Van den Berg Hoortoestellen Borger bestaat 12½ jaar
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Pat Makelaardij  |  Woningmarkt tijdens Corona
Veel is er al geschreven over Corona maar niet in relatie tot de woningmarkt. Wij spreken vandaag met Ruud Pat van 
het gelijknamige kantoor Pat Makelaardij uit Schoonebeek. In de vorige crisis heeft Ruud de deuren geopend van zijn 
makelaarskantoor. Ten tijde van de opening in 2009 had Ruud geen enkele opdrachtgever, de huizenmarkt lag op 
zijn gat lag en het was maar zeer de vraag of een nieuw makelaarskantoor wel levensvatbaar was. Ruud had en heeft 
vertrouwen in de huizenmarkt en heeft het momenteel drukker dan ooit. Staat Ruud nu wellicht, na ruim 10 jaar, aan 
de vooravond van een volgende huizencrisis? Hieronder kunt u zijn visie lezen op de huidige situatie.

Corona
De meeste mensen zijn het er wel over eens dat de impact 
van het Corona-virus groot is op o.a. het sociale en econo-
mische vlak. De rekening moet betaald gaan worden en het 
is maar afwachten hoe groot de rekening exact zal zijn en 
bij wie deze komt te liggen. Een aantal zaken zijn echter 
al wel duidelijk en dat is dat de economie over de volle 
breedte wordt geraakt en dat steunmaatregelen van vele 
honderden miljarden de Corona-crisis moeten gaan bezwe-
ren. Zolang deze steunmaatregelen verstandig worden toe-
gepast en er geen grote ontslagrondes plaats zullen gaan 
vinden zal de impact op de huizenmarkt beperkt blijven is 
Ruud zijn verwachting.

Consumentenvertrouwen
In de huizenmarkt zijn een aantal zeer belangrijke indicato-
ren aanwezig waaronder het consumentenvertrouwen. Het 
consumentenvertrouwen daalde in de eerste periode van 
de Corona maatregelen flink maar is in de 2e helft van mei 
gestegen van -31 naar -29. In vergelijking met de stand in 
de 2e helft van april op -27 is het mooi om te zien dat er 
dus wel een kentering lijkt te komen. De verwachting is 
dan ook dat het herstel van het consumentenvertrouwen 
door gaat zetten naarmate het 'normale' leven weer verder 
op gang gaat komen. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe 
het consumentenvertrouwen zich exact gaat ontwikkelen 
maar een klein lichtpuntje gloort aan de horizon.

Lage rente
Vanzelfsprekend is de grootste factor in de huizenmarkt 
de lage rentestand. De afgelopen jaren is deze van een 
'normale' rente van ca. 5% gezakt naar rentes van ca. 2%. 
Uitzonderlijke lage rentes die in schril contrast staan met 
de rentes van begin jaren '80 van zo'n slordige 13%! De 

lage rente zorgt voor een grote druk op de huizenmarkt 
aangezien kopen, vrijwel altijd, financieel gunstiger is dan 
huren. Bij een eerste koopwoning dient er tegenwoor-
dig standaard af te worden gelost. U lost elke maand uw 
schuld verder in waardoor het huis steeds meer van uzelf 
wordt. Consumenten zien dit als sparen en zien een huis 
als een interessante en gezonde investering. Deze lage 
rente zal nog lange tijd blijven aangezien we als Europa 
financieel en economisch steeds meer verweven zijn. Bij 
een te grote stijging van de rente zullen landen als Italië, 
Spanje en Griekenland maar ook dichter bij huis een land 
als Frankrijk niet aan hun financiële verplichtingen kunnen 
blijven voldoen. De Europese Centrale Bank zal er niet snel 
voor kiezen deze lage rentes los te laten en dit heeft der-
halve een blijvende impact op de druk op de huizenmarkt 
in Nederland.

Gemiste kans
Al in de vorige crisis was er ,verrassend genoeg, een groot 
woningtekort! De snoeiharde bezuinigingen, de hogere 
rentes, de vele ontslagen waren allemaal factoren die het 
consumentenvertrouwen volledig weg hebben geblazen 
en derhalve werd er niet gebouwd. Een absolute gemiste 
kans aangezien er destijds vele duizenden vakmensen be-
schikbaar waren om huizen te bouwen en de materiaalkos-
ten ook ca. 35% lager lagen dan in de huidige markt. Kunt 
u het zich voorstellen hoe de huizenmarkt er nu uit gezien 
zou hebben indien de overheid er voor had gekozen een 
echte woonvisie te ontwikkelen? Ik wel. De ontslagen in de 
bouw waren niet noodzakelijk, de druk op huizenmarkt was 
veel minder groot dan nu het geval is en er was vermoede-
lijk zelfs ruimte gekomen om in de afgelopen goede eco-
nomische periode weer meer aandacht te besteden aan de 
onderkant van de markt, de sociale huursector. De woning-

stichtingen hadden de verafschuwde verhuurderheffing 
niet hoeven te betalen en daardoor weer kunnen investe-
ren in een meer duurzame en betaalbare woningvoorraad. 
Laat deze blunder van de vorige crisis een les zijn voor de 
volgende crisis of deze crisis nu Corona heet of niet!

Werkgebied
Pat Makelaardij is gevestigd in het geliefde dorp Schoone-
beek aan de Burgemeester Osselaan 9 in een monumen-
tale rietgedekte hooischuur direct naast Museumboerderij 
Zwaantje Hans Stokmans Hof. Het werkgebied van Pat 
Makelaardij is geheel Zuidoost- Drenthe. Team Pat Make-
laardij heeft veel werkervaring in huis met Ruud Pat als 
eigenaar en gecerticifeerd makelaar/ taxateur met reeds 
20 jaar ervaring en Maranta Boers als waardevolle allroun-
der die reeds 21 jaar werkervaring heeft in de makelaardij. 
Momenteel zijn er gesprekken om het team verder te 
versterken met een nieuwe kracht.
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BV Financieren.nl in Stadskanaal: voor bankvrij 
zakelijk vastgoed financieren
Door Miranda Wolters 
Als ondernemer is het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk om uw zakelijk vastgoed te 
financieren door middel van een hypotheek bij de bank. Banken nemen geen risico’s meer 
en vragen voor het afsluiten van een zakelijke hypotheek vaak om extra zekerheden. Een 
ietwat tegenvallende jaarrekening kan al snel voor een afwijzing zorgen. Omdat het voor de 
ondernemer toch belangrijk is om zich zakelijk verder te kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld 
het bedrijf te kunnen laten groeien is er nu sinds 1 januari van dit jaar BV Financieren.nl, 
BankVrij Zakelijk Vastgoed Financieren. 

Henk Spreen is al jaren ondernemer, hij is eige-
naar van Hypotheekcentrum Stadskanaal. Toen 
hij het pand aan de Oude Markt 26, waarin zijn 
bedrijf gevestigd is, wilde gaan kopen stuitte 
hij op de vaak irreële eisen van de reguliere 
banken. Hierdoor besloot Henk op zoek te gaan 
naar een andere oplossing.  “Via mijn zakelijke 
netwerk kwam ik in contact met een investeer-
der, een ondernemer die zijn vermogen graag 
voor hem wilde laten werken.” Samen kwamen 
ze tot een constructie waarbij de investeerder 
zorgde voor het benodigde bedrag voor de 
aankoop van het pand. Henk was dus niet meer 
afhankelijk van de bank. Dit bracht hem op het 
idee om dit concept verder uit te gaan bouwen 
om zo andere ondernemers op dezelfde manier 
van dienst te kunnen zijn. 

Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren voor 
ondernemers
Uitgangspunt van Bankvrij Zakelijk Vastgoed 
Financieren voor de ondernemer is dat de finan-
ciering uitsluitend gegeven wordt op zakelijk 
vastgoed. Dit kan natuurlijk ook de aankoop van 
een woning voor de verhuur zijn, of het vrijma-
ken van werkkapitaal. Het benodigde bedrag 
wordt door 1 investeerder verstrekt; het gaat 
dus niet om crowdfunding. U kunt maximaal 
75% van de koopsom of vrije verkoopwaarde 
van het pand lenen waarbij u dus 25% eigen 
vermogen meeneemt. Gemiddeld betaalt u een 
rente van 5,5% tot 8% per jaar over de open-
staande leensom. Meer dan u bij de bank zou 
betalen, maar daar staat heel wat meer flexibi-
liteit tegenover!  Tussentijds boetevrij aflossen, 
een gedeelte van 50% van de marktwaarde van 

het onderpand kan aflossingsvrij,  en waarde 
onderpand is belangrijker dan uw jaarcijfers!

Deelnemen als investeerder
Voor investeerders blijkt dit ook een aantrek-
kelijke manier van investeren te zijn. De rente 
op tegoeden van de bank is tegenwoordig erg 
laag. Het beleggen van vermogen levert veel 
risico op en is daarnaast erg tijdrovend. Het 
investeren in zakelijke hypotheken is een rela-
tief veilige manier van investeren en het levert 
bovendien een behoorlijk rendement op. Voor 
iedere financiering geldt dat er een hypothecai-
re akte (recht van 1e hypotheek) door de notaris 
opgemaakt zal worden, waarbij de kosten voor 
rekening van de geldnemer komen. BV Financie-
ren.nl speelt in het geheel een bemiddelende 
rol en brengt de ondernemer en investeerder bij 
elkaar. BV Financieren.nl screent de ondernemer 
die de lening aanvraagt van tevoren en stelt de 
benodigde documenten op, eventueel is een 
kennismakingsgesprek tussen de ondernemer 
en de investeerder ook mogelijk. 

Investeren of lenen via BV Financieren.nl is 
mogelijk vanaf een bedrag van € 50.000,- tot 
maximaal € 500.000,-. Er blijkt veel vraag naar 

deze manier van financieren van 
zakelijk vastgoed te zijn. Inmid-
dels heeft Henk al een flink aan-
tal ondernemers geholpen met 
aankopen en herfinancieren van 
hun zakelijk onroerend goed. De 
website van BV Financieren.nl 
is online te vinden, maar wordt 
de komende tijd nog verder 
gefinetuned. Er worden meer 
functionaliteiten toegevoegd om 
investeerder en ondernemer nog 
beter van dienst te kunnen zijn 
op dit platform. 

Kennismaken? 
Hoe kunt u als investeerder of 
ondernemer deelnemen? BV 
Financieren.nl nodigt u van harte 
uit voor een kennismakings-
gesprek op het kantoor aan de 
Oude Markt 26 in Stadskanaal, 
maar het is ook mogelijk dat 
Henk bij u langs komt. Voor het 
maken van een afspraak kunt u 
bellen met Henk op telefoon-
nummer 06 – 249 30 223, met 
backoffice-medewerkster Petra 
Wagenaar Hummelinck op tele-
foonnummer 06 – 180 92 744 of 
met kantoor op telefoonnummer 
0599 – 650 880. U kunt ook een 
mail sturen naar info@bvfinan-
cieren.nl 

BV Financieren.nl 
Oude Markt 26 | Stadskanaal
www.bvfinancieren.nl
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WerQpleQ Emmen richt uw werkplek volledig en 
voordelig in
Door Miranda Wolters
Sinds begin 2012 vindt u de 2500m2 grote winkel aan de 
Oude Roswinkelerweg 36 in Emmen. WerQpleQ richt zich 
op alles wat nodig is voor het inrichten van kantoren en 
bedrijven. Klaas de Vries en Ton Kamps werkten beide 
al in het bedrijfsleven en lieten de werkplekken altijd al 
met gebruikte meubelen inrichten. Hierdoor werd het 
idee geboren om dit ook voor andere bedrijven te gaan 
doen en zo duurzame werkplekken te creeëren. 

“We richten ons met de verkoop in de winkel vooral op 
het bedrijfsleven maar particulieren zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. We zijn op dinsdag, woensdag en don-
derdag en voor ondernemers ook op afspraak geopend.” 
vertelt Ton. Op de dagen dat de winkel niet geopend is zijn 
Ton en Klaas op inkoop of bezorgen en monteren ze de 
kantoormeubelen bij bedrijven. 

Gebruikte meubelen
Bij WerQpleQ vindt u een ontzettend grote voorraad ge-
bruikte meubelen. Van kasten tot bureaus, bureaustoelen 
en van prullenbakken tot paraplustandaards. De voorraad 
is afkomstig van kantoren die leeggehaald moesten wor-
den of die opnieuw ingericht werden, vaak uit het Westen 
van het land. Doordat er soms hele bedrijven, inclusief 
bedrijfskantines, leeg gehaald worden vindt u bij Wer-
QpleQ zelfs complete keukeninrichtingen. “Kantoormeube-
len slijten bijna niet, het blad van een bureau is hoogstens 
wat beschadigd maar dan kunnen we er een nieuw blad 
op monteren” zegt Ton over de staat van de meubelen. 
Daarmee worden meerdere vliegen in een klap geslagen: 
de klant krijgt niet van nieuw te onderscheiden kantoor-
meubelen tegen een fractie van de nieuwprijs en doordat 
de meubels een tweede leven krijgen is het ook nog eens 
goed voor het milieu.

Voor vergader- en werkplekken kunt u over het algemeen 
kiezen uit verschillende merken zoals Comforto, Rohe-

Grahl, Ahrend, Gispen en Axia. Kiest u voor 
een traditioneel bureau , een slingerbureau 
of wilt u liever een zit-sta bureau? Het is er 
allemaal. 

Goede bureaustoelen
Een goede bureaustoel is belangrijk voor 
het fijn en prettig kunnen werken aan een 
bureau. Omdat deze over het algemeen 8 uur 
per dag gebruikt wordt moet hij voldoende 
zitcomfort bieden en zorgen voor een goede 
lichaamshouding. De bureaustoelen van 
WerQpleQ van gerenommeerde  merken zijn 
stuk voor stuk gecontroleerd en indien nodig voorzien van 
nieuwe stoffering. In ieder geval zijn ze altijd met speciale 
apparatuur gereinigd zodat ze er weer als nieuw uitzien. 
Refurbished bureaustoelen van A-merken uit het duurdere 
prijssegment koopt u bij WerQpleQ voor een bedrag tus-
sen  de € 145,- tot  € 225,- exclusief btw. Hiermee bespaart 
u dus enorm en bij normaal gebruik kan de bureaustoel 
nog gemakkelijk jaren dienst doen. 

Archiveren  of Bergruimte
WerQpleQ biedt ook een grote keuze in archiefkasten en 
ladenblokken. “Natuurlijk mooie kasten en ladeblokken 
voor op kantoor, maar de archiefkasten worden ook nog 
wel eens door particulieren voor gebruik in een schuur of 
garage gekocht.” legt Ton uit. Voor een gebruikte archief-
kast betaalt u ook weer een fractie van de nieuwprijs. 

Advies en hulp bij inrichten
Bedrijven kiezen dus steeds vaker voor het inrichten van 
hun kantoren met gebruikte meubelen. WerQpleQ heeft 
op deze manier de afgelopen jaren ontelbaar veel klanten 
aan een complete inrichting geholpen. Het werkgebied 
van WerQpleQ breidt zich over het algemeen uit over het 
Noorden van het land maar er wordt ook in het westen van 
Nederland en zelfs in Duitsland en België geleverd. “Dit 
heeft te maken met het feit dat we veel op Marktplaats ad-

verteren.” licht Ton toe. “Vanwege de snelle doorloopsnel-
heid van de voorraad hebben we om die reden dan ook 
geen webshop met actuele voorraad, het bijhouden ervan 
zou gewoon niet te doen zijn.” lacht hij. 

Nieuwe inrichting.
WerQpleQ levert overigens ook betaalbare nieuwe meu-
belen en benodigdheden voor kantoren en bedrijven. 
Voordeel is dat deze meubelen vaak binnen twee weken 
geleverd en geplaatst kunnen worden. De combinatie van 
gebruikt en nieuw is natuurlijk ook mogelijk. Zo werkt 
WerQpleQ als een one-stop-shop voor de inrichting van 
het hele kantoor.

Indien gewenst kunnen Ton en Klaas ook op locatie advi-
seren en helpen bij de totaalinrichting van uw bedrijf en is 
maatwerk ook mogelijk. Men komt dan bij u langs om een 
advies te geven voor de inrichting van het kantoor waarbij 
rekening gehouden wordt met de grootte en vorm van  in 
te richten ruimtes en natuurlijk uw persoonlijke wensen. 
WerQpleQ richt de ruimte daarna ook volledig voor u in. 

WerQpleQ
Oude Roswinkelerweg 36  |  Emmen 
Tel: 06 – 54 75 69 90 (Klaas)  |  06 – 11 36 79 35   (Ton)
Email: verkoop@WerQpleQ.nl  |  www.WerQpleQ.nl
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Scheidingsbemiddeling door een mediator van 
Bmiddl, zekerheid in onzekere tijden
Scheiden of uit elkaar gaan brengt vaak veel emotie met 
zich mee, zoals verdriet en boosheid. Als je uit elkaar 
gaat moeten vaak veel zaken geregeld worden en al die 
emoties kunnen het maken van goede afspraken samen 
behoorlijk in de weg staan. 

Steeds vaker kiezen mensen voor een mediator om hun 
scheiding te regelen. Het voordeel van het inschakelen 
van een mediator is dat het sneller gaat, goedkoper is en 
mensen samen afspraken maken, met hulp en begeleiding 
van de mediator. Vooral als er (jonge) kinderen zijn, is dit 
verstandig, immers je blijft samen ouders, en zult hierin 
een nieuwe basis moeten vinden.

Laury de Vries is een van de 5 mediators van Bmiddl 
Mediationgroep. Ze werkt als echtscheidingsmediator in 
de provincie Groningen en een deel van Drenthe. Na haar 
rechtenstudie aan de RUG begon ze haar carrière als jurist 
maar ze kwam er gaandeweg achter dat ze haar kennis en 
vaardigheden liever wilde gaan gebruiken om mensen met 
elkaar verbinden in plaats van ze lijnrecht tegenover elkaar 
te zetten. Reden voor Laury om de opleidingen tot medi-
ator te volgen om zo een volgende stap in haar loopbaan 
te kunnen nemen. Inmiddels is zij een ervaren mediator 
en heeft naast echtscheidingen ook vele mediations op 
andere vlakken gedaan, zoals burenruzies en arbeidscon-
flicten. Laury mag zich sinds een jaar ook systemisch coach 
noemen. Laury praat met passie over haar vak. Ze voelt 
zich als een vis in het water in het vak van mediator, waar-
bij ze mensen kan helpen de communicatie weer op gang 
te brengen. Door de coronacrisis mist ze nu wel het per-
soonlijke contact, ondanks alle andere manieren waarop er 
nu gecommuniceerd en verbonden kan worden.

In goed overleg 
“Argument bij het inschakelen van een echtscheidingsme-
diator is voor de meeste mensen eigenlijk dat ze samen al 
besloten hebben het belangrijk te vinden in goed overleg 
uit elkaar te willen gaan.” legt Laury uit. “Als mediator ben 

ik er voor beide partijen, stel ik me neutraal en transparant 
op en begeleid ik de gesprekken.” Die gesprekken vinden 
dan ook altijd met beide partijen tegelijk plaats. Soms 
lopen de emoties hoog op. “Dat is niet altijd alleen maar 
negatief hoor.” zegt Laury hierover. “Het is vaak nodig 

dat de gifbeker eerst leeg moet voordat mensen weer op 
normaal niveau en met begrip voor elkaar kunnen commu-
niceren en afspraken samen kunnen maken.”

Belangrijk bij het maken van afspraken bij een scheiding 
is dat beide partijen zich goed bewust zijn van de afspra-
ken waar ze voor tekenen, hier echt achter kunnen staan, 
en dat dit ook in de toekomst zo blijft. Wanneer er bij de 
scheiding kinderen betrokken zijn die jonger dan 18 jaar 
zijn moet er ook een ouderschapsplan opgesteld worden 
waarin o.a. afspraken gemaakt worden over de zorgverde-
ling en het levensonderhoud van de kinderen. Als  kinde-
ren hier behoefte aan hebben spreekt Laury de kinderen 
ook. Als dit wenselijk is kan een doorverwijzing plaats-
vinden naar een kindercoach. Soms kunnen kinderen ook 
al veel steun vinden in contact met een buddy van Villa 
Pinedo. Dit is een stichting die zich inzet voor kinderen van 
gescheiden ouders. 

Van begin tot eind
De mediator van Bmiddl begeleidt en regelt alles rondom 
de scheiding van begin tot eind. Laury verzamelt alle stuk-
ken, voert de gesprekken, stelt de documenten op en zorgt 
voor de juridische afhandeling door de rechtbank. Hoelang 
een mediation traject van Bmiddl dan duurt? “Dat varieert 
enorm, “zegt Laury, “ben je het samen snel met elkaar eens 
over alle zaken dan kan alles binnen 6 weken geregeld 
zijn maar vaak is er meer tijd nodig.” Ze geeft aan dat het 
belangrijk is om de tijd ook te nemen, zodat mensen goed 
weten waar ze voor tekenen. 

Een kennismakingsgesprek met Laury of een van de andere 
mediators van Bmiddl is altijd kosteloos en vrijblijvend, 
neem telefonisch of per email contact met hen op. Ze 
nemen binnen een dag contact met je op.   

Bmiddl Mediationgroep 
Laury de Vries  |  Tel: 06 –25359077
Email: devries@bmiddl.nl  |  Website: www.bmiddl.nl
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Ekoplaza Emmen, de biologische supermarkt voor 
eerlijke en betaalbare producten die goed voor 
jou en je omgeving zijn
Door Miranda Wolters
We zijn ons meer en meer bewust van het feit dat goede 
voeding belangrijk is voor een gezond lichaam en een fit 
leven. Daarnaast vinden we zo duurzaam mogelijk leven 
ook steeds belangrijker en passen we dat op allerlei ver-
schillende manieren toe in ons dagelijkse leven. Ekoplaza 
is een landelijke keten van biologische supermarkten 
en de vestiging van eigenaresse Lieslot Adams aan de 
Wilhelminastraat in Emmen is daar 1 van. Een volwaar-
dige supermarkt waar je alles vindt op het gebied van 
biologische voeding, persoonlijke verzorging en zelfs 
diervoeders. 

“Samen werken aan een leukere en groenere wereld is de 
missie van Ekoplaza.” vertelt Lieslot. “Alles wat je in de 
‘normale’ supermarkt vindt ligt bij ons ook in de winkel 
waarbij we alle producten zoveel mogelijk lokaal inkopen.” 
Alle producten zijn biologisch, er wordt bij de productie 
geen gebruik gemaakt van pesticiden of chemicaliën en je 
vindt bij Ekoplaza geen gemanipuleerde voeding of voe-
ding met toegevoegde synthetische  E-nummers en kleur- 
geur- en smaakstoffen. Dit maakt dat biologische voeding 
qua smaak écht veel puurder en lekkerder is.

Groente, fruit en brood
Wat bij binnenkomst van de winkel als eerste opvalt is de 
kleurrijke groente- en fruitafdeling en de knusse brood-
afdeling.  Gevuld met producten afkomstig van bedrijven 
dichtbij huis. Lukt dit niet, sinaasappels groeien in Neder-
land nu eenmaal niet, dan komen ze van biologische telers 
uit het buitenland. Biologische groenten en fruit bevatten 
ontzettend veel vitamines en werden de laatste tijd, na de 
uitbraak van het coronavirus, steeds meer gekocht. “Op de 
broodafdeling is er keuze uit verschillende soorten brood, 
gebak en koek. Gistbrood en desembrood bijvoorbeeld, 

deze zijn lekker van smaak en ook 
nog eens licht verteerbaar. Desem-
brood neemt een bijzondere plek 
in het assortiment in omdat je deze 
in andere winkels bijna niet vindt.” 
legt Lieslot uit. Voor degene die 
liever zelf zijn brood bakt zijn er 
bij Ekoplaza verschillende soorten 
meel zoals spelt- of rijstmeel en 
diverse soorten glutenvrij meel te 
verkrijgen. 

Vlees en vegan producten
Biologisch vlees mag ook niet 
ontbreken in het assortiment. Dit 
biologische vlees is afkomstig van 
koeien, varkens of schapen die in 
een groot Nederlands natuurge-
bied leven en grazen. Het vlees 
van deze dieren krijgt door het 
grazen van de gewassen en kruiden in dat natuurgebied 
een unieke smaak. Ook vegans kunnen hun hart ophalen 
bij Ekoplaza. Veganproducten zijn steeds smakelijker en 
beter van structuur geworden dankzij het zoeken naar de 
best mogelijke ingrediënten. Hierbij wordt tegenwoordig 
niet meer alleen gebruik gemaakt van soja, maar ook van 
seitan, peulvruchten en haver- of quinoa meel. Tot slot zijn 
de unieke biologische wijnen het vermelden waard. De zijn 
laag in het nitriet gehalte, het ingrediënt dat vaak bestem-
peld wordt als hét ingrediënt dat hoofdpijn veroorzaakt. 
Lieslot: “De druif bevat van nature ook al nitriet en dat 
maakt het toevoegen van veel nitriet helemaal niet nodig.” 
Alle wijnen zijn daarnaast veganistisch geklaard. Drink je 
liever een (gluten) vrij biertje dan is dat natuurlijk ook een 
mogelijkheid. 

Uitbreiding van de winkel
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan forse uitbrei-
ding van de winkel want Ekoplaza gaat uitbreiden naar het 
naastgelegen pand. “We hopen in september feestelijk te 
kunnen openen maar in de tussentijd blijft de huidige win-
kel gewoon geopend.” zegt Lieslot. Je boodschappen kun 
je bij Ekoplaza overigens ook online bestellen, deze wor-
den dan voor je ingepakt en klaargezet en bezorgen is ook 
een optie. En ben je op zoek naar een specifiek product dat 
je in de winkel niet kunt vinden? Vraag er dan even naar, 
het kan altijd voor je besteld worden. 

Ekoplaza Emmen
Wilhelminastraat 50A  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 649 770
www.ekoplaza.nl
Facebook: www.facebook.com/Ekoplazaemmen
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Restaurant Da Xin aan de Ermerweg
in Emmen blijft bereikbaar tijdens 
wegwerkzaamheden
Door Miranda Wolters
Momenteel is de Ermerweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. 
De werkzaamheden om de weg autoluw te maken zijn eind februari 
begonnen. De Ermerweg zal een meer dorpse uitstraling gaan krijgen, 
het asfalt zal verdwijnen en vervangen worden door klinkers. De paral-
lelwegen verdwijnen en daar komen fietspaden voor in de plaats. De 
maximumsnelheid gaat van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per 
uur. 

Dat de Ermerweg is afgesloten voor het doorgaande verkeer betekent 
echter niet dat Chinees Indisch specialiteitenrestaurant Da Xin onbe-
reikbaar geworden is. Vanuit het centrum van Emmen is Da Xin namelijk 
gewoon per auto te bereiken. Omdat de brug over het Oranjekanaal vanaf 
9 maart is afgesloten voor autoverkeer is de bereikbaarheid vanaf de 
andere kant, via de overkant van het kanaal, iets minder goed. U kunt uw 
auto eventueel aan de andere kant van het kanaal parkeren en lopend 
de brug oversteken. De brug is namelijk wel open voor voetgangers en 
fietsers. 

Tijdens de wegwerkzaamheden is en blijft het restaurant dus gewoon 
open en bereikbaar en kunt u nog steeds gewoon uw eten komen afhalen 
of komen genieten van de à la carte gerechten in het restaurant. Zoals u 
van restaurant Da Xin gewend bent is er op zaterdag en zondag van 17.00 
uur tot 21.00 uur de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitge-
breid Chinees lopend buffet. En daarnaast kunt u natuurlijk gewoon nog 
steeds uw catering door restaurant Da Xin laten verzorgen en bezorgen. 

De (afhaal)menukaart van het restaurant en de mogelijkheden voor de 
catering vindt u op de website van restaurant Da Xin. 

Op bijgaande plattegrond ziet u hoe u restaurant Da Xin kunt bereiken en 
als alles volgens plan verloopt zullen de wegwerkzaamheden medio juli 
afgerond zijn. 

Restaurant Da Xin
Ermerweg 85 | Emmen | Tel: 0591 - 614 700
www.daxinemmen.nl
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Simpel, Snel, Slank!
Bij Easyslim.nu in
Emmen 

Door Miranda Wolters 
“Ik heb van mijn grootste frustratie mijn beroep gemaakt.” zegt Petra Bartelink, eige-
naar van Easyslim.nu in Emmen. “Jarenlang was ik aan het lijnen, ik probeerde verschil-
lende methodes waarmee ik wel kilo’s verloor maar uiteindelijk kwam ik daarna altijd 
weer aan. Het werd een eindeloze strijd die niet alleen slecht voor mijn lichaam was, ik 
werd er ook nog eens niet blij van.” Haar ervaringen met Easyslim.nu zorgden ervoor 
dat ze niet alleen kilo’s verloor en strakker werd, het lukte haar ook om een gezonde 
leefstijl te behouden. Samen met haar man is zij eigenaar van de Easyslim.nu afslank-
studio’s in Emmen, Hardenberg en Nieuwleusen. 

In Emmen vind je de studio aan de Kol-
hoopstraat 37a. In een huiselijke en rustige 
omgeving helpen Petra en haar team je op 
weg naar een gezonde leefstijl waarbij je 
gewicht verliest, je spieren versterkt en je 
ook op gewicht zult blijven. Easyslim.nu 
maakt onder andere gebruik van een ge-
avanceerd apparaat dat met ultrasound en 
elektrostimulatie zorgt voor het gewichts-
verlies. De behandelingen zijn veilig en 
qua gevoel te vergelijken met een stevige 
massage. Ultrasound zorgt ervoor dat vet 
druppelsgewijs uit de vetcellen verdwijnt. 
Elektrostimulatie traint de spieren zodat ze 
sterker worden en de vetverbranding op 
gang komt. Hierbij worden vooral de buik, 
billen, heupen en benen aangepakt omdat 
zich hier de grootste spiergroepen en door-
gaans de meeste vetophopingen bevinden. 
Er worden in totaal 16 pads op het lichaam 
aangebracht en de behandeling duurt circa 
40 minuten. Een van de bijkomende voor-
delen van het apparaat is dat het bijvoor-
beeld ook de rugspieren versterkt zodat 
rugklachten kunnen worden verminderd en 
cellulite gelijk wordt aangepakt. 

Daarnaast wordt er, indien gewenst, een 
persoonlijk voedingsplan opgesteld. 
Belangrijk hierbij is dat er een reëel doel 
wordt gesteld voor wat betreft het te 
behalen gewicht. Samen wordt er gekeken 
naar wat je kunt bereiken en het tempo 
bepaal je helemaal zelf. Soms is spierop-
bouw belangrijker dan gewichtsverlies. 
Het voedingsplan wordt dan ook helemaal 
afgestemd op je persoonlijke voorkeuren 
en leefomstandigheden. Er is ook een 
Easyslim.nu kookboek met daarin talloze 
koolhydraatarme recepten die gemakkelijk 
aan te passen zijn zodat het hele gezin mee 
kan eten. 

“Wanneer iemand voor het eerst bij ons 
komt stellen we dus samen een plan op en 
kan er een proefbehandeling plaatsvinden.” 
legt Petra uit. “Al na de eerste behandeling 
op de bank, met het apparaat, is resultaat 
zichtbaar en meetbaar. We stellen een 
plan op voor de komende tijd aan de hand 
van het doel en plannen iedere week een 
afspraak in. Dit duurt ongeveer een uurtje 
zodat het voor iedereen in de agenda in te 
plannen is.”

Iedere week wordt er gewogen en wordt 
er op gezette tijden de vet- en spiermassa 
gemeten om de voortgang te bepalen. Tus-
sentijds kunnen er aanpassingen in het per-
soonlijke plan gedaan worden, en worden 
er praktische tips over het voedingsplan 
gegeven. Er zijn zoveel mogelijkheden voor 
het aanpassen van een voedingspatroon 
dat het voor iedereen mogelijk is om nieu-
we eetgewoontes aan te leren. Het team 
van Easyslim.nu is zelf ervaringsdeskundig 
en volgt regelmatig bijscholingen, zij heb-
ben dus altijd de meest actuele kennis. 

Easyslim.nu Emmen werkt alleen op af-
spraak zodat je nooit lang hoeft te wachten 
en er voldoende tijd voor je beschikbaar 
is. Klanten omschrijven de behandeling 
met het apparaat als ‘weldadig en ontspan-
nend’. De studio is van maandag tot en met 
donderdag geopend van 9.00 tot 21.00, 
mocht je meer informatie of een intake/
proefbehandeling willen ondergaan dan 
ben je van harte welkom!

Easyslim Emmen
Kolhoopstraat 37a – Emmen
Telefoon: 06 – 533 534 64
www.easyslim.nu/emmen
www.facebook.com/easyslim.nu
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Hippe en moderne e-bikes van Specialized bij 
Bikes4You in Emmen 
Door Miranda Wolters 
Bikes4You vestigde zich alweer 19 jaar geleden aan de Weerdingerstraat 48 in 
Emmen. Gert en Ina begonnen hun winkel, gespecialiseerd in racefietsen en moun-
tainbikes, samen en inmiddels bestaat het team uit in totaal 5 personeelsleden. 

Bikes4You is voor veel sportieve fietsers uit Emmen en 
omgeving een bekend adres en is geen standaard fietsen-
winkel. Nieuw bij Bikes4You zijn de hippe en moderne 
e-bikes van Specialized. Deze prachtige e-bikes zijn in ver-
schillende kleuren verkrijgbaar, onder andere in prachtig 
felblauw en helderrood. Voor de fietser die iets anders wil 
dan de standaard e-bike. De twee verschillende modellen 
e-bikes bieden kilometers lang comfortabel fietsplezier 
voor ieder soort fietser. 

Turbo Como, fiets van het jaar!
De Turbo Como is geschikt voor als je graag iets rechtop op 
je fiets zit. De fiets heeft een zogenaamd low entry-design 
wat betekent dat je gemakkelijk op- en af kunt stappen en 
met je voeten aan de grond kunt komen. De Turbo Como 
is de ultieme stadsfiets en brengt je vol comfort en stijl 
overal heen, de motor is erg stil en reageert erg snel op de 
hoeveelheid kracht die je gebruikt. Je zult dus snel vanuit 
stilstand weg kunnen fietsen en onderweg gemakkelijk 
kunnen versnellen. De riem aangedreven motor is daar-
naast soepel en vrij van vervelende trillingen en de zachte 
45 mm banden zorgen ervoor dat je zorgeloos over de 
meeste hobbels, gaten en scheuren in de weg zult rollen. 
Het display is goed leesbaar en handig in gebruik en met 
de bijbehorende app op je telefoon kun je met gemak het 
stroomverbruik controleren, het bereik regelen, systeemdi-
agnoses uitvoeren en fietsritten opnemen en uploaden. De 
afsluitbare en naadloos geïntegreerde batterij is gemakke-
lijk te verwijderen om deze bijvoorbeeld mee te nemen om 
op te laden en heeft een actieradius tot 135 km met een 
maximumsnelheid van 25 km per uur. De Turbo Como werd 
door de Nationale fietstest van de Telegraaf dit jaar zelfs 
uitgeroepen tot de beste e-bike in de categorie e-bikes 
met middenmotor en derailleurversnelling!

Turbo Vado
De Turbo Vado is het 
model e-bike van Spe-
cialized waarop je iets 
voorover zit voor een 
wat actievere fiets-
houding. Deze e-bike 
is in verschillende 
modellen, zowel voor 
dames als voor heren, 
verkrijgbaar. Net als 
de Turbo Como is ook 
de Vado geschikt voor 
het gebruik in de stad 
of voor het dagelijkse 
woon-werkverkeer. 
De Turbo Vado is de 
perfecte fiets voor 
je drukke schema 
want hij brengt je 
snel van A naar B. De 
fiets is ontworpen om 
de wendbaarheid en het gevoel van een gewone fiets te 
leveren, alleen dan nog sneller! Net als in de Turbo Como 
is ook de motor in de Turbo Vado soepel, krachtig en stil. 
De aangepaste motorbesturingssoftware van de Turbo 
Vado versterkt je inspanning naadloos, zodat het fietsen op 
deze e-bike soepel en natuurlijk aanvoelt. De actieradius 
van een opgeladen batterij in dit model loopt op tot 145 
kilometer. Het 2.2-inch lcd-display is gemakkelijk om op te 
kijken en met de aangepaste afstandsbediening die op het 
stuur gemonteerd is, kun je naar andere schermen toe gaan 
zonder je handen van het stuur te halen.

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden op het 
gebied van racefietsen en mountainbikes of de e-bikes van 
Specialized dan ben je van harte welkom in de winkel aan 
de Weerdingerstraat 48 in Emmen. 

Bikes4You
Weerdingerstraat 48 | Emmen | Tel: 0591 – 514691
www.bikes4you.nl | www.facebook.com/bikes4younl
Instagram: www.instagram.com/bikes4younl



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



55Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Credion realiseert uw bedrijfs- en vastgoed-financiering, 
óók bij uw huisbankier
Door Miranda Wolters
Credion is al meer dan 15 jaar actief op het gebied van 
bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Het idee om de onder-
nemer de mogelijkheid te geven onafhankelijk advies in te 
winnen over  zijn zakelijke financieringsvraagstukken ont-
stond in 1999 toen een aantal oud bankiers samen nadach-
ten over de manier waarop ze ondernemers meer van dienst 
te kunnen zijn bij dit soort vraagstukken. Wat men toen nog 
niet wist is dat het aantal geldverstrekkers de laatste jaren 
heel fors is toegenomen  waardoor de ondernemer kan 
kiezen uit meerdere geldverstrekkers. Om de juiste keuze te 
maken is de kennis en expertise van een onafhankelijk advi-
seur dan ook steeds belangrijker. Wat begon met een eerste 
vestiging in Tilburg is nu uitgegroeid tot een organisatie 
met meer dan 45 vestigingen in Nederland. Erik Meijer is 
eigenaar van de Credion vestiging aan de Weerdingerstraat 
in Emmen. 

“Banken zijn door de verscherpte wet- en regelgeving steeds 
kritischer en behoudender geworden in het verstrekken van 
kredieten en financieringen. Samen met de ondernemer kijken 
we naar dé financieringsoplossingen die mogelijk kunnen zijn 
en die bij de ondernemer en de behoefte past. Tijdens het 
hele traject denken we proactief en regelmatig ‘out of the box’ 
mee met de ondernemer.” vertelt Erik 

Erik heeft al meer dan 20 jaar bancaire ervaring en richt zich 
met name op lokale ondernemers in Zuid-Oost Drenthe. Hij is 
dus een doorgewinterde financiële professional die goed weet 
hoe verstrekkers reageren en daarnaast weet aan te geven 
waar de financiering voor bedrijfs- of vastgoed op de beste 
manier en tegen de meest gunstige voorwaarden kunnen 
worden afgesloten. “Ondernemers stappen met hun plannen 
vaak als eerste naar hun eigen huisbankier met als risico dat 
ze een ‘nee’ te horen krijgen. Door zich, samen met Credion, 
goed voor te bereiden op dit soort gesprekken en de aanvraag 
gedegen te onderbouwen wordt de kans op succes voor de 
ondernemer een flink stuk groter en kan een hoop frustratie 
worden voorkomen.” legt Erik uit. “Het aanvragen van financie-
ring voor het bedrijf of vastgoed kost vaak veel tijd, aandacht 
en energie en een negatief antwoord werkt vaak ontzettend 
demotiverend en verkleint de kans op het krijgen van een 
financiering.   Credion adviseert en begeleidt gedurende het 
hele traject en ontzorgt hiermee in feite de ondernemer. Zodat 
deze zijn of haar tijd en energie kan steken in dat wat ze het 
liefste doen, ondernemen dus.” 

Onafhankelijk financieringsspecialist
Credion is onafhankelijk financieringsspecialist en dat bete-
kent dat de financiering niet persé bij de huisbankier van de 
ondernemer geregeld hoeft te worden. In sommige gevallen 
biedt een andere geldverstrekker zelfs financieringen tegen 
betere voorwaarden en tegen een gunstiger tarief. Credion 
beschikt over een netwerk van meer dan 100 geldverstrek-
kers en vindt voor de ondernemer altijd de beste oplossing en 
dat kan dan ook gewoon bij de huisbankier van de onderne-
mer zijn. “Voor ons is en blijft persoonlijke aandacht voor de 
ondernemer ontzettend belangrijk.” licht Erik toe. “Credion is 
er voor zowel starters als ‘doorgewinterde’ ondernemers en 
op dit moment helpen we bijvoorbeeld ook ondernemers bij 
wie liquiditeitskrapte door de coronacrisis is ontstaan of dreigt 
te ontstaan.” De overheid heeft een heel scala aan nood-
maatregelen afgekondigd om het MKB te ondersteunen maar  
ondanks deze maatregelen is er vaak ook nog een aanvullende 
financieringsbehoefte. Erik: “Maar wij helpen momenteel ook 
ondernemers die in deze ‘andere tijden’ juist kansen zien en 
weten te benutten door te investeren. Credion is de specialist 
en schakelt met de ondernemer mee in deze (crisis)tijd. Het 

advies is dan ook: wacht niet af, neem de regie in eigen han-
den en anticipeer op wat komen gaat.”

Werkwijze
De werkwijze van Credion is helder en transparant en begint 
altijd met een kennismakingsgesprek. Op basis van dat 
gesprek ontvangt de ondernemer vervolgens een adviesplan 
met daarin een zinvol en verantwoord financieringsplan. Is 
de ondernemer akkoord met dit advies dan zal Credion de 
kredietaanvraag indienen. Op basis van de kredietaanvraag 
komen er financieringsvoorstellen op tafel. Samen wordt 
vervolgens de meest gunstige deal gekozen die het best past 
bij de ambitie en mogelijkheden van de ondernemer. Bent u 
ondernemer heeft u grote of kleine plannen voor uw onderne-
ming of vastgoed? Erik Meijer van Credion in Emmen helpt u 
graag met onafhankelijk en betrouwbaar advies over bedrijfs- 
& vastgoedfinancieringen. Maak vandaag nog een afspraak!

Credion Zuid-Oost Drenthe
Weerdingerstraat 42  |  Emmen  |  Tel: 0591 – 239 341
Email: emmen@credion.nl




