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GROOTS ASSORTIMENT  
BLOEIENDE VASTE PLANTEN, HEESTERS 
EN GROTE PLANTEN BIJ KOUDENBURG!

Zie pagina 22!

Multi Vloer Emmen: woonspecialist in 
breedste zin van het woord
EMMEN – Multi Vloer Emmen aan de Zuid-
bargerstraat 78 is sinds 1988 een begrip in 
de wijde omgeving van Emmen.

Het bedrijf is begonnen als een traditionele 
parketzaak. Door de jaren heen is Multi 
Vloer Emmen uitgegroeid tot woonspecialist 
in de breedste zin van het woord. Door de 
persoonlijke begeleiding en inzet, gecom-
bineerd met een breed assortiment, kunnen 
zij de consument volledig ontzorgen. Dit 
gebeurt door het geven van een goed ad-
vies over de producten en mogelijkheden. 
Het inmeten en advies op locatie is hierbij 
inbegrepen. Het monteren en leggen wordt 
vervolgens uitgevoerd door eigen vakkun-
dig personeel. 

Toe aan een nieuwe vloer? De trend van dit 
moment is de visgraatvloer, deze patroon-
vloeren zijn weer helemaal van deze tijd. 
Ook naar PVC-vloeren is op dit moment veel 
vraag, hierin heeft Multi Vloer Emmen een 
zeer uitgebreid assortiment. Dat bestaat uit 
onder meer parket, laminaat, PVC-vloeren, 
kurkvloeren, bamboe vloeren, marmoleum, 
tapijt en vinyl. Heeft u een woning met 
vloerverwarming of overweegt u deze te 
installeren? Veel mensen denken dat alleen 
PVC-vloeren geschikt zijn voor het leggen 
op een ondergrond met vloerverwarming, 
maar ook producten met hout als basis en 
laminaat lenen zich hier prima voor.

Lees het hele artikel op pagina 31!
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Het Onderdelenhuis in Emmen is je redder in 
nood bij een defect apparaat
Door Miranda Wolters 
Het Onderdelenhuis aan de Wilhelminastraat in Emmen is voor vrijwel iedere Emme-
naar een bekend adres voor van alles en nog wat. De winkel bestaat inmiddels al meer 
dan 40 jaar en tegenwoordig wordt u op de winkelvloer geholpen door Arjan, Nick of 
Sander. 

Je vindt in het assortiment van het Onder-
delenhuis de meest uiteenlopende onder-
delen voor huishoudelijke apparaten zoals 
wasmachines, drogers, vaatwassers en 
magnetrons.  Maar ook fietsbanden en fiets-
onderdelen en accessoires, verschillende 
soorten verlichting en benodigdheden voor 
elektra. Ook voor een nieuwe stofzuiger of 
stofzuigerzakken kun je bij het Onderde-
lenhuis terecht. Daarnaast vind je er ook 
nog converters voor analoog naar digitaal 
en een grote verscheidenheid aan audio 
en video kabels en computerbenodigdhe-
den. Het assortiment is dus enorm groot 
en doordat de markt constant veranderd 
en in beweging is komen er ook regelma-
tig nieuwe producten bij. “Zo hebben we 
sinds kort een geheel vernieuwde wand 
vol uiteenlopend gereedschap”, vertelt 
Arjan. “We merken dat de mensen die hier 
in het centrum het erg prettig vinden dat ze 
voor gereedschap niet helemaal naar een 
bouwmarkt buiten het centrum hoeven en 
voorzien dus in een behoefte.”

Met de tijd mee
Er is sinds de opening van de winkel meer 
dan 40 jaar geleden natuurlijk best veel 
veranderd maar de sfeer en gemoede-
lijkheid in de winkel is altijd gebleven, 
iedereen is er welkom en er is nog tijd 
voor een praatje. Arjan is de wandelende 
encyclopedie voor wat betreft de kennis 

van onderdelen, Nick is technisch specialist 
en de telefoon en tablet dokter en Sander 
is online specialist. Omdat het Onderde-
lenhuis ‘gezellig ouderwets’ wil blijven 
maar wel met zijn tijd mee wil gaan, wordt 
er achter de schermen constant gewerkt 
aan vernieuwing en verduurzaming. Arjan: 
“Zo zijn we nu bezig alle TL-verlichting te 
vervangen door energiezuinige LED ver-
lichting want ook dat vinden we belangrijk.” 
Daarnaast is Sander altijd bezig om de 
website en webshop up to date te houden 
en dat is met wisselingen en toevoegingen 
in het assortiment praktisch dagelijks werk 
geworden. 

Elektrische steps en de Fatbike
Nieuw in het assortiment van het Onderde-
lenhuis zijn de elektrische steps en de elek-
trische Fatbike van het merk AGM. Nadat 
Arjan vorig jaar 2 steps voor zijn kinderen 
kocht kwam er vanuit zijn omgeving vrijwel 
direct de vraag of men deze bij hem kon 
kopen. Ze werden dus opgenomen in het 
assortiment, zijn verkrijgbaar tegen een 
voordelige prijs in 2 modellen  en winnen 
nog steeds aan populariteit. De Fatbike 
van AGM is een elektrische fiets met een 
enorm stoer uiterlijk dat hij onder andere te 
danken heeft aan de dikke brede banden. 
Stiekem lijkt hij zelfs een beetje op een 
brommer maar het mooie van de fiets is na-
tuurlijk dat je er geen rijbewijs voor nodig 

bent en ook is een verzekering, zoals bij 
een brommer of scooter, niet verplicht. De 
Fatbike heeft een actieradius van ongeveer 
80 kilometer en vervangende onderdelen 
zijn vanzelfsprekend ook verkrijgbaar bij 
het Onderdelenhuis. 

Onderdelen, hulp en advies
Heb jij thuis een apparaat dat niet meer 
werkt en wil je het graag repareren in 
plaats van direct een nieuw exemplaar te 
kopen? Bij het Onderdelenhuis kan men 
je niet alleen aan de benodigde nieuwe 
onderdelen helpen maar kun je ook hulp 
en advies krijgen bij het uitvoeren van de 
reparatie. Veel technische specificaties van 

verschillende merken zijn bij het Onderde-
lenhuis bekend en doordat het assortiment 
onderdelen in de loop der jaren meege-
groeid is zullen de benodigde onderdelen 
óf op voorraad óf te bestellen zijn. Het 
apparaat zal dan nog prima een aantal jaren 
mee kunnen gaan en bovendien ben je op 
deze manier ook aan het verduurzamen, 
reparatie is immers beter voor ons milieu 
dan vervanging! 

Het Onderdelenhuis 
Wilhelminastraat 38  |  Emmen 
Tel: 0591 – 64 11 26 
www.hetonderdelenhuis-emmen.nl
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Kamst Mode, waar de mens achter de klant én
medewerker centraal staat
Door Miranda Wolters
Toen Koos en Trijn Kamst in 1946 begonnen met de verkoop van kleding vanuit hun schuurtje aan huis in Erica hadden 
ze natuurlijk nooit kunnen bedenken dat hun ‘imperium’ ooit zou gaan bestaan uit maar liefst 5 filialen, laat staan dat 
er een online versie van de winkel zou komen. Maar tijden veranderen, en dus niet altijd in negatieve zin, en dat geldt 
ook voor Kamst Mode. 

Bas Kamst nam het bedrijf in 2014 over van zijn vader en 
oom en zet het bedrijf sindsdien samen met zijn echtge-
note Vanessa voort. Inmiddels zijn er 5 Kamst Mode filialen 
in het Noorden van het land te vinden namelijk in Emmen, 
Nieuw-Amsterdam, Coevorden, Dalfsen en Hardenberg. Bij 
Kamst Mode vindt je een mooie collectie van ruim 40 mo-
demerken met daarin een goede mix van stijlen en smaak. 

Posititieve ontwikkelingen tijdens corona
“Er is de afgelopen jaren best veel gebeurd binnen het 
bedrijf”, vertelt Bas. “Corona en de lockdowns hebben ons 
niet alleen maar hele negatieve dingen gebracht maar ook 
hele mooie.” Zo ontstond al tijdens de eerste lockdown het 
idee om een wekelijkse online modeshow te organiseren 
zodat klanten de collectie ‘live’ konden zien. Uiteindelijk 
werd dat een succes en is Kamst Mode ook na de laatste 
lockdown gewoon doorgegaan met dit wekelijkse event op 
Facebook. “Iedere week vanuit een ander filiaal”, vertelt 
Bas, “en de medewerksters showen alle kleding zelf en 
op dit moment zijn er al meer dan 150 shows geweest.” 
Klanten wilden de mode die tijdens de shows te zien was 
natuurlijk ook graag kunnen kopen en dat maakte dat Bas 
toch besloot een webshop op te gaan zetten. “Dat klinkt 
eenvoudiger dan het was want daarvoor moest ook ons 
hele kassasysteem aangepast worden om ervoor te zorgen 
dat voorraden up to date blijven en klanten online bijvoor-
beeld van hetzelfde spaarsysteem gebruik kunnen maken 
als de klanten die in de winkel kopen.” Het lukte uitein-
delijk om de hele website in een week tijd om te bouwen 
naar webshop. Medewerkers van Kamst Mode brachten 
tijdens de lockdowns ook bestellingen bij klanten thuis en 
ook was het voor hen, individueel, mogelijk om op afspraak 
te komen winkelen. 

Happy voelen
In de 5 filialen staan zo’n 44 medewerkers klaar om u als 
klant zo goed en zo prettig mogelijk te helpen. “Voor co-
rona waren dat er 35 en we hebben ondanks de crisis toch 
kunnen groeien”, aldus Bas. “We vinden het vooral heel 
belangrijk dat iedereen, klant of medewerker, zich binnen 
ons bedrijf happy voelt. Zo kijken we samen met onze me-
dewerkers of ze op de goede plek zitten en of hun talenten 
en kwaliteiten zo goed mogelijk benut worden. Een blije 
medewerker is uiteindelijk waar de klant blij van wordt 
maar waar ook wij baat bij hebben.” Om dit te bereiken 
ontwikkelt Kamst Mode haar eigen opleidingen en trainin-
gen, voor iedere medewerker helemaal op maat samenge-
steld. Bas: “Zo leren onze medewerkers bijvoorbeeld hoe 
je de klant het beste helpt, welke vragen je wel en niet 
stelt en hoe je uiteindelijk een band met je klant opbouwt. 
Ook al koopt deze klant uiteindelijk niets, haar ervaring bij 
Kamst Mode moet toch een prettige zijn geweest.

Bas is zich ook erg bewust van het feit dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen erg belangrijk is. ”In onze bran-
che is het onderwerp duurzaamheid daarnaast ook best 
aan de orde. Kleding zou niet belastend moeten zijn voor 
het milieu, dus we kijken nu ook echt naar hoe producen-
ten te werk gaan. We willen 80% van onze collectie graag 
uit Europa halen zodat we weten hoe het geproduceerd is. 
De textielbranche kan nog hele grote stappen maken, wij 
zijn als afnemers maar een kleine schakel en willen met 
kleine stapjes toch een positieve bijdrage leveren.”

Passion Star Award en de toekomst
De uitzonderlijke klantgerichtheid en het feit dat hij zijn 

medewerkers op een bijzondere manier betrekt bij het 
ondernemen maakte dat Bas en zijn team vorig jaar de 
Passion Star Award in ontvangst mochten nemen vanwege 
de getoonde creativiteit en strijdlust tijdens corona. De 
Passion Star Award is in de modebranche een belangrijke 
award, in Europa zijn er zo’n 4200 detailhandelsbedrijven 
aangesloten bij de organisatie die de verkiezing organi-
seert. “Een prestatie om trots op te zijn”, aldus Bas. Plannen 
voor de toekomst liggen er bij de creatieve ondernemer 
natuurlijk ook. “We willen onder andere nog zichtbaarder 
worden, ook op social media en daarvoor hebben we nu in 
ieder geval al een mooie commercial opgenomen die we 
binnenkort zullen gaan delen”, vertelt Bas tot slot. 

Kamst Mode
Noorderplein 2 – Emmen
Vaart z.z. 54 – Nieuw-Amsterdam 
www.kamstmode.nl
www.facebook.com/kamstmode
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Bij Tic Tac Deco in Emmen vindt u alles om uw 
huis en tuin stijlvol aan te kleden
Door Miranda Wolters
Aan de Cornelis Houtmanstraat in Emmen, aan de meubel-
boulevard, vindt u de gezellige en huiselijke winkel van 
Jeroen en Jolanda, Tic Tac Deco. U vindt er deco voor in 
huis, in de tuin en zelfs speciaal voor vogels. 

Jeroen en Jolanda openden de winkel in november vorig 
jaar maar Tic Tac Deco bestaat al veel langer. “We begon-
nen eind 2019 al met de verkoop van onze eigengemaakte 
decoratieartikelen op markten en fairs”, legt Jolanda uit. 
“Eén van onze eerste markten was de Kerstmarkt in Wezep 
en we kregen zo enorm veel positieve reacties dat we 
besloten om op zoveel mogelijk markten en fairs aanwezig 
te willen zijn. Helaas gooide corona begin 2020 roet in 
het eten en lag alles lange tijd stil.” Uiteindelijk waren er 
in de zomer van 2021 wel weer veel markten en hadden 
Jeroen en Jolanda een erg drukke zomer. “Dat maakte dat 
we de sprong om een winkel te gaan openen toch durfden 
te wagen want we wisten inmiddels dat er wel vraag naar 
onze deco artikelen was”, aldus Jolanda, “en dus openden 
we op 1 november vorig jaar de deuren van de winkel, niet 
wetende dat ze na anderhalve maand alweer dicht konden 
vanwege een nieuwe lockdown.” Inmiddels ligt dat alweer 
maanden achter ons en weten de klanten de winkel weer 
te vinden. Ook staan er alweer flink wat markten en fairs op 
de agenda want dat blijven Jeroen en Jolanda ook gewoon 
doen. “We vinden het nu eenmaal erg leuk om te doen en 
bovendien helpt onze aanwezigheid op die markten bij het 
vergroten van de naamsbekendheid van de winkel.” 

Veel van de artikelen die u bij Tic Tac Deco vindt worden 
door Jeroen gemaakt. Zo bedacht en maakt hij onder ande-
re het houten wijnrek met daarin een lekkere fles wijn, een 
mooi wijnglas en een kurkentrekker. Maar hij maakt ook 
leuke borrelplanken en bierplanken en voor in de tuin zijn 
er prachtige posters met houten lijsten eromheen en maakt 
Jeroen degelijke vogelhuisjes. “Ik heb mijn eigen werk-
plaats achter de winkel waar ik dus voornamelijk houten 
artikelen maak en ik vind het heerlijk om met mijn handen 

bezig te zijn”, zegt hij hierover. “Veel van de wijnrekken en 
andere artikelen die ik maak worden ook door bedrijven 
gekocht om als relatiegeschenk weg te kunnen geven en 
er komen dus regelmatig grote bestellingen binnen en dan 
is het best even druk.” Behalve de houten artikelen vindt u 
in de winkel ook allerlei andere artikelen zoals de tuin-
stekers en regenmeters en ook allerlei kleine cadeautjes 
zoals doosjes met hartenzeepjes. Jolanda: “We willen voor 
ieder budget iets kunnen bieden zodat iedereen zich hier 
welkom zal voelen.” Tic Tac Deco heeft overigens ook een 
webshop en op Facebook houden Jeroen en Jolanda u op 
de hoogte van de markten en fairs waarop de aanwezig 
zullen zijn. 

Jeroen en Jolanda hebben er bewust voor gekozen om 
de winkel zo ruim mogelijk op te zetten, zo is het met een 
rolstoel of kinderwagen geen probleem om rustig rond te 
kunnen kijken en de stamtafel in het midden is er om even 
rustig te kunnen zitten als men dat wenst. De koffie en thee 
staan vanzelfsprekend altijd klaar!   

Tic Tac Deco
Cornelis Houtmanstraat 39  |  Emmen
Tel: 06 – 82 39 74 71
Email: info@tictacdeco.nl
www.tictacdeco.nl
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Duurzaam wonen en leven met energie is belangrijker dan ooit, 
Hoving Duurzaam in Emmen helpt je op weg daar naartoe
Door Miranda Wolters 
De energieprijzen zijn de laatste tijd enorm gestegen en vrijwel iedereen merkt dat in 
de portemonnee. Duurzaam omgaan met energie was al een belangrijk onderwerp in 
veel huishoudens en MKB-bedrijven maar het verduurzamen van woning en bedrijf is 
voor veel van hen nu prioriteit geworden, ook vanwege het feit dat men een positieve-
re bijdrage aan het milieu wil leveren. Gerard Hoving en Wilma Prins hebben het duur-
zaam maken van de samenleving tot hun missie gemaakt en zijn met Hoving Duurzaam 
daarom dé partner op dat gebied. 

Uitgebreid dienstenpakket
“Duurzaam wonen en leven bereik je niet 
alleen door simpelweg zonnepanelen op 
het dak van je woning te laten installeren, 
daar komt veel meer bij kijken”, vertelt Ge-
rard. “en daarom gaat onze dienstverlening 
ook veel verder dan alleen het verkopen 
van zonnepanelen.” Het dienstenpakket 
van Hoving Duurzaam richt zich voorname-
lijk op het duurzaam wonen, leven én wer-
ken voor zowel particulieren als het MKB. 
“De allereerste stap die je moet maken als 
je duurzamer wilt wonen en leven is het 
bepalen van je behoeftes en de betaalbaar-
heid daarvan, nu en in de toekomst”, aldus 
Gerard. “Daarom is dat ook het allereerste 
dat ik met klanten zal bespreken, ik vraag 
hen wat ze willen om op die manier goed te 
kunnen bepalen wat daarvoor nodig is. Zo 
kom ik uiteindelijk tot een goed en eerlijk 
advies.” Onderdeel daarvan kan advisering 
over de financiering van de te nemen maat-
regelen om duurzamer te kunnen wonen 
zijn. Gemeenten en provincies stimuleren 
het nemen van duurzame maatregelen en 
bieden daarom de Duurzaamheidslening 
aan. Deze voordelige lening kan een optie 
zijn maar er zijn ook andere mogelijkhe-
den. Hoving Duurzaam kan u, voor een 
financiering, in contact brengen met de 

juiste mensen zodat u, tegen aantrekkelijke 
voorwaarden en rentes, kunt financieren. 
Alles op het gebied van stroom en warmte 
zoals de verkoop van zonnepanelen en 
warmtepompen en de installatie ervan doet 
Hoving Duurzaam zelf en voor alle andere 
zaken werken ze nauw samen met andere 
bedrijven. “We zijn inmiddels zover dat we 
over een enorm netwerk van vakmensen 
beschikken en we dus op ieder moment in 
het (ver)bouwproces het juiste poppetje op 
de juiste plek kunnen zetten”, zegt Gerard 
hierover. Denk hierbij aan energiebespa-
rende maatregelen zoals kunststof kozij-
nen, dubbelglas of spouwmuurisolatie.

Onderhouds- en servicecontract voor  
zonnepanelen 
Voor een zo hoog mogelijk rendement van 
uw zonnepanelen is het belangrijk deze 
regelmatig te onderhouden en te inspec-
teren. Hoving Duurzaam biedt hiervoor 
verschillende servicecontracten aan waar-
bij de panelen in ieder geval regelmatig 
schoongemaakt en geïnspecteerd worden. 
“We kennen allemaal de nieuwsberichten 
over zonnepanelen die in brand gevlogen 
zijn.  Tussen de panelen en het dak bevindt 
zich wat ruimte en vogels nestelen er 
bijvoorbeeld graag. Omdat ze het vaak toch 

te warm vinden vertrekken ze vaak alweer 
snel waarbij ze het nestmateriaal natuurlijk 
achterlaten. De combi van de warmte en 
dat materiaal zorgt uiteindelijk vaak voor 
brand. De ‘rommel’ onder de panelen zie 
je vanaf de straat beneden vaak niet en 
daarom is het dus best belangrijk regel-
matig te inspecteren”, aldus Gerard. “Wij 
gebruiken daarbij onder andere een speci-
ale camera die eventuele ‘hotspots’ snel op 
kan sporen.”

Toekomst  
De mogelijkheden voor duurzaam leven 
en wonen zullen in de toekomst volgens 
Gerard en Wilma alleen maar groter wor-
den. Gerard: “De vooruitgang binnen onze 
branche gaat nu zo snel dat het straks ook 
mogelijk zal zijn om de door je panelen 
opgewekte stroom in speciale accu’s op te 
slaan voor later gebruik. We zullen deze 
accusystemen in de toekomst ongetwijfeld 

ook aan gaan bieden, net als het plaatsen 
van laadpalen voor elektrische auto’s.” 
Overigens zijn Gerard en Wilma vanwege 
de toegenomen vraag naar duurzame ener-
gieoplossingen op zoek naar versterking 
van het team op kantoor, mocht u iemand 
kennen of zelf affiniteit met de branche 
hebben dan bent u van harte welkom om 
kennis te komen maken. 

Meer weten of advies nodig?  
Wilt u meer weten over wat Hoving Duur-
zaam voor u zou kunnen betekenen? Neem 
dan contact op, Gerard adviseert u graag!  

Hoving Duurzaam 
Phileas Foggstraat 3  |  Emmen
Tel: 0591 – 21 21 19
www.hovingduurzaam.nl 
www.facebook.com/hovingduurzaam 
www.instagram.com/hovingduurzaam 
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RDC Gartenwelt in Twist, partner op het gebied 
van uw tuininrichting
Door Miranda Wolters
In Twist, net over de grens bij Nieuw-Schoonebeek openden Rik en Daniëlle Conen afgelopen maart hun bedrijf 
RDC Gartenwelt. Ze richten zich als specialist in tuininrichting vooral op sierbestrating, keramische- en betonte-
gels, muurblokelementen, schuttingen en blokhutten en veranda’s. 

“We waren al een tijdje actief in de branche en voorheen 
al op internet te vinden maar onze wens was eigenlijk ook 
om ons eigen showterrein te kunnen openen”, vertelt Rik. 
“En toen de mogelijkheid zich voordeed om hier te gaan 
beginnen hebben we de stap gewaagd.” RDC staat daar-
bij voor de namen van het stel, Rik en Daniëlle Conen en 
er werd voor Gartenwelt als toevoeging gekozen omdat 
dat de hele lading dekt. “We leveren immers alles voor in 
de tuin”, aldus Daniëlle. Bij RDC Gartenwelt zult u vooral 
producten uit het middensegment vinden, dus niet altijd 
de duurste maar zeker wel de beste kwaliteit. “Want daar 
gaan we voor”, aldus Rik. “We willen gewoon kwaliteit 
leveren en het moet bij een keramische tegel bijvoorbeeld 
niet zo zijn dat er toch vlekken achterblijven op de tegel na 
een gezellige barbecue met vrienden of familie.” Iets dat 
volgens Rik bij goedkope tegels wel kan gebeuren en dat 
heeft dan zeker met de kwaliteit van de tegel te maken. 

Keramische- en betontegels
RDC Gartenwelt levert het grootste assortiment tegels in 
de regio. Er is keuze uit maar liefst meer dan 200 soorten 
tegels in allerlei kleuren en patronen, afmetingen en dik-
tes. Onderhoudsarm, gemakkelijk schoon te maken, geen 
onkruid, en kleurvast. 60x 60 of 120x120 is er ook. Veel 
mensen kiezen tegenwoordig voor de keramische tegel 
vanwege de voordelen van deze tegel. De tegel wordt na 
het leggen bijvoorbeeld gevoegd en dat betekent dat er 
geen onkruid tussen de tegels kan groeien en bovendien 
is de tegel gemakkelijk schoon te maken. Ook behoudt de 
tegel lang zijn kleur en kan vuil niet in de tegel trekken. 
Dat geldt wel voor de betontegel die door de wat meer 
open structuur wat sneller verkleurt of bleek wordt en vuil 
vasthoudt.

Muurblokelementen, schuttingen en blokhutten en 
veranda’s
“Muurblokelementen zijn heel goed te gebruiken om 
een muurtje of bloembak mee te bouwen”, legt Rik 
uit. “Ook kun je er heel goed hoogteverschillen mee 
creëren of overbruggen. Muurblokelementen zijn 
ook weer in allerlei stijlen, kleuren en afmetingen 
verkrijgbaar.” Dat geldt overigens ook voor schuttin-
gen, blokhutten en veranda’s kunnen zowel in stan-
daardmodellen als op maat geleverd worden. “Heeft 
iemand een wens of idee die wij niet voor ze kunnen 
realiseren dan werken we samen met andere partijen 
om dat alsnog voor de klant te kunnen doen”, vult 
Daniëlle hem aan. 

Aanleg en advies
Eventueel legt RDC Gartenwelt de bestrating ook 
voor u aan en ook kunnen ze het plaatsen van de 
muurblokelementen, de schuttingen, blokhutten en 
veranda’s voor u verzorgen. Alle producten kunnen 
bij u thuis worden afgeleverd. Hebt u plannen of 
ideeën voor uw tuin? Kom dan eens langs in Twist, 
tijdens openingstijden helpen Rik en Daniëlle u graag 
en stellen desgewenst een tuinplan voor u op. Daar-
bij zullen ze u altijd een eerlijk en goed advies geven 
en kunnen ze zelfs voor het groen of de kleur in uw 
tuin zorgen. Buiten openingstijden is het showterrein 
24/7 geopend, u bent dus altijd van harte welkom! 

RDC Gartenwelt
Siemensstraße 2  |  Twist, Duitsland
Tel: +49 5936 9249087
info@rdcgartenwelt.de
rdc-gartenwelt.de
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Sunday Cookout BBQ bij Melody in 
Barger-Oosterveld
Zondag 10 juli wordt er door zalencentrum Melody i.s.m. Barbershop De Kapschuur een heuse barbecue wedstrijd ge-
houden. Er zullen maximaal 16 teams strijden om als beste barbecueteam van Barger Oosterveld gekroond te worden. 
De teams verzamelen zich ’s morgens om alles eigen materialen te installeren en zullen tussen 12.00 en 17.00 uur 4 
gerechten bij de deskundige jury inleveren. 

De 4 gerechten, een bavette, hele kip, spare ribs en een 
mystery box mogen ze op eigen wijze bereiden en serve-
ren. Op alle onderdelen die hier bij komen kijken worden 
ze beoordeeld door de jury bestaande uit slagers Stan-
neveld en Veenhoven, voormalig horecaman en kok Theo 
Bentlage en Patricia Hemel van Dutch Diet. Een deel van 
deze gerechten is te proeven voor de gasten die komen 
kijken, maar ook staan er de barbecuemasters van Melody 
voor u te bakken. Het team van Barbershop de Kapschuur 
uit Emmer Compascuum is de hele dag aanwezig om te 
knippen en of een baardtrim of scheerbeurt. Daarnaast is

 er op het grote gezellige terras live muziek van de band 
The Sixty-Four, die covers uit de jaren 50-60-70 speelt.

Zondag 10 juli
Zalencentrum Melody Sunday Cookout BBQ
Barbecue wedstrijd van 12.00-17.00 uur.
Groot gezellig terras, heerlijke gerechten van de barbecue,
Live Muziek van The Sixty-Four, Barbershop De Kapschuur.

Melody
Splitting 45  |  7826CN Emmen (Barger Oosterveld)
0591 - 62 51 11  |  06 - 25 05 21 24
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Kluswijs Klazienaveen helpt je om van je huis een 
thuis te maken

Of het nu om een heel eenvoudige of juist heel ingewikkelde klus in of om je huis gaat 
maakt niet uit, de vakmensen bij Kluswijs in Klazienaveen helpen je op weg of nemen 
de klus zelfs helemaal voor je uit handen. 

Wie de winkel aan de Pollux in Klaziena-
veen binnenloopt merkt direct dat het hier 
niet gaat om een ‘standaard’ bouwmarkt 
maar dat men hier meer te bieden heeft. 
In de showroom is ruimte voor binnen- en 
buitenzonwering, op maat gemaakte kas-
tenwanden, vloeren, binnen- en buitendeu-
ren en zelfs voor traprenovatie. “Dat is in 
de loop der jaren zo gegroeid”, vertelt Henk 
Hempen, eigenaar van Kluswijs Klaziena-
veen. “Ons motto is ‘meten is weten’ en dat 
maakt dat we bijvoorbeeld veel bij klan-
ten langsgaan omdat we nu eenmaal veel 
maatwerk leveren. We meten dan liever 
zelf want als iets dan niet past is dat onze 
verantwoordelijkheid. Veel van dat maat-

werk monteren we dan ook voor de klant 
en eventueel kunnen ze het ook zelf doen.” 

In de showroom dus onder andere bui-
tenzonwering zoals knikarmschermen, 
uitvalschermen, markiezen en ook screens 
en rolluiken. Helemaal nieuw en erg handig 
zijn de rolluiken op solar. Deze hebben een 
ingebouwd zonnepaneeltje die zorgt voor 
de elektriciteit die nodig is om het rolluik 
omhoog of omlaag te doen. Groot voordeel 
hiervan is dat er geen kabels meer nodig 
zijn en er dus ook niet meer in de muur of 
in het kozijn geboord hoeft te worden, je 
bedient het rolluik heel eenvoudig met de 
bijgeleverde afstandsbediening. Naast bui-

tenzonwering is er ook de zonwering voor 
binnen zoals rolgordijnen, plisségordijnen 
en ook horren voor deuren en ramen om 
irritant ongedierte buiten te houden. 

Heel mooi en stijlvol zijn ook de binnen- en 
buitendeuren in industriële look. “Deze 
kunnen als draai- of schuifdeur geleverd 
worden en zijn op dit moment erg popu-
lair”, aldus Henk. “Maar we hebben natuur-
lijk ook deuren in andere stijlen en looks 
zoals bijvoorbeeld een meer landelijke 
staldeur.” En ben je op zoek naar een kast 
die precies past aan de muur in je woonka-
mer of droom je van een inloopkast? Ook 
dan kunnen de vakmensen van Kluswijs je 
helpen en adviseren, zij werken met een 
tekenprogramma zodat je het eindresultaat 
direct kunt zien en ook een prijsindicatie 
kunt krijgen. Er is ontzettend veel mogelijk 

en als iets niet kan dan zullen ze graag 
met je meedenken over andere oplos-
singen. Voor wat betreft vloeren is er bij 
Kluswijs ook veel keuze uit pvc of laminaat, 
de 2 meest gekozen vloersoorten van dit 
moment. Henk “We hebben ook redelijk 
veel voorraad actievloeren die zelf gelegd 
kunnen worden en eventueel kunnen we 
dat ook voor de klant doen.” 

Kluswijs Klazienaveen blinkt uit in persoon-
lijke bediening en is sterk in maatwerk en 
je bent er natuurlijk ook gewoon welkom 
voor het kopen van een schroef, een blik 
verf of gereedschap en allerlei bouwmate-
rialen. Je bent van harte welkom! 

Kluswijs Klazienaveen
Pollux 5 | Klazienaveen | 0591 - 31 23 02
info@kluswijsklazienaveen.nl
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Niels Lubbers Tuinmachines & Gereedschappen in 
Ter Apel is verhuisd
Door Miranda Wolters
Zo’n 9 jaar geleden opende Niels Lubbers Tuinmachines & Gereedschappen de winkel 
aan de Barnflair Oost in Ter Apel. Het bedrijf dat Niels en zijn vriendin Rosalie samen 
runnen heeft sindsdien een mooie groei doorgemaakt want inmiddels bestaat het team 
uit 9 medewerkers en verhuisde de winkel afgelopen april naar een groter pand aan de 
Heembadweg 12 in Ter Apel. 

“Onze nieuwe winkel is maar liefst 2 keer 
zo groot en die ruimte waren we zo langza-
merhand ook echt wel nodig”, vertelt Niels. 
“Begonnen we in 2014 met de verkoop van 
vooral grasmaaiers, in de loop der jaren 
werd ons aanbod steeds uitgebreider en 
verkopen we nu ook Vespa scooters, com-
plete besproeiingssystemen, waterpompen, 
compressoren, hogedrukreinigers en is er 
een ruime keuze in gereedschappen en 
handgereedschappen.” “En eigenlijk is dat 
nog niet alles want men kan bij ons ook 
terecht voor alles wat men nodig is qua 
kleding en bescherming tijdens het werk 
buiten of in de bouw. Denk aan jassen en 
broeken maar ook aan schoenen, gehoor-
bescherming, bouwhelmen, veiligheidsbril-
len en ga zo maar door”, vult Rosalie hem 
aan. 

Grasmaaiers
Grasmaaiers zijn er in veel verschillende 
soorten en modellen. Zo zijn er zitmaaiers 
of duwmodellen en nemen de robotmaai-
ers tegenwoordig ook een belangrijke 
plaats in het assortiment in. Het grote voor-
deel van de keuze voor een robotmaaier is 
dat u geen omkijken meer heeft naar het 
gras, de robotmaaier doet immers al het 
werk voor u en bovendien is het resultaat 
van het maaien met een robot vele malen 
strakker en mooier dan welke manier van 

maaien ook. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat er veel regelma-
tiger gemaaid wordt. “Voor het mooiste 
resultaat is het wel belangrijk dat men de 
juiste maaier aanschaft en daarom kom ik 
graag eerst bij de klant langs om een goed 
advies op dat gebied te geven”, zegt Niels. 
“Vervolgens zal onze monteur Jan alles 
voor de robotmaaier komen aanleggen en 
installeert hij de maaier ook. Mocht er ooit 
sprake van een storing zijn dan lost Jan 
dat ook snel voor de klant op.” Nu Niels 
over een mooie groenstrook bij de winkel 
beschikt zullen de robotmaaiers hier ook 
geïnstalleerd worden zodat u het strakke 
maairesultaat hier ook zult kunnen zien. 
Populair zijn overigens ook de accumaai-
ers, veel mensen stappen tegenwoordig 
over op accugereedschap omdat dit onder 
andere minder belastend voor het milieu 
is dan een benzinemaaier. Voordeel van 
accugereedschap is ook dat de accu na 
aanschaf ook op andere apparaten van 
hetzelfde merk past zoals de heggenschaar, 
de bladblazer en noem maar op. Merken 
die u bij Niels Lubbers Tuinmachines & Ge-
reedschappen tegen zult komen zijn onder 
andere Stihl, Makita, Hikoki, Ego en Torro, 
allemaal bekende A-merken. 

Reparatie en onderhoud
Voor het repareren of periodieke onder-

houd van de tuinmachines beschikt Niels 
over een ruime werkplaats en vakkundige 
monteurs. “Onze eigen reparatie en onder-
houdsservice haalt en brengt de machines 
gratis in de regio en bovendien hebben we 
ook een kundige scootermonteur in dienst”, 
zegt hij hierover. Uw maaier, tuinmachine 
of scooter hoeft dus geen onderhoudsbeurt 
meer te missen en op die manier voor-
komt u dat de kettingzaag u halverwege 
het zagen in de steek laat en bovendien 
zorgt goed onderhoud voor een langere 
levensduur van de machine. En mocht er 

onverhoopt toch een reparatie nodig zijn 
dan kunt u de meeste kleine gevallen op 
uw reparatie wachten onder het genot van 
een kopje koffie.

U bent van harte welkom aan de Heembad-
weg 12 in Ter Apel!

Niels Lubbers Tuinmachines & Gereed-
schappen 
Heembadweg 12  |  Ter Apel 
Tel: 0599 - 76 00 11  |  www.nielslubbers.nl
info@nielslubbers.nl
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Multi Vloer Emmen: woonspecialist in breedste 
zin van het woord
EMMEN – Multi Vloer Emmen aan de Zuid-
bargerstraat 78 is sinds 1988 een begrip 
in de wijde omgeving van Emmen.

Door Eline Lohman

Het bedrijf is begonnen als een traditionele 
parketzaak. Door de jaren heen is Multi 
Vloer Emmen uitgegroeid tot woonspe-
cialist in de breedste zin van het woord. 
Door de persoonlijke begeleiding en inzet, 
gecombineerd met een breed assortiment, 
kunnen zij de consument volledig ontzor-
gen. Dit gebeurt door het geven van een 
goed advies over de producten en moge-
lijkheden. Het inmeten en advies op locatie 
is hierbij inbegrepen. Het monteren en 
leggen wordt vervolgens uitgevoerd door 
eigen vakkundig personeel.

Toe aan een nieuwe vloer? De trend van dit 
moment is de visgraatvloer, deze patroon-
vloeren zijn weer helemaal van deze tijd. 

Ook naar PVC-vloeren is op dit moment 
veel vraag, hierin heeft Multi Vloer Em-
men een zeer uitgebreid assortiment. Dat 
bestaat uit onder meer parket, laminaat, 
PVC-vloeren, kurkvloeren, bamboe vloeren, 
marmoleum, tapijt en vinyl. Heeft u een 
woning met vloerverwarming of overweegt 
u deze te installeren? Veel mensen denken 
dat alleen PVC-vloeren geschikt zijn voor 
het leggen op een ondergrond met vloer-
verwarming, maar ook producten met hout 
als basis en laminaat lenen zich hier prima 
voor.

Wie niet gelijk een nieuwe vloer aan wil 
schaffen, kan ook kiezen voor renovatie 
of onderhoud. Zijn er slijtageplekken of 
beschadigingen in uw houten vloer? Wilt 
u uw parket laten schuren en lakken of 
oliën? Multi Vloer Emmen kan de complete 
parketrenovatie verzorgen en kan de vloer 
behandelen met lak of olie. En als de hout-
soort er geschikt voor is, kan de parketvloer 
zelfs een andere kleur krijgen.

Traprenovatie is ook mogelijk 
bij Multi Vloer Emmen. Zonder 
hak- of breekwerk wordt de 
bestaande trap gerenoveerd, 
meestal al binnen één dag. 
Een ander stokpaardje van het 
bedrijf uit Emmen is raamde-
coratie, waar een interieur veel 
meer sfeer door krijgt. Denk 
hierbij aan jaloezieën, lamel-
len, plissé/duette, rolgordijnen, 
vouwgordijnen, shutters en 
dakraamdecoratie. En heeft u 
gordijnen nodig? Gordijnen 

zijn toepasbaar in bijna alle ruimtes. U 
kunt hierbij denken aan een verduisterend 
gordijn in de slaapkamer, een overgordijn 
voor meer sfeer in strakke dessins, gra-
fische prints of bloemenmotieven in de 
woonkamer of een mooie inbetween die 
semi-transparant is.

Met behang kunt u eenvoudig uw eigen 
thuis creëren. Het assortiment is uitgebreid 
met alle soorten behangpapier passend 
bij uw interieur en stijl. Het assortiment 
bestaat onder meer uit sloophoutbehang, 
glasweefselbehang, bloemetjesbehang, 
retro behang, trendy behang, fotobehang, 
dierenprint behang en kinderbehang. De 
stylisten kunnen u helpen bij het maken 
van een juiste keuze qua stijl passend bij 
uw interieur.

Multi Vloer Emmen is al jaren gespeciali-
seerd in het leveren en plaatsen van zon-
wering. Het assortiment bestaat onder meer 
uit de volgende systemen: knikarmscher-
men, uitvalschermen, veranda- screens, 
veranda zonwering, screens, rolluiken en 
markiezen. Ook is er de mogelijkheid om 
uw doek te vervangen op uw bestaande 
systeem.

Het bedrijf uit Emmen heeft garantie en 
service hoog in het vaandel staan en is niet 
voor niets al jaren CBW-erkend. Kopen bij 
een CBW-erkende winkel biedt vele voor-
delen, maar vooral meer zekerheid. 

Kom langs in de winkel of neem vast 
een kijkje op de website 
www.multivloeremmen.nl







Bad & Home heeft veel 
kennis en expertise 

Door Eline Lohman
Bad & Home aan de Ep Schuilingstraat 11 in Emmer-Compascuum is een badkamerzaak 
die zich onder meer richt op de complete renovatie van badkamers, toiletten en het 
leveren en aanbrengen van wand en vloertegels en PVC vloeren. In de overzichtelijke 
showroom van  Bad & Home zijn de meest gerenommeerde  merken te vinden en is er 
een ruime keuze in sanitair, tegels en PVC vloeren.

“Bad & Home ontzorgt de klant gedu-
rende het gehele traject  van A tot Z,” zegt 
eigenaar Max Eisinga. “Vanaf het geheel 
vrijblijvend maken van een 3D-tekening  en 
een offerte, tot realisatie  van de nieuwe 
badkamer, toilet en vloer zijn wij het aan-
spreekpunt. Hierdoor kunnen wij door de 
korte lijnen bij eventuele wijzigingen in het 
ontwerp snel schakelen. Door de huidige 
situatie op de woningmarkt kiezen steeds 
meer mensen ervoor om hun huidige  
woning te gaan moderniseren of verduur-
zamen in plaats van te verkopen en te ver-
huizen.” Ook als het gaat om de nieuwste 
trends op het gebied van PVC vloeren zoals 
de klassieke visgraat, patroonvloeren of 
de rechte houtlook stroken kunt u  bij Bad 

& Home terecht . “Wij hebben hierin een 
uitgebreide collectie en begeleiden u graag 
bij uw zoektocht naar de perfecte vloer.”

Bad & Home kan u ook in deze tijden van 
de steeds maar oplopende energieprijzen 
adviseren  over het installeren van vloer-
verwarming, ingefreesd of traditioneel 
gelegd of elektrisch in combinatie  met 
vloertegels of PVC . “Wij ontvangen u graag 
geheel vrijblijvend  in onze showroom, 
tijdens onze reguliere openingstijden of 
op afspraak, kan eventueel ook s’ avonds 
indien dit voor u beter uitkomt.” Zie ook 
www.badenhome.nl voor inspiratie en meer 
informatie.



Ploeg Rijwielcentrum is een vertrouwd adres
Door Eline Lohman
Ploeg Rijwielcentrum aan het Oosterdiep WZ 6b in Emmer-Compas-
cuum houdt zich bezig met fietsverkoop en –reparatie. Met name voor 
elektrische fietsen is Ploeg Rijwielcentrum een vertrouwd adres.

Sinds september 2019 is de fiets-
speciaalzaak te vinden in Emmer-
Compascuum. Daarvoor zat de zaak 
jarenlang in Assen, sinds 1999, tot 
eigenaar Benny Ploeg besloot zijn 
bedrijf te verhuizen naar Emmer-
Compascuum. Een goede zet, zo 
bleek. “Het gaat goed met de zaak, 
het loopt zelfs boven verwachting. 
We hebben de cijfers die we in As-
sen hadden al ingehaald. Hoe dat 
komt? De fietsenmaker in het dorp 

stopte en wij zijn daar toen op 
ingesprongen. Met succes, want dit 
werpt zeker vruchten af – mensen 
zijn blij dat er weer een fietsenma-
ker in het dorp te vinden is.”

Bij de zaak zijn nieuwe en ge-
bruikte fietsen te koop en verder 
onderdelen en accessoires. Ook 
reparaties en onderhoud kunnen 
verzorgd worden en Benny doet 
fietsprojecten en kan fietsverze-

keringen verzorgen. Met name 
elektrische fietsen verkoopt Benny 
– die dealer is van onder meer 
de merken Rih, Bikkel en Avalon 
- veel. “De laatste jaren is er een 
enorme toename in de verkoop 
van het aantal elektrische fietsen. 
Elektrische fietsen zijn populair, 
want een betrouwbare e-bike met 
trapondersteuning maakt fietsen 
een stuk comfortabeler. Negen van 
de tien fietsen die we verkopen, 
zijn elektrisch. Reparaties aan 
deze fietsen verzorgen wij ook, 
net als het onderhoud. Dit laatste 
is ook heel belangrijk.” Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
ploegrijwielcentrum.nl

Vakkundige reparatie van iedere schade aan uw 
auto door Autoschade Eisinga
Door Miranda Wolters
Bert Eisinga van Autoschade Eisinga in Emmer-Compascuum is al sinds 1981 als auto-
schadehersteller werkzaam in de branche. Omdat de ontwikkelingen in het vakkundig 
herstellen van autoschade de laatste jaren erg snel gegaan zijn heeft ook Bert niet stil 
gezeten. Hij is al die jaren cursussen en trainingen blijven volgen om zo op de hoogte te 
blijven van die laatste ontwikkelingen. “Alleen op die manier kan ik de juiste kwaliteit 
in het herstelwerk blijven leveren en is de klant verzekerd van de juiste afhandeling 
van de schade”, zegt hij. 

Op de hoogte van de laatste innovaties en 
extra services 
Voorbeeld van een van de innovaties van 
de afgelopen jaren is het moderne spuit-
systeem waarmee gewerkt wordt. Met dit 
systeem is altijd de juiste kleur te vinden 
en worden kleurverschillen na het spuiten 
van de auto voorkomen. “We zijn overigens 
zeker niet de duurste schadehersteller in 
de regio,” aldus Bert, “onze uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding zorgt al 25 jaar 
voor tevreden klanten.” Autoschade Eisinga 
verricht herstelwerkzaamheden aan alle 
merken auto’s, motoren en bedrijfswagens. 
Alle types schade zijn bij het bedrijf in ver-
trouwde handen, hoe klein of groot ze ook 
zijn. En natuurlijk krijgt de klant garantie op 
de herstelwerkzaamheden. Bert heeft geen 
contracten met verzekeraars en een groot 
voordeel schadeherstel door Autoschade 
Eisinga is dat hij de administratieve afhan-
deling met de verzekeringsmaatschappij 
voor zijn rekening neemt. Gewoon, omdat 
schade aan de auto al vervelend genoeg is. 
Tijdens de reparatiewerkzaamheden kan de 
klant daarnaast rekenen op betrouwbaar 
vervangend vervoer. Bert: ”In de winter is 
dat een auto met winterbanden en ‘s zo-
mers gaat het om een auto met airconditio-

ning, dus de klant is verzekerd van comfort 
en veiligheid. Dat is ook een zeer gewaar-
deerde service, net als de klantvriendelijke 
haal- en brengservice waar men gebruik 
van kan maken.” 

“Ik houd van mooie auto’s” 
Bert zette direct na zijn schooltijd de 
eerste stappen in de branche maar was 
daarvoor ook al met auto’s bezig. “Tijdens 
mijn schooltijd poetste ik auto’s, het was 
dus altijd al mijn hobby. Ik houd van mooie 
auto’s”, lacht de geboren en getogen 
Emmer-Compascumer. Na zijn schooltijd 
trad Bert in loondienst bij een bedrijf in 
Emmen. Hij was er geruime tijd werkzaam 
tot hij in 1992 samen met een compagnon 
een eigen schadebedrijf startte. “In 2006 
besloot ik helemaal zelfstandig verder te 
gaan en inmiddels is mijn bedrijf alweer 15 
jaar gevestigd op dit adres”, vertelt Bert. 
Sinds kort werkt ook zijn zoon Bob mee in 
het bedrijf en Bert ervaart die samenwer-
king als heel erg fijn.  

Beste reclame 
Over de hoeveelheid werk heeft Eisinga 
niet te klagen. “Het is altijd druk en dat is 
natuurlijk fijn. Omdat ik hier geboren en 

getogen ben, weet iedereen in het dorp 
en omgeving met wel te vinden. Het gaat 
meest om particuliere klanten uit het dorp 
en de regio, van Groningen tot Overijssel.” 

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

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

Autoschade Eisinga 
Hoofdkanaal Westzijde 68 
Emmer-Compascuum 
Tel: 0591 - 35 10 00 / 06 - 52 11 16 82 
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur 
www.autoschadeeisinga.nl 
info@autoschadeeisinga.nl



Slagerij Veenhoven: voor de lekkerste  
vleesspecialiteiten
Door Eline Lohman
Slagerij Veenhoven aan de Runde Noordzijde 100 in Emmer- 
Compascuum gaat drie weken dicht deze zomer vanwege de vakan-
tie, maar mensen hoeven de lekkernijen van de slagerij niet te mis-
sen. Zij kunnen namelijk een vakantie-voordeeltas aanschaffen: er 
zijn verschillende soorten tassen, gevuld met de lekkerste producten 
van Slagerij Veenhoven.

Van 1 tot en met 21 augustus is 
Slagerij Veenhoven vanwege de 
vakantie gesloten. Wie denkt dat 
hij of zij het dan zonder het vlees 
van de slagerij moet stellen, heeft 
het verkeerd: de slagerij komt met 
diverse vakantie-voordeeltassen. 
Zo is er de ‘vakantie voordeel tas 
vol lekkers’ met 11 verschillende 
soorten vlees voor €55,-, een 
‘vakantie vlug/klaar voordeeltas 
vol lekkers’ met 8 verschillende 
soorten vlug/klaar producten voor 
€37,50, een barbecue voordeel-
tas met 10 verschillende soorten 
barbecuevlees voor €55,- en een 
hapjes voordeeltas met 9 ver-
schillende soorten hapjes voor  
€39,99. De vakantie-voordeel-
tassen zijn te reserveren in de 
webshop. Dat wordt drie weken 
lang genieten!

De zomer is een drukke periode 
voor Slagerij Veenhoven. Onder 
meer omdat de slagerij een groot 
assortiment eigengemaakte bar-
becue producten heeft en com-
pleet verzorgde barbecue feesten 
organiseren, vertelt Jouke Veen-

hoven. “Er worden momenteel 
veel feestjes gegeven, omdat het 
weer kan. Daar zijn we erg druk 
mee, dus mensen doen er goed 
aan om op tijd te reserveren.”

Slagerij Veenhoven biedt barbe-
cue-vleespakketten per persoon 
aan, maar ook complete barbe-
cue pakketten inclusief tent met 
inrichting, koelkast, drinken, bar-
becue, salade etc. Van Ginkel Ver-
huur plaatst de tent met inrichting 
en Slagerij Veenhoven komt met 
het vlees, salades, stokbrood en 
sauzen en niet te vergeten de 
barbecue. Jouke: “We houden al 
jaren barbecues op locatie. Er is 
steeds meer vraag naar, omdat 
mensen er volledig mee ontzorgd 
worden. Zij kunnen kiezen uit vier 
all-in pakketten. Voor mensen met 
een wat kleinere portemonnee is 
er een barbecue budget- pakket. 
Verder zijn er twee all-in pakket-
ten met verschillende soorten 
vlees, salades en stokbrood, 
sauzen en een gasbarbecue. Deze 
optie is er ook in een luxe vari-
ant, met nog luxere vleessoorten 

(waaronder varkenshaas, biefstuk, 
rib eye). Dan is er nog een barbe-
cue All-in totaalpakket, waarbij 
mensen niet alleen de etenswaren 
en de barbecue krijgen, maar ook 
een tent met inrichting en dran-
kenpakket.”

Slagerij Veenhoven bestaat 
sinds 1983. De ouders van Jouke 
begonnen de zaak en in 2019 
namen hij en zijn vrouw de sla-

gerij over. “Onze kracht is dat we 
veel eigengemaakte producten 
hebben. Daar komen veel mensen 
speciaal voor naar ons toe. Som-
mige mensen rijden gerust enkele 
kilometers om, om bij ons speciaal 
onze droge worsten  te komen 
halen. Daar mag je natuurlijk best 
trots op zijn. Van Schoonebeek tot 
Sleen – onze klanten komen uit de 
hele regio.”

Jouke timmert flink aan de weg 
met zijn slagerij. Zo heeft hij dit 
jaar flink geïnvesteerd in machi-
nes. “We hebben een nieuwe va-
cuümvuller aangeschaft, waarmee 
we al onze worstsoorten maken. 
We kunnen hiermee meer produ-
ceren en een nog betere kwaliteit 
leveren.” Meer informatie over 
Slagerij Veenhoven is te vinden 
op www.slagerijveenhoven.nl



CarXpert ABS in Barger Compascuum heeft 
maatschappelijke functie
Door Eline Lohman
CarXpert ABS in Barger Compascuum is een allround ga-
ragebedrijf met aandacht voor de maatschappij. Mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een plek 
om te groeien en plezier te maken.

CarXpert ABS is een divers en deskundig bedrijf, waaraan 
het speciale is dat men sinds april vorig jaar ook is gaan 
samenwerken met Zwat, een organisatie die dagbesteding 
voor tieners, (jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 
en de 67 jaar met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ biedt. 
Zo wordt techniek gebruikt om mensen te helpen in hun 
ontwikkeling. Fysiek, mentaal, communicatief, sociaal: 
sleutelen aan auto’s ontwikkelt heel veel vaardigheden 
tegelijkertijd. Je bent heel de dag bezig met je handen en 
je hoofd. Via Zwat komen er mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking te werken bij onder 
meer CarXpert ABS, maar ook mensen die revalideren of 
moeten re-integreren in de maatschappij. Iedereen is an-
ders en heeft andere behoeften. Sleutelen helpt vaak. Elk 
probleem is anders, zoals ieder mens anders is. Dat maakt 
de autowerkplaats een goede leer- en leefplek.

“Je zou in feite kunnen zeggen dat we een zorggarage 
zijn geworden die dagbesteding met een technisch tintje 
aanbiedt”, legt Monique AB uit. Samen met Johan – spe-
cialist in het repareren en onderhouden van alle merken 
auto’s - is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken in het garagebedrijf. Zij vestigden zich in al 1988 in 
Barger Compascuum, sloten zich in 2009 aan bij CarXpert 
en hebben eigenlijk al een aantal jaren ervaring in het 
begeleiden van medewerkers met een ‘rugzakje’. “In onze 
garage bieden we al een aantal jaren leerwerkplekken voor 
studenten die een lichamelijke, verstandelijke of geestelij-
ke beperking hebben en omdat we dit graag verder wilden 
gaan professionaliseren hebben we ons uiteindelijk bij 
Zwat aangesloten en daar zijn we erg blij mee. Bij ons leert 
men niet alleen sleutelen aan auto’s, motoren en scoo-

ters maar ontstaat er door de dagbesteding ook dagritme 
en leert de deelnemer allerlei sociale vaardigheden en 
ontstaat er doorzettingsvermogen,” zegt Monique. “Er is op 
dit moment nog plaats voor nieuwe deelnemers en bij inte-
resse kan men natuurlijk contact met ons opnemen.”

Bij CarXpert ABS kunnen mensen terecht voor de koop van 
een occasion of reparatie en onderhoud van alle merken 
auto’s. Daarnaast is het bedrijf het adres voor de aankoop 

van een (elektrische) scooter en is het bedrijf gespecia-
liseerd in het onderhoud van camper, bedrijfswagen of 
aanhanger. Johan gaat in de zoektocht naar problemen en 
oplossingen vaak verder dan de merkdealer doet. Monique 
vertelt dat klanten af en toe verrast zijn over het grote 
dienstenpakket van het garagebedrijf. Een voorproefje 
hiervan kan vast gevonden worden op www.carxpert-abs.nl



Autovakmeester  
de Jonge biedt meesterlijke
service voor alle merken

Door Eline Lohman
Uw auto is een kostbaar bezit en een noodzakelijk vervoersmiddel in uw leven. Als deze 
aan onderhoud of reparatie toe is, wilt u de auto uiteraard achterlaten in vertrouwde 
handen. Het is dan wel zo fijn als uw autobedrijf servicegericht is en ook denkt aan uw 
behoeften. Deze klantvriendelijke service vindt u bij Autovakmeester de Jonge aan het 
Hoofdkanaal WZ 113 in Emmer-Compascuum: meesterlijke service voor alle merken.

Bij Autovakmeester de Jonge wordt er ge-
leefd volgens het motto ‘een tevreden klant 
is een trouwe klant’. Marco de Jonge: “Dit 
merkt u in alle aspecten van het autobe-
drijf. Daarbij streven wij voortdurend naar 
een nog hoger serviceniveau. Zodat wij 
iedere klant en ieder merk tevreden kunnen 
houden. Bij ons is de vakman nog meester 
in zijn vak.”

Een professionele alleskunner die doet wat 
hij belooft: zo mag Marco gerust genoemd 
worden. Een vertrouwd gezicht in de buurt; 
iemand die de klant en de auto persoonlijk 
kent. “Want vertrouwd onderhoud is wat wij 
mensen bieden. Onze monteurs zijn perfect 

op de hoogte van alle actuele technische 
ontwikkelingen. Bovendien zijn de door 
ons gebruikte onderdelen gelijkwaardig 
aan de onderdelen van de fabrikant. Uw 
fabrieksgarantie blijft gewoon behouden. 
Ook voor nieuwe auto’s! Daarnaast zijn wij 
aangesloten bij Kentekenloket: mensen 
kunnen bij ons een voertuig overschrijven 
en schorsen. Ook zijn we officieel verkoop-
punt van Stipt Polish Point. In de showroom 
hebben wij de artikelen op voorraad.” Zie 
ook www.garagedejonge.nl. voor meer 
informatie over Autovakmeester de Jonge. 
Voor actuele acties en informatie, zie de 
Facebook pagina en Instagram.

Leico Koffie, koffiespecialist in Emmer-Compascuum 
Door Miranda Wolters 
Drinkt u ook graag een lekkere kop koffie? Wij, Neder-
landers, zijn de grootste koffieleuten ter wereld en dan 
is een goede koffiemachine mét de beste koffiebonen 
natuurlijk onmisbaar. Erik van der Lei kan u daar alles over 
vertellen, hij is eigenaar van Leico Koffie dus specialist op 
dit gebied. 

Gemiddeld drinkt de Nederlander 2,5 kop koffie per dag 
en omgerekend is dat ruim 260 liter per jaar en hebben we 
het dan over ongeveer 8,5 kilo koffie per persoon per jaar. 
Een goede en lekkere kop koffie kan natuurlijk alleen gezet 
worden met een kwalitatief goede koffieboon en daarom 
biedt  Leico Koffie ruime keuze in verschillende koffiebo-
nen, elk met hun eigen onderscheidende smaak en aroma. 
De koffie is ook in de webshop te bestellen. Zo zijn er de 
Drentse boontjes, samengesteld uit langsoam gebrande 
bonen uit Colombia, Costa Rica, Brazilië en Vietnam. De 
Drentse boonties zijn gewoon lekkere koffiebonen zonder 
franje, maar puur zoals Drentse koffie bedoeld is. Deze kof-
fie is op ambachtelijke wijze gebrand. “Daarnaast impor-
teer ik ook zelf koffiebonen vanuit Italië zoals de Gran Ri-
serva, samengesteld uit bonen uit Midden-Amerika, Afrika 
en Indonesië. Koffie met een rijke body en een afgenomen 
zuurgraad. Met een vulkanisch temperament getemd door 
een lichte chocolade smaak”, vertelt Erik.

Lekkere koffie zet je alleen met een goede koffiemachine. 
Erik biedt met Leico Koffie nieuwe koffiemachines aan van 
het merk Nivona maar verkoopt ook kwalitatief goede jong 
gebruikte koffiemachines van dit merk én van het merk 
Jura. “Ik heb specifiek voor deze merken gekozen vanwege 
de hoge kwaliteit en goede naam van de machines. Goede 
kwaliteit betekent dat de machines lang meegaan maar dat 
er als je ze nieuw aanschaft ook een behoorlijk prijskaartje 
aan hangt. De jong gebruikte machines die ik verkoop 
kosten vaak nog een fractie van die nieuwprijs maar zijn 
verder nog helemaal prima in orde en zetten dus ook nog 
gewoon steeds de lekkerste koffie”, aldus Erik. Leico Koffie 
levert de machines in heel Nederland en de collectie wis-
selt regelmatig. Qua modellen varieert het aanbod van de 

meest eenvoudige modellen tot de meest luxe Jura die er 
te krijgen is. Deze beschikt dan over voorinstellingen voor 
het zetten van allerlei verschillende koffiespecialiteiten zo-
als een cappuccino, latte of een heerlijke espresso. Heeft 
u een Nivona of Jura koffiemachine en wilt u deze graag 
inruilen dan kan dat natuurlijk ook. Leico Koffie levert de 
machines aan zowel particulieren als (kleine) bedrijven 
en voor onderhoud en reparaties aan de machines kunt u 
terecht bij Patrick Moes van Koffieservice Moes die op het-

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

Leico Koffie 
Oosterdiep w.z. 9  |  Emmer-Compascuum 
Tel. Leico Koffie: 0591 – 35 31 11 
www.leico.nl  |  info@leico.nl



Aandacht voor voetproblemen bij Klaas Bijl 
Schoenen Speciaalzaak
Door Eline Lohman
Van een echte familiedorpswinkel transformeerde Klaas 
Bijl Schoenen Speciaalzaak aan het Hoofdkanaal W.Z. 32 
in Emmer-Compascuum zich tot een speciaalzaak voor 
mensen met voetproblemen. Hierbij wordt het modische 
aspect niet uit het oog verloren. En dat al dertig jaar lang, 
want zo lang bestaat de schoenspeciaalzaak, die overi-
gens nog altijd een echt familiebedrijf is.

Dit jaar vierde eigenaar Klaas Bijl zijn dertigjarig jubileum, 
want in mei 1992 nam hij de winkel over van zijn ouders. 
Een tijdje zat de winkel in het centrum van Emmer-Com-
pascuum, maar na een aantal jaren werd de conclusie ge-
trokken dat het ouderlijk pand een betere locatie zou zijn 
en zo geschiedde. Vanaf dat moment huist ook de praktijk 
voor podotherapie van de vrouw van Klaas in het pand. 
Hiermee kan Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak een echt 
specialisme bieden, namelijk voetzorg. Mensen die bij-
voorbeeld houdingsproblemen hebben of slechte voeten, 
kunnen met de juiste schoen of zool van deze problemen 
afgeholpen worden.

Klaas: “In de loop der jaren hebben we een relatie op-
gebouwd met een aantal goede schoenenmerken met 
aandacht voor voetproblemen. We doen graag een paar 
passen extra om voeten te geven waar ze recht op heb-
ben! Namelijk schoenen die perfect passen, in de lengte 
en in de breedte. Wij hebben onder meer de merken 
Durea,Waldlaufer, Hartjes, XSensible , Gijs en Mephisto. 
Hierbij verliezen we het modische aspect niet uit het oog – 
de schoenen die wij verkopen, zijn comfortabel en zien er 
ook nog eens goed uit. 

We werken samen met Voetmax Orthopedie, iedere maan-
dag hebben we een Combi spreekuur met hun Orthope-
disch schoenmaker voor klanten die met regulier schoeisel 
niet uit de voeten kunnen.” Naast een uitgebreide collectie 
modische comfortschoenen, is Klaas Bijl Schoenen Speci-

aalzaak ook groot in wandelschoenen, van onder meer de 
merken Lowa, Lomer, Meindl en Stadler.

Door de coronatijd en drukte in de winkel heeft Klaas het 
dertigjarig jubileum niet gevierd, maar hij toch trots op 
deze mijlpaal. “We zijn begonnen als echte familiedorps-
winkel en we hebben ons langzamerhand gespecialiseerd 
in voetproblemen. Wij helpen onze klanten in een huiska-
mersfeer, met een enorme bak aan schoenkennis.  

Ik ben letterlijk en figuurlijk tussen de schoenendozen 
geboren en die passie hoop ik nog altijd uit te stralen 
naar onze klanten.” Kom gerust langs tijdens de vier Dolle 
Dagen – de grote collectie schoenen van Klaas Bijl Schoe-
nen Speciaalzaak wisselt regelmatig, dus mensen kunnen 
tijdens deze dagen hun slag komen slaan. Voor meer infor-
matie over de schoenenspeciaalzaak in Emmer-Compascu-
um kan gekeken worden op de website klaasbijl.nl



Altijd een goede en lekkere kop koffie uit uw
automaat dankzij Koffieservice Moes in 
Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters 
Steeds meer mensen hebben een volautomatische kof-
fiemachine in huis die voor ieder kopje koffie de juiste 
hoeveelheid bonen maalt en zo dus keer op keer een 
heerlijk kop verse koffie zet. Maar dan moet die machine 
natuurlijk wel goed werken. 

Voor een goed werkende koffiemachine is het belangrijk 
dat deze regelmatig een goede onderhouds- of service-
beurt krijgt, Koffieservice Moes in Emmer-Compascuum 
is daarvoor hét adres. “Er is niets vervelender als er ’s 
morgens na het opstaan achter komen dat je koffiemachine 
niet meer werkt of hapert”, aldus Patrick Moes, eigenaar 
van Koffieservice Moes. 

Een professionele onderhouds- of servicebeurt aan een 
koffiemachine zorgt er niet alleen voor dat deze langer 
meegaat, het voorkomt ook dat de machine gaat lekken 
en de koffie lekker blijft smaken. Tijdens een onderhouds-
beurt haalt Patrick de machine uit elkaar en kijkt hij alles 
na. De nodige onderdelen worden vervangen en ook wordt 
de machine weer opnieuw ingesteld zodat u hem daarna 
direct weer kunt gebruiken. 

Werkt de koffiemachine plotseling helemaal niet meer? 
Dan kan deze in principe altijd gerepareerd worden waar-
bij Patrick van tevoren wel even voor u na zal gaan of de 
kosten van de reparatie opwegen tegen de aanschafprijs 
en leeftijd van de machine. “Is dit niet het geval dan is 
het kostentechnisch gezien soms beter om een nieuwe 
machine aan te schaffen”, aldus Patrick. Hij repareert 
machines van alle voorkomende merken maar is gespeci-
aliseerd in het onderhouden en repareren van de merken 
Jura, Nivona, Gaggia, Saeco, Siemens, Bosch, Rheavandors, 
Animo en nog een aantal andere. Waarbij het overigens 
niet uitmaakt of het om een inbouwmachine gaat of niet. 

Van het merk Animo verkoopt Patrick overigens ook machi-
nes die speciaal geschikt zijn voor grootverbruik en horeca. 

U vindt Koffieservice Moes in Emmer-Compascuum samen 
onder 1 dak met Leico Koffie. Leico koffie is gespeciali-
seerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte koffiema-
chines en u kunt er ook terecht voor de beste en lekkerste 
koffiebonen. Wanneer de winkel gesloten is kunt u Patrick 
voor onderhoud of reparatie aan uw koffiemachine ook 

bereiken op zijn 06-nummer. U bent van harte welkom 
aan het Oosterdiep w.z. 9, de koffie staat natuurlijk voor u 
klaar!   

Koffieservice Moes  
Oosterdiep w.z. 9  |  Emmer-Compascuum  
Tel: 06 – 15 28 78 79  |  www.koffieservicemoes.nl  
info@koffieservicemoes.nl



Woonwensen worden werkelijkheid bij Decorette
Door Eline Lohman 
In bouwmarkt Hubo XL aan de Kijlweg 3 in Emmer-Com-
pascuum zit shop-in-shop Decorette, een plek waar alles 
voor in en om het huis te vinden is. Van vloer tot gordijn 
en van traprenovatie tot verf – de woningspeciaalzaak 
heeft een uitgebreide keuze.

In de inspirerende woonwinkel Decorette worden woon-
wensen werkelijkheid. De mooiste producten, de nieuwste 
trends en het beste woonadvies: Decorette heeft alles voor 
de inrichting van een woning, vertelt Marcel de Jonge. “Wij 
hebben alles voor in en om het huis. We hebben onder 
meer behang, verf, vloeren, raamdecoratie en gordijnrails. 
Verder kunnen we traprenovatie en zonwering verzorgen. 
Dat doen we al sinds 2012. In 2019 zijn we omgebouwd 
van Formido naar Hubo XL en toen hebben we gelijk Deco-
rette toegevoegd aan de bouwmarkt.”

Sindsdien kunnen klanten kiezen uit een keur aan produc-
ten voor woninginrichting. Daarbij kunnen ze ook advies 
krijgen van een interieurstyliste. Marcel: “Zij komt bij 
mensen thuis, om bijvoorbeeld kleuradvies te geven en 
een verlichtingsplan op te stellen. Hiermee ontzorgen we 
klanten volledig op het gebied van interieur.”

Ook de nieuwste trends komen voorbij. Zoals houten 
jaloezieën, de kleur zwart, pvc voor op de vloer en de wal-
visgraad, met bredere planken dan de bekende visgraad. 
Ook het behang is weer helemaal terug van weggeweest, 
zeg Marcel. “Behang is steeds vaker in woningen te vinden 
vandaag de dag. We richten zelfs woningen volledig met 
behang in. Hoe dat komt? Er is enorm veel keuze in behang 
en het geeft vaak meer sfeer dan verf. Veelal heb je dan 
maar één kleur op de muur en met behang kun je kiezen 
voor een motiefje. Wij hebben topmerken behang in huis. 
Waar verder veel vraag naar is sinds een paar maanden, 
is de inrichting van badkamers. Deze verzorgen wij ook. 
Meubels, tegels – we kunnen van alles leveren voor inde 
badkamer.”

Het gaat goed met Decorette, volgens Marcel. Daar heeft 
de coronaperiode ook aan bijgedragen. “In die tijd werd 
er volop geklust in huis en dat hebben we gemerkt. Nog 
altijd is mond-tot-mond-reclame het belangrijkst voor ons. 
Reden te meer om geen prutswerk af te leveren! Wij leve-
ren goede kwaliteit en werken alles netjes af bij mensen 
thuis.” Kom gerust langs bij Decorette, dat te vinden is in 

de 3.000 vierkante meter tellende Hubo XL. De bouwmarkt 
meet in, bezorgt en monteert haar producten bij mensen 
thuis. Ook daarbij geldt: de klant kan rekenen op volledige 
ontzorging. Meer informatie over Hubo XL en Decorette in 
Emmer-Compascuum is te vinden op de website  
www.hubo.nl/emmer-compascuum



Iets te vieren? Maak het extra feestelijk met 
slingers en ballonnen van Slingerwinkel.nl
Door Miranda Wolters
“Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen”, aldus 
Peter en Kerstin Buscop van Slingerwinkel.nl. In 2008 
begonnen ze daarom al met het maken en verkopen van 
naamslingers en langzamerhand breidde het assortiment 
zich uit. In 2009 ging de webshop onder de naam Slinger-
winkel.nl online en vind je er alles om iedere gelegenheid 
extra feestelijk aan te kleden. 

“We wonen nu sinds 3 jaar in Emmer-Compascuum”, ver-
telt Kerstin. “Oorspronkelijk komen we uit Den Helder en 
dat is ook waar we begonnen met Slingerwinkel.nl. Omdat 
we heel graag wat ruimer wilden gaan wonen besloten we 
naar hier te verhuizen, een besluit waar we geen spijt van 
hebben gekregen want de gemoedelijkheid en de vriende-
lijkheid van de mensen hier vinden we erg fijn.” 

Wie de webshop bezoekt komt er al snel achter dat er 
voor werkelijk iedere mijlpaal of gelegenheid wel feeste-
lijke versiering verkrijgbaar is. Zo was er de laatste weken 
bijvoorbeeld best veel vraag naar versiering in het thema 
‘geslaagd’ vanwege de afgeronde eindexamens en omdat 
er tijdens deze mooie maanden ook veel huwelijken 
plaatsvinden geldt dat ook voor dit thema. Behalve slingers 
zijn er voor al die verschillende gelegenheden ook ballon-
nen in allerlei kleuren, formaten en vormen verkrijgbaar 
en is het ook mogelijk complete bogen of pilaren van deze 
ballonnen te laten maken. En wil je een bijzonder cadeau 
geven? Dan is een ‘boeket’ van ballonnen een leuk idee, of 
wat dacht je van een cadeaubon of ander klein cadeautje 
in een cadeauballon? 

“Wat ons wel bijzonder maakt is dat we de ballonnen uit 
onze ballonnen bar ook gewoon per stuk verkopen”, vertelt 
Kerstin. “En ondanks het feit dat we het gebruik van plastic 
in onze branche niet helemaal kunnen voorkomen vinden 
we het belangrijk dat we er verstandig en zo duurzaam 
mogelijk mee omgaan. Daarom zullen we verpakkingsma-
teriaal waarin wij de artikelen aangeleverd krijgen zoveel 

mogelijk hergebruiken bij de verzending van bestellingen 
en zijn onze latexballonnen 100% biologisch afbreek-
baar.” 

Redelijk nieuw in het assortiment én erg handig zijn de 
slingerklemmen waarmee je slingers in een handomdraai, 
zonder gedoe, op kunt hangen. Je klemt ze eenvoudig in 
iedere hoek van de te versieren ruimte, haalt de draad van 
de slinger erdoor en klaar ben je! Slingerklemmen zijn in 
verschillende kleuren in sets van 4 stuks verkrijgbaar. 

Nieuwsgierig geworden naar het aanbod van  
Slingerwinkel.nl? Breng dan een bezoek aan de webshop! 
Bestellen kan natuurlijk gewoon online maar langskomen 
mag ook, de winkel is iedere dag van 10.00 uur tot 13.00 
uur geopend. Langskomen op een ander moment mag ook 
maar dan is het handig om een afspraak te maken zodat je 
niet voor een dichte deur komt te staan. 

Slingerwinkel.nl
Oosterdiep WZ 29  |  Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591 - 33 00 42  |  E-mail: info@slingerwinkel.nl



Zinderende Zomerproducten bij Kwalitaria 
’t Middelpunt in Emmer-Compascuum
Door Eline Lohman
Bij Kwalitaria ’t Middelpunt aan het Hoofd-
kanaal Westzijde 10 gaat de zomer niet 
onopgemerkt voorbij. Met de Zinderende 
Zomerproducten zoals een kip tzaziki bur-
ger en een pulled chicken wrap wordt het 
een smakelijke zomer bij de eetgelegen-
heid in Emmer-Compascuum.

De zomer proeven bij Kwalitaria ’t Middel-
punt: dat kan met de Zinderende Zomer-
producten die deze zomer te vinden zijn bij 
de zaak. Zo zijn er de kip tzaziki burger, de 
pulled chicken special, de krokante chicken 
bites special, de pulled chicken wrap en 
niet te vergeten een verfrissende kokos-
ananas milkshake en de kaas jalapeno 
frikandel. Hier kom je het seizoen wel mee 
door! En dat seizoen duurt lang, want de 
Zinderende Zomerproducten zijn tot en 
met 18 september te krijgen bij Kwalitaria 
’t Middelpunt.

Sowieso is er van alles lekkers te krijgen bij 
de zaak, want er is een hele rits aan goed-
lopende burgers – de specials - in het as-
sortiment te vinden. Bijvoorbeeld The Bull, 
The Queen, French Delight, de 1838 en de 
original. En wie voor een Italiaanse touch 
wil gaan, kan de Italian Tomeato kiezen. Er 
is keuze genoeg bij Kwalitaria ’t Middel-
punt, dat bekend  staat om haar uitgebreide 
keuze in burgers en belegde broodjes. De 
burgers kunnen ook gekozen worden als 
menu, dan zitten er frietjes bij en een frisse 
salade. Voor een lekkere lunch, warme 
maaltijd of snack zit je goed bij Kwalitaria. 
In het brede assortiment is aan het hele ge-
zin gedacht. Van vers afgebakken broodjes, 

een gezonde salade, burgermenu, friet met 
een snack tot een kindermenu; er is voor 
elk wat wils.

Het is alweer tien jaar geleden dat Kevin 
Siersema de zaak overnam, vertelt hij. 
“Als vijftienjarige kwam ik bij Kwalitaria te 
werken als afwasser en later heb ik werken-
leren gedaan. Op mijn twintigste nam ik 

de zaak over. Dat bevalt heel goed! Ik heb 
inmiddels drie zaken, allemaal in de regio: 
in Ter Apel en in Borger. Wat de kracht is 
van Kwalitaria? De saamhorigheid: het is 
hier ons-kent-ons – we zijn als een kleine 
familie en de zaak is heel laagdrempelig.”

Bij Kwalitaria is er volop aandacht voor 
duurzaamheid. Zo biedt de zaak plofkip-
vrije burgers aan en komt het vlees van 

Hollandse bodem. Belangrijk, vindt Kevin. 
“Het is goed om met duurzaamheid bezig 
te zijn. De consument vindt dit ook be-
langrijk.” Meer informatie over Kwalitaria 
’t Middelpunt is te vinden op de website 
kwalitaria.nl/emmer-compascuum/middel-
punt. Online bestellen en laten bezorgen is 
ook mogelijk.



Uitgebreide pannenwand bij De Marskramer
Door Eline Lohman
Tijdens de vier Dolle Dagen kunnen klanten van De 
Marskramer aan de Runde Zuidzijde 113 in Emmer-Com-
pascuum rekenen op mooie aanbiedingen op pannen. Er 
zit namelijk maar liefst 20 procent korting op alle pannen 
van de merken BK en Greenpan. Fijn, want De Marskramer 
heeft een uitgebreide pannenwand.

De pannenwand van De Marskramer mag gerust indruk-
wekkend worden genoemd. En dat weten steeds meer 
mensen, want er is aardig wat belangstelling voor de pan-
nen van De Marskramer. Bijvoorbeeld voor de inductiepan-
nen van BK en Greenpan, die helemaal hot zijn op dit mo-
ment. En dat is niet zo verwonderlijk. Steeds meer mensen 
koken op inductie, omdat het gas scheelt en dat is zeker in 
deze tijden een fijne bijkomstigheid. Lekker energiezuinig! 

De pannen van De Marskramer zijn stuk voor stuk pfas-
vrije pannen: pannen waarin deze giftige stof niet te 
vinden is. Mensen kunnen dus gifvrij koken en bakken met 
de pannen van De Marskramer! En dat niet alleen, want in 
de pannen zit een speciale keramische laag die krasvast is 
en langdurig anti-aanbak blijft.

De Marskramer zit al sinds 1996 in Emmer-Compascuum 
en heeft vier winkels in één pand. De huishoudelijke en 
aanverwante artikelen van De Marskramer zijn er te vinden, 
evenals de cadeauhoek By Karin met allemaal landelijke 
woondecoraties die perfect zijn om cadeau te doen of om 
gewoon lekker zelf te houden voor in huis. 
Verder zit er een Top1Toys in het pand met een mooie 
speelgoedafdeling en mensen kunnen staatsloten, kaarten 
en schrijfwaren kopen bij De Marskramer, die gerund 
wordt door Edwin Moes en zijn vrouw Karin, die bijgestaan 
worden door een team dat bestaat uit Ellen, Jordin en 
Angelique.

Het team zorgt ervoor dat klanten persoonlijk geholpen 
worden, vertelt Edwin. “De kracht van onze zaak is niet al-
leen dat we veel producten in de winkel hebben, maar dat 
als we iets toch niet hebben, we het snel kunnen bestel-

len. We behandelen mensen altijd vriendelijk en doen niet 
moeilijk over garantie.”

De zomer komt er weer aan en ook voor dit seizoen kun-
nen mensen perfect terecht bij De Marskramer in Emmer-
Compascuum. Voor bijvoorbeeld parasols, tuinmeubelen 
en niet te vergeten ventilatoren. Tijdens de Dolle Dagen 

is er een mooie aanbieding op parasols van drie meter, 
die verkrijgbaar zijn in allerlei kleuren. Klanten betalen 
slechts 59.99 euro en krijgen daar ook nog eens gratis 
solarverlichting bij. Wie meer informatie wil of een vraag 
heeft over het assortiment van De Marskramer, kan contact 
opnemen met het telefoonnummer 0591 - 35 17 66.



Boud’s Inn: veertig jaar een begrip in Drenthe
Door Eline Lohman 
In hartje Emmer-Compascuum worden er dit jaar veertig 
kaarsjes uitgeblazen en wel bij Boud’s Inn. De gemoede-
lijke familiezaak zal  op 29, 30 juni en op 1 en 2 juli in het 
teken staan van dit jubileum. Tijdens de Dolle Dagen pakt 
de familie Erbé uit met diverse leuke acties en word er 
volop feest gevierd. 

Veertig jaar geleden begonnen Boudewijn en Ina Erbé een 
kledingwinkel in het huidige pand. Later kwamen daar 
sport- en fanartikelen bij. Er is niet alleen kleding te vinden 
voor zowel dames als heren als kinderen, maar ook voor de 
nodige producten die te maken hebben met onder meer 
voetbalclubs Ajax en FC Emmen kunnen mensen bij Boud’s 
Inn terecht. Tenues, vaantjes, bekers, sjaaltjes– er is van 
alles te krijgen.

De kracht van de zaak is het persoonlijke, vertelt Natasja 
Casimiri, dochter van Boudewijn en Ina en net als haar 
ouders betrokken bij het bedrijf. “Wij helpen iedereen 
persoonlijk en proberen elke klant zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Het contact met de mensen vinden wij alle 
drie het leukste aan dit werk.” Natasja is er blij mee dat de 
winkel nog altijd goed loopt, na al die jaren. “We hebben 
een paar keer verbouwd en daarmee is de winkel groter 
geworden. Daarmee is ook ons assortiment door de jaren 
heen uitgebreid. Het grappige is dat de fanproducten 
ontstaan zijn via mijn vader. Hij ging naar wedstrijden van 
Ajax en kreeg steeds vaker de vraag van mensen uit zijn 
omgeving of zij ‘iets mee konden nemen’. Zo kwam hij op 
het idee om fanproducten toe te voegen aan het assorti-
ment van Boud’s Inn.”

De vier Dolle Dagen zijn op het lijf geschreven van het 
gezin. Zij doet er maar wat graag aan mee met de winkel, 
zeker ook met het oog op het veertigjarig jubileum van 
Boud’s Inn. Dames krijgen op 29 en 30 juni en op 1 en 
2 juli maar liefst veertig procent korting op voorradige 
broeken van het merk Angels Jeans en heren kunnen 
gedurende deze Dolle Dagen een polo van het merk Petrol 
kopen voor € 24.40 of twee voor veertig euro. Dan is er 

ook nog een kassabonnenactie, waarmee klanten een 
Petrol-set kunnen winnen voor heren en voor dames ook 
een kledingset.

Dit alles om stil te staan bij het jubileum van Boud’s Inn, 
zegt Natasja. “Wij vinden het belangrijk om hier aandacht 
aan te geven, want ik vind het best uniek dat we al veertig 
jaar bestaan. Zeker in deze tijden. We proberen altijd iets 

extra’s in de winkel te doen. Zoals op 26 augustus de 
Mizuno-dag, waarop experts adviezen en korting geven op 
onder andere handbal en volleybal schoenen.  En nu de 
zomer er weer aankomt, hebben we een mooie collectie 
aan zomerkleding, ook voor de zomervakantie. Bijvoor-
beeld korte broeken en shirts van allerlei merken, zoals 
Cars Jeans, Geisha en Yest.” Via de socials, Facebook en 
Instagram word je op de hoogte gehouden. Online shop-
pen kan via de website www.bouds-inn.nl



Bosma Campers: ruime voorraad campers
van allerlei merken
Door Eline Lohman
Bosma Campers aan de Westelijke Door-
snee NZ 122 in Emmer-Compascuum 
staat bekend om haar ruime voorraad aan 
jonggebruikte campers. Niet voor niets is 
Bosma Campers al jarenlang een begrip in 
camperland.

Bosma Campers houdt zich voornamelijk 
bezig met de verkoop van tweedehands 
campers voor een aantrekkelijke prijs. Stuk 
voor stuk jonggebruikte exemplaren, van al-
lerlei merken en met allerlei indelingen. En 
in diverse groottes, want of iemand nu een 
wat kleinere camper of een heel grote zoekt: 
Bosma Campers heeft een grote voorraad. 
En dat is wel zo fijn, want op een nieuw 
camper moeten consumenten momenteel 
een jaar wachten.

Met Bosma Campers kunnen klanten direct 
op pad. En dat laten veel mensen zich geen 
twee keer zeggen, want het is nog altijd heel 
populair om met een camper weg te gaan, 
vertelt eigenaar Sander Bouwmeester, die 
de zaak met zijn vrouw runt. “Tijdens de 
coronaperiode waren campers heel popu-
lair, maar die belangstelling is er nog steeds. 
Die vraag zal zeker blijven, verwachten wij. 
Daarom zijn we blij met onze grote voor-
raad. Verder hebben we een werkplaats 
waar onderhoud aan campers verzorgd 
wordt en waar accessoires kunnen worden 
ingebouwd. Ook kunnen we hier checks aan 
campers uitvoeren. Wat we verder doen, is 
bemiddelen bij de verkoop van campers. 
Deze kunnen we ook voor onze klanten ver-
kopen.” Voor meer informatie kan gekeken 
worden op de website goedkopecampers.nl



Beleef de verhalen van het veen in het 
vernieuwde Veenpark in Barger-Compascuum
Door Miranda Wolters
Net als de hunebedden hoort ook het veen absoluut bij 
Drenthe. Dankzij het veenmos ontstonden er in onze pro-
vincie lang geleden uitgestrekte hoogveengebieden. Een 
bezoek aan het Veenpark in Barger-Compascuum vertelt 
je het verhaal over de geschiedenis van het veen en het 
Veenverhaal wordt vanaf dit jaar nog beter en leuker 
verteld! 

Er is de laatste paar maanden best veel veranderd in het 
Veenpark want het park krijgt, in fases, een volledige up-
grade. Het nieuwe filmhuis op het plein is inmiddels klaar, 
er is een compleet nieuwe introductiefilm van 7 minuten 
lang gemaakt waarin de veengeschiedenis wordt verteld. 
Door je bezoek aan het Veenpark met die film te beginnen 
krijg je al een goede indruk van wat je kunt verwachten in 
het park. Het Veenpark heeft ervoor gekozen om de focus 
te leggen op de veentijd van rond de jaren ’20 en dat 
betekent dat de huisjes in het dorp Bargermond bijvoor-
beeld allemaal ingericht zullen worden zoals ze er rond die 
tijd uitzagen. De eerste 2 huisjes zijn inmiddels helemaal 
klaar, de koekjes staan er op tafel en licht en geluid zorgen 
voor nog meer beleving. Voor de zomervakantie zullen 
ook andere huisjes in het dorp vernieuwd zijn. Onderdeel 
van de vernieuwing is ook het inrichten van een ‘science 
center’ waar straks onder andere allerlei proefjes gedaan 
kunnen worden, het veen is immers energie en zo wordt de 
veengeschiedenis ook doorgetrokken naar het hier en nu. 
Hoe gingen we vroeger met energie om en hoe doen we 
dat tegenwoordig? 

Tijdens je bezoek zul je ook nog altijd de oude plaggen-
hutten in het Aole Compas tegenkomen, is het nog altijd 
mogelijk om een boottocht door het veen te maken, kun-
nen de kinderen zich uitleven in de speeltuin en ook is er 
binnen een expositie over het veen te zien. De trein rijdt 
ook nog steeds door het park en er wordt de komende tijd 
ook nog een wandelroute en audiotour ontwikkeld. 

Het Veenpark is een leuke en leerzame dag uit voor jong 
en oud en is sinds kort ook onderdeel van de Hunebed 
Highway Express, de route die een oude Amerikaanse 
schoolbus rijdt langs alle belangrijke bezienswaardigheden 
in Drenthe.  Ook is het natuurlijk nog altijd mogelijk om 
in het park in het huwelijksbootje te stappen, worden er 
school- en bedrijfsuitjes georganiseerd en kun je er zelfs 
je kinderfeestje vieren. In de zomervakantie organiseert 
het Veenpark weer de Compascumer dagen waarop je de 
geschiedenis ‘live’ kunt beleven. Het hele dorp komt dan 
tot leven en natuurlijk zullen ook de pastoor, de school-

meester en de bakker thuis zijn. De Compascumer dagen 
vinden plaats op 27 en 28 juli, 3 en 4 augustus, 10 en 11 
augustus en 17 en 18 augustus. Op de website van het 
Veenpark zijn daarnaast ook nog alle andere activiteiten 
terug te vinden die de komende tijd georganiseerd gaan 
worden, kom je ook langs?  

Veenpark 
Berkenrode 4  |  Barger-Compascuum 
E-mail: info@veenpark.nl  |  Telefoon: 0591 - 32 44 44
www.veenpark.nl



Ambachtelijke lekkernijen 
bij Bakker Wilco

Door Eline Lohman
In 2019 heeft Wilco Conijn het bedrijf van de familie Drenth overgenomen. Inmiddels 
is Bakker Wilco aan de Runde Noordzijde 97 niet meer weg te denken uit Emmer-Com-
pascuum. Gelukkig maar, want Wilco staat samen met zijn team met veel plezier in de 
bakkerij.

Drie jaar geleden nam Wilco de bakkerij 
over, vertelt hij. “Het produceren en het 
verkopen van ambachtelijke lekkernijen 
is mijn passie. Ik heb dertig jaar ervaring 
op het gebied van brood, gebak, taarten, 
lekkernijen en meer. Het lekkerste brood is 
het brood dat vers uit de oven komt. Vers 
geurend en lekker knapperig. Wij bakken 
dat in de nieuwste broodmachines. Wij ver-
rassen klanten steeds door de diversiteit en 
kwaliteit van ons aanbod. 

Het zijn rare jaren geweest, aangezien we 
vlak voor de coronaperiode begonnen en 
nu de corona afgezwakt is hebben we de 
problemen in Oekraïne en daardoor worden 
ook de grondstoffen duurder, maar ik heb 
er nog steeds geen spijt van dat ik de stap 

heb gezet om voor mezelf te beginnen.”

Jarenlang werkte Wilco in loondienst en hij 
is blij dat hij een eigen bakkerij is begon-
nen. “Ik ben nu ondernemer en er gaat heel 
veel tijd zitten in de zaak, maar ik heb de 
vrijheid om mijn eigen ideeën en producten 
te ontwikkelen en dat is heel wat waard. 
Ik vind het fijn om met zo’n fantastisch 
team van bakkers en winkelverkoopsters te 
werken! Wij verkopen brood en banket, met 
de focus op brood. Vooral de meergranen-
broden met zonnebloempitten erop en de 
speltbroden zijn wel favoriet in de winkel. 
In de toekomst wil ik nog wat met chocola-
dewerk gaan doen, zoals chocoladeletters 
en tabletten met teksten erop.” 
Zie bakkerwilco.nl


