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Jouw Hypotheek: ook voor het 
verduurzamen van de woningen
Geen woorden maar daden

Bij Jouw Hypotheek in Emmen kloppen ze zichzelf liever niet op 
de borst. Liever wijzen de hypotheekadviseurs Henk Eising, Herm 
Eising en Dirk Buwalda mensen op de reviews op Advieskeuze.
nl. Want daar zijn ze wél trots op. ‘Wij hechten toch al erg veel 
waarde aan de mening van onze klanten. Dát is onze barometer’, 
zegt het drietal in koor. Jouw Hypotheek is overigens ook het 
adres voor het financieren van de verduurzaming van een woning. 
‘Laten we eerlijk zijn, er wordt veel gepraat over het verduurza-
men van de woning. Aan de andere kant leven er bij de mensen 
heel veel vragen hoe dit op een verantwoorde manier gefinan-
cierd kan worden. Wij kunnen mensen ook in dat opzicht prima 
van dienst zijn.’

Reviews op Advieskeuze.nl
Je kunt er niet omheen. Jouw 
Hypotheek is een concept dat 
bedacht is door Henk Eising, 
oud eigenaar van diverse vesti-
gingen van De Hypotheker. Hij 

zou vier jaar geleden aanvan-
kelijk drie dagen per week be-
steden aan het nieuwe concept. 
Zou, want ondertussen blijkt het 
concept een schot in de roos. 

Gevraagd naar de reden van dit 
succes, verwijst Henk naar alle 
positieve reacties op Advieskeu-
ze.nl. ‘Uit mijn mond zul je niet 
horen hoe goed we wel zijn . We 
zijn wat dat betreft echte Dren-
ten “doe maar gewoon, want 
dan doe je gek genoeg”. Het is 
aan de klant om ons concept en 
onze werkwijze te beoordelen. 

Op Advieskeuze.nl vind je de 
reviews en die zijn inderdaad 
erg positief’, zegt Henk. Wie de 
reviews leest, weet genoeg. Uit 
alles blijkt dat beide heren Ei-
sing en Buwalda de klant op de 
best mogelijke manier ontzor-
gen. Hoe dan ook en wanneer 
dan ook. Geen woorden, maar 
daden dus. Het is een werkwijze 
die louter positieve (betrouw-
bare) reacties oplevert.

Financieren van verduurzaming 
van de woning
Een wellicht nog goed bewaard 
geheim is dat je ook altijd bij 
Jouw Hypotheek aan kunt klop-
pen als je denkt aan het ver-
duurzamen van de woning. ‘Je 
hoort het overal. Mensen weten 
niet waar te beginnen en hoe ze 
dit kunnen financieren. Wij kun-
nen mensen daar nadrukkelijk 
bij helpen, en dat op verschil-
lende manieren. 

Lees verder op pagina 31.
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Snijders Wachtum  |  Alles voor Boerderij, Dier en Tuin!
Snijders Wachtum werd opgericht in 1913. Ondertus-
sen is het al meer dan een eeuw een begrip in de wijde 
regio en werken er zeventien mensen. Het bedrijf wordt 
gerund door het trio Karin Snijders, Luc Lufting en Michel 
Soppe. ‘We zijn leveranciers van mengvoeders en zijn 
dealer van ForFarmers. Verder leveren we kalvermelk, 
ruwvoeders, kunstmest, zaaizaden, inkuilmiddelen en 
(maat)mineralen, uiteraard afgestemd op de veestapel 
van de boer. Daarnaast hebben we een winkel van 750 
m2 met onder andere werkschoenen en kleding, maar 
ook afrasteringsmaterialen, hekken, poorten, verf, dier-
voeders en dierbenodigdheden, speelgoed, tuinzaden, 
tuinartikelen, klompen, laarzen, planten en potgrond’, 
vertelt Karin.

Voedselveiligheid
Snijders Wachtum voldoet aan alle strenge eisen die aan 
voedselveiligheid gesteld worden. ‘Elk jaar weer moeten 
we aantonen aan de strenge eisen te kunnen voldoen. 
Belangrijk, want wij leveren voer voor melk- en vleesvee 
en hebben dus te maken met de voedselketen. In onze 
branche worden de eisen steeds strenger. Je moet daar 
simpelweg in mee, want als je niet aan de normen voldoet, 
dan mag je gewoon niet leveren’, zegt Karin.

Wet- en regelgeving
In de afgelopen tientallen jaren heeft Snijders Wachtum 
een uitstekende naam opgebouwd. ‘Onze kracht is gewoon 
de kennis en service die we bieden. We willen onze klan-
ten ook écht helpen. Mooi voorbeeld is wel dat we vanaf 
1 mei iemand in dienst nemen die zich volledig bezig 
gaat houden met alle wet- en regelgeving waaronder de 
GLB-regeling. Ook op dat vlak kunnen we onze klanten dus 
op perfecte wijze helpen en daardoor ontzorgen. In onze 
optiek is een goede service en een hoog kennisniveau ook 
essentieel om het hoofd boven water te houden.’

Grote betrokkenheid
Snijders Wachtum wordt ook geroemd vanwege de betrok-
kenheid. Karin, Luc, Michel en alle medewerkers weten wat 

er leeft bij de klant. ‘Er is erg veel onzekerheid. Dat merken 
we zeker. Dat raakt ons ook, en dat is voor ons een drijf-
veer om klanten nóg beter te helpen en te adviseren. Het is
en blijft gewoon een spannende tijd in de agrarische 
sector. Daar moeten we rekening mee houden en dat biedt 
voor ons en onze klanten ook steeds weer nieuwe uitda-
gingen’, zegt Karin.

Helpen en adviseren
Snijders Wachtum wil samen met de klant de allerbeste 
zijn en er daardoor voor zorgen dat de bedrijven van onze 
klanten naar een hoger plan gaan. ‘Bij ons kun je altijd naar 
binnen lopen voor de beste producten en het beste advies. 

We staan zelf ook met de voeten in het klei. En ook als 
iets eigenlijk niet kan, doen wij ons best om het tóch voor 
elkaar te krijgen. Met de klant en voor de klant. Samen met 
een zeer hecht en sterk team kunnen wij onze klanten op 
de best mogelijke manier helpen en adviseren. En daar zijn 
we trots op!’

Snijders Wachtum is gevestigd aan het Middendorp 4 in 
Wachtum. Telefoon: 0524 – 55 12 67. Zie ook de website 
www.snijderswachtum.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)

Foto: Guido Hansman
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COLUMN | STEFAN STERKEN FFP 

In de kranten en op het nieuws horen en lezen we dat we 

voor grote uitdagingen staan. De inflatie is hoog als ge-

volg van de hoge energieprijzen, huizenprijzen die dalen 

en de hypotheekrente is 3 keer zo hoog als een jaar ge-

leden. Het zou er zomaar voor kunnen zorgen dat je een 

pas op de plaats maakt. Daarentegen hoorde is afgelopen 

week de opmerking: You Snooze, you lose. Met andere 

woorden, ga niet afwachten maar kom in beweging!

Een hypotheek afsluiten in 2023, 
is dit nog wel interessant?

STARTERS
Ben je starter op de woningmarkt, dan is het nog 
steeds interessant om een woning te kopen. De hy-
potheekrente is weliswaar met 2,5% gestegen naar 
een percentage rond de 4%. Echter de hypotheeklas-
ten zijn hierdoor niet 2,5 keer hoger geworden. 

Kocht je vorig jaar een woning rond de gemiddelde 
vraagprijs in Emmen van € 250.000,- en sloot je 
hiervoor een annuïteitenhypotheek af van  
€ 250.000,- tegen een rente van 1,5%, dan bedroeg je 
bruto maandlast € 862,80. De netto maandlast van 
deze hypotheek zou dan uitkomen op zo’n € 770,-.

Nu bij een rente van 4% bedraagt de bruto maand-
last voor dezelfde hypotheek € 1.193,54 en de netto 
maandlast zo’n € 910,-. Een verschil van € 140,- net-
to per maand, doordat een hogere rente ook recht 
geeft op een hogere belastingteruggave. 

Als je daarbij ook nog rekening houdt dat het forse 
overbieden tot het verleden behoord, wordt het 
verschil in maandlast nog kleiner. Ben jij starter  
op de woningmarkt en is kopen voor jou een optie? 
Dan is kopen nog steeds interessant. Zeker als je de 
hypotheeklast vergelijkt met de huurprijzen.

VERDUURZAMEN
2023 zal het jaar worden van de duurzaamheid. 
Steeds meer woningbezitters gaan hun woning ver-
duurzamen om zo hun energierekening betaalbaar 
te houden. We hebben dit jaar een prijsplafond voor 
onze energietarieven. Echter dit prijsplafond geldt 
alleen voor 2023. Het is daarom goed om voorbereid 
te zijn op de periode daarna. Een duurzame woning 
zorgt voor meer wooncomfort en uiteindelijk ook 
voor lagere maandlasten. Daarnaast stijgt, als het 
een beetje meezit, de waarde van je woning als je 
verduurzaamt. 

GOED ADVIES
Of je nu een woning wilt kopen of de overwaarde wilt 
benutten voor een verbouwing of verduurzaming 
van je eigen woning, laat je goed adviseren. Daarbij 
kan ik alleen maar zeggen: “ga niet afwachten, maar 
maak voor een betrouwbaar en excellent advies een 
afspraak bij De Hypotheker, tel (0591) 640 800.”

You Snooze, you lose

Prijswinnaars Kerstpuzzel 
RegioMagazine december 
2022 bekend
In het RegioMagazine editie december 2022 stond een kerstpuzzel. Wanneer men de 
juiste oplossing inzond, konden zij kans maken op een geldprijs.

De oplossing luidde: “Wij wensen u veel 
gezelligheid met uw dierbaren tijdens 
de feestdagen en een fijn 2023 toe.” De 
prijswinnaars zijn ondertussen bekend en 
hebben persoonlijk bericht gehad over hun 
gewonnen prijs, welke zijn uitgekeerd.

De prijswinnaars waren:
3e prijs: H.T. Langen uit Klazienaveen - € 10
2e prijs: B. Veltman uit Emmen             - € 20
1e prijs: J. Meinders uit Veenoord        - € 35

Wij wensen de winnaars veel plezier met 
hun gewonnen prijs en bedanken iedereen 
voor het inzenden van hun oplossing.
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De Marskramer in Emmer-Compascuum
bestaat vijftien jaar en viert het jubileum met 
spectaculaire aanbiedingen!
De Marskramer is al vijftien jaar niet meer weg te denken uit Emmer-
Compascuum. ‘We vieren dat we ondertussen al vijftien jaar als Mars-
kramer gevestigd zijn in Emmer-Compascuum’, zegt eigenaar Edwin 
Moes. Uiteraard wordt het jubileum groots gevierd. Zo krijg je tot 1 
april bij De Marskramer liefst 15 procent korting op BK kookpannen 
en ook op pannen van het merk GreenPan. Koop je een BK Q-linair 
Zwart pannenset, dan kun je die aanschaffen voor maar elf keer 15 
euro (165 euro), terwijl je daar normaal 239 euro voor kwijt bent. Bij 
de aanbiedingen speelt het getal 15 steeds de hoofdrol. Hoe creatief!

Echte dorpsfunctie
De Marskramer in Emmer-Com-
pascuum heeft nog die echte 
dorpsfunctie met drie winkels 
onder één dak. Marskramer is er 
als huishoud speciaalzaak, voor 
het leukste speelgoed kun je te-
recht bij Top1Toys en BY Karin is 
hét adres voor alleen de mooiste 
woondecoratie. ‘We hebben daar-
naast nog een afdeling schrijfwa-
ren en wenskaarten en we hebben 
de Nederlandse Loterij verkoop. 
Als mensen iets zoeken en dat 
hebben we niet, dan zorgen we 
ervoor dat we het gewoon krijgen. 
Ons assortiment is zeer uitge-
breid, we staan daarnaast bekend 
om de persoonlijke aandacht voor 
de klant en hier weet je altijd pre-
cies wat je koopt’, zegt Edwin.

Leico Centrum
De ondernemer begon overigens 
al 26 jaar geleden met Leico 

Centrum. ‘Toen we in 2008 de 
beschikking kregen over een 
prachtig nieuw pand, hebben 
we de overstap naar Marskra-
mer gemaakt. En daar hebben 
we nooit een moment spijt van 
gehad. Binnen de formule heb-
ben we veel vrijheid. Uiteindelijk 
bepalen wij wat er hier verkocht 
wordt en waaruit ons assortiment 
bestaat’, zegt Edwin, die samen 
met zijn vrouw Karin en een  vast 
sterk team met Ellen en Angelique 
er elke dag alles aan doet om de 
winkel aantrekkelijk te houden.

Met de tijd mee
‘Je moet met de tijd mee en 
steeds weer nieuwe dingen 
aanbieden. Het moet steeds 
weer aantrekkelijk zijn om bij ons 
binnen te stappen. Je moet als 
ondernemer niet steeds hetzelfde 
doen. Als ondernemer ben je altijd 
bezig. Ook op vrije dagen De win-

kel is ons leven geworden, en dat 
is helemaal niet erg. Sterker nog; 
nog steeds ga ik elke dag fluitend 
naar de winkel. Ik noem ons wel 
eens gekscherend de V&D van 
Emmer-Compascuum. Daarnaast 
denk ik dat de persoonlijke aan-

dacht echt onderscheidend is. En 
als er problemen zijn, dan lossen 
we die altijd op. We willen altijd 
eerlijk zaken doen. En gezien het 
feit dat we het nu al zo lang vol-
houden, denk ik dat ons dat heel 
goed lukt.’

Marskramer is gevestigd aan de 
Runde Zuidzijde 113 in Emmer-
Compascuum en is telefonisch 
bereikbaar via 0591 – 35 17 66. 
Zie ook de website  
www.marskramer.nl. (RegioMaga-
zine/Vincent Muskee)
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Eenvoudig je eigen bestelbus ombouwen tot zeer 
strakke buscamper met een ombouwpakket van 
camperombouwshop.nl

door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Camperen is hot. Het aantal campers in Nederland stijgt explosief. 
Veel mensen kopen een camper, maar ook steeds meer handige doe-het-zelvers kopen 
een bestelbus om daarvan hun eigen camper te bouwen. Dat wordt steeds gemakkelij-
ker dankzij de ombouwpakketten op maat van camperombouwshop.nl in Nieuw-Buinen. 
“Snel en relatief eenvoudig bouw je zelf je bestelbus om tot een superstrakke camper 
die eruitziet alsof hij in een fabriek is gebouwd”, vertelt eigenaresse Maike Kuipers

Camperombouwshop.nl biedt kant-en-klare 
ombouwpakketten op maat voor vele gang-
bare merken en types bestelbussen. “De 
sets zijn modulair. Dat betekent dat onze 
klanten keuze hebben uit diverse losse 
onderdelen zoals een keukenblok, sanitair-
kast met toilet, wandkast of zit-slaapbank. 
Daarnaast kunnen klanten kiezen voor 
een compleet pakket voor de volledige 
ombouw van bestelbus tot camper”, zegt 

Maike. 

Eenvoudig en zeer strak
Je eigen bus ombouwen tot camper was 
nog nooit zo eenvoudig. Je hoeft geen 
ervaren vakman of -vrouw te zijn om met 
de pakketten van camperombouwshop.
nl je eigen camper te bouwen. Gemiddeld 
handig is ruim voldoende. En het resultaat 
is super strak, alsof het een fabriekscamper 

is. Maike: “Ons zusterbedrijf is de professio-
nele camperbouwer Alles is Vakantie. Voor 
de bouw van deze campers gebruiken wij 
dezelfde materialen.”

“Wij onderscheiden ons in zaagwerk”, 
vertelt Maike. “Je kunt nog zo behendig 
zijn met de cirkel- of decoupeerzaag, zo 
strak als onze bouwpakketten krijg je het 
simpelweg niet.” In de werkplaats in Nieuw-
Buinen produceert camperombouwshop.
nl de bouwpakketten met een volautoma-
tische, computergestuurde zaagmachine. 
Daarvoor wordt uitsluitend lichtgewicht 
hout toegepast dat ook voor luxe jachten 
en caravans wordt gebruikt. Dit om het 
gewicht van de camper zo laag mogelijk 
te houden. Het hout is afgewerkt met een 
keiharde laag HPL in diverse houtmotieven 
en kleuren naar keuze. 

De klant geeft merk en type van de camper 
plus de maatvoering door en alles wordt 
op maat geleverd. De sets worden geleverd 
inclusief heldere, geïllustreerde installa-
tiehandleiding en alle montagematerialen 
zoals hoeken, schroeven en scharnieren. 
De materialen voor installatiewerk van gas, 
water en elektra worden niet bijgeleverd. 
“De ervaring leert dat camperbouwers op 
dat vlak dermate uiteenlopende eisen en 
wensen hebben, dat het voor ons ondoen-
lijk is om dit op maat bij te leveren”, vertelt 
Maike. 

Alle buscampers
Het gaat in hoofdlijnen om twee soorten 

sets: voor grotere en kleinere buscampers. 
In de eerste plaats levert camperombouw-
shop.nl complete sets voor de ombouw van 
kleinere bestelbussen tot camper. Denk 
hierbij aan de VW Transporter, Renault 
Trafic en Opel Vivaro. Deze ombouwset 
bestaat standaard uit een kleine keuken 
met koelkast, spoelbak, kraan en fornuis, 
een hoge opbergkast en een tafel. Optio-
neel zijn een kast met ledlicht, bedlocker, 
zit-slaapbank en hefdak. Uniek is de om-
bouwset voor grotere buscampers, zoals de 
Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, VW Crafter 
en Peugeot Boxer. Deze is elders niet of 
nauwelijks verkrijgbaar. Deze set bestaat 
uit een vast bed, hoge kasten, een zithoek 
met bankje, keukenblok met koelkast, for-
nuis, spoelbak en kraan en een grote kast 
of sanitairkast met toilet. Voor de kleinere 
campers en de grotere campers zonder 
sanitairkast biedt camperombouwshop.
nl een porta potti box in dezelfde kleur en 
uitvoering als het overige meubilair. 

Plezier
Maike: “Veel doe-het-zelvers beginnen vol 
enthousiasme aan de ombouw van hun bus 
tot camper, maar raken gedesillusioneerd 
bij de meubelbouw. Want hoe handig 
ze ook zijn, het zaagwerk is ingewikkeld 
en krijg je nooit zo mooi en strak als bij 
fabriekscampers. Dan gaat de lol eraf en 
dat kan toch niet de bedoeling zijn? Met de 
ombouwsets van camperombouwshop ziet 
je zelfgebouwde camper er zeer profes-
sioneel uit. Dat vergroot ook nog eens de 
waarde van de camperbus behoorlijk.”
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Nieuwekozijnen.eu: nu liefst 10 procent korting 
op een dakkapel!
Op zoek naar nieuwe kozijnen, deuren of een dakkapel? 
Bij Nieuwekozijnen.eu in Emmen slaag je altijd, niet in 
de laatste plaats omdat altijd maatwerk geleverd kan 
worden. ‘We zijn sinds twee jaar gevestigd in Emmen’, 
vertelt salesmanager Michel Zinkhann. Nieuwekozijnen.
eu bedient een zeer groot publiek. ‘Mensen weten ons 
uitstekend te vinden. Het voordeel van de verhuizing naar 
Emmen is vooral dat we hier veel meer ruimte hebben. Op 
die manier kunnen we klanten laten zien hoe we werken, 
en dat is precies wat we willen.’

Showroom van 2500 vierkante meter
Nieuwekozijnen.eu beschikt over een showroom van liefst 
2500 vierkante meter. ‘We laten zien hoe we bijvoorbeeld 
een dakkapel precies maken. We zijn dus zeer transparant. 
Behalve dat je bij ons altijd geschikte kozijnen, deuren en 
dakkapellen vindt, staan we ook voor de plaatsing en mon-
tage. We bieden dus een totaalconcept en gelukkig weten 
steeds meer mensen dat te waarderen’, zegt Zinkhann 
tevreden.

Persoonlijke benadering en maatwerk
Nieuwekozijnen.eu staat voor een persoonlijke benadering. 
‘In principe komen we altijd naar de klant toe. We drin-
ken een kop koffie en we geven dan altijd eerlijk en goed 
advies. En moeten we twee keer langskomen, dan doen we 
dat, ook als dit in de avonduren is. We zijn zeer flexibel en 
klanttevredenheid is voor ons bijzonder belangrijk. Verder 
hebben we een zeer sterk en hecht team. Dat alles samen 
maakt echt het verschil. Wij denken altijd met de klant 
mee. Willen ze een dakkapel van 3,64 meter breed, dan 
kan dat hier gewoon. Wij wijken dus af van de standaard-
maten. Samen met de klant kijken we naar wat de meest 
geschikte oplossing is.’

Kwaliteit
Natuurlijk levert Nieuwekozijnen.eu altijd kwaliteit. ‘Dat is 
natuurlijk het belangrijkste. Verder blijven we een open 

deuren beleid hanteren. Iedereen is hier welkom om een 
kijkje te komen nemen. In principe kunnen we in onze 
timmerfabriek alles maken. Meer dus dan alleen deuren 
of dakkapellen. Kijk, de prijzen staan vast. We proberen 
echter altijd een win-win situatie te creëren voor de klant 
en zonder onbescheiden te zijn lukt ons dat heel aardig.’

Tien procent korting
Ondertussen levert Nieuwekozijnen.eu al zo’n 400 dakka-
pellen per jaar. ‘We zijn aardig gegroeid, al is groei op zich 
geen doel. We willen namelijk altijd dezelfde service en 
kwaliteit blijven leveren. Bovendien willen we altijd snel 
kunnen handelen. Kopen mensen bij ons een dakkapel, 

dan streven we ernaar om de dakkapel binnen een periode 
van tussen de acht en tien weken te plaatsen. Ook het 
persoonlijke contact met mensen is iets dat we koesteren 
en dat wordt moeilijker naarmate je groter wordt’, zegt 
Zinkhann, die mensen graag wijst op een zeer aantrek-
kelijke actie. ‘Mensen die tot 1 mei bij ons een dakkapel 
aanschaffen, krijgen 10 procent korting van ons. Inderdaad, 
dat is zéér de moeite waard.’

Nieuwekozijnen.eu is gevestigd aan de Phileas Foggs-
traat 28 in Emmen. Telefoon: 085 - 30 312 40. Zie ook de 
website www.nieuwekozijnen.eu. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)
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Boomverzorging Noord Nederland
De beste boomverzorging van Noord Nederland!
Een boom kan heel erg mooi zijn, een 
boom kan echter ook een last zijn of een 
last worden. Mocht dit het geval zijn, dan 
is het verstandig om zo snel mogelijk con-
tact op te nemen en advies in te winnen bij 
de specialisten van Boomverzorging Noord 
Nederland in Onstwedde. Het is ondertus-
sen hét adres als het gaat om onder meer 
het verwijderen van bomen, het verwijde-
ren van boomstronken en zeker ook voor  
het verwijderen van takken. Ook is het dé 
leverancier van goedkoop en kwalitatief 
uitstekend brandhout. Behalve voor het 
laten uitvoeren van de genoemde werk-
zaamheden, kun je ook voor het beste 
advies altijd aankloppen bij dé specialist in 
Onstwedde.

Altijd een zeer scherpe offerte
Zoals gezegd kan een boom heel mooi zijn, 
maar kan het ook voor de nodige overlast 
zorgen. Een boom kan bijvoorbeeld het 
uitzicht beperken en zonnestralen tegen-
houden. Ook kan een boom in bepaalde 
gevallen voor onveilige situaties zorgen. 
Boomverzorging Noord Nederland kan je 
in dergelijke gevallen meer dan goed van 
dienst zijn. Afhankelijk van de situatie kan 
de boom dan gekapt worden. Mocht daar 
geen ruimte voor zijn, dan kunnen de spe-
cialisten van Boomverzorging Noord Ne-
derland een boom ook deel voor deel naar 
beneden halen. Boomverzorging Noord 
Nederland is er voor zowel de zakelijke als 
de particuliere markt. In alle gevallen zal al-
tijd eerst een specialist bij jou langs komen 
om de situatie te beoordelen. Vervolgens 

krijg je altijd een scherpe offerte op maat 
aangeboden en kun je snel zaken doen met 
Boomverzorging Noord Nederland.

Ook het adres voor het verwijderen van 
boomstronken
Uiteraard kun je ook voor het laten ver-
wijderen van boomstronken terecht bij 
Boomverzorging Noord Nederland. Specia-
listen frezen dan de stronk weg en dat tot 
wel dertig centimeter in de grond. Ook voor 
het verwijderen van takken doe je nooit 
tevergeefs een beroep op de specialisten 
van Boomverzorging Noord Nederland. 

Desgewenst kunnen de verwijderde takken 
meteen versnipperd worden en eventueel 
afgevoerd worden. Het is maar net wat je 
wilt, want de klant staat altijd centraal bij 
Boomverzorging Noord Nederland.

Het adres voor kwalitatief en betaalbaar 
brandhout
Ondertussen staat het bedrijf in Onstwedde 
ook al bekend als dé leverancier van kwali-
tatief uitstekend brandhout. Dit hout wordt 
standaard tegen een lage prijs aangeboden. 
Koop je brandhout bij Boomverzorging 
Noord Nederland, dan worden altijd gratis 

aanmaakhoutjes meegeleverd. Op die 
manier zal het hout altijd gemakkelijker 
branden. En zo kan Boomverzorging Noord 
Nederland een zeer breed dienstenpak-
ket aanbieden en vooral altijd maatwerk 
leveren.

Boomverzorging Noord Nederland is geves-
tigd aan de Duinweg 1A in Onstwedde.  
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via  
06 - 14 10 32 79. 

Zie voor nog meer informatie de website 
boomverzorging-noordnederland.nl
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Nijstad Handel in Stadskanaal
‘Mensen moeten lachend en tevreden zaken met ons doen’
Sander van der Waal begon in 2014 
Nijstad Handel in Stadskanaal. Drie jaar 
geleden kwam daar een tweede vestiging 
in Groningen bij. ‘We zijn gespecialiseerd 
in stalen dak- en gevelbeplating en wij 
leveren zowel op voorraad als op bestel-
ling’, zegt Van der Waal. ‘Onze producten 
worden toegepast voor nieuwbouw en 
renovatie van gevels en daken en voor 
projecten als loodsen, overkappingen, 
chaletbouw en agrarische schuren als-
mede bedrijfspanden.’

Zeer laagdrempelig
Nijstad is een afkorting van Nijkerk en 
Stadskanaal. Sander is namelijk afkomstig 
uit Nijkerk. ‘We proberen ons op verschil-
lende manieren te onderscheiden. Zo 
zijn we zeer laagdrempelig. Iedereen is 
welkom en we nemen voor iedereen de 
tijd. Of je bij wijze van spreken nou voor 

materialen voor een kippenhok komt of voor een grote 
loods. Verder zijn we altijd zeer transparant in de prijzen. 
We zijn daar eerlijk en open in. Verder helpen we de klant. 
Wat is nodig, hoe ga je te werk en welke materialen zijn 
essentieel? We kunnen heel het pakket bieden en afspraak 
is bij ons afspraak. Mensen weten precies waar ze aan toe 
zijn, wat de prijs is en wanneer ze hun spullen kunnen 
halen. We kunnen overigens ook aan de deur leveren’, zegt 
Sander.

Grote voorraad
Wat zeker ook onderscheidend is, is de grote voorraad die 
Nijstad Handel heeft. ‘Ideaal, zeker voor bouwbedrijven 
met wie we ook veel zaken doen. Moet er bijvoorbeeld 
snel een dakje of een scheidingswand geplaatst worden, 
dan kunnen ze die hier gewoon halen. Moet je producten 
bestellen, dan ben je zomaar weken verder en ben je bo-
vendien veel duurder uit.’

Tweede vestiging in Groningen
Vanuit Stadskanaal bedient Nijstad Handel de provincie 
Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. ‘Met de 
vestiging in Groningen aan het Hoendiep kunnen we ook 
Friesland en de Eemshaven beter bedienen. De vestiging 
in Groningen is een kopie van die in Stadskanaal. In eerste 
instantie heb ik er zelf anderhalf jaar gewerkt, nu zit er 
iemand anders. Weet je wat leuk is aan ons team? Dat we 
samen alles kunnen. Iedereen kan hier op de heftruck maar 
ook verkopen. Dat maakt ons sterk.’

Webshop
Nijstad Handel heeft ook een webshop, waarvan gretig 
gebruik gemaakt wordt. ‘Wat je vaak ziet is dat mensen 
door onze transparantie online meteen zien wat iets gaat 
kosten. Mooi is dat de mensen die online bestellen, vaak 
toch nog even langskomen. Ze willen toch even weten met 
wie ze zaken gaan doen. En als we dan later een foto toe-
gestuurd krijgen met een duimpje dat alles goed gelukt is, 
dan zijn wij hier tevreden. Wij willen gewoon dat mensen 
lachend en tevreden zaken met ons doen. En zonder onbe-
scheiden te zijn, dat lukt ons heel aardig.’

Nijstad Handel is gevestigd aan de Gedempte Vledder-
mond 9 in Stadskanaal en aan het Hoendiep 60 in  
Groningen. Nijstad Handel is telefonisch bereikbaar via 
0599 – 61 50 19 en 050 – 21 100 65. Zie ook de website 
www.nijstadhandel.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Verf in Emmen: ‘Bij De Voordeelmarkt koop 
je voordelig alle A-merken verf’

Ben jij toe aan een nieuw kleurtje op de muur? Breng dan een bezoek aan De Voordeel-
markt in Emmen. Filiaalleider Wilma Visscher: “Naast de meest voordelige Sikkens verf 
in de omgeving, zijn we minstens zo trots op de voordelige lijn Fitex verf.”

Vol trots en passie staat Wilma in De Voor-
deelmarkt Emmen. In deze doe-het-zelf 
winkel met de focus op verf staan kwaliteit 
en goed advies bovenaan. Met kwaliteits-
verf voor lage prijzen als basis weet Wilma 
samen met haar collega’s precies hoe jij 
jouw klus moet aanpakken.

A-merken voor een  
scherpe prijs
Je kunt altijd naar De Voordeelmarkt in Em-
men gaan voor voordelige verf en passend 

advies. Omdat wij onze klanten centraal 
willen stellen en met een gerust gevoel een 
klus laten beginnen. Of je meer ervaring 
hebt met klussen of pas net begint met zelf 
klussen; bij De Voordeelmarkt in Emmen 
denken we graag met je mee! Bij De Voor-
deelmarkt koop je voordelig alle A-merken, 
of het nu gaat om een binnenlak, beits of 
muurverf. Daarnaast vind je nog een ver-
rassend breed assortiment aan schildersbe-
nodigdheden, ijzerwaren, gereedschappen 
en meer die nodig kunnen zijn tijdens jouw 
klus.

Iedere verfkleur is mogelijk
Daarnaast beschikt De Voordeelmarkt over 
een mengservice. Dit betekent dat iedere 
gewenste kleur speciaal voor jou gemengd 
kan worden. Maak een keuze uit de kleur-
waaiers van RAL, Flexa of Sikkens, kies jouw 
grondverf, lakverf of beits en klaar is Kees! 
Zelfs voor kleuren van andere bouwmark-
ten en merken kun je bij ons terecht. 

Twijfel je over het kiezen van de juiste 
kleur? Onze verfkenners helpen je graag. 
Of nog beter: op zaterdagen werkt Jos de 
Ruiter bij ons die een opleiding volgt tot 
interieur designer. 

De Voordeelmarkt Emmen is dus jouw 
plek voor het vinden van verf, voordeel en 
advies!

Het gevoel van een  
dorpswinkel
Met een PostNL-punt en het contact met 
klanten straalt de De Voordeelmarkt Em-
men het gevoel uit van dorpswinkel. Waar 
je herkend en begroet wordt, maar ook 
grappen en deskundigheid hand in hand 
gaan. Naast het voordeel van de winkel zelf 
is De Voordeelmarkt Emmen onderdeel 
van een formule die ook online aan het 
groeien is. “Zo kun jij alvast online bekijken 
wat je nodig hebt en het klaar laten zetten 
voor afhaling. Mocht je twijfelen over jouw 
keuze dan helpen wij jou natuurlijk graag 
verder”, zegt Wilma.

Verf, pakket versturen of 
advies?
Want naast scherp geprijsde A-merken verf 
bieden we graag goed en behulpzaam ad-
vies. Zodat jij je gesterkt voelt in het maken 
van de juiste keuzes voor jouw klus. Of je 
al jaren klant bent, net komt kijken of je 
eerste klus nog op moet pakken; wij staan 
voor je klaar!

Nieuwsgierig geworden, advies nodig of 
jouw pakket inleveren? Je bent van harte 
welkom in de winkel aan de Nijbracht 35! 
We zijn geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en zaterdag 
van 09:00 tot 17:00 uur. Graag tot snel!
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Prijswinnaars Kerstlogospel 2022 bekend gemaakt
In december stond er in het RegioMagazine een kerstlogospel. Men kon door middel van 
de 111 logo’s van diverse bedrijven uit de regio Emmen op de juiste plek te zetten en daar-
bij de invullijst op te sturen kans maken op prachtige prijzen. Totaal zijn er 197 prijzen 
verloot uit de 560 inzendingen! 

De beschikbaar gestelde prijzen:
Hoofdprijzen: 4 seizoenen dekbed (90% ganzendons) t.w.v. € 549,- van Bosma Bedden, een 
onderhoudsbeurt voor de auto t.w.v. € 150,- door Autobedrijf van Dijk, een onderhoudsbeurt 
voor de auto t.w.v. € 150,- door Autobedrijf van Veggel, een inzethor voor een kunststof 
kozijn t.w.v. € 150,- van HZ Zonwering, 5x een boodschappenpakket t.w.v. € 50,- door PLUS 
Fischer, een waardebon t.w.v. € 50,- en 3x een doos met Philips led lampen t.w.v. € 50,- p.st. 
door Bouwmarkt Schoonoord, 2x een diner voor 2 personen t.w.v. € 67,90 excl. drankjes door 
ZEN Sushi & Bar, 10x een wasbeurt t.w.v. € 15,50 per stuk door Maxi Wax, een Sanitairche-
que t.w.v. € 150,- door Mooi Tegels en Sanitair, een accu schroefboormachine incl. 69-delig 
accessoirepakket t.w.v. € 200,- door Blokhut.nl, een complete poetsbeurt voor de auto t.w.v. € 
150,- door Autobedrijf HABO, 4x € 50,- speltegoed door Casino de Gouden Leeuw, een opzet 
waskom 40cm t.w.v. €175,- van Eisinga & Brands, een Unifi WiFi accespoint t.w.v. € 129,- door 
ICT Pit Stop, een alarminstallatie t.w.v. € 500,- door Maximum Beveiliging/DigiMax Beveili-
ging, 3x een meubelcheque t.w.v. € 100,- per stuk door REAS Wonen, 6x een dinerbon t.w.v. 
€ 25,- per stuk door Bistro 2.53, een spellenpakket t.w.v. € 200,- door @Verhoef, een kleine 
onderhoudsbeurt voor de auto t.w.v. € 150,- door Autobedrijf Postema, een accessoire-pak-
ket t.w.v. € 125,- door Bad Middeljans, 5x een quick-step spraymop set t.w.v. € 44,95 per stuk 
door Multi Vloer & Woonspecialist Emmen, een set Falke Thermo onderkleding t.w.v. € 140,- 
door Petstra Kampeer & Ski, een 3 daagse minivakantie met camper t.w.v. € 450,- door Bosma 
Campers, een kledingbon t.w.v. € 100,- te besteden bij een kledingzaak in Emmen door 
Ondernemersfonds Emmen Centrum en een fauteuil t.w.v. € 399,- door ’t Meubelhuus 2.0.

Daarnaast waren er nog de volgende prijzen te winnen: een waardebon van € 50,- van A.M.B. 
Kunststof Kozijnen, 10x een waardebon van € 12,50 per stuk van het Akkervarken, 3x een 
waardebon van € 10,- per stuk van Anytyme GJ Erica, 2x 2 vrijkaarten voor een film naar keu-
ze t.w.v. € 24,- van Astra Bioscopen, 3x een wintermuts t.w.v. € 15,- per muts door Autoworld 
van Boven, 3x een waardebon t.w.v. € 15,- per waardebon van Bakker Wilco, een waardebon 
t.w.v. € 50,- door Barco Lichttotaal, 5x een waardebon t.w.v. € 20,- per stuk door BBQtime.
nl, een 1-persoons 4 seizoenen dekbed t.w.v. € 99,- van Beddenspeciaalzaak Wortelboer, 
een fietshelm t.w.v. € 60,- van Biketotaal Theo Bruning, een kledingcheque t.w.v. € 25,- door 
Boerland Mode Emmen, 4x een waardebon t.w.v. € 25,- per bon door Boud’s Inn, een tegoed-
bon t.w.v. € 75,- van Bouwcenter Die Twee, 2x een uur bowlen voor max. 6 personen t.w.v. € 
25,- door Bowl & Fun Emmen, een portable Bluetooth speaker t.w.v. € 25,- van BoXXer, een 
tegoedbon t.w.v. € 25,- door Buffetrestaurant Thijs & Aafke, een waardebon t.w.v. € 50,- van 
Café De drie Paardjes, een autopoetsset t.w.v. € 50,- door Car Cleaning Joldersma, een Mestic 
Espressomachine t.w.v. € 114,95 van Caravancentrum Emmen, 2x een diner voor 2 personen 
t.w.v. € 30,- door Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant Da Xin, een cadeaubon van Cozy-
homes t.w.v. € 50,- door Colors@home Wendy, een waardebon t.w.v. € 25,- door Dames de 
Vries Mode, een decoratieve houten schaal t.w.v. € 45,- door Dé Blokhutproducent, een wijn-
pakket t.w.v. € 24,95 door De Delicatesse, 8x een waardebon t.w.v. € 12,50 per bon door De 
Gier Bloemen, een foto opname inclusief lijst t.w.v. € 50,- door De Snelprinter, een schade-
herstelpakket met spuitbus op kleur gemaakt t.w.v. € 95,- door Dregema, 2x een waardebon 
t.w.v. € 25,- per stuk door Eetcafé Groothuis, een onderhoudsbeurt voor de fiets t.w.v. € 99,95 
door Egberts Fietsen, 5x een cadeaubon t.w.v. € 20,- door Ekoplaza, een fitheidstest t.w.v. 
€ 55,- door EMfysio, een fietscomputer t.w.v. € 28,95 door Fiets-shop Harry Roosken, een 
Sigma BC 7.12 fietscomputer t.w.v. € 24,95 door Fietshuis Koen, een waardebon t.w.v. € 25,- 
door Fietsspecialist Slagter, een 3-gangen diner voor 2 personen t.w.v. € 75,- bij Flanagan’s 
Emmen, een wash & shine pakket t.w.v. € 12,50 door Garage Jans Vording, een waardebon 
t.w.v. € 50,- door Gelissen 2 Wielers, een waardecheque t.w.v. € 100,- door Greving & Greving 
Opticiens, een haardpakket t.w.v. € 50,- door Haardenspeciaalzaak Emmen, een dekbedover-
trek Rivera Maison model Croco Green 240x200 t.w.v. € 119,95 door Hake Slaapcomfort, 
3x een waardebon voor gratis uitlijnen van de auto t.w.v. € 70,- door Hans Automotive, een 
waardebon t.w.v. € 25,- door het Onderdelenhuis Emmen, een horecacheque t.w.v. € 50,- te 
besteden bij een van de leden van het oude centrum van Emmen door Het Oude Centrum, 
een 42-delige Stanley Schroevendraaierset t.w.v. € 35,99 door Hubo Emmer-Compascuum, 
2x een waardebon t.w.v. € 50,- per stuk door Hubo Erica, het familiespel Catan t.w.v. € 34,99 
door Intertoys Emmen, 2 kaarten voor FC Emmen-Excelsior (weekend 10 maart) oosttribune 
t.w.v. € 50,- door JouwHypotheek.nu, een grillplaat Inventum t.w.v. € 75,- door Keukenstudio 
Emmen, heren of dames pantoffels t.w.v. € 50,- door Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak, 2x een 
cadeaubon t.w.v. € 10,- per stuk door Kwalitaria ’t Middelpunt, een waardebon t.w.v. € 15,- 
door Kwekerij de Elzenhof, 1 kilo koffie naar keuze t.w.v. € 20,- door Leico Koffie, een spel-
lenpakket t.w.v. € 100,- door Maxistorage, 10x een cadeaucheque t.w.v. € 7,50 per stuk door 
McDonald’s, een fingerfoodmenu ‘Sticky Fingers’ voor 2 personen t.w.v. € 36,50 door Melody, 
een bitset t.w.v. € 20,- door Niels Lubbers Tuinmachines & Gereedschappen, 2x een wijnpak-
ket (witte en rode wijn) t.w.v. € 45,- per stuk door Pizzeria Ristorante Da Paolo, een 3-gangen 
diner voor 2 personen t.w.v. € 55,- per stuk door Restaurant Indian Spices, 1 maand gratis 
sporten t.w.v. € 40,- door Ron Haans Fitnesscentrum, een JVC Koptelefoon t.w.v. € 25,- door 
Schomaker TV-Audio-Witgoed, een waardebon t.w.v. € 75,- door Self Storage Excelsior, een 
derbystar voetbal t.w.v. € 42,99 door Sport-Inn Mulder, een 3-gangen diner voor 2 personen 
t.w.v. € 75,- door Steakhouse Goodfella’s, een vloeronderhoudset voor harde vloeren t.w.v. 
€ 35,- door Tapijt- & Gordijnshop Emmen, een waardebon van bol.com t.w.v. € 75,- door Te-
gelhandel Dalen, een 3-gangen diner voor 2 personen t.w.v. € 75,- door The Dinner Club, een 
borreltray t.w.v. € 19,95 door Tic Tac Deco, een waardebon t.w.v. € 25,- door Tjeerdsma Tuin-
machines & Gereedschappen, 2x een dinerbon t.w.v. € 25,- per stuk door Toby’s Steakhouse, 
2x een waardebon t.w.v. € 25,- per stuk door Tuinadviescentrum Noordbarge, een waardebon 
t.w.v. € 100,- door Tuinbeurs Nederland, 5x een waardebon t.w.v. € 10,- per stuk door Van der 
Bleek drankenspeciaalzaak, 1x drukspuit t.w.v. € 17,50 en 1x onkruidborstel t.w.v. € 17,95 en 
1x snoeischaar t.w.v. € 34,95 en 1x zakmes t.w.v. € 12,50 door Van Tuijl Tuinmachines, een 
jaarabonnement voor 2 personen t.w.v. € 55,- door Veenpark, een diner voor 2 t.w.v. € 70,- 
door Wereldrestaurant Goud, 2x een diner voor 2 personen geldig op maandag t/m vrijdag 
door Wereldrestaurant Puur, speeltegoed t.w.v. € 50,- door WIN Casino Beilen, een arrange-
ment voor 2 personen t.w.v. € 53,- door Yankee Doodle, een waardebon t.w.v. € 25,- door 
Zantingh Tweewielers en lekkernij uit de bakkerij t.w.v. € 17,50 door Zij Bakt Brood.
 
De gelukkige prijswinnaars zijn: 
L. Sikkes uit Emmen  C. Slomp en Alie Harms uit Schoonebeek
R. Mulder uit Nieuw Amsterdam  B. Hofman uit Emmen
T. De Zwart-Nijland uit Emmen  J. Lanjouw uit Emmen
J. Schuurman uit Emmen  I. Meertens uit Weerdinge
M. Tiemes uit Emmen  R. Vugteveen uit Emmen
C. van der Kolk uit Erica   G. Gringhuis uit Emmen
M. Reuvers uit Erica   J. Voorn uit Emmen
A. Hebels uit Emmen  A. Jagt uit Nieuw Amsterdam

S. Lugers uit Schoonebeek  H. Dijks-Elzing uit Schoonebeek
D. Schepers uit Emmen  A. Brandsma uit Emmen
E. Lukkien uit Klazienaveen   M. Knol-Nieborg uit Emmen
R. Dam uit Emmen  W. Germes-Iedema uit Klazienaveen 
K. Germes uit Klazienaveen   L. Bos uit Emmen
R. Soppe uit Barger-Compascuum  M. Wubbels uit Emmen
H. Eelsing uit Emmen  J. Görtz uit Erm
M. Veringa uit Nieuw Weerdinge  N. Vos uit Weiteveen
A. Ensing uit Emmen  M. Muntz uit Emmen
M. Luider uit Peize  Thom uit Emmen
A. Oostenbrink uit Emmen  S. Weitering uit Emmen
J. Siekman uit Emmer-Compascuum  H. Uneken uit Emmer-Compascuum
G. Wenneker uit Nieuw-Schoonebeek  J. Withaar uit Veenoord
R. Schoemakers uit Veenoord  J. Kuipers uit Schoonebeek
J. Kuipers uit Emmen  J. Boer uit Veenoord
M. Helmantel uit Nieuw-Amsterdam  J. H. van der A uit Nieuw-Weerdinge
Ayolt uit Klazienaveen   Annida uit Groningen
A. Mik uit Emmen  H. Fuhler uit Emmen
I.M. Rolink Peters uit Erica   R. Nap uit Emmen
M. Bakker uit Nieuw-Weerdinge  O.J. Weggemans uit Emmen
W. Hermans uit Emmen  J. Hoekman uit Emmer-Compascuum
M. Kloppenburg uit Klazienaveen   M. Woering-Bakker uit Emmen
Schoenmakers uit Emmen  A. Buiter uit Emmen
G. Strijker uit Klazienaveen   W. Blom uit Zwartemeer
R. Wehkamp uit Emmen  C. Hölscher uit Zwartemeer
P. Hemsteede uit Emmen  R. Bouman uit Barger-Compascuum
G. Leverink-Wenneker uit Nw Schoonebeek M. Savenije uit Klazienaveen 
Wisman uit Emmen  B. Santing uit Emmer-Compascuum
M. Oostingh uit Nieuw-Amsterdam  H. Feijen uit Klazienaveen 
Valke uit Zwartemeer  S. Geerts uit Klazienaveen 
R. Scholtens uit Klazienaveen   G. v/d Sluis uit Roswinkel
H. Koops uit Schoonebeek  L. v/d Hengel uit Klazienaveen 
V/d Berg uit Emmen  L. Peters en ouders uit Klazienaveen 
M.M. Bruinsma-Stanneveld uit Emmen  I. Wanders-Schoenmaker uit Nw-Amsterdam  
A. Lanjouw uit Emmen  G. Boer-Meijering uit Veenoord
B. de Groot uit Schoonebeek  J. Wesseling uit Emmen
D. Horstman uit Erica   T. Wegkamp uit Klazienaveen 
M. Jansen-Hölscher uit Emmen  T. Arendsz uit Klazienaveen  
G. Brouwer uit Emmer-Compascuum  A. Snijder-Doek uit Veenoord
E. Schipper-Hijlkema uit Emmen  K. Bloeming uit Emmen
J. Bouman uit Barger-Compascuum  G. Hoogeveen uit Nieuw-Dordrecht
N. Biesma uit Emmen  L.van der Kolk uit Erica 
R. Middeljans uit Emmen  Y. Peters uit Zwartemeer
A. Bos uit Nieuw-Amsterdam  K. Jalving uit Nieuw-Dordrecht
G. Haks uit Emmer-Compascuum  T. Renting uit Veenoord
W. Kuilder uit Emmen  I. Nieborg uit Emmen
Mw. Immink-Sulman uit Barger-Compascuum M. Faber uit Emmen
A. Stuifzand uit Klazienaveen   T. Hogenbirk uit Emmer-Compascuum
J. Hartmann uit Barger-Compascuum  P. Winter uit Emmen
J. Assen uit Emmen  A. Trip uit Emmen
M. Cuk uit Emmen  G. Schutten uit Veenoord
K. Jonkers uit Klazienaveen   J. van Dijk uit Erica 
R. Veenstra uit Erica   G. v/d Weide uit Nieuw-Amsterdam
F.T. Thole uit Emmer-Compascuum  G. Oldenhuis uit Emmen
A. Scheper uit Emmen  M. Potze uit Emmen
W. de Klein uit Emmen  K. Harms uit Schoonebeek
T. Haitel uit Emmer-Compascuum  D. Nusse uit Klazienaveen 
A. Mulder uit Nieuw-Amsterdam  E. Wever uit Emmen
Winkelman uit Nieuw-Amsterdam  Fam. Beugel uit Emmen
M.E. Bryan uit Barger-Compascuum  J. Miske uit Emmen
H. Guit uit Veenoord  J. en J. Prinsen uit Emmen
M. Nijkamp uit Hoogkerk, Groningen  T. De Hoop-Ten Brummeler uit Emmen
C. Goeree-Pomp uit Zwartemeer  E. Meijer uit Emmen
C. Pak uit Emmer-Compascuum  W. Roffel uit Emmen
E. Jeuring uit Emmen  A. Redder-Lautenbach uit Emmen
G. Klein uit Emmer-Compascuum  L. Oosting uit Emmen
G. Akkers-Meijer uit Nieuw-Amsterdam  M. Van der Laan uit Emmen
R. Geerlings uit Schoonebeek  M. Supheert uit Emmer-Compascuum
H. Bron uit Emmer-Compascuum  J. Nijkamp-Scholten uit Zandpol
C. Herbers uit Klazienaveen   Fam. Dokter uit Klazienaveen 
M. van Veggel uit Klazienaveen   J. de Wijs uit Erica 
J.H. Heidotting uit Klazienaveen   A. de Haan uit Nieuw-Amsterdam
G. Bakker uit Ruinen  J. Withaar uit Veenoord
G. Heres uit Emmen  M. Volkerts uit Nieuw-Schoonebeek
T. Schutten uit Veenoord  N. Arslan uit Emmen
M. Van Velzen-Westerveld uit Emmen  L. Waninge uit Emmen
J. Specken uit Emmen  E. Jongman uit Emmen
W. hoezen uit Emmer-Compascuum  A.G. Arling uit Emmen
M. Vos uit Klazienaveen   J. Leferink uit Nieuw-Schoonebeek
G. en E. van Dijk uit Klazienaveen   S. Hoogenboom uit Klazienaveen 
H. Zinnemers uit Emmen  P. Naber uit Emmen
A. Suelmann uit Zwartemeer  M. Lassche uit Emmen
M. Middeljans uit Emmer-Compascuum  M. van Loenen uit Emmen
N. Blaauwgeers uit Klazienaveen   H.J.G. Damen uit Zwartemeer
J. Brinkman uit Emmen  D. Blaauw uit Nieuw-Schoonebeek
L. Suelmann uit Emmen  W. Renting uit Emmen
M. Groen uit Emmen  M. Loves uit Emmen
H. Zwart uit Emmen  C. Kibirige uit Veenoord
R. Schoenmakers uit Emmen  M. Brinkman uit Emmen
V. Gerth uit Klazienaveen   M. Gerdes uit Emmen
Lasche uit Emmen    

Wij bedanken alle bedrijven voor het beschikbaar stellen van deze prijzen en wensen alle 
winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs! 

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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De Virena Autogroep in Emmen, dé Kia dealer van Emmen, houdt op 23, 24 en 25 maart een traditionele occa-
sionshow. ‘We gaan goede tweedehandsauto’s verkopen in alle prijsklassen’, belooft Gerrie Buurke, vesti-
gingsmanager van de vestigingen van de Virena Autogroep in Emmen en Winschoten. ‘We showen goede en 
betaalbare auto’s van alle merken. Zeer de moeite waard dus om een kijkje te komen nemen’, zegt Buurke.
 
Leuke attentie bij aankoop van een auto
‘Mensen die tijdens de traditionele occasionshow een 
auto kopen, krijgen een leuke attentie. Verder zijn er 
hapjes en drankjes en natuurlijk prachtige occasions’, 
zegt Buurke, die met de show voor reuring wil zorgen 
in Emmen. ‘We verkopen auto’s voor een zeer breed 
publiek. Er staan hier straks auto’s van tussen de 4.000 
en 100.000 euro. Op die manier kunnen we een brede 
doelgroep bedienen. De occasionshow vindt plaats 
tijdens onze reguliere openingstijden.’

Ook voor onderhoud en reparatie
De Virena Autogroep Emmen is ontstaan uit de 
familiebedrijven Weesepoel en Van Staalduinen. 
Beide bedrijven waren destijds een begrip in de regio 
Emmen en omgeving. ‘Wij werken nog steeds met 
dezelfde vertrouwde mensen en service. Bij ons staan 

de klanten nog echt centraal en wij hechten bijzonder 
veel waarde aan het opbouwen van een duurzame 
relatie’, zegt Buurke. Bij de Virena Autogroep koop je 
een nieuwe Kia of een occasion, kun je terecht voor 
onderhoud en reparatie en bovendien is het ook het 
adres voor het huren van een auto. ‘Met onze verhuur-
formule Autohopper kunnen mensen voordelig en snel 
een auto, bus of verhuiswagen huren.’

Nieuwe vestiging in Groningen
Ondertussen heeft de Virena Autogroep al vestigingen 
in Emmen, Stadskanaal, Winschoten, Assen en Ten 
Boer. ‘Op 1 juli openen we bovendien een vestiging 
in Groningen, op industrieterrein Driebond’, besluit 
Buurke. Virena Autogroep Emmen is gevestigd aan 
de Jules Verneweg 31 in Emmen. Zie ook de website 
virena-autogroep.nl. (RegioMagazine / Vincent Muskee)
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Autobedrijf HABO, Handelsweg 8, 7826 TC Emmen. T (0591) 625 513. www.autobedrijf-habo.nl

naar de PAAS-4-DAAGSE bij HABO!
Kom voor uw nieuwe auto

Vier dagen lang Paasvoordeel:

Heel veel 
actie, mis 
het niet!

Vrijdag 

7 
april

09.00 - 17.00 u.

Zaterdag 

8 
april

09.00 - 17.00 u.

2e Paasdag 

10
april

12.00 - 16.00 u.

Donderdag 

6 
april

09.00 - 17.00 u.

Tot wel

€ 1.000,-
PAAS
KORTING

AAngeboden door 
Autobedrijf HABO

Diner
bon

Dinerbon voor twee 
te besteden bij 

Proeflokaal
Bregje in Emmen
bij aankoop auto!
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Jouw Hypotheek: ook voor het verduurzamen
van de woningen
Geen woorden maar daden
Bij Jouw Hypotheek in Emmen kloppen ze zichzelf liever niet op de borst. Liever 
wijzen de hypotheekadviseurs Henk Eising, Herm Eising en Dirk Buwalda mensen op 
de reviews op Advieskeuze.nl. Want daar zijn ze wél trots op. ‘Wij hechten toch al erg 
veel waarde aan de mening van onze klanten. Dát is onze barometer’, zegt het drietal in 
koor. Jouw Hypotheek is overigens ook het adres voor het financieren van de verduur-
zaming van een woning. ‘Laten we eerlijk zijn, er wordt veel gepraat over het verduur-
zamen van de woning. Aan de andere kant leven er bij de mensen heel veel vragen hoe 
dit op een verantwoorde manier gefinancierd kan worden. Wij kunnen mensen ook in 
dat opzicht prima van dienst zijn.’

Reviews op Advieskeuze.nl
Je kunt er niet omheen. Jouw Hypotheek 
is een concept dat bedacht is door Henk 
Eising, oud eigenaar van diverse vesti-
gingen van De Hypotheker. Hij zou vier 
jaar geleden aanvankelijk drie dagen per 
week besteden aan het nieuwe concept. 
Zou, want ondertussen blijkt het concept 
een schot in de roos. Gevraagd naar de 
reden van dit succes, verwijst Henk naar 
alle positieve reacties op Advieskeuze.nl. 
‘Uit mijn mond zul je niet horen hoe goed 
we wel zijn . We zijn wat dat betreft echte 
Drenten “doe maar gewoon, want dan doe 
je gek genoeg”. Het is aan de klant om ons 
concept en onze werkwijze te beoordelen. 
Op Advieskeuze.nl vind je de reviews en 
die zijn inderdaad erg positief’, zegt Henk. 

Wie de reviews leest, weet genoeg. Uit al-
les blijkt dat beide heren Eising en Buwalda 
de klant op de best mogelijke manier ont-
zorgen. Hoe dan ook en wanneer dan ook. 
Geen woorden, maar daden dus. Het is een 
werkwijze die louter positieve (betrouw-
bare) reacties oplevert.

Financieren van verduurzaming van de 
woning
Een wellicht nog goed bewaard geheim is 
dat je ook altijd bij Jouw Hypotheek aan 
kunt kloppen als je denkt aan het verduur-
zamen van de woning. ‘Je hoort het overal. 
Mensen weten niet waar te beginnen en 
hoe ze dit kunnen financieren. Wij kunnen 
mensen daar nadrukkelijk bij helpen, en dat 
op verschillende manieren. Natuurlijk is het 
energiezuiniger maken van de woning een 
investering. Je maakt directe kosten, kosten 
die je na een bepaalde periode echter 
hebt terugverdiend door lagere energielas-
ten. Met het investeren in duurzaamheid 
verhoog je bovendien de waarde van de 
woning.

Het verduurzamen van een woning kan 
meteen na aankoop, maar is ook mogelijk 
voor mensen die al enige tijd in hun wo-
ning wonen. We passen dan simpelweg de 
lopende hypotheek aan.’

Energiebespaarbudget
Moeiteloos sommen de drie adviseurs de 

mogelijkheden op. ‘ Waar we de mensen 
graag op willen wijzen is bijvoorbeeld het 
Energiebespaarbudget. Kies je een hypo-
theek met of zonder Nationale Hypotheek 
Garantie, in beide gevallen biedt een aantal 
banken extra budget aan om de woning te 
verduurzamen. Nadat jij jouw huis gekocht 
hebt, krijg je de tijd om te kijken naar de 
voor jou meest interessante maatregelen. 
Daar krijg je één tot twee jaar de tijd voor.’

Passende oplossing
Andere opties waarmee Jouw Hypotheek je 
bij kan helpen zijn onder meer een energie-
bespaarlening en een persoonlijke lening. 
‘Lukt het niet binnen een reguliere hypo-
theek, dan zijn er echt voldoende manieren 
om concreet met de verduurzaming van de 
woning aan de slag te gaan’, zeggen Herm, 
Henk en Dirk. ‘Wij kunnen mensen helpen 
met een passende oplossing. Wat die juiste 
oplossing is, is uiteraard afhankelijk van 
jouw persoonlijke situatie. Laat duidelijk 
zijn dat wij mensen heel graag helpen zoe-

ken naar een passende oplossing. Want die 
is er gewoon altijd.’

Gratis bespaarcheck!
Tot slot nog een leuk extraatje! Gratis 
bespaarcheck. Jouw Hypotheek is landelijk 
aangesloten bij een franchiseorganisatie en 
heeft in dat kader een samenwerking met 
een aantal partijen, die bij de desbetref-
fende woning een bespaarcheck uit komen 
voeren en een adviesrapport opmaken. Via 
Jouw Hypotheek brengt dat adviesrapport 
geen kosten met zich mee, maar weet je 
wél meteen waar het laaghangende fruit 
hangt en kun je snel beginnen met ver-
duurzamen.

Jouw Hypotheek is gevestigd aan de 
Hoofdstraat 154 in Emmen. Telefoon:  
0591 - 23 93 45 en e-mail:  
henk@jouwhyptheek.nl. Zie ook de 
website www.jouwhypotheek.nl.
 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Duma Isolaties in Ter Apel
‘Door goed te isoleren kun je meteen energie besparen’
Iedereen zoekt tegenwoordig manieren om te besparen 
op de torenhoge energierekening. Een goede manier om 
dit te doen, is het goed (laten) isoleren van de woning. 
Duncan May uit Ter Apel is onlangs een eigen bedrijf 
begonnen: Duma Isolaties. ‘Mensen kunnen bij mij terecht 
voor het isoleren van de vloer, het dak en de spouwmuur. 
Door goed te isoleren kun je al heel snel besparen op de 
energierekening’, zegt Duncan.

Forse besparingen
Duncan is een geboren ondernemer. ‘Dat ik een eigen be-
drijf zou beginnen, zat al langer in mijn achterhoofd. Nadat 
ik me eerst verhuurde voor isolatieklussen, doe ik nu dus 
klussen vanuit mijn eigen bedrijf. En dat gaat prima. Ik krijg 
het steeds drukker. Het is nu overigens ook zeer de moeite 
waard om te gaan isoleren. Je kunt nu namelijk gebruik ma-
ken van aantrekkelijke subsidies. En vergeet niet dat je al 
meteen nadat ik de woning geïsoleerd heb, je al profiteert 
van forse besparingen’, zegt Duncan.

De voordelen van een goed geïsoleerde woning
Het bijvoorbeeld laten isoleren van de vloer heeft talloze 
voordelen. ‘Je kunt gewoon heel behoorlijk besparen op 
energie. Verder wordt de vloer door isolatie ook warmer 
en heb je dus minder last van koude voeten. De vloer zelf 
wordt ook warmer en de waarde van de woning stijgt. Ik 
heb ondertussen al ervaren dat heel erg veel huizen slecht 
geïsoleerd zijn. De warmte waait er zo weer uit en soms is 
het in de kruipruimtes warmer dan boven. Is je huis minder 
goed geïsoleerd, dan krijg je het bovendien minder gemak-
kelijk warm in jouw huis en blijft het dus ook aangenamer 
in de woning.’

Passende oplossing
Duncan is ambitieus. ‘Natuurlijk wil ik in de toekomst 
zeker nog groeien. Dat is wel een droom van me, om 
een groot bedrijf te hebben. Aan de andere kant vind ik 
kwaliteit leveren echt belangrijk. Ik denk ook dat ik me 
daarin onderscheidt ten opzichte van andere bedrijven die 

isolatiewerkzaamheden aanbieden. Die kwaliteit wil ik ook 
altijd blijven bieden. Mensen kunnen bij mij zelf keuzes 
maken in de wijze van isoleren. Daardoor kan ik iedereen 
met elk budget prima van dienst zijn, want er is altijd een 
oplossing mogelijk. Ik richt me voorlopig op particulieren 
en het ondernemerschap bevalt me prima. Ik ben nog jong 
en vind het geweldig dat ik nu al een eigen bedrijf heb. Ik 

kan iedereen prima van dienst zijn. Als mensen mij bellen, 
dan maken we snel een afspraak en dan kunnen we samen 
opzoek naar de beste oplossing.

Op zoek naar een specialist in vloer-, dak- en spouwmuur-
isolatie? Neem dan contact op met Duma Isolaties via  
06 - 21 32 79 27. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om zaken te gaan 
doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van 
vloerverwarming, en dat in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming mag 
ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste 
producten en kunnen de drie montageteams ondertussen 
beslist als specialisten omschreven worden. Deze specia-
listen, actief in Groningen, Friesland en Drenthe, kunnen 
vloerverwarming aanleggen in cement en betonvloeren, 
maar kunnen ook vloerverwarming aanleggen op een 
houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink wat concurrentie op 
de markt. Er zijn echter een groot aantal redenen waarom 
je juist voor ons zou moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing. 
‘Kies je voor ECOtherm, dan kies je voor een optimale 
warmteverdeling en maak je gebruik van energiezuinige 
lage-temperatuurverwarming. Onze werkwijze is geschikt 
voor zowel cementen, betonnen en houten vloeren en als 
wij de vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd al 
meteen een stuk korter waardoor het sneller warm wordt 
dan wanneer je vloerverwarming op traditionele wijze aan 
laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmings-
water zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwik-
kelde freesmachine is de radius van elke bocht die wij 
frezen identiek. Hierdoor is de doorstroming bij elke groep 
vloerverwarming gelijk en geeft hierdoor een gelijkma-
tige opwarming.  Kies je voor onze diensten, dan krijg 
je bovendien te maken met een vaste prijs. Je krijgt dus 
achteraf niet te maken met meerwerk kosten’, zegt Eelsing, 
die overigens op zoek is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik 
wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 
die bij ons willen werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar 
handjes, maar naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met 
zijn product zowel een certificering heeft vanuit het HLK in 
Stuttgart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk 
van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelfvoorzie-
nend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen stroom van 
de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s beschik-
ken over een eigen aggregaat waardoor wij niet afhankelijk 
zijn van een goede netstroom aansluiting van de klant. 
Zelfs met onze auto’s onderscheiden we ons dus nadrukke-
lijk van de andere bedrijven. Dat is bij ons wel anders’, zegt 
Eelsing, die verder laat weten dat er standaard tien jaar 
garantie geldt op de aanleg van vloerverwarming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.
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Willem Meijer, voorzitter ‘Het Oude Centrum’ in Emmen
‘Veel mensen weten niet hoe mooi het oude
centrum van Emmen is’
Hij hoort het nog best vaak. Toeristen die naar Emmen komen en dan 
wel De Weiert kennen, maar niet het oude centrum van Emmen. En 
dat is jammer, want het oude centrum heeft ontzettend veel te bie-
den, zo vindt ook Willem Meijer, voorzitter van winkeliersvereniging 
‘Het Oude Centrum’. ‘Alle speciaalzaken zitten in het oude centrum. 
Wij hebben hier praktisch geen grote ketens, 95 procent is zelf eige-
naar. We hebben hier alles; van stoffeerderij tot de beste brillenzaak 
van het land en van een bloemenzaak tot de grootste pannenzaak van 
Nederland met een koninklijk predicaat’, zegt Meijer terecht.

Activiteiten
Willem Meijer, wie kent hem niet? 
Hij was lang raadslid van de PvdA 
en toen hij stopte met zijn raads-
werk werd hij vrijwel meteen door 
winkeliersvereniging ‘Het Oude 
Centrum’ gevraagd om voorzitter 
te worden. Daarvoor was hij al 
verantwoordelijk geweest voor de 
zeer succesvolle verbinding Erica 
– Ter Apelkanaal en van daaruit is 
hij nog steeds een veelgevraagd 
spreker in binnen- en buitenland. 
‘Om het oude centrum te laten 
bruisen, organiseren we zeer re-
gelmatig activiteiten en doen we 
er alles aan om de aandacht op dit 
deel van het centrum te vestigen’, 
zegt Meijer. 

Vogelhuisjes, ijsbaan en bootjes
‘Het Oude Centrum’ staat er niet 
voor niets goed op. Het centrum 
is groen geworden en door de 
komst van vogelhuisjes - ook 
een initiatief van Meijer - weten 

ook vogels de weg naar dit deel 
van Emmen weer te vinden. ‘We 
moeten het doen met een klein 
budget, en dus is creativiteit ge-
vraagd. Ik weet nog wel dat ik op 
zomaar een zondagmorgen met 
het idee kwam om vogelhuisjes in 
het oude centrum te gaan plaat-
sen. Binnen twee uur en na het 
versturen van één appje waren 
er al 110 van die huisjes geadop-
teerd. Ze maken het oude centrum 
nóg mooier’, weet Meijer, ook 
verantwoordelijk voor de komst 
van een ijsbaan op de warmste 
dag van het jaar en bootjes in een 
waterbassin in het oude centrum 
in Emmen.

Herbeleven van de trouwdag
‘Ik kom overal. Zo was ik laatst in 
Straatsburg bij de opening van 
een winkelcentrum. Ik heb in Oot-
marsum en andere plaatsen in ons 
land gewerkt aan winkelcentra 
en kom in heel Nederland. Daar 

doe je ideeën op. Je hoeft het 
wiel niet altijd zelf opnieuw uit te 
vinden immers’, zegt Meijer, die 
zegt dat er vanaf mei weer leuke 
nieuwe activiteiten op de agenda 
staan. ‘We zijn met verschillende 
dingen bezig. Tipje van de sluier? 
Mensen kunnen in het oude cen-
trum dit jaar hun trouwdag nog 
eens herbeleven. Dus met een 

nieuwe jurk en pak, met foto’s en 
met een trouwambtenaar en een 
diner. En dat allemaal in het oude 
centrum. En zo hebben we meer 
leuke ideeën voor dit jaar’, belooft 
Meijer alvast.

Betaald parkeren
Een ding stuit Meijer en zeker 
ook de winkeliers in het oude 

centrum nog steeds tegen de 
borst. ‘Dat is betaald parkeren in 
de openbare ruimte. Je hoeft daar 
nergens in de gemeente Emmen 
voor te betalen, behalve hier. Daar 
balen we samen nog steeds van 
en samen met Vlinderstad willen 
we nog steeds proberen om dit 
te veranderen.’ (RegioMagazine/
Vincent Muskee)
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