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NIEUW IN KLAZIENAVEEN:

COZY HOMES
Kijk op pagina 3!

VASTE PLANTEN BIJ KOUDENBURG!  Zie pagina 36!

Multi Vloer Emmen: woonspecialist in 
breedste zin van het woord

EMMEN – Multi Vloer Emmen aan de Zuidbargerstraat 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 25!
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Nieuw in Klazienaveen: Cozy-Homes
KLAZIENAVEEN – Sfeervol wonen: dat is waar het bij de 
gloednieuwe woonwinkel Cozy-Homes aan de Mizar in 
Klazienaveen om draait. De winkel is net geopend. 

door Eline Lohman

Het was al langer een droom van broer en zus Hendry en 
Wendy de Jonge om de huidige woonzaak Colors@home 
Wendy uit te breiden en nu kwam het er eindelijk van. Het 
pand naast de zaak kwam te koop en er werd niet getwij-
feld: Hendry en Wendy kochten het winkelpand, braken de 
muur door tussen Colors@home Wendy en de nieuwe zaak 
in en daarmee was Cozy-Homes geboren. Zeer recent werd 
de nieuwe winkel geopend.

Maar voor het zover was, moesten er nog aardig wat werk-
zaamheden verricht worden, vertelt Hendry. ,,We hebben 
veel gedaan. Het pand was helemaal casco opgeleverd, 
dus we konden het naar eigen smaak maken. Dat hebben 
we zeker gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat het een 
echte belevingswinkel is – geen gewone meubel- of acces-
soirezaak, maar een winkel waar je komt voor de sfeer. En 
natuurlijk voor de leuke producten. Alles om je huis mee te 
decoreren, is te vinden bij Cozy-Homes. Het gaat dan om 
meubels en woonaccessoires, die net even wat anders zijn 
dan anders.”

Zo komt het dat er bij Colors@home Wendy producten als 
vloeren, gordijnen en behang te vinden zijn en bij Cozy-
Homes woonproducten zoals kleine meubels, lampen, 
tafeltjes, decoratie-items, kunstbloemen, gekke behan-
getjes en vazen. Ofwel: alles om je huis mooi mee in te 
richten. Daar hebben steeds meer mensen oog voor, merkt 
Hendry. ,,Mensen hebben behoefte aan iets leuks voor 
in huis. Maar dat niet alleen, want klanten willen ook die 
beleving. Daarom doen we er bij Cozy-Homes alles aan om 
veel sfeer in de nieuwe winkel te brengen.

Hendry en Wendy – de tweede generatie die aan het roer 
staat van het bedrijf - weten waar ze het over hebben, 
want het familiebedrijf bestaat al 45 jaar en daardoor is er 
veel kennis in huis op het gebied van woninginrichting en 

alles dat daarbij komt kijken. In die tijd hebben zij samen 
met hun team al vele klanten in Emmen en omstreken 
geholpen om van hun huis een thuis te maken. Een interi-
eur dat perfect bij je past is namelijk heel belangrijk! Wie 
benieuwd is naar de nieuwe winkel in Klazienaveen, is van 
harte welkom om langs te komen bij Cozy-Homes, om zo 

met eigen ogen te zien dat winkelen voor producten in 
huis een echte beleving is, zeg maar gerust een belevenis. 
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een Personal Shop-
per, die je helemaal kan begeleiden. Een voorproefje van 
wat Colors@home Wendy allemaal te bieden heeft, is te 
vinden op de website www.colorsathome-wendy.nl
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“Steeds meer mensen weten ons te 
vinden voor het glazenwassen”

KLAZIENAVEEN – Als jonge ondernemer heeft Milos uit Klazienaveen een 
goede maar ook harde leerschool meegekregen van zijn vader waarin hard 
werken een belangrijk onderdeel was! In 1994 heeft zijn vader het schoon-
maakbedrijf opgezet en hielp Milos daar als kleine jonge al vaak mee om 
een zakcentje te verdienen. 
 
“Natuurlijk is het heel erg leuk om 
met je vader op pad te gaan”, verteld 
Milos, “maar ook een leerschool waar 
hard gewerkt moest worden. Op late-
re leeftijd ben ik als vaste medewer-
ker begonnen in het schoonmaakbe-
drijf van mijn vader. Helaas werd hij 
enkele jaren later ongeneeslijk ziek 
en is hij aan de gevolgen daarvan 
overleden. 

Vanaf dat moment heb ik het bedrijf 
overgenomen. Sindsdien zijn wij 
uitgegroeid tot een gezond en kwa-
litatief hoogwaardig schoonmaak-
bedrijf met een breed pakket aan 
diensten op het gebied van alle soor-

ten schoonmaakwerkzaamheden, 
zoals: Glazenwassen (particulieren en 
bedrijven), gevelreiniging, dakgoten 
en windveren reinigen, dakreiniging, 
impregneren, schoonspuiten van 
uw terras en/of oprit, bouwschoon 
opleveren van huizen en panden, 
reinigen van huizen en panden, graf-
fiti verwijderen en reinigen van zon-
nepanelen. 

Ook zijn wij naast al die werkzaam-
heden  een toonaangevend bedrijf  
in de agrarische sector. Kortom, wij 
nemen met Opti reiniging & Service 
al uw schoonmaakwerkzaamheden 
uit handen voor een goede prijs/ 

kwaliteitsverhouding, zodat u daar 
geen omkijken naar heeft! Service, 
klantgerichtheid en kwaliteit zijn bij 
ons vanzelfsprekende voorwaarden 
waarbij ons bedrijf zich duidelijk on-
derscheidt van andere schoonmaak-
bedrijven. 

Neemt u snel eens een kijkje op onze 
Facebookpagina/optireiniging of 
stuur ons een email naar: 
info@optireiniging.nl en vraag 
vrijblijvend een offerte aan of u kunt 
ons telefonisch bereiken op nummer: 
+31 (0) 591 232 569 of +31 (0)6 
543 280 91. We zijn gevestigd op de 
Oosterbracht 18 A in Emmen. 

Wij zijn te bereiken van maandag t/m 
zaterdag van 8:00 tot 17:00 uur. Kwa-
liteit en klanttevredenheid staan bij 
ons hoog in het vaandel”,aldus Milos 
van Opti reiniging & Service. 
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Hoving Duurzaam verzorgt Betaalbaar Maatwerk
Sinds 1 april 2018, bieden we een totaaloplos-
sing voor de verduurzaming van uw woning of 
bedrijfspand. We schuiven bij de klant aan tafel om 
duidelijk te krijgen wat u kunt en wilt verduurza-
men.

Veel te vaak gebeurd het dat iemand zonnepanelen 
besteld en deze op het dak laat leggen omdat de 
buurman het ook heeft gedaan. Maar eigenlijk is het 
plaatsen van zonnepanelen maar een deel van de 

oplossing om te verduurzamen. Vaak wordt in het 
gesprek aan tafel duidelijk dat er eigenlijk toch ook 
wel bespaard moet worden op het gasverbruik. Zodra 
we “proeven” dat iemand toch iets verder wil gaan 
dan alleen zonnepanelen, schakelen we over op het 
totaaladvies. Het totaaladvies begint bij een goed ge-
sprek over de mogelijkheden. Als we de wensen heb-
ben geïnventariseerd zorgen we meestal dat een EPA 
(Energie Prestatie Advies) uitgebracht wordt. Dit ad-
vies gebruiken we vervolgens als leidraad om tot een 

totaaloplossing te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat isolatie de meest logische maatregel is om mee 
te beginnen. Op deze manier kijken we wat bespaard 
kan worden op het gasverbruik. Wilt u daarnaast een 
alternatief voor het verwarmen van uw woning? In 
dat geval kan de adviseur ook precies berekenen wat 
er nodig zal zijn. Zo ontvangt u van ons een totaal 
advies voor bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp 
en zonnepanelen.

We bieden dus een totaaloplossing die we samen-
stellen met de klant. Hiervoor gebruiken we ook ons 
netwerk. Denk aan isolatie, kunststof kozijnen of 
dubbel glas. We ontzorgen de klant geheel. Wat we 
verder nog voor u kunnen betekenen? Aanmelding 
bij de netbeheerder, terugvragen van btw en assiste-
ren bij de aanvraag van financiering of subsidie.

Dit noemen wij nu Betaalbaar Maatwerk. Meer we-
ten? Bel ons gerust op 0591-212119 of kijk eens op 
www.hovingduurzaam.nl
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Momenteel is de huizenmarkt overspannen. De prijzen 
stijgen elke maand, het aanbod wordt krapper, de vraag 
is groot en het vinden van een leuke woning is moei-
lijker dan ooit. De huizen gaan als warme broodjes 
over de toonbank. Er wordt gedacht dat iedereen in 
de huidige markt een huis kan verkopen. De ham-
vraag is of u dan ook de juíste koper aan de haak 
heeft geslagen? Komt u niet achteraf voor een 
grote teleurstelling te staan door verkeerde 
verwachtingen, onduidelijke processen of 
wellicht tegenstrijdige belangen? Wie kan 
hierbij uw belangen, als verkoper, beter 
behartigen dan uw eigen makelaar. 

Teleurstelling of succes?
Het sluiten van een koopovereen-
komst is namelijk meer dan het 
afspreken van alleen de koop-
som. Vele aspecten spelen mee 
waaronder de aanvaarding en 
overige voorwaarden waaron-
der de deal wordt gesloten. 
Moet een koper misschien 
nog een eigen huis ver-
kopen? Heeft de koper 
eraan gedacht gedegen 
financieel advies in te 
winnen? Moet het huis 
wellicht nog bouwkundig 
gekeurd gaan worden? 
Al deze voorbehouden 
kunnen van doorslagge-
vend belang zijn voor het 
vinden van de juiste koper 
en het überhaupt laten 
slagen van een deal. Wij 
zijn er om teleurstelling te 
voorkomen en een succes 
van de verkoop van uw 
huis te maken.

Makelen is een vak
In Nederland is het makelen een vrij 
beroep. Dat klinkt alsof je zo even uit de 
losse pols een huis kunt verkopen. Iedereen 
kent wel een verhaal uit zijn of haar omgeving 
van een vriend, oom of ouder die tijdens een feestje het huis 
heeft verkocht. Het proces dat achter een dergelijke "deal" vandaan komt 
dient in goede banen te worden geleid. Het gehele verkoopproces wordt 

in de meeste gevallen door een makelaar afgewikkeld. Simpelweg omdat 
makelen een vak is! In Nederland zijn vrijwel alleen register-ma-

kelaars aan het werk die een jarenlange opleiding hebben 
gevolgd en ook jaarlijks permanente educatie moeten vol-

gen. Marktkennis is ook een onontbeerlijke voorwaarde 
om ons vak goed uit te kunnen oefenen. In tegenstel-

ling tot veel andere Europese landen zoals o.a. Duits-
land en Spanje is in Nederland het makelaarsvak 

op een heel andere level gebracht. Uiteraard blijft 
het vinden van een makelaar die écht bij u past 

een zeer persoonlijke overweging. 

Vrijblijvend advies
Mocht u van plan zijn om te gaan ver-

huizen is het verstandig om advies op 
meerdere vlakken in te gaan winnen. 

Benader uw financieel adviseur om 
uw mogelijkheden en onmoge-

lijkheden in kaart te krijgen. Uw 
makelaar is ook een zeer be-

langrijke schakel in deze fase 
van het traject aangezien de 
makelaar u helder kan advi-
seren over, onder andere, de 
marktwaarde van uw huis. 
Een belangrijk aspect is ook 
om een juist beeld te krijgen 
van wat slim is, eerst verko-

per of juist eerst kopen? 
Uw makelaar kent 

als geen ander 
het sentiment 
in de markt 
en is dan ook, 
bij uitstek, de 
aangewezen 
partij die u 
hierover pro-
fessioneel 
kan advise-
ren. 

Mocht u nu of 
in de toekomst 

verhuisplannen 
hebben neem dan 

gerust contact met 
ons op. Wij komen vrijblijvend bij u langs met een objectieve blik én een 
gedegen advies om waarde toe te voegen.
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Brood zoals de natuur het bedoeld heeft!
Een stevige boterham is gezond en zorgt 
voor nieuwe energie. Wie bij Ekoplaza 
zijn brood koopt, zet zijn tanden in een 
gegarandeerd natuurproduct zonder 
kunstmatige kleur- geur- en smaakstoffen. 
Ook chemische en synthetische 
hulpstoffen ontbreken. Brood gemaakt 
met 100% biologische grondstoffen, puur 
natuur! 

Huisbakker
Ekoplaza is trots dat ze Bakkerij Verbeek 
uit Brummen huisbakker mag noemen. Het 
bedrijf is sinds de jaren ‘80 marktleider als 
het gaat om biologisch brood. Het bedrijf 
is bovendien licentiehouder van het Eko-
keurmerk. De ronde ouwel, meegebakken 
op het brood, biedt de garantie dat het 
brood vervaardigd is uit producten van 
gecontroleerde biologische teelt. ‘Elk 
brood wordt handmatig gekneed en elke 
taart door de banketbakker persoonlijk 
klaargemaakt. Dit in tegenstelling tot de 
industriële bakker waar machines een 
belangrijk deel van het werk uitvoeren. 
Vakmanschap is bij Verbeek nog 
meesterschap en dat proef je direct’ aldus 
winkeleigenaar Lieslot Adams van Ekoplaza 
in Emmen.  

Alles in huis
De winkel in hartje Emmen heeft alles 
in huis wat je van een supermarkt mag 
verwachten. Van vlees tot wasmiddelen 
en van doucheschuim tot (verantwoord) 
snoepgoed. ‘Bovendien,’ zo legt Lieslot 
uit, ’werken we zoveel mogelijk zonder 
plastic en weekmakers zoals bpa. Dat houdt 
meer in dan het schrappen van het plastic 
tasje. Brood en koek wordt bijvoorbeeld 
verpakt in bpa-vrij plastic of een andere 
composteerbare verpakking.’ 

Honderden soorten brood
De onderneming aan de Wilhelminastraat 
in hartje centrum heeft een rijke keuze 
aan brood. Lieslot; ‘Bij ons heb je de 
keus uit honderden soorten brood. 
Vanzelfsprekend het bekende bruin- en 
volkorenbrood, maar ook de gerstebol, 
of een tarwe-rijst-sesambrood.’ Het zijn 
maar enkele voorbeelden van de ruime 
keuze bij Ekoplaza. ‘Oh ja, vergeet ook de 
Dubbel Desem Donkere Roggepunt niet, 
een brood vol ijzer en kalium. Een prima 
keuze als je minder koolhydraten wilt eten. 

Echt lekker en hartstikke gezond,’ aldus de 
enthousiaste winkeleigenaar. Ze nodigt de 
nieuwgierige broodeter dan ook van harte 
uit om de broodafdeling van Ekoplaza te 
komen bekijken en ter plekke te proeven.  
Brood voor nog geen twee euro
Biologisch brood is niet alleen erg gezond, 
maar smaakt ook nog eens perfect.  

Het is een echt hoogstaand product dat 
niet iedereen kan maken. Daar is een grote 
dosis vakmanschap voor nodig. Gelukkig 
hebben de bakkers van Verbeek uit 
Brummen die kennis en kunde in huis. Dat 
kwaliteit niet per se duur hoeft te zijn, blijkt 
uit de broodaanbiedingen van Ekoplaza 
Emmen.  

Elke week is er een heel brood voor 
nog geen twee euro in de aanbieding. 
Onze medewerkers vertellen u graag 
alles over het brood van de week, maar 
vanzelfsprekend ook over de vele andere 
soorten uit ons assortiment,’ besluit Lieslot. 

www.ekoplaza.nl

DEZE WEEK VOOR 1,99: 
DE BOERENHAVERBOL

De haver voor deze  lekkere boerenbol 
krijgt ruim de tijd om de optimale structuur 

en smaak te ontwikkelen. 

Volgens oude receptuur met de zoetpan, worden 
de hele haverkorrels gemengd met water en 10 tot 
12 uur in de oven gegaard. Daarna wordt de haver 

gemengd met de rest van het deeg en wordt het op 
de ovenvloer gebakken.
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Bijzondere én gewone planten voor uw tuin haalt 
u bij Kwekerij de Elzenhof in Roswinkel
Els van Kooten groeide op in het groen, alles wat groeit en bloeit heeft al van kleins 
af aan een grote aantrekkingskracht op haar. Niet zo raar dus dat ze zich alweer jaren 
geleden in Roswinkel vestigde en begon met het kweken en de verkoop van haar eigen 
planten. Bij Kwekerij de Elzenhof vindt u niet alleen gangbare groeiers en bloeiers maar 
ook hele bijzondere. 

“Een geranium of ridderspoor kun je 
tegenwoordig overal kopen.” aldus Els. 
“Maar een Judasboom of bijzondere 
Pimpernel kom je niet bij ieder tuincentrum 
of supermarkt tegen. Toen ik me in 
Roswinkel vestigde en begon met de 
kwekerij ontdekte ik dat het klimaat hier 
wat anders is dan in Hilversum waar ik tot 
dan toe woonde. Het waait hier af en toe 
flink en in de winter kan het bizar koud zijn 
op het platteland en dus wilde ik vooral 
ook planten verkopen die goed bestand 
zijn tegen wind en kou.” 

Els volgde haar opleiding aan de 
tuinbouwschool, deed daarna een 
hoveniersopleiding en voltooide later nog 
een cursus ontwerpen en beplantingsleer 
in Boskoop. Uiteindelijk ging ze aan de slag 
bij Krijn Spaan, een bekende kweker en 
hovenier in Kortenhoef. “Toen ik bij hem 
ging werken dacht ik dat ik al heel wat wist 
maar man, wat heb ik nog ontzettend veel 
van hem mogen leren. Haalden we planten 
uit een border bij tuinrenovatie, dan moest 
ik de soorten benoemen aan de hand van 
het wortelgestel. Dat lukte in het begin 
natuurlijk helemaal niet.” Bij het inrichten 
van een tuin wordt er volgens Els vaak 
niet goed nagedacht over welke plant voor 
welke plek in de tuin geschikt is. Gevolg 
hiervan is dat deze niet mooi tot bloei komt 
of uiteindelijk gewoon sterft. Daarom geeft 

Els altijd een goed advies en komt ze ook 
graag bij haar klanten thuis om de tuin te 
bekijken. “Mensen komen vaak naar de 
kwekerij met foto’s van hun huidige tuin 
en natuurlijk kan ik op basis daarvan wel 
al wat advies geven maar op die foto’s zie 
je dan bijvoorbeeld niet die grote boom in 
de tuin van de buren die flink wat schaduw 
veroorzaakt. Dat is dan weer iets om 
rekening mee te houden qua beplanting.” 
Door een goed plan op te stellen voor de 
beplanting kun je ervoor zorgen dat er het 
hele jaar door groen of kleur in de tuin 
te zien is. “Ik ben zelf bijvoorbeeld een 
liefhebber van heesters, ze geven body en 
structuur aan de tuin en een toverhazelaar 
of winterjasmijn bloeien in de winter ook.” 

Alle planten die Els verkoopt worden 
gekweekt in een goed formaat pot. “Als 
mensen een plant komen kopen dan 
moeten ze ook echt met iets naar huis gaan 
en niet het idee hebben dat ze een stekje 
gekocht hebben. Ze komen dus thuis met 
een fatsoenlijke plant voor een fatsoenlijke 
prijs.” Bent u op zoek naar een bepaalde 
plant en heeft Els deze op dat moment 
ook niet? Dan kunt u deze bestellen of 
Els voor u op zoek laten gaan. U vindt op 
het terrein van de kwekerij overigens niet 
alleen planten voor uw tuin maar ook een 
ruime keuze in prachtige aardewerk potten 
die vanuit Azië geïmporteerd worden. De 

potten zijn geglazuurd zodat ze het hele 
jaar buiten kunnen blijven staan. 

De afgelopen jaren organiseerde Els ook 
al een aantal keren open avonden en 
weekenden. Tijdens deze evenementen 
was er livemuziek te horen en kunst te 
bewonderen. Zodra het weer kan zal er 
weer een avond of weekend gepland 
worden. Datzelfde geldt overigens voor 
de lezingen die Els regelmatig geeft aan 
afdelingen van Groei en Bloei. Bent u 
nieuwsgierig geworden naar wat Kwekerij 
de Elzenhof te bieden heeft of wilt u graag 

een advies voor de beplanting van uw tuin? 
U bent van harte welkom!   De kwekerij is 
van maart tot en met december geopend 
van donderdag tot en met zaterdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en van 1 juni tot 30 
september ook op donderdagavond tot 
21.00 uur. 

Kwekerij De Elzenhof
Verbindingskanaal NZ 115  
Roswinkel
Tel: 0591-353 578 of 06-108 117 72
www.kwekerijelzenhof.nl
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Sportief bezig zijn in een prachtige omgeving én geld
inzamelen voor kinderen met een metabole ziekte? Doe mee 
met de Pyreneeën Challenge van Stichting Ride4 Kids!
Door Miranda Wolters
In Nederland zijn er meer dan 10.00 gezinnen met één of meer kinderen met een stofwisselingsziekte, ook vaak 
metabole ziekte genoemd. Bij een metabole ziekte gaat er iets mis met het omzetten van voeding naar energie. 
Omdat energie ontzettend belangrijk is voor onder andere het hart, de hersenen en de grote spieren ontstaan er 
allerlei lichamelijke problemen. Denk daarbij aan hartfalen, epilepsie, ontwikkelingsachterstand en motorische 
beperkingen. Er zijn meer dan 1.000 verschillende metabole ziekten en 70% van de kinderen die geboren wor-
den met een metabole ziekte worden niet volwassen, de helft van hen overlijdt zelfs voor hun tiende verjaardag. 

Stichting Ride4Kids
Gerald Croes uit Emmen is vader van een zoon die een 
metabole ziekte heeft. Al op jonge leeftijd werd duidelijk 
dat genezing van deze ziekte niet mogelijk is en er zelfs 
geen medicijn of behandeling beschikbaar is. Metabole 
ziekten zijn, samen met kanker, de grootste doodsoorzaak 
onder kinderen in Nederland. Echter, omdat de groep 
patiëntjes relatief klein is en wetenschappelijk onderzoek 
behoorlijk duur, is deze groep patiëntjes voor de farmaceu-
tische industrie niet interessant genoeg. Zonder medicijn 
of behandeling is er geen toekomst voor deze kinderen en 
dat was voor Gerald de reden om met Stichting Ride4Kids 
geld in te gaan zamelen om onderzoek toch mogelijk te 
kunnen maken. In de afgelopen jaren heeft Stichting Ride-
4Kids inmiddels een kleine 2.000.000,00 (2 miljoen) euro 
gedoneerd aan verschillende onderzoeken.

Pyreneeën Challenge
Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het jaarlijks 
organiseren van de Pyreneeën Challenge. De alweer 10e(!) 
editie zou vorig jaar plaatsvinden maar werd vanwege het 
coronavirus uiteindelijk 2 weken voor de start afgelast. 
Gerald: “Lange tijd leek het erop dat de challenge door 
kon gaan, de besmettingen in het gebied vielen mee en de 
kleurcode was geel en dus mochten we in principe gaan. 
Doordat de situatie om ons heen per dag veranderde be-
sloten we het risico echter niet te nemen.” Daarom zal die 

bijzondere 10e editie dit jaar plaatsvinden. De Pyre-
neeën Challenge staat gepland voor 15, 16 en 17 sep-
tember en is net als voorgaande edities bedoeld voor 
fietsers, hardlopers en wandelaars. Tijdens dit 3 dagen 
durende event worden uitdagende bergen zoals de 
col du Tourmalet en de Col d’ Aubisque beklommen 
en deelnemen kan als individu of als team. Mocht 3 
dagen achtereen sportief bezig zijn voor jou om welke 
reden dan ook niet haalbaar zijn dan is deelname 
gedurende 1 of 2 dagen ook mogelijk. Fietsers kunnen 
elke dag kiezen uit een zware of een iets gemakkelijkere 
route en om de editie dit jaar nog iets meer bijzonder te 
maken is ervoor gekozen om ook een route speciaal voor 
gravelbikes uit te zetten. Het basiskamp van Ride4Kids 
tijdens de Pyreneeën Challenge is gelegen op camping ‘Les 
Trois Vallées’ in Argelès-Gazost (nabij Lourdes). Hier kun-
nen deelnemers logeren en in het zogenaamde ‘Ride4Kids 
House’ wordt iedere avond, voor het diner, een briefing 
georganiseerd. 

Meedoen? 
De voorbereidingen voor de challenge zijn inmiddels in 
volle gang, zo is er al een online voorlichtingsbijeenkomst 
voor de deelnemers en vrijwilligers geweest en werden 
er al 2 clinics voor de deelnemers georganiseerd. De 
derde staat gepland voor eind juni en je aanmelden als 
deelnemer aan de Pyreneeën Challenge kan nog steeds! 

Alles wordt door Ride4Kids tot in de puntjes verzorgd, het 
belooft voor iedereen weer een onvergetelijke ervaring te 
worden. Wil je op een andere manier iets bijdragen of ge-
woon een donatie doen dan is dat natuurlijk ook van harte 
welkom, samen met de Stichting Ride4Kids zorg je er dan 
voor dat kinderen met een metabole ziekte een toekomst 
krijgen.

Meer info over Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën  
Challenge vind je op www.ride4kids.nl 

Stichting Ride4Kids
Hemrikkwartier 74  |  Emmen  |  Tel: 06-19438375
info@ride4kids.nl
Facebook: www.facebook.com/Ride4kids
Instagram: www.instagram.com/ride4kids
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CarXpert ABS  Barger-Compascuum op zoek naar 
technische thuiszitters  

Mensen met een burn-out, lichamelijke of verstandelijke beperking die graag technisch 
werk willen doen zijn  vanaf deze maand welkom als sleutelaar, koerier, of manusje 
van alles bij CarXpert ABS in Barger-Compascuum. Het garagebedrijf aan het Verlengde 
Oosterdiep Oostzijde 71, heeft plek voor tien tot vijftien mensen.  

Plezier en werkervaring
‘Het gaat om mensen met een rugzakje 
en persoonsgeboden budget. Zij kunnen 
hier met plezier de handen uit de mou-
wen steken en werkervaring op doen, ‘legt 
Monique AB uit. AB: ‘Er zijn hier al scholie-
ren op deze manier aan het werk. We zijn 
namelijk een officieel leerbedrijf en werken 
samen met ondermeer het Drenthe Col-
lege en Pro Emmen. Maar we merken dat 
er voor technische thuiszitters nauwelijks 
een serieuze werkplek te vinden is in Em-

men en omgeving. Dat willen wij voor een 
deel oplossen.’ Wie interesse heeft in een 
ervaringen en of dagbestedingsplek bij de 
onderneming in Barger-Compascuum kan 
altijd contact opnemen. ‘We hebben nu nog 
volop plek en dus mogelijkheden genoeg.’   

Samenwerking
CarXpert ABS gaat daarom nauw samenwer-
ken met zorgbedrijf Zwat uit Drachten. De 
Friezen hebben een eigen autowerkplaats 
waarin deze doelgroep in eigen tempo kan 

sleutelen. De ervaring met zorg 
én autotechniek maakt Zwat 
volgens het Drentse autobedrijf 
een ideale partner. We hoorden 
dat ze ook autotechniek als 
dagbesteding aanboden.  Er 
was gelijk een klik toen we in 
gesprek gingen, ’aldus AB. 

Training
De afgelopen maanden heeft 
Zwat de medewerkers van het 
autobedrijf in Barger-Compas-
cuum uitgebreid getraind in het 
werken met deze doelgroep. 
Vooral veiligheid speelde daar-
bij een belangrijke rol. ‘We wer-
ken met gevaarlijke machines, stroom en 
chemicaliën en krijgen nieuwe medewer-
kers die daar geen ervaring mee hebben. 
We weten nu hoe daar mee moeten gaan 
en hebben zin om onze nieuwe collega’s te 
verwelkomen.’

Persoonlijk
Het  bedrijf is al ruim 30 jaar een begrip in 
de regio. Het werd in 1988 opgericht door  
Johan AB en staat bekend om zijn veelzij-
digheid en persoonlijke service. Je kunt er 
terecht voor verkoop en onderhoud van 
alle merken personenauto’s, bedrijfswa-
gens, campers, caravans, aanhangwagens 
en elektrische en benzine scooters. Ostri-
choo e-bikes met een super condensator 
accu zijn eveneens verkrijgbaar. Ook voor 
advies wat betreft financiering, verzekerin-
gen, wagenparkbeheer, lease en mobili-
teitservice staan ze in Barger-Compascuum 
graag klaar.

CarXpert
Sinds 1 oktober 2009 is het autobedrijf 
aangesloten bij CarXpert. In de praktijk 
betekent dit een hoog opleidingsniveau 
en constante scholing van de inmiddels 
vijf medewerkers. Ook als het gaat om de 
techniek kan de autobezitter rekenen op de 
modernste apparatuur op diagnosegebied 
en auto-elektronica.

Kwaliteit en techniek
CarXpert autobedrijven werken samen met 
GroupAuto grossiers om de beste kwaliteit 
auto-onderdelen in uw auto te zetten. Zij 
bieden, samen met Eurogarage Nederland, 
de CarXpert autobedrijven ondersteuning 
op het gebied van techniek, marketing en 
technische trainingen. Zo houden monteurs 
hun technische kennis altijd up-to-date. 
Daar profiteert de consument van.

www.carxpert-abs.nl
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Autobedrijf van Veggel helpt u met uw autosleutels
Het vervangen van een autosleutel is sinds deze maand 
een stuk goedkoper dankzij de nieuwe sleutelservice van 
autobedrijf Van Veggel uit Klazienaveen. Een met chip 
uitgeruste autosleutel vervangen, kost bij een dealerbe-
drijf gemiddeld tussen de 250 en 900 euro. Van Veggel 
biedt deze service sinds deze maand aan voor de helft 
van de prijs. 

Goedkoopste in de regio
‘Een sleutel vervangen van een veel voorkomend merk, 
kost bij ons ongeveer 130 euro. Dat kan oplopen tot 500 
voor de auto’s die je minder vaak op de weg ziet. Daarmee 
zijn we ruim de helft goedkoper dan de concurrent en 
zover wij weten ook nog eens de goedkoopste in de regio,’ 
aldus een enthousiaste garage-eigenaar René Van Veggel. 

Investering
Van Veggel is sinds 2003 eigenaar van het Bosch Car Ser-
vice bedrijf aan de Kruizemunt 22 in Klazienaveen. Het be-
drijf groeide al snel uit tot een onderneming met een team 
van vijf man. De garagehouder sprak veel klanten die een 
sleutel kwijt waren of niet meer werkte. Hij wilde ze graag 
van dienst zijn, maar had de computerapparatuur niet om 
te helpen. ‘Wij hebben daarom besloten te investeren in 
apparatuur en training. Nu kunnen we klanten effectief en 
betaalbaar uit de problemen helpen. En vooral dat laatste 
is voor veel mensen echt een uitkomst en dat maakt deze 
investering duidelijk de moeite waard. ‘ 

Vraag neemt toe
De vraag naar sleutels neemt volgens Van Veggel is groot 
omdat ze snel kwijtraken. De kans is groot dat er eentje 
een keer per ongeluk mee gewassen wordt of dat de kin-
deren hem kwijtraken tijdens het spelen. Even een nieuwe 
sleutel bij de schoenmaker op de hoek bij laten maken zit 
er door de aanwezigheid van de chip niet in. Alle infor-
matie moet op een nieuwe sleutelchip ingelezen worden. 
Daar moet je echt even de tijd voor nemen en dat doen we 
dan ook.’  Zeker de eerste maanden vragen ze bij Bosch 
Car Service Van Veggel de auto daarom een dagje te laten 
staan als er een sleutel vervangen moet worden.  

Veiligheid
Wie gebruik wil maken van de nieuwe en goedkope sleu-
telservice, moet wel kunnen aantonen eigenaar van de 
auto te zijn. Het bedrijf wil namelijk absoluut voorkomen 
dat de sleutels in verkeerde handen vallen. Veiligheid staat 
tenslotte altijd voorop.’

Kwaliteit en service
Vanzelfsprekend kan de autobezitter voor meer dingen 
dan alleen sleutels aan de Kruizemunt terecht. Onderhoud, 

apk, banden – en aircoservice en niet te vergeten een 
ruime keuze aan occasions maar voormalige leaseauto’s. 
Deze kunnen vanzelfsprekend ook door Van Veggel onder-
houden worden. Een professioneel bedrijf zonder fratsen 
maar met de oer-Drentse doe maar gewoon mentaliteit. 
‘Kom gewoon eens langs voor een kop koffie, proef de 
sfeer en maak kennis met ons team. Misschien kunnen iets 
voor elkaar betekenen,’ besluit René Van Veggel.

www.autobedrijfvanveggel.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
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Groeispurt producent Swisslogo dankzij luchtzuivering met 
bewezen UV-C technologie
Winschoter Max-Vac beschermt wereldwijd tegen 
coronabesmetting, maar niet in Nederland
door Jan Johan ten Have
WINSCHOTEN - In Adenbrookes Hospital - het ziekenhuis van de vermaarde Britse Cambridge 
University - voorkomen tientallen Max-Vac machines uit Winschoten verspreiding van Co-
vid-19. Volcontinu filteren de machines bacteriën en virussen uit de lucht. De machines van 
het Winschoter bedrijf - onderdeel van het Zwitserse Swisslogo AG - zijn in vele landen over 
de hele wereld gewild. Maar (nog) niet in Nederland. 

“Een groot aantal onderzoeken in Europa, Amerika en Azië 
- die onder meer zijn uitgevoerd naar aanleiding van de 
sars-uitbraak in 2003 - hebben onafhankelijk van elkaar 
het effect aangetoond”, zegt Frans Veendorp, adviseur bij 
Swisslogo BV. “Voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs, horeca 
en andere branches waar veel verschillende mensen in 
overdekte ruimtes bij elkaar komen, nemen onze machines 
de besmettingsbronnen weg. Adenbrookes en Cambridge 
voerden voor de aanschaf aanvullend onderzoek uit. 

Daaruit kwam naar voren dat de 
Max-Vac meer dan 95% van de 
virussen en bacteriën in de lucht 
onschadelijk maakt. Helaas is in 
Nederland de terughoudendheid 
groot. Zo erkent het RIVM deze 
methode nog steeds niet.”

Terug naar normaal
De zaken gaan goed bij Swisslogo. Het bedrijf is 
al tientallen jaren gespecialiseerd in solide en ef-
fectieve oplossingen voor professionele luchtzui-
vering en -afzuiging. Na de corona-uitbraak kwam 
de focus te liggen op innovatieve luchtzuivering 
met UV-C-techniek voor het onschadelijk ma-
ken van virussen en bacteriën. Sindsdien is het 
personeelsbestand verdrievoudigd. Momenteel 
wordt er wederom druk gewerkt aan het opschalen 
van de productie. “Zakelijk gezien hebben wij de 
Nederlandse markt niet nodig”, zegt Veendorp. 
“Wij kunnen de vraag nu al nauwelijks aan. Het is 
echter wel eens frustrerend om te weten dat je 
een oplossing in huis hebt voor een groot maat-
schappelijk probleem, maar dat dit niet wordt 
toegepast. We willen toch met elkaar niets liever 
dan weer terug naar normaal, naar een samenle-
ving met sociale contacten? Helaas is het erg lastig 
om in Nederland het vertrouwen te winnen, zeker 
als het om een onzichtbare vijand gaat.”

Hoe werkt Max-Vac?
Zwevende virussen en bacteriën zijn bronnen van 
besmetting. Daarom is ventileren zeer effectief 
om besmettingshaarden te voorkomen. Echter, 
niet overal kunnen (voldoende) ramen en deuren 
open om goed te ventileren. En is het buiten koud, 
dan is open ramen vaak geen optie. Mechanische 
ventilatie is dan een goed alternatief. 

Er zweven ruwweg twee soorten ziektekiemen in 
de lucht: deeltjes die zich hebben gehecht aan 
stofdeeltjes en vrij zwevende virussen en bacte-
riën. Veel mechanische ventilatiesystemen zijn 
uitgerust met een zogeheten hepafilter. Dit filtert 
wel de stofdeeltjes met de deeltjes die eraan 
kleven uit de lucht, maar niet de veel kleinere vrij 
zwevende deeltjes. Een UV-C filter maakt deze 
deeltjes onschadelijk, hoe klein ook. 

Alle Max-Vac luchtzuiveringen zijn voorzien van 
zowel een hepafilter als UV-C-filter waardoor ze 
nagenoeg alle ziektekiemen bestrijden. De machi-
nes zijn bovendien zo ontwikkeld dat ze zorgen 
voor optimale luchtcirculatie. “Voor effectieve 
bestrijding, moet lucht vier keer per uur worden 
gezuiverd. Dus voor een ruimte van 200 kuub heb 
je een machine met een capaciteit van achthon-
derd kuub per uur nodig”, licht Veendorp toe. Er 
zijn acht uitvoeringen, voor (huis-) kamers van 15 
vierkante meter tot ruimtes van 1500 vierkante 
meter, Max-Vac biedt dus voor elke ruimte een 
effectieve oplossing.

Kijk voor meer informatie over 
uitvoeringen en verkooppunten op 
www.max-vac.nl
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Zwaagstra Hoogeveen; de sierbestrating 
specialist van het Noorden
Zwaagstra Sierbestrating in Hoogeveen 
is al 27-jaar hét adres voor sierbestrating 
in Noord-Nederland. In de ruim 2500 
vierkante meter grote showtuin komt de 
bestrating perfect tot zijn recht. Je ziet 
direct namelijk welke steensoort het beste 
past in jouw tuin. Bedrijfsleider Arjan 
Pronk: ‘We hebben, en dat zeg ik zonder 
op te scheppen, de mooiste showtuin van 
Noord-Nederland.‘

Showtuin
De showtuin is met meer dan 1000 ver-
schillende soorten bestrating eigenlijk 
een groot park. Zeker de moeite waard om 
een wandeling te maken door de wereld 
aan sierbestrating. ‘Misschien doe je nog 
ideeën op, ’aldus Pronk. ‘We hebben de 
showtuin eerder dit jaar grotendeels ver-
nieuwd dus het is nu nog meer de moeite 
waard eens te komen kijken.’

Elk budget
Bij Zwaagstra vind je sierbestrating voor 
elke smaak en elk budget.’ In alle gevallen 
bieden wij een assortiment tegen sterk 
concurrerende prijzen. Wij willen voor 
iedereen graag een passende oplossing 
vinden en gelukkig lukt dit meestal ook. 
Daar zijn wij als team best trots op.’

Keramische tegels
De laatste jaren zijn vooral de keramische 
tegels helemaal in. Dat is een tegel die niet 
krast, verkleurt of vlekt.  Pronk: ‘Eigenlijk 
is het perfect materiaal en ideaal voor op 
het terras.  Het is wel iets duurder maar 
dan heb je ook echt topkwaliteit en is niet 

te vergelijken met een betontegel.’  Wie in 
de showtuin, bij wijze van spreken, door 
de bomen het bos niet meer ziet, kan altijd 
terecht bij een medewerker van Zwaagstra 
Sierbestrating. Het vijf-man sterke team 
denkt graag mee en komt indien nodig met 
praktische adviezen. ’Het maakt eigenlijk 
niet uit wat iemand zoekt. Of het nou iets 
is voor de tuin van een tussenwoning, een 
boerderij, kasteel of dakterras. Als je het 
bij ons niet kunt vinden lukt het je hoogst-
waarschijnlijk elders ook niet.’ 

Tuinverlichting
Nu de avonden weer langer worden breng 
je vaak ook meer tijd door op het terras. 
Een goede tuinverlichting is daarom be-
langrijk. Maar hoe weet je welke verlichting 
bij jou tuin en of terras past. Zwaagstra 
heeft speciaal daarvoor een sfeerkamer 
ingericht. Deze ‘donkere kamer’ kan perfect 
uitgelicht worden met de verlichting die 
de klant wenst. Het assortiment bestaat uit 
12volt verlichting waardoor het aansluiten 
zo eenvoudig is dat iedereen dat zelf kan 
doen. 

Kunstgras en afwatering
De bestrating specialisten uit Hoogeveen 
zijn ook het adres voor bijvoorbeeld kunst-
gras, grind, split, keien, afwatering en of 
schaduwdoeken. Alleen de borrel voor op 
het terras moet je ergens anders aanschaf-
fen. ‘Kom gewoon eens vrijblijvend kijken 
of bezoek eerst onze website,’ besluit de 
bedrijfsleider van Zwaagstra Sierbestrating.  
 
www.zwaagstra.nl
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Michael Planting schreef het boek ‘Het hart op de juiste plaats’ 
Een meeslepend en spannend verhaal over twee Duitse 
tienerbroers waarin moed en vriendschap centraal staat
Door Miranda Wolters
Vijf jaar geleden begon hij al met het schrijven van het boek. Het verhaal had 
hij al deels in zijn hoofd en de details ervan ontwikkelden zich gedurende het 
schrijfproces steeds verder. Er werd geschrapt en herschreven en uiteindelijk 
durfde Michael het aan om contact te zoeken met een literair agent om na te gaan 
of zij hem kon helpen een uitgever te vinden die het boek wilde gaan uitgeven.

Michael Planting groeide op in Buinerveen, ging in Emmen 
naar de technische school en woonde voordat hij een 
paar jaar geleden uiteindelijk in Assen neerstreek in 
Stadskanaal, Onstwedde en Alteveer. In het dagelijks leven 
is hij schilder bij schildersbedrijf Bert Wever in Borger. “Het 
schrijven van een boek was eigenlijk al lange tijd een wens 
van me maar het kwam er vanwege een druk privéleven en 
werk steeds maar niet van.” vertelt Michael. “Uiteindelijk 
ben ik er toch aan begonnen en heb ik al mijn vrije tijd 
gebruikt om dit boek te schrijven. Details ontwikkelden 
zich in de loop van het proces, ik deed veel research 
omdat feiten moeten kloppen, ik schaafde regelmatig bij 
en herschreef ook wel eens een hoofdstuk. Ik ben groot 
fan van de boeken van Roald Dahl en die heb ik dan ook 
verslonden. Al zijn verhalen zijn fascinerend en eindigen 
verrassend. Datzelfde wilde ik voor elkaar krijgen met het 
verhaal in mijn boek, het moet tot de laatste bladzijde 
blijven boeien.”

En dat is gelukt. Het boek vertelt een meeslepend verhaal 
waarin moed en vriendschap centraal staat en speelt 
zich voor het grootste deel af eind jaren dertig in Nazi-
Duitsland. Twee Duitse broers helpen hun Joodse vrienden 
onderduiken en als de onderduikers de hut waarin ze 
zich verschuilen vanwege een noodlottig ongeval moeten 
verlaten brengt hun vlucht ze onder andere langs Ter Apel, 
Veendam, Midlaren en Den Helder alvorens ze uiteindelijk 
in IJmuiden terechtkomen. Van daaruit proberen ze naar 
Engeland te komen. Wat het verhaal extra bijzonder en 

spannend maakt is 
dat de vader van 
de jongens officier 
bij de Gestapo is 
en dus beslist niet 
mag weten wat zijn 
zoons allemaal in 
hun schild voeren. 
“De verhalen 
over de Tweede 
Wereldoorlog en 
dan vooral de 
onderduikverhalen 
hebben me van 
jongs af aan altijd al 
gefascineerd.” aldus 
Michael. “Als het 
op school over dit 
onderwerp ging zat 
ik altijd onmiddellijk 
op het puntje van 
mijn stoel.” Het is 
daarom dus ook niet 
toevallig dat zijn eerste boek over dit onderwerp gaat. Het 
boek leest lekker weg en het fictieve verhaal ontwikkelt 
zich in zo’n tempo dat het ervoor zorgt dat je blijft lezen. 
De literair agent aan wie Michael het manuscript liet 
lezen was erg enthousiast en vond in Uitgeverij Gopher 
de uitgever die het boek op de markt wilde gaan brengen. 

Inmiddels is het boek overal verkrijgbaar en ligt het onder 
andere bij de boekwinkels in Assen, bij de Bruna in Borger 
en bij The Read Shop en Primera in Stadskanaal, maar is het 
ook online te bestellen bij bijvoorbeeld bol.com. Een boek 
dat je maar moeilijk kan wegleggen omdat het je van begin 
tot eind zal blijven boeien, een regelrechte aanrader dus!
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TendenZ Wonen levert kwali-
teitsmeubelen én accessoires 
tegen nette prijzen. Parade-
paardjes in de collectie zijn 
de leren kwaliteitsbanken- en 
stoelen. Op dit moment zijn 
ook de lifestyle banken en 
stoelen met een velvet stof 
helemaal hot en happening 

en komt u de industriële 
woonstijl overal tegen. De ja-
ren ’70 prints en dierenprints 
op kussens en behang mogen 
weer, het interieur van nu 
laat zich het beste omschrij-
ven als kleurrijk, warm en 
gezellig. Hoekbanken zijn er 
nog steeds maar tegenwoor-
dig ziet u deze veel met een 
open eiland.

Qua tafels is de collectie bij 
TendenZ Wonen ontzettend 
groot. U kunt uw eigen tafel 
samenstellen door zelf het 
gewenste tafelblad en onder-
stel uit te kiezen. Het tafel-
blad wordt voor u op maat 
geleverd en kent dus geen 
standaardmaten, zo is een 

afwijkende (grote) maat dus 
geen probleem. Voor wat be-
treft het blad is het mogelijk 
te kiezen tussen boomstam-, 
eiken- Mango of Suarbladen. 
Onderstellen zijn er in hout 
én metaal, ook weer in ver-
schillende modellen. 
Iedere donderdag en vrijdag 
is de styliste aanwezig om u 
te helpen met tips en advie-

zen, ideaal als u uw woning 
opnieuw in wilt richten en 
de bomen door het bos niet 
meer ziet.  Komt u er hele-
maal niet uit of vindt u het 
gewoon erg lastig? 1 van de 
stylistes van TendenZ Wonen 
komt graag bij u thuis langs 
om samen met u te bepalen 
wat u mooi zou vinden en 
wat bij u past. Er wordt een 

plan of een moodboard ge-
maakt en samen met de sty-
list plant u uw uiteindelijke 
winkelbezoek om de nieuwe 
meubelstukken en accessoi-
res uit te zoeken. Dit doen de 
stylistes overigens niet alleen 
voor particulieren maar ook 
voor bedrijven. TendenZ 
Wonen is van dinsdag tot en 
met zaterdag geopend van 

10.00 uur tot 17.00 uur en 
bovendien ook iedere zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur,  u 
bent van harte welkom in de 
showroom aan de Oelenboom 
2D in Gieten.

TendenZ Wonen
Tel: 0592-261956
info@tendenz-wonen.nl
www.tendenz-wonen.nl

TENDENZ WONEN IN GIETEN,  
DÉ WOONWINKEL VAN DRENTHE

PARADEPAARDJES ZIJN DE LEREN 
KWALITEITSBANKEN EN STOELEN

door Jan Johan ten Have

In de 3000 m2 grote showroom van TendenZ Wonen in 
Gieten vindt u alles wat nodig is om uw woning modern, 
warm en sfeervol in te richten. Het enthousiaste team van 
TendenZ houdt de laatste trends in meubelen scherp in de 
gaten zodat u deze laatste trends ook altijd in ruime mate in 
de showroom terug kunt vinden.
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U kunt zich waarschijnlijk 
voorstellen dat deze appara-
tuur de hogedrukreiniger van 
de bouwmarkt qua kwaliteit 
en levensduur overstijgt 
maar uw auto wordt dan ook 
sneller en beter schoon en 
het apparaat is nog steeds 
aantrekkelijk geprijsd gezien 
de lange levensduur. Voor 
hogedrukreinigers zijn er tal-
loze accessoires te verkrijgen, 
mocht U bijvoorbeeld een 
langere lans of een schuim-
lans nodig zijn dan is dat ook 
mogelijk en een vloerreiniger 
is erg prettig wanneer U uw 
bestrating zonder gespetter 
wilt reinigen. Gebruikt U de 
hogedrukreiniger vaak? Dan 
is er ook de mogelijkheid om 
een (RVS) slanghaspel aan de 
muur buiten te bevestigen 
waarop U de hogedrukreini-
ger snel en gemakkelijk kunt 
aansluiten zodat U direct aan 
de slag kunt. 

De mogelijkheden zijn 
eindeloos! Voor intensief 
gebruik in alle mogelijke 
werkomstandigheden en 
voor de diverse sectoren heeft 
Wilting Hogedruk Techniek 
uitgebreide mogelijkheden 
voor stationaire of mobiele 
hogedrukreinigers en stoom-
cleaners op maat. Bedrijven 
die gebruik maken van de 
diensten van Wilting Hoge-
druk Techniek zijn bijvoor-
beeld ook autowasstraten, 
veeboeren en akkerbouwers, 
tuinders, scheepvaart en zelfs 
ondernemers in de detail-
handel. Zo heeft Wilting 
Hogedruk Techniek complete 
wasbox inrichtingen gele-
verd, maken boeren gebruik 
van zijn apparatuur voor het 
reinigen van hun machines 
en stallen en leverde hij ook 
hogedrukpompen voor water-
makers voor verschillende 
schepen. In de detailhandel 

kun je denken aan machines 
voor het reinigen van de win-
kelvloer of het schoonhouden 
van terrassen of bestrating 
buiten. 
Ervaring en vakkennis
Wilting Hogedruk Techniek 
werkt regelmatig samen met 
andere bedrijven in hetzelfde 
vakgebied zodat er bijvoor-
beeld bij storingen altijd 
iemand bereikbaar is voor 
het leveren van service, een 

reparatie of reserveonderde-
len. De website van Wilting 
beschikt over een compleet 
ingerichte webshop die 
gebruikt kan worden voor 
o.a. het bestellen van losse 
onderdelen en op afstand is 
het ook mogelijk een advies 
te krijgen over welke machi-
ne en accessoires het beste 
bij uw behoefte en wens of 
reinigingstaak passen. 
Service en onderhoud is 

mogelijk in heel Nederland, 
mocht U als bedrijf over een 
eigen service of onderhouds-
team beschikken dan is het 
zelfs mogelijk voor Jacob om 
het team op locatie te trainen 
zodat storingen zelf opgelost 
kunnen worden.

Wilting Hogedruk Techniek
Wedderweg 36 , Vriescheloo
Tel: 0598 – 221222
www.hogedruktechniek.nl

PROFESSIONELE EN INDUSTRIËLE REINIGINGSMACHINES 
VAN WILTING HOGEDRUK TECHNIEK IN VRIESCHELOO 
Wilting Hogedruk Techniek in Vriescheloo is specialist in 
onderdelen, advies en accessoires voor hogedruk-reini-
gingsapparatuur. Het bedrijf van Jacob Wilting levert profes-
sionele apparatuur en benodigdheden waarmee bedrijven 
of particulieren bijvoorbeeld hun auto’s, bedrijfsbussen, 
vrachtwagens, tractoren en landbouwmachines kunnen 
reinigen.
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Kooi levert tĳ delĳ ke mo-
biele camerabeveiliging die 
bĳ voorbeeld in te zetten is op 
bouwplaatsen, bĳ  leegstaan-
de panden en opslagterreinen 
maar ook ter beveiliging van 
wind- en zonneparken. In 
die gevallen wordt er gebruik 
gemaakt van zogenaamde 
UFO’s. UFO staat voor Unit 
For Observation; dit zĳ n 
mobiele camera units die 

gemakkelĳ k geplaatst en ver-
plaatst kunnen worden. Deze 
camera’s zorgen ervoor dat 
men het terrein aan het einde 
van de dag met een gerust 
hart achter kan laten omdat 
er 24 /7 toezicht is. Mochten 
onverlaten wel besluiten het 
terrein zonder toestemming 

te betreden dan wordt de 
meldkamer gewaarschuwd. 
Zĳ  spelen een sirene en 
spraakbericht af, waarbĳ  de 
indringer dringend verzocht 
wordt het terrein te verlaten. 
Doet degene dit niet dan 
onderneemt het Kooi Alarm 
Center actie. 
Een ander product waarmee 
Kooi aan de weg timmert is 
het RED systeem. RED staat 

voor Rising Early Detecti-
on. Deze thermometrische 
camera detecteert broei in 
onder andere afvalbergen bĳ  
afvalverwerkingsbedrĳ ven. 
Broei in afval kan voor brand 
zorgen en is niet zichtbaar 
voor het blote oog. De ge-
avanceerde thermogra� sche 

camera’s van Kooi houden 
de temperatuur in het afval 
voortdurend in de gaten zo-
dat er bĳ  brandgevaar direct 
ingegrepen kan worden. 

Alle camera’s van Kooi op 
locatie zĳ n via het 4G net-
werk verbonden met het 
Kooi Alarm Center waar 24 
uur per dag meegekeken kan 
worden. Uitstekend getrainde 
specialisten weten als geen 

ander wat ze moeten doen bĳ  
incidenten, zoals (pogingen 
tot) diefstal en vandalisme en 
zullen indien nodig man-
kracht naar de locatie sturen 
of hulpdiensten alarmeren. 
Alarmen worden dus altĳ d 
direct, vanuit de eigen meld-
kamer afgehandeld. Samen 
met de klant wordt er geke-
ken naar welke beveiligings-
oplossing er voor een bepaal-
de periode nodig is. Met een 

persoonlĳ ke inlog kan men 
vervolgens altĳ d meekĳ ken 
met de camera’s en zo zorgt 
beveiliging door de UFO of de 
RED van Kooi voor maximale 
zekerheid en een gerust hart!

Kooi
Zonnedauw 10
9202 PA Drachten
Tel: 085 - 105 3289
info@247kooi.com
www.247kooi.nl

DIEFSTAL OF SCHADE VOORKOMEN BIJ EEN 
BOUWPLAATS OF LOCATIE? DAT KAN MET 
DE 24/7 BEVEILIGING DOOR KOOI.

VOORKOM DIEFSTAL OF SCHADE MET 
TIJDELIJKE BEVEILIGING DOOR KOOI 

door Jan Johan ten Have

Diefstal of schade voorkomen bĳ  een bouwplaats of locatie? 
Dat kan met de 24/7 beveiliging door Kooi. 

247kooi.com | Camera surveillance

Rest Assured
with Kooi camera
surveillance
Wij geloven dat iedereen een rustige en 
ongestoorde nachtrust verdient. Ook u. Daarom 
observeren en signaleren we met tijdelijke, mobiele 
en innovatieve camerabewaking en broeidetectie. 
Zo voorkomen we diefstal en schade bij uw 
bouwplaats of locatie.

DAT KAN MET 
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