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Bent u op zoek naar uw droomhuis of wilt u uw  
huidige woning verkopen? Vodoz Makelaardij in  
Klazienaveen helpt en ondersteunt u daar graag bij
Door Miranda Wolters
Vodoz Makelaardij is zowel aankoop- als verkoopmakelaar als taxateur en al sinds 2014 gevestigd in een mooi en opvallend pand 
aan de Brugstraat 156 in Klaziena-
veen. Joerik Grummel en Ronald van 
Veen werken al sinds 2006 samen als 
makelaars. Joerik begon al in 2002 
als zelfstandig makelaar vanuit zijn 
toenmalige woning aan de Verlengde 
Oosterdiep Oostzijde in Barger-Com-
pascuum en de straatnaam onthult dan 
ook direct de afkomst van de keuze van 
de bedrijfsnaam Vodoz. 

Tegenwoordig bestaat het team van Vodoz Makelaardij uit in totaal 5 medewerkers. Naast Joerik 
en Ronald zijn dat Daniëlle Peters, Tessa Wehkamp en Marjolein Harbers. Daniëlle is op dit 
moment assistent makelaar en zal binnenkort het praktijk taxatie examen doen zodat ze zich ook 
makelaar-taxateur mag gaan noemen. Tessa is commercieel medewerkster en bijvoorbeeld ver-
antwoordelijk voor het klantencontact,  social media, het zo goed mogelijk presenteren van de 
woningen voor de verkoop en alle ander commerciële zaken die zich in de makelaardij voordoen. 
Marjolein tenslotte, is de onmisbare administratieve kracht bij Vodoz Makelaardij. 

Zoals gezegd is Vodoz Makelaardij uw aankoop- of verkoopmakelaar of taxateur maar ook voor 
verhuur en beheer van uw (beleggings)pand of woning kunt u bij de makelaars terecht. Qua 
werkgebied voor de makelaardij richt het makelaarskantoor zich vooral op het hele gebied dat op 
ongeveer een half uur rijden rondom Klazienaveen bevindt. Voor wat betreft de taxaties ligt dat 
iets anders, hiervoor is het werkgebied met globaal de hoek Hardenberg-Hoogeveen-Emmen-Ter 
Apel groter.

Lees verder op pagina 21!
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Liefhebbers van fotografie gaan naar
de Snelprinter in Emmen 
Door Miranda Wolters
Sinds jaar en dag is de Snelprinter een bekend adres in Em-
men en omgeving voor alles wat met fotografie te maken 
heeft. Gerard Vis heeft al zo’n 45 jaar ervaring in de fotogra-
fiebranche en nam de Snelprinter 4 jaar geleden over van de 
vorige eigenaar. De afgelopen jaren is er voor wat betreft 
fotografie veel veranderd, we fotograferen eigenlijk alleen 
nog maar digitaal dat betekent ook grote veranderingen 
in techniek en apparatuur voor het maken van de mooiste 
foto’s. 

Op 1 oktober jl. verhuisde de Snelprinter naar het nieuwe 
pand aan de Derkstraat 2 in Emmen, precies op de kruising van 
de Derkstraat met de Hoofdstraat en de Stationsstraat. “We 
hebben nadat we de sleutel hadden gekregen ontzettend hard 
gewerkt aan de inrichting van de winkel en konden uiteindelijk 
de deuren eerder openen dan ik gepland had.” zegt Gerard. In 
de winkel is een compleet nieuwe en professionele fotostudio 
voor het maken van pasfoto’s ingericht en vindt u er verder 
alles op het gebied van fotografie. 

Grootste collectie tweedehands camera’s en lenzen  
in heel Drenthe
Zo biedt Gerard op het gebied van tweedehands camera’s 
en lenzen de grootste keuze in heel Drenthe. “Gemiddeld 

heb ik zo’n 70 bodies op voorraad en zijn er altijd zo’n 100 
lenzen beschikbaar.” aldus Gerard. Deze occasions zijn al-
lemaal getest en vanwege de vaak enorm hoge aanschafprijs 
van nieuwe apparatuur zijn ze erg gewild. “Maar daarnaast 
verkoop ik ook nog de ‘ouderwetse’ analoge camera’s en an-
dere benodigdheden voor analoge fotografie. Eigenlijk zou je 
rustig kunnen zeggen dat ik een ouderwetse fotowinkel ben.” 
Vanwege de fluctuerende verkoopprijzen zijn nieuwe camera’s 
overigens alleen op bestelling te leveren. 

Naast camera’s en lenzen vindt u in de winkel ook alle andere 
benodigdheden en accessoires op het gebied van fotogra-
fie. Zo zijn er filters in alle soorten en maten, van kwalitatief 
goede merken want volgens Gerard zet je onder een mooie 
Mercedes immers ook geen goedkope velgen. Ook zijn er tas-
sen, een keur aan (studio) verlichting en statieven verkrijgbaar 
en beschikt Gerard over een enorme collectie fotolijsten- en 
albums. 

Mede dankzij de digitale foto-
grafie en het gemak ervan zijn 
er tegenwoordig ontzettend 
veel hobbyfotografen actief. 
Zij ontdekken al spelenderwijs 
de verschillende mogelijkhe-
den van hun camera’s maar 
dat is ook het advies dat 
Gerard aan iedereen die in 
het bezit is van een digitale 
camera zou willen meegeven. 
“Op de automatische stand 
fotograferen kan iedereen 
maar een camera biedt zoveel 
meer mogelijkheden. Speel 
daarom met licht, probeer ver-
schillende standen en ontdek 
op die manier de fun van het 
fotograferen.”

Inkt cartridges, kopieën en 
foto’s afdrukken
Behalve voor alle bovenge-
noemde producten kunt u bij 
de Snelprinter ook terecht 
voor het maken van een 

zwart-wit of kleurenkopie op zowel A4 als A3-formaat, inkt 
cartridges voor uw printer én natuurlijk ook voor het afdruk-
ken van uw foto’s. Binnenkort beschikt Gerard ook over een 
Kodak Kiosk waarmee u uw foto’s heel eenvoudig direct 
vanaf uw Android of Apple smartphone, een geheugenkaart 
of USB-stick kunt laten afdrukken. Gewoon per stuk of zelfs in 
een mooie kalender of sprankelende kerstkaart, er zijn talloze 
mogelijkheden.

Zoals gezegd beschikt de Snelprinter over een professioneel 
ingerichte fotostudio voor het maken van de juiste, goedge-
keurde en mooie pasfoto’s. Elders in de krant vindt u de adver-
tentie met daarin een hele mooie openingsaanbieding! 

De Snelprinter
Derkstraat 2 | Emmen  |  Tel: 0591 - 643 615
www.snelprinter.nl
Facebook: www.facebook.com/desnelprinter
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Winter metaal en montage in Veenoord is 
gespecialiseerd in staalconstructies, loodsen- en 
hallenbouw en trappen en laswerk
Door Miranda Wolters
Winter metaal en montage begon in 2010 als eenmans-
zaak en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bloei-
end bedrijf en met een team van in totaal 6 vakmensen. 
“We houden van een no nonsens aanpak, zijn stuk voor 
stuk harde werkers en doen wat we onze klanten belo-
ven.” vertelt Arjan Winter, eigenaar van Winter metaal en 
montage. “Ik ben dan ook ontzettend blij met waar we nu 
staan en wat we de afgelopen jaren allemaal met elkaar 
bereikt hebben, we hebben inmiddels al veel projecten 
tot tevredenheid van onze klanten mogen realiseren en 
nog niet zo heel lang geleden betrokken we ons nieuwe 
en zelfgebouwde pand.”

Winter metaal en montage is gespecialiseerd in staalcon-
structies, loodsen- en hallenbouw en trappen en laswerk. 
In zijn beginjaren vervaardigde Arjan vooral veel sierhek-
werk en ook dat doet het bedrijf nog steeds. Alles naar 
wens van de klant, standaard projecten zijn er niet want 
het gaat altijd om maatwerk.  

Loods of hal, trappen en laswerk
Een (bedrijfs) loods of hal bijvoorbeeld vergt bij het 
ontwerp iedere keer weer een andere aanpak. Daar waar 
de ene klant graag een plat dak wil, heeft de ander de 
voorkeur voor een puntdak en ramen en deuren moeten 
telkens weer op andere plekken in het pand geplaatst 
worden. Loodsen en hallen worden voornamelijk voor de 
zakelijke klant gebouwd maar bij bijvoorbeeld het ontwerp 
en fabriceren van trappen gaat het soms ook om metalen 
trappen voor een woning. Winter metaal en montage maakt 
ook vluchttrappen die bij calamiteiten gebruikt kunnen 
worden, ook weer op maat en naar wens van de klant. Bij-
zonder was bijvoorbeeld de inklapbare vluchttrap die voor 
een klant ontworpen en gemaakt werd. In verband met de 

beschikbare ruimte was een vaste trap niet mogelijk en dus 
moest er een andere oplossing bedacht worden. 

Winter metaal en montage kan ook van dienst zijn bij al-
lerlei soorten laswerk. Omdat er dagelijks met metaal en 
verbindingen gewerkt wordt hebben de lassers hier ontzet-
tend veel ervaring mee, of het nu gaat om aluminium, staal 
of rvs maakt daarbij niet uit. 

Hoge eisen aan kwaliteit
De nadruk ligt bij Winter metaal en montage al vanaf de 
start op levering van kwaliteit. Arjan zegt hierover: ”Wij 
leveren alleen staalconstructies die voldoen aan onze 
eigen hoge maatstaven en gedurende het hele project is 
er 1 contactpersoon binnen het bedrijf. Wordt er een fout 
gemaakt? Dan herstellen we dit onzichtbaar of beginnen 
opnieuw. Alleen het beste is goed genoeg en dat weten 
onze klanten die ons steeds meer weten te vinden.” Het 

werkgebied van Winter metaal en montage strekt zich over 
het algemeen uit over Groningen, Friesland en Drenthe. 
Een nieuwe loods of hal wordt casco opgeleverd wat bete-
kent dat de loods wind waterdicht word opgeleverd, men 
levert een totaalpakket. 

Wilt u meer informatie of heeft u al plannen voor een 
project waarbij Winter metaal en montage u van dienst 
zou kunnen zijn? U bent van harte welkom in het nieuwe 
pand in Veenoord maar u kunt natuurlijk ook even bellen 
of mailen. Na het bespreken van uw wensen kan er, indien 
gewenst, een tekening en offerte voor u gemaakt worden.

Winter metaal en montage 
Bedrijvenweg 18  |  Veenoord  |  Tel: 0591-764005
www.wintermetaalenmontage.nl
Email: info@wintermetaalenmontage.nl
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EMFysio, de allround fysiotherapeut in Emmen  

Maurice van der Scheer heeft een duidelijk beeld van de 
visie en het doel van zijn fysiotherapie praktijk in Em-
men. Effectieve behandelingen en snel resultaat, dat is 
waar het in de praktijk om draait. 8 jaar geleden begon 
hij de praktijk alleen en inmiddels is het team uitgebreid 
met fysiotherapeuten René, Mervin en Simon en prak-
tijkondersteuner Saskia. 

“Ondanks de flinke groei vanaf het moment dat de praktijk 
openging zijn we nog steeds een kleinschalige praktijk en 
willen we dat ook blijven.” vertelt Maurice. “Zo blijven de 
lijnen kort en is er voor iedere patiënt altijd voldoende tijd 
en aandacht.” De dienstverlening van EMFysio is vooral 
gericht op het snel behandelen en snel resultaat behalen 
en dankzij de korte lijnen met onder andere ziekenhuizen, 
orthopeden en sportartsen is dit ook haalbaar. Vanuit het 
hele land weten mensen EMFysio te vinden.

Snel behandelen voor snel resultaat
Hoe deze snelle resultaten behaald worden? EMFysio past 
behandeling toe volgens een totaalconcept. Dit betekent 
dat er altijd eerst gekeken wordt naar de bron van de 

klachten. De klacht op die ene plek kan namelijk het gevolg 
zijn van een probleem op een andere. Na ongeveer 4 tot 6 
behandelingen in de praktijk wil de fysiotherapeut van EM-
Fysio al enig resultaat zien en als dat niet het geval wordt 
er doorverwezen naar een arts, orthopeed of sportarts om 
een foto of  MRI-scan te laten maken. Afhankelijk van de 
uitslag van de MRI-scan wordt er dan een verder behan-
delplan opgesteld. De know how van de fysiotherapeuten 
van EMFysio is altijd up to date. Maurice:” Mervin en Simon 
richten zich vanwege hun connectie met de topsport 
vooral op sporters en Mervin past bijvoorbeeld ook dry 
needling toe. Maar EMFysio is er natuurlijk voor iedereen. 
Ik ben op dit moment bezig met het specialiseren in artro 
kinesiologie, de leer van de beweging van gewrichten, om 
mijn kennis en kunde nog verder te vergroten.” 

De fysiotherapeuten zien patiënten in alle leeftijdscatego-
rieën en ook veel sporters van topsportclubs in de regio. Er 
is een echo apparaat in de praktijk aanwezig die gebruikt 
kan worden bij het snel stellen van een diagnose en 
bijvoorbeeld ook bij de PNE behandelmethode. Dit is een 
methode die ingezet wordt bij klachten aan pezen, spieren 
en gewrichten en waarbij er, onder begeleiding van het 

echoapparaat, een kleine naald ingebracht wordt die ver-
volgens een klein stroomstootje in het aangedane gebied 
geeft. Deze behandeling is onder andere erg geschikt bij 
een tenniselleboog of hielspoor en lijkt op shockwave 
therapie. Bij shockwave wordt er alleen aan de buitenkant 
behandeld, de PNE behandelingen zijn doorgaans minder 
pijnloos en laten goede resultaten zien. Vaak zijn de klach-
ten al na 3 behandelingen verdwenen. 

Veel voorkomende klachten 
Nek-, schouder- en onderrugklachten en klachten aan 
knieën, enkels en heupen komen erg veel voor en soms is 
er ook best wel wat angst aanwezig om bij klachten of na 
een operatie weer te gaan bewegen. Hoe fijn is het dan 
om onder begeleiding van een professional te ervaren 
dat dit toch heel goed voor het herstel kan zijn? Na een 
operatie bestaat de revalidatie overigens vrijwel altijd uit 
een combinatie van oefeningen en het mobiliseren van 
het gewricht en zal de fysiotherapeut de zwelling zo snel 
mogelijk laten afnemen. 

Richtlijnen coronavirus
Na de sluiting van de praktijk vanwege het coronavirus zijn 
de fysiotherapeuten weer aan het werk gegaan. Behande-
lingen worden met inachtneming van de richtlijnen van 
het RIVM gegeven en u zult aan de deur, bij binnenkomst 
gescreend worden. Als u klachten heeft die met het coro-
navirus te maken zouden kunnen hebben wordt u verzocht 
thuis te blijven en in de praktijk is een looproute aangege-
ven zodat er voldoende afstand van elkaar gehouden kan 
worden. 

Neem bij klachten of vragen telefonisch of per email con-
tact op met EMFysio, de praktijk is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 8.30 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 
alleen op afspraak. 

EMFysio Emmen
praktijk voor fysiotherapie
Westerbracht 18 | Emmen
Tel: 06-52332166 | Email: info@EMFysio.nl
www.EMFysio.nl
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Emmen, 4 november 2020
Ingezonden brief: Economische 
ontwikkeling gemeente Emmen
Geachte lezer,

Als inwoner van de gemeente Emmen maak ik mij zorgen 
over de ontwikkeling van het bedrijfsleven en het onder-
nemersklimaat in Emmen.

Om mijn zorgen duidelijk te maken is het allereerst 
belangrijk om deze ontwikkelingen in een historisch 
perspectief te plaatsen. Emmen kreeg in de jaren ’50 een 
eerste impuls qua industriële met de komst van de grote 
AKU fabriek (later Enka en AKZO geheten). Daarna kreeg 
Emmen in de jaren ’60 met een  forse groei te maken. In 
hoog tempo werden destijds ook grootschalige woonwij-
ken gerealiseerd om arbeiders die nodig waren voor de 
industrie te huisvesten. 

De ontwikkeling van de gemeente Emmen is daarna 
(vooral tijdens de ingrijpende industriële herstructure-
ringen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw) sterk achtergebleven bij de ontwikkeling 
van Nederland als geheel. 

Vanaf de jaren 2000 heeft de ontwikkeling van Emmen 
op het gebied van het MKB vrijwel gelijk gelopen aan de 
ontwikkeling van Nederland als geheel, zij het op een 
structureel lager niveau. Vanuit het gemeentebestuur 
(voornamelijk bestaande uit diverse PvdA kopstukken), 
kwamen weinig initiatieven om het MKB (productiebe-
drijven) uit de rest van het land te verleiden om zich in 
Emmen te vestigen. Buiten enkele acties, zoals die van 
de PvdA wethouder Ton Sleeking die de slogan "Donen 
Derken en Deven in de Delftlanden" op bussen in het 
westen had laten aanbrengen, gebeurde er vrijwel niets.

Wat ik in de afgelopen tien jaren heb gezien is dat Em-
men zich ontwikkelt als aantrekkelijke stad met een hele 
positieve uitstraling als het gaat om het centrum en de 
mogelijkheden om te recreëren en te ontspannen in het 
groen, het centrumplein, de horeca, de vele winkels, de 
groenvoorziening en het dierenpark. 

Wat ik nog steeds mis is dat 
deze positieve elementen 
uit de stad die de aantrek-
kingskracht van Emmen als 
aantrekkelijke vestigings-

plaats/gemeente vergroten,  
ook daadwerkelijk succesvol worden ingezet om MKB 
(productie-)bedrijven hierheen te halen. Ik vraag me af 
waar dat aan ligt. Een basis voorwaarde is bijvoorbeeld 
het verdubbelen van de weg tussen Klazienaveen en 
Emmen, om de ontsluiting van het bedrijventerrein te 
verbeteren waardoor het interessanter wordt voor (pro-
ductie-)bedrijven om zich hier te vestigen.

Daarnaast zie ik juist wel een negatieve ontwikkeling als 
het gaat om het vestigingsklimaat. Zo heb ik onderne-
mers gesproken die zich in Emmen wilden vestigen maar 
zijn afgehaakt omdat ambtenaren het te druk hadden 
met zichzelf. Ook is het vrijwel onmogelijk om de juiste 
contactpersonen binnen de gemeentelijke organisatie te 
vinden, daar waar ik het essentieel vind dat er 1 loket/
persoon binnen de gemeente moet zijn om nieuwe 
bedrijven te faciliteren. Het niet verlenen van  mede-
werking door ambtenaren of door ambtenaren van het 
zogenoemde “kastje naar de muur” gestuurd te worden, 
schrikt ondernemers af. Met andere woorden, ik zie als 
ondernemer dat onze gemeente wordt ingehaald door 
gemeenten als Heerenveen en Delfzijl/Eemshaven, die 
meer klantgericht ondernemers begeleiden bij het vesti-
gen binnen de gemeente.

Ik vind dat de burgemeester die zich nu graag profileert 
als ‘popi jopie’ door bij ‘zichtbare’ gelegenheden graag 
op de voorgrond gaat staan, zich gaat richten op de 
dienstbaarheid binnen de gemeente. Daarbij dienen ook 
de betrokken wethouders een duidelijke visie neer te 
leggen over de dienstbaarheid binnen de gemeentelijke 
organisatie. Niet alleen naar de hele grote bedrijven – 
waar forse bedragen in wordt geïnvesteerd – maar juist 
ook de MKB (productie-)bedrijven die veel kenniswerk en 
bedrijvigheid meenemen.

Ik hoop dat niet de door mij genoemde zorgen het mid-
delpunt van een discussie worden, maar dat de inhou-
delijke punten aanleiding zullen zijn om het beleid aan 
te scherpen met als doel om MKB (productie-)bedrijven 
naar Emmen te krijgen.

Hendrikus Velzing
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3 Speciaalzaken onder
1 dak bij de Marskramer 
in Emmer-Compascuum 

Door Miranda Wolters
Volgend jaar bestaat de Marskramer in Emmer-Compascuum alweer 25 jaar. Edwin en 
Karin Moes startten in al in 1996 met de winkel die tegenwoordig onderdak biedt aan 3 
verschillende speciaalzaken, de Marskramer, By Karin en  Top 1 Toys. 

De Marskramer is speciaalzaak op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparaten, 
By Karin is hét adres voor eigentijdse en moderne woonaccessoires en cadeauartikelen en 
begin oktober veranderde de speelgoedafdeling na een interne verbouwing in een Top 1 
Toys speelgoedwinkel. “Helaas was het vanwege het coronavirus niet mogelijk de opening 
van de Top 1 Toys afdeling feestelijk te vieren en dat vonden we natuurlijk erg jammer. 
Met het complete assortiment van deze 3 speciaalzaken samen kan men voor vrijwel alles 
op het gebied van de huishoudelijke artikelen, woonaccessoires en cadeaus en speelgoed 
bij ons terecht.” aldus Edwin. “De laatste tijd hebben we gemerkt dat mensen meer en 
meer lokaal zijn gaan kopen en dat is een ontwikkeling die wij natuurlijk enorm verwelko-
men. In een dorp als Emmer-Compascuum is veel dus ook gewoon verkrijgbaar.”

Top 1 Toys
Top 1 Toys staat garant voor service, advies en kwaliteit. Top 1 Toys heeft de grootste col-
lectie speelgoed van allerlei verschillende merken en mocht iets niet op voorraad zijn dan 
kan het gewoon besteld worden. Daarnaast verkoopt Top 1 Toys een groot assortiment 
aan exclusieve speelgoed artikelen zoals bijvoorbeeld de speelgoedlijnen van meisje 
Djamila en YouTube ster Enzo Knol. Sinterklaas en de Kerstman vinden bij Top 1 Toys ook 
altijd alle cadeautjes van het wensenlijstje van de kinderen en viert uw kind zijn of haar 
verjaardag? Dan kan hij of zij in de winkel een eigen verjaardagsbox komen samenstellen 
waaruit familie en/of vriendjes en vriendinnetjes een cadeau kunnen zoeken om te geven. 

De Marskramer
Bij de Marskramer is alles op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparatuur te 
verkrijgen. “Hebben we iets niet dan kan het vaak wel besteld worden.” vertelt Edwin. 
Voor wat betreft huishoudelijke apparaten is er de laatste jaren best weel het een en an-
der in het assortiment veranderd. “Neem als voorbeeld alleen al de airfryers, was er in de 
beginperiode van dit apparaat slechts keuze uit 1 model, tegenwoordig zijn er best al veel 
verschillende merken en modellen verkrijgbaar.” Datzelfde geldt voor de nieuwste pan-
nen van dit moment, was jaren geleden de pan met teflonlaag helemaal in, tegenwoordig 
worden deze vrijwel niet meer verkocht maar kiest men steeds vaker voor de Greenpan of 
een BK pan. De Greenpan is een duurzame pan die voorzien is van een keiharde diamant 
anti-kleeflaag die praktisch onverwoestbaar is. 

By Karin
Karin heeft in de winkel haar eigen afdeling gekregen waar ze haar woonaccessoires en 
cadeau artikelen onder de naam ‘By Karin’ verkoopt. “De collectie wisselt regelmatig en 
is te herkennen aan een eigen stijl die zich het beste laat omschrijven als niet strak maar 
eerder landelijk en stoer.” Karin maakt zelf leuke complete cadeau’s en in haar eigen col-
lectie vindt u bijvoorbeeld ook comfortabele plaids en luxe kussens. 

Wat het werken in de detailhandel zo leuk maakt? Edwin en Karin: “Het verkopen van een 
pan of stofzuiger blijft ook na bijna 25 jaar nog iedere dag leuk. Klanten die tevreden de 
deur uitgaan zijn niet alleen zelf blij maar maken ons ook blij. Het geeft ons energie om 
steeds weer nieuwe dingen voor de winkel te bedenken. Het is hier altijd hollen en nooit 
stilstaan. Overigens hebben we een en ander de afgelopen jaren niet helemaal alleen op-
gebouwd, Ellen is al sinds 1998 onze vaste kracht in de winkel en ook kunnen we tegen-
woordig rekenen op de hulp van Jan. Jan doet een BBL-opleiding niveau 4.”

Zo langzamerhand wordt de winkel steeds verder in kerstsfeer omgetoverd en ook nu 
kunt u nog steeds veilig blijven winkelen bij de Marskramer, Top 1 Toys of By Karin. Alle 
nodige maatregelen werden hiervoor al genomen, zo kunt u bij binnenkomst uw handen 
desinfecteren, wordt iedere klant verzocht een winkelmandje te gebruiken en wordt er 
prijs gesteld op het dragen van een mondkapje. 

Marskramer
Runde Zuidzijde 113  |  Emmer-Compascuum  |  Tel: 0591-351766
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Arjan’s Haardhout in Onstwedde,
voor het verwijderen en snoeien van bomen 
en voor haardhout
Door Miranda Wolters
De naam van de onderneming van Arjan Strockmeijer zegt het eigenlijk 
al, toen bij begon lag de focus van zijn bedrijf voor al op de verkoop van 
haard- en brandhout. In de loop van de jaren werd die dienst aangevuld 
met diensten gericht op het onderhoud en het kappen van bomen. 

Arjan is beslist geen hovenier, het echte groene werk laat hij liever aan de 
goede hovenier over maar het kappen en verwijderen van bomen doet hij 
graag. Dit is ook waar het meeste van zijn haardhout vandaan komt, namelijk 
van het kappen van bomen bij particulieren. Arjan is gespecialiseerd in het 
verwijderen van bomen die niet kunnen vallen. Dat wil zeggen dat het dan 
om bomen gaat waar omheen geen ruimte is om ze na het kappen te laten 
vallen. “We klimmen dan met een klimgordel en klimijzers eerst helemaal 

naar boven, mét een veiligheidslijn, en breken de 
boom als het ware van boven naar beneden af.” 
legt Arjan uit. 

Het gaat dan eigenlijk altijd om bomen die dood 
zijn of op een ongewenste plek staan of om 
bomen die gekapt moeten worden omdat ze 
overlast bezorgen. Arjan: ”Is een boom dood, dan 
moet altijd eerst onderzocht worden of deze nog 
veilig genoeg is om in te klimmen. Is dat niet het 
geval dan moeten we een andere oplossing zoe-
ken.” Wat tegenwoordig best weleens voorkomt 
is dat een boom moet wijken omdat deze teveel 
schaduw op een met zonnepanelen gevuld dak 
veroorzaakt. De panelen brengen daardoor niet 
genoeg rendement op en door de boom te ver-
wijderen profiteert men weer van een maximum 
opbrengst. Voor het verwijderen van ieder soort 
boom is een oplossing te vinden en de prijs van 
de kap hangt af van de tijd die daarvoor nodig is. 

De boom wordt dus van bovenaf ‘afgebroken’ 
totdat er alleen nog een klein stukje stam boven 
de grond uitsteekt. De stam kan dan nog worden 
gefreesd, het zogenaamde ‘stobben frezen’. Hier-
bij wordt de stam tot een diepte van ongeveer 20 
centimeter onder de grond weg gefreesd. Alles 
wat er dan nog achterblijft sterft vanzelf af en 
zo kan er een nieuw tegelpad of mooie groene 
grasmat overheen aangelegd worden. Soms moet 
er voor het verwijderen van een boom, ook in uw 
eigen tuin, een kapvergunning bij de gemeente 
aangevraagd worden. De regels hiervoor verschil-
len per gemeente en Arjan kan u precies vertel-
len hoe dat in uw gemeente zit. Het aanvragen 
van de kapvergunning moet u als klant echter 
zelf doen, dit kan eenvoudig online en hiervoor 
bent u uw DigiD nodig. 

Haardhout verkoopt Arjan het hele jaar door, de 
grootste piek ligt hierbij in de maanden sep-
tember en oktober want dat zijn natuurlijk de 
maanden waarin het weer wat kouder gaat wor-
den en de houtkachel weer aan gaat. U kunt uw 
haardhout bij Arjan bestellen, hij komt het dan bij 
u langsbrengen. Wilt u eerst graag weten hoe en 
waarmee u het beste kunt stoken? Arjan geeft u 
graag een goed advies. 

Arjans Haardhout
Duinweg 1a  |  Onstwedde
Tel: 06-14103279
 Email: strockmeijer46@hotmail.com
 www.arjanshaardhout.nl
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Sinterklaas komt gewoon naar Nederland en doet ook 
dit jaar zijn inkopen weer bij Intertoys in Emmen! 
Door Miranda Wolters 
Door het coronavirus zijn we de afgelopen tijd meer thuisgebleven en gingen 
we minder op vakantie omdat reizen niet meer zo gemakkelijk gaat. Ondanks 
dat heeft Sinterklaas besloten tóch naar Nederland te komen en heeft hij lang 
nagedacht over een manier om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen. De grote 
Sinterklaasintocht kan jammer genoeg niet doorgaan maar dat hij komt staat 
vast! Grote verassing voor ons allemaal is alleen nog even hoe hij ons dan gaat 
laten weten dat hij in Nederland is aangekomen, hij heeft ons beloofd zo snel 
mogelijk na aankomst van zich te laten horen. 

Net als ieder jaar zal Sinterklaas zijn inkopen ook dit jaar 
weer bij Intertoys in Emmen gaan doen. Johannes Vasse 
is eigenaar van de winkel in Emmen en daarnaast ook van 
een Intertoys winkel in Hardenberg. Hij nam de winkel in 
Emmen op 1 april vorig jaar over toen de winkel dreigde te 
gaan sluiten. 

Doordat we de afgelopen tijd door het coronavirus meer 
tijd thuis, met het hele gezin, hebben doorgebracht is er 
ook meer tijd geweest om samen te spelen, te puzzelen of 
om spellen te doen. Zo zijn spellen voor jongvolwassenen 
zoals Catan of Ticket to Ride bijvoorbeeld veel gespeeld 
en deden jongere kinderen vaak het zogenaamde ‘zakgeld-
spel’. Het zakgeldspel is een voorbeeld van een educatief 
spel, kinderen spelen niet alleen het spel maar leren 
ondertussen ook met geld omgaan. Zo zijn er meer edu-
catieve spellen te vinden in het assortiment van Intertoys 
en ook deze waren de afgelopen tijd, in verband met de 
tijdelijke sluiting van scholen, ook erg in trek. Maar er werd 
ook veel gepuzzeld, al dan niet met het hele gezin. 

In de winkel bestaat het hele assortiment in totaal uit zo’n 
7.000 verschillende speelgoedartikelen. Online zijn dat er 
wat minder maar ook daar is de collectie best uitgebreid. 
Online speelgoed kopen is natuurlijk zeker in deze periode 
erg fijn, u hoeft er de deur niet voor uit. Maar omdat de 
collectie online wat kleiner is vindt u er misschien niet 
alles wat u zoekt. Denk bijvoorbeeld aan die ene speci-

fieke Lego set of dat 
bijzondere Schleich 
dierfiguur. U kunt 
dan natuurlijk altijd 
even naar de winkel 
bellen, het gevraag-
de artikel zal dan 
voor u klaargezet en 
eventueel ingepakt 
worden zodat u het 
alleen nog maar af hoeft te halen. Voor al het speelgoed 
dat u wel online vindt geldt dat deze ook heel gemakkelijk 
met het Click&Collect systeem van Intertoys besteld kun-
nen worden, u bestelt de artikelen en kunt ze al een uur na 
het doen van de bestelling ophalen in de winkel. 

Nog steeds is er tegenwoordig specifiek jongens- of 
meisjesspeelgoed in de winkel te krijgen maar er vindt ook 
steeds meer verschuiving plaats. Een jongen speelt nu net 
zo goed met een pop of in een speelgoedkeuken en ook 
meisjes pakken een speelgoedhamer of boormachine en 
spelen met auto’s. De markt voor speelgoed is ontzettend 
groot, ieder jaar bezoekt Johannes de speelgoedbeurs in 
het Duitse Nürnberg waar telkens zo’n 120.000 nieuwe 
speelgoedartikelen geïntroduceerd worden. Intertoys geeft 
altijd de garantie dat het speelgoed dat u koopt ook veilig 
voor uw kind is. Iets wat via andere, buitenlandse, verkoop-
kanalen op het internet niet altijd het geval is. Het komt 

soms voor dat speelgoed dat niet goedgekeurd is dan naar 
u verzonden wordt zonder dat de veiligheid gegarandeerd 
is. Denk dan bijvoorbeeld aan speelgoed waarbij in het 
productieproces gebruik gemaakt is van loodhoudende 
verf. 

Inmiddels is het enige echte speelboek alweer verschenen, 
hét boek waarin Sinterklaas én de kinderen alvast hun 
inspiratie opdoen voor de inkoop of hun wensenlijst. Het 
boek is in de winkel te verkrijgen. In de winkel zijn overi-
gens alle nodige maatregelen genomen om het winkelen 
zo veilig mogelijk te maken, en tijdens de aankomende 
drukke periode zal het personeel er extra alert op zijn dat 
het in de winkel niet te druk gaat worden. Wees welkom! 

Intertoys 
Derkstraat 9  |  Emmen  |  Tel: 088 – 334 35 03
www.intertoys.nl  |  2442Emmen@intertoys.nl
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(Vervolg van voorpagina) 
Bent u op zoek naar uw droomhuis of wilt u uw huidige woning verkopen? 
Vodoz Makelaardij in Klazienaveen helpt en ondersteunt u daar graag bij
Woningmarkt
Woningen worden op dit moment over het algemeen 
ontzettend snel verkocht. Na een zomer met zeer weinig 
aanbod trekt het aanbod van de woningen weer een beetje 
aan, gelukkig besluiten toch meer mensen nu hun woning 
te koop aan te bieden. Bijna iedereen die nu verkoopt 
heeft ook al echt iets anders op het oog en durft wel te 
verkopen. Degene die nog niets anders hebben durven 
minder goed omdat er natuurlijk ook weer een nieuwe 
woning aangekocht moet worden die helemaal naar wens 
is. Wat Joerik en Ronald in dat geval kunnen adviseren is 
om geen einddatum of een datum over een paar maanden 
in het koopcontract af te spreken. Zo heeft men meer tijd 
om die andere woning te vinden. Wat overigens regelma-
tig voorkomt is dat woningen worden onderling verkocht 
waarbij Vodoz Makelaardij als makelaars ondersteunen en 
helpen bij de onderhandelingen.  

Taxaties en overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021
Op het gebied van taxaties en de overdrachtsbelasting zal 
er per 1 januari 2021 het een en ander gaan veranderen. 
Bij het taxeren van een woning zal de nadruk nog meer 
komen te liggen op de bouwkundige staat van de woning. 
Met daarbij specifieke aandacht voor de isolatie ervan. Nu 
we allemaal meer gebruik moeten gaan maken van duur-
zame energie is goede isolatie van een woning belangrijker 
dan ooit geworden. De bouwkundige staat van de woning 
zal dan ook zeker effect gaan hebben op het energiever-
bruik en de uiteindelijke energierekening. Hypotheekver-
strekkers zullen een goed geïsoleerde woning vanwege 
het duurzame energieverbruik daarom ook gemakkelijker 
financieren dan een woning uit bijvoorbeeld 1950 die to-
taal niet geïsoleerd is en waaraan dus nog veel aangepast 
moet worden. 

Daarnaast zal er per 1 januari ook voor wat betreft de 
overdrachtsbelasting het een en ander gaan veranderen. 
De 2% overdrachtsbelasting voor starters (tot 35 jaar) op 

de woningmarkt gaat naar 0% en verdwijnt daarmee dus. 
Daarentegen gaat de 2% overdrachtsbelasting voor beleg-
gers, investeerders en woningopkopers van 2% naar 8%. 
Voor de starters dus aantrekkelijk en voor de beleggers 
minder aantrekkelijk. De overheid heeft deze maatregel 
genomen om starters een betere kans op de woningmarkt 
te geven, het effect ervan moet zich dus nog bewijzen. 
Voor beleggers en investeerders betekent dat dus dat het 
nog aantrekkelijker wordt om nog dit jaar te beleggen of te 
investeren omdat het voor hen volgend jaar duurder uit zal 
gaan pakken. 

Wilt u meer weten over de aankoop van uw droomhuis, de 
verkoop van uw oude woning of het laten taxeren van een 
woning? Neem dan contact op met Vodoz Makelaardij, men 
is u graag van dienst! 

Vodoz Makelaardij
Brugstraat 156
Telefoon: 0591 – 317681
www.vodoz.nl
E-mailadres: info@vodoz.nl
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Hoofdweg 89, 7741 PM  Steenwijksmoer (bij Coevorden) - T. 0524 512603  |  www.haverkort-interieurs.nl

Wij denken om uw en onze veiligheid.
1,5 meter afstand is de norm! We reguleren

ons bezoek middels een deurbeleid en
looproutes. Onze openingstijden zijn ruim.

Een afspraak maken kan altijd. Onze adviseurs
werken beschermd en onze gastvrijheid is

aangepast aan de omstandigheden.

G� �  � t � � s!

OP REGULIERE TIJDEN, OF OP AFSPRAAK? U BENT WELKOM!
Wij geven u de ruimte in 10.000 m2 showroom!

€ 199.-
EETKAMERSTOEL ‘LOPEZ’

MONTÈL HAMPTON
De Hampton van Montèl is een moderne elementen bank met een stijlvol uiterlijk. Deze prachtige designbank is volledig af te stemmen op uw wensen. 
Ga je voor een hoekbank of liever voor een 2 of 3-zits? Deze bank is verkrijgbaar in verschillende opstellingen! Creëer uw eigen bank!

MONTÈL INFINITY SQUARE
Modern vormgegeven bank met een comfortabel 

zitgedeelte. Uitgevoerd in stof en voorzien van 
een ronde hoek. Subliem zitcomfort!  |  PRIJS € 2.564,-

MONTÈL LAGUNA
Deze kubistische vormgeving past goed bij een
moderne interieurstijl. Met gratis binnenvering! Vele
uitvoeringen en kleuren mogelijk  |  PRIJS € 1.899,-

50% KORTING
Op alle sale modellen*

5% KORTING
Op overige modellen*

10% KORTING
Op alle relaxfauteuils*

10% KORTING
Op alle voorraad  modellen*

30% KORTING
Op alle karpetten*
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EXCLUSIEF IN DRENTHE

MONTÈL MAGALOGUE
GRATIS VERKRIJGBAAR
IN ONZE SHOWROOM!

KOOPZONDAG
15 NOVEMBER | 12-17 U.

€ 2.999.-€ 2.999.-€ 2.999.-€ 2.999.-€ 2.999.-€ 2.999.-
€ 2.849.-€ 2.849.-€ 2.849.-
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Lampen, Ledjes, lichtjes en zo veel meer bij 
PretMetLed.nl!

Door Miranda Wolters 
Nu de gloeilamp en de halogeenlamp zo langzamerhand 
helemaal van de markt verdwijnen stappen steeds meer 
huishoudens en bedrijven over op het gebruik van LED 
verlichting. PretMetLed.nl is dé specialist op het gebied 
van LED verlichting, het bedrijf ontstond een aantal jaren 
geleden in Den Haag en inmiddels vestigde PretMetLed.
nl zich alweer 3,5 jaar geleden aan de Roswinkelerstraat 
169A in Roswinkel. 

Of het nu gaat om slechts een paar lampen voor in uw 
keuken of om het vervangen van alle verlichting in uw 
bedrijfshal, winkel, stal, rijbak of hobbyschuur, u vindt alle 
benodigde lampen bij PretMetLed.nl. “We leveren over het 
algemeen alleen verlichting van A-merken zoals Philips, 
Samsung, V-Tac, Integral en Osram. Daarnaast hebben we 
nog ons eigen huismerk RTM Lighting, die qua kwaliteit te 
vergelijken is met de grote bekende merken. We leveren 

alleen kwaliteit tegen een betaalbare prijs.” aldus Randau 
Meijerink, eigenaar van PretMetLed.nl. 

“Voornaamste verkoopkanaal voor PretMetLed.nl is de 
webshop en daar ontvangen we dagelijks honderden be-
stellingen uit heel Europa, maar klanten zijn ook van harte 
welkom in Roswinkel. Led is soms best ingewikkeld en af 
en toe komen mensen er zelf niet uit, dan kan PretMetLed.
nl de klant vast wél aan de juiste lamp en advies helpen 
want we hebben ruim 60.000 artikelen op voorraad. Onze 
LED adviseurs weten natuurlijk alles over deze producten, 
en hoe dat dan geïnstalleerd moet worden. Wat vragen 
betreft is (bijna) niets hen te gek. En hebben we het niet, 
dan kunnen we het bijna altijd wel leveren binnen een 
paar dagen. Eerlijk is eerlijk, er is altijd iemand goedkoper, 
maar wij bieden altijd eerlijke prijzen voor A-Merken, een 
lamp moet gewoon functioneel zijn en lang mee gaan. We 
houden niet van ‘gedoe’ het moet gewoon altijd werken.”

Kerstshowroom/verlichting
Wie aan verlichting denkt, denkt natuurlijk ook aan Kerst! 
“Bij Kerst horen lampjes en daarom wilden we dit jaar 
heel graag een grote kerst(licht)show gaan organiseren, 
inclusief glühwein, bier en braadworsten.” aldus Randau. 
“Helaas is dit vanwege het coronavirus niet mogelijk in de 
vorm die we in gedachten hadden maar we hebben toch 
besloten een Kerstshowroom in te richten.”

In de sfeervolle Kerstshowroom vindt u natuurlijk prach-
tige kunstkerstbomen waarin de verlichting al voorge-
monteerd is en u dus geen gedoe meer zult hebben met 
lampjes die volledig in de knoop raken. Maar ook verlichte 
rendieren, kerstmannen met een arreslee voor op het dak 
of in de tuin, verlichte kerststerren in allerlei soorten en 
maten, netten en strengen met lampjes in verschillende 
groottes en lengtes en niet van echt te onderscheiden LED 
kaarsen. U kunt het zo gek niet bedenken, alle soorten 
kerstdecoratie waar een lamp in kan zult u vinden in de 
Kerstshowroom. 

Wilt u komen genieten van de kerstsfeer? Dan bent u van 
maandag tot en met zaterdag van harte welkom bij Pret-
MetLed.nl in Roswinkel! Indien het mogelijk en toegestaan 
is in deze corona tijden zullen er nog extra koopavon-
den- en zondagen georganiseerd gaan worden, dit zal dan 
gecommuniceerd worden via de website en de Facebook-
pagina van PretMetLed.nl. 

“Houdt onze facebook pagina sowieso maar in de gaten, 
want in de aanloop naar kerst gaan we vele like&win deel-
acties organiseren”.

PretMetLed.nl
Roswinkelerstraat 169A  |  7895AT Roswinkel
Tel: 0591 – 201 904  |  info@pretmetled.nl
www.PretMetLed.nl
Facebook: www.facebook.com/pretmetled
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Taxatierapport voor een woning nodig?
Laat de woning taxeren door een vakkundige 
taxateur van Bentum Dragtstra in Emmen
 
Wilt u een woning gaan kopen of bent u bezig met het afsluiten van een nieuwe hypotheek? In die gevallen heeft u 
meestal een taxatierapport nodig. Peter Groeneveld is makelaar/ taxateur bij Bentum Dragtstra in Emmen, hij houdt 
zich dus niet alleen dagelijks bezig met de aan- en verkoop van woningen maar ook met het opstellen van taxatierap-
porten voor verschillende doeleinden. 

Bij aankoop van een woning en het afsluiten van een 
hypotheek voor de financiering van deze woning wil de 
bank graag een goed onderbouwd taxatierapport zodat 
ze weten dat het onderpand ook de waarde heeft die past 
bij de hypotheeksom. Een logische reden dus voor het 
laten opstellen van een taxatierapport. “Maar er kunnen 
ook nog andere redenen zijn voor het inschakelen van een 
taxateur.” vertelt Peter. “Soms moet er wegens omstandig-
heden verkocht worden en wil de hypotheekverstrekker 

weten wat de huidige marktwaarde 
is. Ook kan het gebeuren dat men 
gaat scheiden en één van de partners 
graag in de woning wil blijven wonen. 
Om na te gaan of dit mogelijk is en 
om de bijbehorende financiering te 
kunnen regelen moet er ook dan een 
taxatierapport opgesteld worden.” 
Soms willen mensen ook gewoon 
hun bezit in kaart gebracht hebben 
en willen ze daarom graag weten wat 
de waarde van hun woning is en in 
weer een ander geval is het taxatie-
rapport nodig om de hypothecaire 
lening t.b.v. verbouwing van de eigen 
woning te regelen. Overigens is het 
op de woningmarkt op dit moment 
zo dat er veel woningen zijn met 
substantiële overwaarde en dit kan 
gunstig uitpakken bij het vernieuwen 
van de hypotheekafspraken. Ook 
zijn er hypotheekverstrekkers die 

de kosten van de bestaande hypotheek aanpassen als er 
middels een taxatierapport een bepaalde verhouding kan 
worden aangetoond tussen de waarde van de woning en 
de hypotheeksom.  

Inspectie ter plekke
Een taxatie begint met een inspectie ter plekke. De taxa-
teur kijkt naar diverse aspecten van de woning. Hoe is de 
bouwkundige staat, is de woning goed onderhouden en 

zijn er wellicht duidelijke gebreken? “Als er visueel waar-
neembare gebreken of schades naar voren komen dan kan 
ik aangeven dat er naar mijn mening nader bouwkundig 
onderzoek gewenst is.” legt Peter uit. “Ik doe, in tegen-
stelling tot wat mensen nogal eens denken, als taxateur 
dus geen bouwkundig onderzoek maar ik detecteer wel 
mogelijke problemen waarvoor eventueel een bouwkun-
dig bureau ingeschakeld moet worden voor het doen van 
een uitgebreide bouwkundige inspectie.” Verder wordt er 
bij de taxatie onder andere gekeken naar hoe netjes en 
luxueus de woning van binnen en van buiten is afgewerkt, 
het volume en het totale woonoppervlak van de woning, 
de locatie en de hoeveelheid grond om de woning heen. 
Tot slot worden al deze uitkomsten bij elkaar opgeteld en 
wordt de woning vergeleken met andere panden, de zo-
genaamde referentiepanden. Hieruit volgt dan uiteindelijk 
een waarde van de woning. Als laatste wordt het taxatie-
rapport ook nog gecontroleerd door een validatie instituut 
zodat u over een gevalideerd en betrouwbaar taxatierap-
port beschikt. 

Steeds complexer en tijdrovender
“Het opstellen van een taxatierapport is de laatste jaren 
steeds complexer en tijdrovender geworden vanwege alle 
strenge eisen die eraan gesteld worden.” zegt Peter tot 
besluit. “Als taxateur ben ik er niet in een uurtje mee klaar 
maar daar staat tegenover dat de kwaliteit van de rap-
porten enorm is toegenomen.” Hebt u een taxatierapport 
nodig of wilt u meer over  taxatie van uw woning weten? 
Maak dan een afspraak met Peter Groeneveld van Bentum 
Dragtstra, hij vertelt u er graag alles over. 

Bentum Dragtstra makelaars
Sterrenkamp 1 b  |  Emmen  |  Tel: 0591 – 61 44 22
www.bentumdragtstra.nl
E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl
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MKB-actieplan biedt 
ondernemers stevige basis voor 
herstel en vernieuwing
De afgelopen jaren heeft het MKB-actieplan voor mkb’ers 
geleid tot waardevolle samenwerkingen, eerlijkere wet- 
en regelgeving en passende dienstverlening vanuit de 
overheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2020 
van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Mona Keijzer 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onlangs naar de 
Tweede Kamer stuurde, getiteld Vernieuwend mkb heeft 
toekomst.
 
Coronasteun
Via de steunpakketten van het kabinet heeft het mkb tot 
en met september voor 8,6 miljard euro gebruik gemaakt 
van de NOW-regelingen voor werkbehoud. Ook is er voor 
7,8 miljard euro aan belastinguitstel aangevraagd. Daar-
naast zijn er diverse andere steunmaatregelen uitgevoerd 
om de liquiditeit van mkb-bedrijven zo veel mogelijk op 
peil te houden. In totaal is via deze maatregelen tot en met 
september 2020 naar schatting circa €6,3 miljard aan mkb-
bedrijven uitgekeerd. Dit betreft voor circa €4,6 miljard 
subsidies, en voor het resterende bedrag borgstellingen en 
kredieten.

Reguliere financiering en garantstellingen
Het ministerie van EZK is voor veel bedrijven in allerlei 
soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financie-
ring en garantstellingen. Ten aanzien van de SEED Capital 
regeling is ook dit jaar extra budget vrijgemaakt. Tijdens 
de voorjaarstender is het budget van €32 miljoen volledig 
uitgeput en verdeeld over een zestal fondsen. Met de pri-
vate inleg opgeteld betekent dit dat er in totaal voor €67,5 
miljoen aan extra kapitaal voor startups beschikbaar komt. 
Dit najaar wordt er nog een reguliere SEED tender gehou-
den met een EZK-budget van €20 miljoen. Tenslotte zijn 
sinds 2018 in het kader van de BMKB (exclusief BMKB-C) 
ruim 7.000 borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag 
van €1,3 miljard.

Een digitaal vaardig mkb
Op elf plaatsen in Nederland zijn er MKB-werkplaatsen 

voor digitalisering waar kleinere ondernemers door stu-
denten en docenten van onderwijsinstellingen uit de buurt 
op weg geholpen worden bij hun online marketing en het 
benutten van data in het bedrijf. De KVK ondersteunt dit 
met workshops voor ondernemers, waar zogeheten local 
heroes inspireren met hun ondernemersverhaal. Vanuit 
het Digital Trust Center van EZK zijn 29 regionale samen-
werkingsverbanden actief. Bedrijven kunnen daar advies 
krijgen over veilig zakendoen of samen werken aan hun 
cyberweerbaarheid.

Loondoorbetaling bij ziekte
Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere onder-
nemers, zijn de afspraken die door de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars 
en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt 
gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 is een 
pakket maatregelen in werking getreden, waarmee de 
komende jaren in totaal 450 miljoen euro is gemoeid. Een 
van de eerste maatregelen is een MKB-verzuim-ontzorg-
verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico 
op voor kleine ondernemers en helpt bij de verplichtingen 
en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Betaaltermijn op 30 dagen
Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere 
verbetering van het betaalgedrag van overheden aan 
leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk 
voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn al wettelijk 
verplicht binnen 30 dagen te betalen. Inmiddels wordt er 
een wetsvoorstel geconsulteerd dat de betaaltermijn van 
grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers van 60 naar 30 
dagen wil brengen.

Eerlijker ondernemen
Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe franchisewet in 
werking. Deze wet brengt de relatie tussen franchisegever 
en haar franchisenemers meer in evenwicht. Ook is in juli 
2020 de EU-verordening ‘Platform-to-Business’ in werking 
getreden. Die zorgt voor eerlijkere verhoudingen tussen 
platforms en ondernemers die er producten aan willen 
bieden.

Om- en bijscholing
Via de regeling MKB!dee kunnen mkb-ondernemers zelf 
hun innovatieve oplossingen voor scholingsvraagstukken 
uitwerken. In de eerste twee tenders zijn al 61 projecten 
gestart. Vanwege dit succes worden in 2021 twee nieuwe 
tenders uitgevoerd. Voor de eerste tender is ruim €10 mil-
joen beschikbaar. Ook stelt het kabinet vanaf 2020 elk jaar 
€48 miljoen beschikbaar via de SLIM-regeling. Mkb-onder-
nemers kunnen subsidie aanvragen om een bedrijfsschool 
op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te 
krijgen of specifieke vaardigheden te verbeteren. Zij kun-
nen maximaal €24.999 ontvangen.
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Gezond(er) genieten van een heerlijke 
biologische wijn van Ekoplaza
Wie geniet er nu niet af en toe van een goed glas wijn? 
Kies je daarbij ook nog eens voor een biologische of 
biodynamische wijn dan geniet je ook nog eens van een 
wijn van hogere kwaliteit dan de traditionele wijnen, 
zorg je beter voor je lichaam en help je ook nog eens mee 
het milieu te verbeteren. Hoe dat zit leggen we je in dit 
artikel uit. 

Door Miranda Wolters

Een goede wijn ontstaat in de wijngaard en begint dus 
al bij de groei en de rijping van de druif. Wordt er in de 
traditionele wijnbouw volop gebruik gemaakt van kunst-
matige bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen, in 
de biologische of biodynamische wijnbouw zal dit zeker 
niet het geval zijn. Biologische en biodynamische wijnboe-
ren werken aan een zo goed mogelijk eko systeem in hun 
wijngaard waardoor al deze middelen niet nodig zijn. In 
deze wijngaarden zul je dan ook een verscheidenheid aan 
insecten en ook veel bijen tegenkomen, zij horen hier ook 
thuis. Hierdoor oogsten ze uiteindelijk kwalitatief betere 
druiven die tijdens het maken van de wijn helemaal geen 
andere (chemische) stoffen meer nodig zijn. In de traditi-
onele wijngaarden worden de druiven veelal machinaal 
geoogst en daardoor beschadigen ze vaak iets. Om ervoor 
te zorgen dat ze dan goed blijven wordt er een middel 
toegevoegd om oxidatie tegen te gaan. Biologische wijn-
boeren oogsten veel zorgvuldiger en hierdoor blijven de 
druiven beter intact en hoeven ze dus niet met een extra 
beschermingsmiddel bewerkt te worden. 

Zoals je misschien weet wordt de suiker in de druif uit-
eindelijk omgezet in alcohol. Dit gebeurt met behulp van 
verschillende gisten en enzymen die van nature in de druif 
voorkomen. In de traditionele wijnbouw is de druif al met 
zoveel middelen bewerkt dat deze gisten en enzymen niet 
meer werken en ze dus opnieuw moeten worden toege-
voegd. Deze toevoeging zorgt ook weer voor beïnvloeding 
van de smaak en kleur van de wijn en kan het rijpingspro-
ces versnellen zodat de wijn sneller naar de consument 
kan. Ook voegen veel wijnboeren gelatine toe aan de 
wijn. Gelatine zorgt ervoor dat de wijn snel helder i.p.v. 
troebel wordt maar omdat gelatine een dierlijk product 
is zal de wijn dus niet meer vegan zijn. De biologische en 
biodynamische wijnboeren maken in dit geval gebruik van 
bentoniet. Bentoniet is een milieuvriendelijk en neutraal 
smakend natuurlijk mineraal, een mooi alternatief voor ge-
latine dus. Ergens in het productieproces wordt er ook nog 

sulfiet aan de traditionele wijnen toegevoegd. Sulfiet wordt 
gebruikt om de wijn tegen oxidatie en de groei van bacte-
riën te beschermen. Het nadeel van sulfiet is dat dit een in-
grediënt is dat hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken. 
Het is dus het beste om hier dan maar zo min mogelijk van 
binnen te krijgen. Een wijn, gemaakt van gezonde druiven, 
is minder sulfiet nodig. De biologische en biodynamische 
wijnen bevatten dus een stuk minder sulfiet en zullen deze 
vervelende klachten dan ook minder snel veroorzaken. 

Ekoplaza heeft verschillende wijnen van verschillende 
wijnhuizen in het assortiment. Stuk voor stuk allemaal 
wijnen waarbij tijdens het productieproces zo min mogelijk 
gebruik gemaakt is van allerlei toevoegingen en waarbij 
ook gekeken is naar hoe de druiven gekweekt zijn en of de 
filosofie van de wijnboer bij die van Ekoplaza past. 

De favoriete wijn van Lieslot Adams, eigenaresse van Ekop-
laza Emmen : “Mijn favoriete wijn uit het assortiment van 

Ekoplaza is de Purato Siccari Appassimento. De druiven 
voor deze wijn groeiden op een prachtige wijngaard waar 
ook veel insecten en bijen leven. Na de oogst worden ze 
aan wijnstokken en op matten gedroogd en uiteindelijk 
rijpt de wijn op hout. Door deze rijping krijgt de wijn een 
lekker krachtige maar zeker ook zachte smaak. Heerlijk om 
tijdens koude en gure avonden onder een dekentje op de 
bank van te genieten!”

Ben je nieuwsgierig geworden naar de kwalitatief goede 
biologische en biodynamische wijnen van Ekoplaza? Kom 
langs in de onlangs flink vergrote winkel aan de Wilhelmi-
nastraat 50a in Emmen, Lieslot en haar team vertellen je er 
graag alles over! 

Ekoplaza Emmen 
Wilhelminastraat 50a  |  Emmen
Tel: 0591 - 649 770  |  www.ekoplaza.nl
Facebook: www.facebook.com/Ekoplazaemmen



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



Veenpark kijkt vooruit naar jubileumjaar 2021
Bij het Veenpark in Barger-Compascuum kijken ze reikhalzend uit naar volgend 
jaar. In 2021 is het namelijk 55 jaar geleden dat museumdorp ‘t Aole Compas 
de deuren opende. 

Het begon allemaal met een plaggenhutten-dorp ter ere van 100 jaar Barger-
Compascuum.  Het kleine dorp is nog steeds te zien en vormt het hart van het 
Veenpark. Tegenwoordig is het mini-museum uitgegroeid tot een park van 180 
hectare waarin je als het ware terug in de tijd gaat. 

Kerstwandeling
Het jubileum wordt als het kan uitgebreid gevierd, maar directeur Harrie Keuter 
en zijn mensen denken voorlopig eerst aan de Kerstdagen. Voor veel mensen 
is het dan tijd voor de traditionele kerstwandeling door het park. Als de musea 
openblijven gaat deze geliefde wandeling op Tweede Kerstdag zeker door. ‘Wel 
in aangepaste vorm in verband met Corona maar tegen die tijd komen we daar 
uitvoerig op terug’, kijkt Keuter vooruit. 

2LeonieS
Ondanks het sluiten van de horeca houdt Keuter de moed erin en blijft hij goed 
gestemd. ‘We hopen natuurlijk dat restaurant 2LeonieS tegen de feestdagen weer 
open mag. Voor de lockdown was het restaurant elke zaterdag en zondag, on-
danks alle veiligheidsmaatregelen, goed bezet of vol. De prijs van minder dan 30 
euro voor een driegangenmenu en de ruime opzet, met alle tafels en zitplaatsen 
op veilige afstand, waren daar debet aan.’

Stormloop op trouwen
Voor de nabije toekomst is er veel onduidelijk, maar dat is het niet het geval 
voor het Veenpark als trouwlocatie. Wie in 2021 bijvoorbeeld in het monumen-
tale kerkje wil trouwen, moet er snel bij zijn. Al 25 jaar is het Veenpark de meest 
geliefde trouwlocatie van de gemeente Emmen. Er is momenteel zelfs een heuse 
stormloop op trouwen in het Veenpark. Het jaar is al bijna volgeboekt vooral ook 
omdat veel verliefde koppels het afgelopen jaar vanwege Corona hun bruiloft 
hebben verplaatst naar 2021.

Steakhouse Mmeat pakt uit met rijsttafel
EMMEN - ‘Ik durf rustig te zeggen dat we de beste tournedos van Emmen hebben. En 
heel Zuidoost-Drenthe kan hem ondanks de restaurantsluiting proeven, want deze bief-
stuk bezorgen we gewoon aan huis. En afhalen kan natuurlijk ook, lekker makkelijk’, 
aldus Marco van Veen, chef-kok bij Mmeat Bar & Grill aan de Hoofdstraat. 

Het enige steakhouse in het Emmer centrum opende afgelopen voorjaar zijn deuren. Nau-
welijks open, konden ze ook alweer dicht. ‘Door de sluiting is het minder sfeervol, maar 
we koken met evenveel passie voor de gast thuis. Die kan kiezen uit de gerechten op onze 
kaart, maar ook voor ons speciale maandmenu  legt Marco uit. Mmeat is trouwens eigen-

dom van Yannis Kazantzis, die ook bij Grieks restaurant 
Athína de scepter zwaait.

Rijsttafel
Je verwacht het niet maar Mmeat pakt in november uit met 
een heuse rijsttafel. Die bestaat uit onder meer gebakken 
rijst, gevuld met groenten en kip, licht pittig gemarineerde 
ribs, een kiploempia en een zoetzure komkommersalade. 
‘En dat is nog niet alles, de rest staat op onze Facebookpa-
gina of op Instagram. Deze rijsttafel brengen we thuis voor 
nog geen 20 euro, exclusief bezorgkosten’, aldus de hore-
caman. Dat een steakhouse een heuse rijsttafel serveert is 
voor hem niet vreemd. ‘Het zijn aparte tijden dus als kok 
mag ik het ook wel eens iets anders doen dan gebruikelijk 
en ik stop er evenveel passie in als in mijn steaks.’

Vegan burger
Via www.bezorgland.nl zijn de andere gerechten te bestel-
len. ’Probeer bijvoorbeeld eens onze vegan burger. Die 
importeren we uit Amerika en zijn echt lekker, durf ik als 
vleesliefhebber wel te zeggen.’ Marco mist de gasten, 
maar is blij dat zijn keuken nog open is. Dat is al 13 jaar 
zijn domein. ‘Ik heb als chef-kok in Amsterdam gewerkt en 
in restaurant Het Postkantoor in Meppel.’  Samen met zijn 
team staat hij van dinsdag tot en met zondag klaar voor 
de afhaal- of bezorgopdrachten.  ‘We bezorgen in de hele 
regio Zuidoost-Drenthe en doen dit tussen 16.30 uur en 
21.00 uur.’
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Bezorg- en afhaaldrukte bij Goodfellas
en Flanagans
EMMEN - Tover je eigen huis om tot je 
favoriete restaurant en geniet in stijl 
van de heerlijkste gerechten. Het kan via 
steakhouse Goodfellas aan de Meerdijk in 
Emmen. Maurice Jansen en zijn team ma-
ken van de nood een deugd en bezorgen 
aan huis en staan klaar voor afhalers. “Het 
is misschien stil in het restaurant, maar 
in de keuken zijn we weer lekker bezig! 
Het was even schakelen, maar we gaan 
gewoon door met waar we goed in zijn. 
En dat is koken. Gelukkig is de klant ons 
niet vergeten’, zet Goodfellas-eigenaar 
Maurice Jansen de zaken op een rijtje. 

Keur aan gerechten
Wie wil bestellen bij het steakhouse kan 
terecht op www.steakhousegoodfellas.nl/
bezorgen. Hier kan uit een keur aan ge-
rechten een luxe driegangen-menu worden 
samengesteld. De bezorger van Goodfellas 
brengt het warm aan huis in vrijwel heel 
Emmen. Afwassen na afloop is niet nodig, 
want het diner wordt op origineel Good-
fellas servies aangeleverd en keurig weer 
opgehaald. Gemak dient nu eenmaal de 
mens. Bezorgen en afhalen is mogelijk van 
woensdag tot en met zondag tussen 17.00 
en 20.00 uur. 

Flanagans
Jansen heeft het niet alleen druk met Goodfellas. Hij is ook verantwoordelijk voor Fla-
nagans, Emmens enige Ierse restaurant.  Normaal gesproken is de herfst ideaal om een 
avondje te genieten van de huiselijke sfeer bij de open haard in het rustieke Weerdinge. 
Iers biertje of iets sterkers erbij en genieten maar.  Bijvoorbeeld van een echte stew, of 
wild zwijn uit Poblacht na hÉireann, zoals inwoners van het groene eiland hun republiek 
noemen. 

Genieten kan nog steeds, maar dan thuis. Ook Flanagans is overgestapt op bezorgen en 
afhalen. Het ruime aanbod is te vinden op de website www.flanagans.nl.

Ruim aanbod
De keukenbrigade van Flanagans draait op volle toeren om de bezorgaanvragen te ver-
werken. Jansen: ‘Wij staan van woensdag tot en met zondag voor de liefhebber klaar en 
net als bij Goodfellas nemen wij ook in dit geval de afwas voor onze rekening.’ Afhalen 
van Flanagans kan bij Goodfellas aan de Meerdijk.

Bezorgservice de Drie Paardjes van alle markten 
thuis: heerlijke herfstgerechten en meer
EMMEN - Even slikken en weer doorgaan, zong Marco Borsato ooit. Datzelfde deed het 
team van café de Drie Paardjes na de gedwongen horecasluiting vorige maand. Inmid-
dels stoppen ze al hun energie en passie in de bezorgservice waarmee de bruine kroeg 
eerder dit jaar ook scoorde. Van dinsdag tot en met zondag  vanaf 16 uur rukken de 
bezorgers van de Drie Paardjes voor u uit.  Vooral de High Beers en High Wines zijn 

‘hardlopers’, zoals kroegbaas Wim van Tellingen het uitdrukt. Hiermee haal je die typi-
sche kroegsfeer -die node gemist wordt- in huis. 

Van stamppot tot stoofpot
Ook voor een stevige maaltijd is de kroeg aan de Hoofdstraat het aangewezen adres. Een 
heerlijke stamppot of andere herfstgerechten zoals  stoofpotje of kapucijners met spek, 

bijvoorbeeld. Ook lekker in combinatie 
met een speciaal biertje en daarvan heb-
ben ze bij de Drie Paardjes ruim voldoen-
de op voorraad.  Zoals het hoort in deze 
tijd van het jaar, is er ook de huisgemaak-
te bonen- of erwtensoep. 

Het Drie Paardjes gevoel thuis
De keuze is reuze bij de kroeg in het oude 
Thedingapand. Oordeel zelf en check  de 
menukaart via www.dedriepaardjes.com/
menu. Wie uitgebreid wil genieten zou 
eens de heerlijke kaasfondue moeten 
proberen. Alles wordt kant en klaar 
aangeleverd en alleen de kaassaus moet 
even opgewarmd worden. “Wij missen 
onze klanten, maar doen er alles aan hen 
thuis een beetje het Drie Paardjes gevoel 
te geven en hen nieuwe dingen te bie-
den,” aldus Wim van Tellingen. 

Zondagse brunch
Een van die nieuwe dingen is de brunch, 
die elke zondagochtend besteld kan 
worden. Ideaal wakker worden na een 
avondje doorzakken met bijvoorbeeld 
een High Beer van de Drie Paardjes. 
Afhalen kan natuurlijk ook. Erg handig als 
je toch in de stad bent om te shoppen. 
Belangrijk is wel eerst even te bellen, zo-
dat Wim en zijn team de bestelling klaar 
hebben zodra de boodschappentassen 
zijn gevuld.
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Bistro 2.53 viert jubileum en trakteert!
EMMEN - Bistro 2.53 aan de Weerdingerstraat 
is jarig. Vijftien jaar geleden openden Hans 
en Anja Kames de deuren van het sfeervolle 
restaurant aan de rand van het centrum en 
daar zijn ze trots op. Vanwege de lockdown 
is een feestje momenteel niet mogelijk. Dat 
is even slikken voor het team van Bistro 2.53. 
Ze rekenen op -en kijken vooruit naar- betere 
tijden. ‘We hopen het glas te kunnen heffen 
op ons jubileum als alles weer normaal is. 
Toch willen we deze mijlpaal, die we samen 
met ons team en onze gasten bereikt heb-
ben, niet zomaar voorbij laten gaan.’

Jubileum-verrassing
Er een actie bedacht die de hele maand no-
vember geldig is. Alle gasten die een bistro’s 
proeverij bestellen krijgt er een heerlijke fles 
bistro’s borrel bij cadeau. Te bestellen  op 
vrijdag en zaterdag. Dit kan telefonisch of via 
www.bistro253.com. Een  proeverij bestaat uit 
een uitgebreide selectie van voor- en hoofd-
gerechten, geserveerd in tapasvorm. Daar 
bovenop komt nog eens een bon voor 15 pro-
cent korting op een afhaal- of bezorgmaaltijd 
van Chefs Delivery. Dat is de bezorg- en afhaal 
gelegenheid van Hans en Anja Kames.  

Afhalen en bezorgen
‘Wie momenteel van onze gerechten wil 
genieten kan terecht bij Chefs Delivery, ‘legt 
de Emmer horecaman uit. Dankzij de afhaal en 
bezorg-gelegenheid tijdens de eerste lock-
down was hij nu gelijk klaar voor het bezor-
gen. ‘We hoefden niets aan te passen inder-
daad en konden gelijk knallen. Daar deden we 
veel mensen een groot plezier mee.’  Keuze is 
er in elk geval genoeg.  Van Surinaamse Roti 
tot hachee en van mosterdsoep tot een kluif-
box gevuld met onder meer hotchicken.

Uitgaanscentrum Melody komt met escaperoom 
voor thuis  
Geen zin om een kansje te wagen met Risk en niet in de stemming voor een potje Mens 
Erger je Niet? Probeer dan eens escapekist ‘De Watergeuzen’ van Melody uit Barger-
Oosterveld. Deze escaperoom, voor in de eigen woonkamer, is precies het juiste fami-
lie- of vrienden-tijdverdrijf op een winterse middag of avond. 

Dubbele bodems
De kist, vol met dubbele bodems en cijfersloten, heeft als doel de watergeuzen te helpen 
snode Spanjaarden te verslaan. Eigenaar Henk Lubbers van Melody heeft de escapekist 
vanzelfsprekend eerst zelf uitgeprobeerd. ‘Je wordt helemaal het verhaal ingezogen en 
wil niets anders dan de opdrachten voltooien. Mij heeft het ruim een uur gekost om alle 

sloten open te krijgen en de 
dubbele bodems te vinden. Ik 
heb me prima vermaakt.’ 

50 euro voor twee uur
Wie zich een uurtje watergeus 
wil voelen en de Spanjool 
het nakijken wil geven, kan 
de kist voor 50 euro twee uur 
lang huren. In ruil daarvoor 
wordt de mobiele escaperoom 
gehaald en gebracht. Lubbers: 
‘Het is een leuke manier om 
op een alternatieve manier 
deze horeca-lockdown door 
te komen, want uitgaan in het 
weekend is er voorlopig niet 
bij.’ Gelukkig hebben de men-
sen van de Melody-snackbar 
en -pizzeria het nog wel druk 
met afhalen en bezorgen. 

Online-pubquiz 
Thuiszitten hoeft dus niet 
perse vervelend te zijn. 
Melody organiseert ook elke 
zaterdag een online pubquiz. 
Lekker vanuit je luie stoel de 
strijd aanbinden met je buren 
of anderen. Op de site www.
melodyemmen.nl zijn alle 
activiteiten te vinden, evenals 
de menukaarten van snackbar 
en pizzeria.
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Eetcafé Groothuis komt naar u toe deze winter
EMMEN - Lekker eten bij Groothuis zit er voorlopig niet in, 
helaas. Het team van het eetcafé aan de Stationsstraat baalt 
daar zelf vanzelfsprekend ook van. Afhalen is gelukkig 
mogelijk, maar hoe het lekker het eten ook mag zijn: thuis 
dineren is toch minder leuk dan in een sfeervol restaurant. 
Maar toch: ‘Als de klant niet naar ons mag komen, waarom 
gaan wij dan niet naar de klant’, vroeg Groothuis-eigenaar 
Jan van Es zich af. 

Groothuisje 
En dus gingen de handen uit de mouwen en werd een veertig 
jaar oude caravan omgebouwd tot keuken en gespoten in 
Groothuisstijl. ‘Het is een kleine caravan en daarom hebben 
we hem Groothuisje gedoopt’, legt Van Es uit. Hij kreeg het 
idee voor de caravan tijdens een kampeervakantie: ‘Er kwam 
iemand met een knalroze caravan naast ons staan. Iedereen 
had het erover. Afgezien van dat knalroze bedacht mijn part-
ner Diana dat je als eetcafé ook leuke dingen kunt doen met 
een caravan. En dat gaan we doen. Groothuis komt naar u toe 
dit najaar, zou je kunnen zeggen.’

Groothuisstijl
Het team rukt graag met de caravan uit om bij bedrijven te 
koken. ‘Onze mensen staan te popelen om op locatie de  be-
kende Groothuissfeer te creëren. Zie het als onze eerste stap-
pen op cateringgebied. Ik kan rustig zeggen dat wij allemaal 
ontzettend veel zin hebben om op pad te gaan. We missen 
de gasten en dit is een leuke uitdaging’, aldus Jan van Es. Hij 
adviseert belangstellenden dan ook om de website www.
eetcafegroothuis.nl in de gaten te houden. ‘Wij zijn er bijna 
klaar voor en pakken flink uit zodra we op pad kunnen. Geen 
geduld tot alles gereed is?  Een telefoontje naar het eetcafé 
volstaat voor een afspraak.’

Afhalen
Ondertussen blijft de keuken aan de Stationsstraat  gewoon 
open voor afhalers. Niet alle gerechten op de kaart zijn trou-
wens te bestellen. Niet alles leent zich volgens de horecaman 
voor afhalen. De keukenbrigade richt zich daarom vooral 
op de meest bestelde gerechten. De hardlopers, zoals ze bij 
Groothuis zeggen.

Maak een culinaire wereldreis bij 
Wereldrestaurant Goud

Uitgekeken op de pizza en toch thuis lekker willen tafelen? Haal dan eens de Suri-
naamse of Japanse keuken in huis.  Bij wereldrestaurant Goud in Stadskanaal  aan het 
Stadshart 4 is een culinaire continententocht de gewoonste zaak van de wereld. 

Texaans 
Wie bijvoorbeeld het 
Texaanse menu bestelt, 
krijgt biefstuk, spare-
ribs, chickenwings, 
een heerlijke salade 
en twee mini donuts. 
Vanzelfsprekend geser-
veerd met bijgerechten 
en sauzen. Genieten op 
zijn Amerikaans voor 
twee personen kost 
nog geen 34 euro.  Een 
keur aan bijgerechten 
is tegen een kleine 
meerprijs bij te bestel-
len. 

Belevenis
Wereldrestaurant Goud  is sinds 2018 een begrip in Stadskanaal en omgeving. Door de 
horeca-lockdown moet de hongerige gast het thuis gezellig maken. Maar ook in de eigen 
vertrouwde omgeving kan eten een belevenis worden. Een wokmenu bijvoorbeeld. Keuze 
genoeg: bijvoorbeeld kip, varkenshaas of garnalen. Vanzelfsprekend met nasi, bami of 
witte rijst. 

Sushi 
Ook andere bekende Chi-
nese gerechten zijn er af te 
halen en voor de Sushi lief-
hebber valt er op de website 
www.wereldrestaurantgoud.
nl genoeg te kiezen.  Het 
restaurant is behalve op 
dinsdag elke dag open. 
Wie wil bestellen kan dit in 
verband met wachttijd beter 
niet op het laatste moment 
doen.  Betalen met pin wordt 
zeer op prijs gesteld.
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Klanten laten Bij Sib Bites & Grill niet in de steek
EMMEN - De tafels blijven weliswaar on-
bezet maar de klanten van Bij Sib Bites 
& Grill weten de weg naar de Weerdin-
gerstraat nog steeds massaal te vinden. 
Chef-kok en eigenaar Sibrand Ottema 
en zijn team hebben het druk met 
afhalers en het bezorgen van eten. Zin 
in een kop mosterdsoep met  spekjes of 
Kip Masala of Loaded Fries (een grote 
portie friet met een stevige topping) 
Een telefoontje of mailtje volstaat om  
het overal in de stad Emmen binnen het 
half uur thuisbezorgd te krijgen. 

Klanten van buiten Emmen moeten met 
een iets langere bezorgtijd rekening 
houden. Toevallig in de buurt en last van 
opkomende trek?  Loop even langs bij 
Sib voor een heerlijke portie friet. ‘We 
staan toch te koken dus die friet is zo 
klaar,’  lacht  de 31-jarige horecaman. 
Honger gekregen?  Het restaurant is van 
woensdag tot donderdag vanaf 15.00 
geopend en sluit om 20.00 uur.

Positief
Sibrand Ottema blijft ondanks het ge-
dwongen wegblijven van eters positief 
gestemd. Direct na de lockdown kregen 
we al mailtjes en telefoontjes van vaste 
klanten. ‘We vergeten jullie niet hoor 
was de boodschap en dat hebben we 
gemerkt. De telefoon staat bijna rood-
gloeiend.  Dat doet ons als team van Bij Sib Bites & Grill ontzettend goed.’ 

Rustig afwachten tot de klanten zich melden is  trouwens niet aan de orde. Via Facebook 
en andere sociale media timmeren de mensen van Sib flink aan de weg. ‘Zonder sociale 
media was het echt lastig geweest. Dan waren we afhankelijk geweest van krantenad-
vertenties en hadden mensen de menukaart op onze website www.bijsib.nl niet kunnen 
bekijken,’ aldus de 31-jarige chef-kok.  

Verkleed bezorgen
Alles op de kaart is trouwens te bestellen en als aanvulling is er sinds kort ook de goed 
gevulde lunchbox. De scarebox was met Halloween een groot succes. Vanzelfsprekend 
kwamen de bezorgers verkleed aan de deur. ‘Dat idee kwam spontaan op tijdens de kof-
fiepauze.  Ik heb echt een heel creatief team. We trekken ook meer naar elkaar toe door 
deze rare tijden. Mijn naam staat dan wel op de gevel maar alles wat de klant op zijn of 
haar bordje krijgt is een teamprestatie.’

Stijlvol dineren in eigen huis dankzij
bezorgservice de Drommedaar
EMMEN - Lekker uit eten om te ontsnappen aan de waan van dag zit er momenteel even 
niet meer in. Je kunt natuurlijk een chef inhuren voor een avondje culinair genieten, 
maar dat is voor de meeste mensen te veel gevraagd. Een goed alternatief is de bezorg-
service van restaurant de Drommedaar aan de Hoofdstraat in Emmen, beschikbaar van 
donderdag tot en met zondag.

Driegangen diner thuis
Vier dagen per week staan eigenaar Wouter van Liere en zijn team klaar om een heerlijk 
driegangen diner aan huis te leveren. Dat kan in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. 
Het menu is inclusief brood met misoboter en te bestellen in de varianten vlees, vis en 
vegetarisch. Ook losse gerechten zoals de Steak Tartare, modern aangemaakt met crème 

van eidooier & krokante aardappel, 
zijn voor het thuisdiner beschikbaar

Catch of the Day
Datzelfde geldt voor de Catch of 
the Day, ofwel de verse vis van de 
dag.  Het enige wat thuis gedaan 
moet worden is tafeldekken en de 
wijnglazen klaarzetten. Ook voor 
een goede wijn is de Drommedaar 
vanzelfsprekend de aangewezen 
gelegenheid. Stijlvol dineren aan 
de eigen eettafel dus. Afhalen kan 
natuurlijk ook.

Eenvoudig opwarmen
Het diner wordt koud aangeleverd 
maar kan in een pannetje met water 
snel en eenvoudig opgewarmd wor-
den. ‘Ook voor een gezellige borrel 
staan we klaar. Onze goed gevulde 
borrelbox is inclusief een lekkere 
fles wijn en kost nog geen 40 euro. 
In overleg is trouwens veel moge-
lijk dus schroom niet te bellen met 
specifieke culinaire wensen’, aldus 
Wouter van Liere. Hij benadrukt wel 
dat een bestelling 24 uur vooraf 
gemeld moet worden. ‘De Dromme-
daar staat garant voor kwaliteit en 
kwaliteit kost nu eenmaal tijd.’ 

Bestellen kan telefonisch maar ook 
via de website www.drommedaar.nl
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Emmer wereldrestaurant Puur tijdelijk verder als 
Puur Bezorgt
‘Wij gaan niet alleen voor puur, maar nadrukkelijk ook voor vers. Vandaar ook dat niet 
al onze gerechten af te halen zijn. Een goede biefstuk smaakt nu eenmaal het beste als 
hij net gebakken is. Die smaakt een stuk minder als je er bij wijze van spreken nog een 
half uur mee naar de klant toe moet rijden’, zegt eigenaar Anton Hu van wereldrestau-
rant Puur in Emmen.

Luxe sushi box
Wereldrestaurant Puur richt zich daarom ook op sushi en kleine gerechten, die worden 
bezorgd in de gemeente Emmen en dorpen in de omgeving zoals Klijndijk en Erm. Sushi 
gerechten mogen dan kleine hapjes zijn; wie bij Puur een Sushi Box Deluxe XL bestelt gaat 
beslist niet met een lege maag naar bed. De schotel bevat maar liefst 64 hapjes, met pure 
passie gemaakt door de chefs van het vier-windstreken restaurant aan de Westerstraat 

212. De afhalers zijn ook snel 
klaar. Auto in de parkeergarage. 
Snel in de lift naar boven waar de 
maaltijd weer- en windbestendig 
klaar staat. 

Warme en koude gerechten
Voor de kleinere eter is er de Su-
shi Box Deluxe met 33 stuks. Wie 
zelf wil kiezen komt ook ruim aan 
zijn of haar trekken. Stel je eigen 
Sushibox samen via het afhaal- of 
bezorgmenu op https://puurbe-
zorgt.nl. Daar is ook alles te vin-
den als het gaat om bezorgkos-
ten. Uitkiezen, met ideal betalen 
en dan snel tafel dekken, want de 
bezorger van Puur staat binnen 
de kortste keren voor de deur. 

Geen zin in koude Japanse 
hapjes?  Geen nood: frietjes, 
chicken wings, mini loempia's en 
inktvisringen staan ook op het 
menu. ‘Wij maken van de nood 
een deugd. Natuurlijk hopen 
we ze snel mogelijk weer open 
te mogen zodat de klant weer 
gezellig kan tafelen, als vanouds. 
Voordeel is wel dat als je ergens 
lang naar uitkijkt het extra lekker 
smaakt’, lacht de Emmer horeca-
man.

Restaurant Indian Spices: hét adres voor
Indiaas eten 
EMMEN - Wil je je smaakpapillen eens goed verrassen? Dat kan bij restaurant Indian 
Spices aan de Weerdingerstraat. “Bij ons geniet je van de originele Indiase keuken, 
zoals curry’s, maar ook lam, kip, rundvlees of garnalen. Vanzelfsprekend is er ook voor 
de veganistische en of vegetarische eter genoeg te kiezen. Als je echt eens anders wilt 
eten dan je gewend bent moet je bij ons zijn”, stelt eigenaar Manik. 

Indian Spices is het enige Indiase restaurant in de regio Emmen. Het eten smaakt hier 
net zoals bijna 7000 kilometer verderop in Mumbai en daar zijn we trots op.” Wie deze 

beleving verder wil versterken kan ook zijn Nederlandse biertje laten staan en een glas 
Indiaas gerstenat bestellen. De eetgelegenheid heeft standaard 1,5 meter afstand tussen 
de tafels. Zodra de horeca weer open mag, kan iedereen hier terecht volgens de richtlij-
nen van het RIVM.

Afhalen
In verband met corona richt het bedrijf zich momenteel  volledig op het afhalen. Van dins-
dag tot en met zondag van 16.30 tot 21.00 uur is de klant welkom, bijvoorbeeld voor kip 

Tandoori of Malayan lamb, ofwel lamsvlees 
gekookt in een romige saus met vruch-
ten.  Bestellen kan via de website www.
indianspicesemmen.nl. Telefonisch een 
bestelling doorgeven kan ook. Het tele-
foonnummer staat op de website.

Scherp
Het restaurant opende acht jaar geleden 
haar deuren en heeft volgens de eige-
naar over belangstelling niet te klagen. 
Een veel gehoord misverstand is volgens 
hem dat Indiaas eten altijd scherp is. “Al 
onze gerechten zijn verkrijgbaar van zoet, 
mild tot erg scherp. Als iemand voor dat 
laatste kiest, vragen wij altijd of dat bewust 
gedaan is. Als je dat niet gewend bent, kun 
je je smaakpapillen er aardig mee laten 
schrikken”, lacht de keukenprins. Hij wijst 
erop dat niet alleen de gerechten scherp 
zijn, maar de prijzen ook.

Bereikbaarheid
Afhalen kan trouwens erg gemakkelijk met 
de bus. Er stoppen diverse buslijnen voor 
de deur, zodat een dure parkeerplaats 
zoeken vaak niet eens nodig is. Manik: 
‘”Wie wel met de auto wil komen, kan aan 
de Flintstraat achter ons bedrijf parkeren. 
Of natuurlijk in de parkeergarage tegen-
over ons.”
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Culinaire ontdekkingsreis met Da Paolo
EMMEN - Haal in deze donkere dagen eens de mediterrane sfeer in huis. Pizzeria Ris-
torante Da Paolo helpt hier graag aan mee. Bij het restaurant aan de Hoofdstraat ga je 
niet even snel uit eten. Bij Da Paolo kom je om uitgebreid te tafelen. Dat laatste moet 
noodgedwongen in de eigen huiselijke omgeving, maar genieten kan dan evengoed. 
Kaarsjes aan, goede fles wijn op tafel en het feest voor de smaakpapillen kan beginnen. 
Neem de tijd om lekker te eten. Piano, piano, zeggen de Italianen dan.  

Laat je verrassen
Alle gerechten op de menukaart (www.dapaolo.nl/menukaart) worden in een straal van 5 
kilometer aan huis bezorgd. Vanzelfsprekend kan er een gepaste wijn aan worden toege-
voegd. Laat u bijvoorbeeld verrassen door een Sardinië of Sicilië menu. Bestaande uit een 
keur aan voorgerechten, een heerlijk hoofdgerecht, dessert en koffie of thee na. Liever 
afhalen? Dat kan natuurlijk ook.  

Culinaire ontdekkingsreis
‘Lekker eten is pure ontspanning en dat kunnen we in deze bijzondere tijden best gebrui-

ken’, weet gastheer Giampaolo Pintus. Ruim 25 jaar geleden streek hij in Emmen neer en 
sindsdien is hij er niet meer weg te denken. ‘Eten bij Da Paolo is een culinaire ontdek-
kingsreis. Je leert dat de Italiaanse keuken veel meer biedt dan alleen pizza en spaghetti. 
Vlees en zeker vis mogen niet worden vergeten.’

Leer genieten
‘Wie bij ons eet leert wat genieten is’, stelt Pintus. Even wegdromen van de dagelijkse 
werkelijkheid lukt trouwens ook prima met een hapje en een drankje. Probeer daarom 
eens de uitgebreide antipasti schaal, inclusief fles huiswijn. Da Paolo is zeven dagen 
per week tussen 13:00 uur en 20:00 uur geopend. Op Facebook staan de actuele acties. 
‘Rest mij nog u buon appetito ofwel smakelijk eten te wensen’, aldus gastheer Giampaolo 
Pintus.

Turfcafé Schoonebeek komt met 
Emmertje Culinair
Zin in een heerlijke huisgemaakte goed gevulde goulashsoep, snert of mosterdsoep? 
Het Turfcafé aan de Kanaalweg 18 in Schoonbeek bezorgt sinds kort dagverse soepen 
en gerechten. Philip Been en Vera Lunenborg hanteren de pollepel met passie. De snert 
is trouwens ook vega te krijgen. Kijk op Facebook voor actuele informatie en prijzen. 

Goed gevulde maag
Wie kiest voor het zogeheten Emmertje 
Culinair krijgt de garantie op een goed 
gevulde maag. In het Emmertje van het 
Turfcafé zit namelijk ruim 1,2 liter soep 
en dat is meer dan genoeg voor vier 
personen. 

Gehaktballen
De liefhebber van 
een lekker stukje 
vlees is bij 
het Turfcafé 
eveneens 
aan het 
juiste adres. 
De ambach-
telijke gehakt-
ballen, waar de 
horecagelegen-
heid om bekend 
staat, zijn namelijk ook te 
bestellen. 

Afhalen
Even langsrijden om een Emmertje Culinair of gehaktballen af te halen kan natuurlijk ook. 
Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur bij het Turfcafé. Op zater-
dag is afhalen mogelijk bij de dependance aan de Noordbargerstraat 10, Emmen tussen 
12.00 uur en 18.00 uur. 

Op tijd bestellen
Belangrijk is dat de liefhebber wel een dag van te voren bestelt. Het gaat namelijk om 
dagverse producten. Als het aan de mensen van het Turfcafé ligt blijft het niet bij soep en 
gehaktballen. Bedoeling is om het aanbod  op termijn uit te breiden. 

Bestellen kan via: Mail: info@turfcafe.nl
Mobiel: 0624143992  |  Telefoon: 0524532219
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Bowl & Fun Emmen werkt aan de toekomst

Even gezellig bowlen zit er momenteel niet in. De tap is dicht en het frituur koud.  Een strike gooien en daarna een 
rondje geven is dus geen optie. Toch zie je bij het team van Bowl & Fun Emmen geen zure gezichten. Eigenaar Harry 
Sanders en zijn mensen kijken vooruit. Alles krijgt een opfrisbeurt en de banen gaan in de was. Aangezien elk nadeel 
zijn voordeel heeft is er extra tijd voor reparaties. ‘We kijken liever vooruit dan somber te doen over het heden. Als 
alles weer gewoon is, willen de mensen er graag even op uit en dan staan we weer voor ze klaar.’  

Zorgen vergeten
Bowl & Fun is in elk geval een prima plek om even de 
zorgen van alle dag te vergeten. Bowlingschoenen aan en 
lekker genieten op de baan. Ondertussen staan Harry en 

de zijnen klaar om ook de inwendige mens een plezier 
te doen. Een bittergarnituurtje, een BBQ, schnitzelmenu 
en een kinderfeestje, inclusief bowlen. Het kan allemaal 
aan de Wilhelminastraat 83 in Emmen. Liever een eigen 

ruimte voor bijvoorbeeld personeels – of familiefeest? De 
Heinekenbar, met ruimte voor 25 personen, is uitermate 
geschikt voor. 

Mouwen opstropen
Kijk op www.bowlingemmen.nl voor de arrangementen 
en de mogelijkheden om bijvoorbeeld in competitie te 
bowlen bij de Bowling Vereniging Emmen.  ‘We werken nu 
met volle kracht aan de toekomst zodat onze gasten straks 
weer lekker kunnen genieten. Wij stropen de mouwen 
op en gaan de slag,’ kijkt de Emmer bowlingexpert alvast 
vooruit.

Afhaal en bezorgen bij Thijs & Aafke in Klijndijk
Net als alle andere horecagelegenheden in heel Nederland moest Harm Jan van der 
Veen vorige week ook weer de deuren sluiten van buffetrestaurant Thijs & Aafke in 
Klijndijk. Hij besloot echter ook dit keer niet bij de pakken neer te gaan zitten en begon 
direct weer met de mogelijkheid om de bekende Thijs & Aafke gerechten af te kunnen 
halen of zelfs thuis te laten bezorgen! 

“Dat hebben we tijdens de eerste coronagolf ook gedaan. 
De eerste weken hebben we gezocht naar de juiste oploss-
ing, en in mei zijn wij toen begonnen met afhaal/bezorg 

maaltijden. Ook toen de 
horeca weer open mocht 
bleven we dit doen. Daar-
door waren we nu in staat 
een en ander weer snel te 
organiseren.” vertelt Harm 
Jan.  “Bestellingen kunnen 
gewoon via onze eigen web-
site gedaan worden waarop 
mensen kunnen kiezen voor 
het afhalen of laten bezor-
gen van de bestelling.” Op 
het menu vindt u verschil-

lende mogelijkheden die variëren van de welbekende Thijs 
& Aafke boxen met 7 warme en 7 koude gerechten tot een 
hartige- of zoete verleidingsbox of een box gevuld met 

alleen vlees-, vis- of vegetarische gerechten. Maar ook ver-
schillende kleine en bijgerechten én zelfs de Thijs  & Aafke 
High Tea of mannenbox.

U kunt van woensdag tot en met zondag gebruik maken 
van de afhaal- en bezorgservice door te bestellen op www.
thijsenaafke.nl. Nadat u uw keuze gemaakt heeft kiest u 
het gewenste tijdstip waarop u uw bestelling wilt komen 
afhalen of laten bezorgen en u betaalt eenvoudig via IDeal. 
Ook is het mogelijk om telefonisch een bestelling te doen 
en hierbij is ook het ook mogelijk om contant af te rekenen. 
Vervolgens kunt u  thuis heerlijk genieten van de lekkerste 
gerechten van Thijs & Aafke!

Thijs & Aafke
Hoofdweg 41  |  Klijndijk  |  Telefoon: 0591-580035 
E-mail: info@thijsenaafke.nl
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Betaalbare kwaliteit occasions vindt u bij Dealerauto's Emmen!



2

Autoworld van Boven in Emmen viert 40 jaar 
Suzuki dealerschap

Door Miranda Wolters 
Suzuki is een Japans automerk dat in 1979 voor het eerst voet op Nederlandse bodem 
zette. Autobedrijf van Boven in Emmen startte al in 1980 met het dealerschap in Em-
men en is daarmee dus Suzuki dealer van het eerste uur, iets waar het bedrijf bijzonder 
trots op is! 

Autobedrijf van Boven werd al in 1946 opgericht en wordt inmiddels gerund door de 
derde generatie van Boven. Raymon en Rosilde van Boven, broer en zus, zijn letterlijk in 

het bedrijf en tussen de Suzuki’s opgegroeid. Samen met het hele 
team zetten zij zich dagelijks met veel passie en plezier in voor het 
bedrijf en haar klanten. “Wij kennen ons klanten en gaan iedere dag 
voor de beste serviceverlening” zeggen zij hier zelf over. Het team 
van Boven bestaat op dit moment uit onder andere 5 monteurs. 2 
van hen zijn dit jaar ook 40 jaar in dienst, een hele prestatie want het 
is tegenwoordig erg bijzonder dat een werknemer zo lang werkzaam 
is bij dezelfde werkgever. 

Dit jaar viert Autoworld van Boven dus ook het 40- jarig dealerschap 
van Suzuki. Ook dat is een prestatie. “Wat ons bedrijf vooral typeert 
is onze openheid. Wij maken vooraf duidelijke afspraken met onze 
klanten, zodat er achteraf geen verrassingen zijn. We nemen bij repa-
ratie na inspectie contact op voor overleg en geven duidelijke uitleg 
bij mankementen. Als we kijken naar onze klantenkring, met zelfs 
verschillende generaties binnen één familie, durven wij te stellen dat 
dit wordt gewaardeerd.” zeggen Raymon en Rosilde. 

Jubileumdeals
Autoworld van Boven had het 40- jarig jubileum graag groots met u 
gevierd, maar gezien de huidige omstandigheden is dit helaas niet 
mogelijk om dit te doen op de manier zoals men voor ogen had. Om 
dit heugelijke feit niet compleet onopgemerkt voorbij te laten gaan 
zijn er daarom feestelijke jubileumdeals, extra kortingen en speciale 
acties voor u bedacht. Dit is dé ideale gelegenheid voor de aanschaf 
van een nieuwe auto of een occasion. Alle auto’s staan er tip-top bij 
en zijn standaard voorzien van 24 maanden garantie en een jaar lang 
gratis pechhulp mét Europadekking. 

Binnen het bedrijf zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, 
zodat u Autoworld van Boven veilig kunt bezoeken. Ook is het mo-

gelijk om een proefrit op locatie, bijvoorbeeld bij u thuis, af te spreken. Bel of mail gerust 
voor het maken van een afspraak. Neem ook zeker een kijkje op de compleet vernieuwde 
website www.van-boven.nl! Ook hier kunt u altijd terecht voor het laatste nieuws of voor 
het maken van een afspraak.

Autoworld van Boven 
Phileas Foggstraat 10  |  Emmen  |  Tel: 0591-618128 
Email: info@van-boven.nl
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Van krachtpatser tot kleine stadsauto, u vindt ze 
allemaal bij Luth Tangenberg in Erica
Door Miranda Wolters
Samen met zijn goede vriend Jan Luth nam Albert Tangenberg ergens in de jaren ’80 het autobedrijf 
van de oom van Jan over. Het autobedrijf droeg de naam Luth al en daar werd Tangenberg aan toe-
gevoegd. Jaren werkten de beste vrienden dag in dag uit samen aan en in hun bedrijf tot Jan op een 
avond in 1992 helaas verongelukte. Albert besloot het bedrijf voort te zetten en dankzij de steun en 
inzet van het hele team groeide het bedrijf uiteindelijk flink.

“Tegenwoordig bestaat Luth Tangenberg uit 3 verschil-
lende vestigingen. Zo zijn we in Assen Nissan dealer en is 
er ook een autobedrijf in Hardenberg en natuurlijk hier op 
Erica.” vertelt Albert Tangenberg. “Hier in Erica zijn we van 
oudsher al Subaru dealer, later kwam daar Nissan in Assen 
bij en verkopen we ook SsangYong en RAM. We zijn een 
echt familiebedrijf, alle vestigingen worden aangestuurd 
door een familielid. Dit staat voor ons echt centraal. Door 
het informele karakter van onze zaak voelen klanten zich 
hier erg thuis komen ze al tientallen jaren vanuit het hele 
land naar onze showroom.” Nissan is bij het grote publiek 
al redelijk bekend, voor Subaru, SsangYong en RAM geldt 
dat wat minder. Deze 3 merken leveren over het algemeen 
echte krachtpatsers, auto’s met flink wat trekkracht die erg 
geschikt zijn voor het trekken van de caravan, paardentrai-
ler of andere aanhanger. 

Subaru
Subaru is een Japans automerk dat al meer dan 60 jaar 
auto’s produceert en al een jaar of 50 actief is in Europa. 
Het is een mooi en eigenwijs automerk dat in Amerika erg 
groot is. Wat Subaru bijzonder maakt is dat alle modellen 
altijd geleverd worden als automaat en in AWD, een vorm 
van vierwielaandrijving, iets wat men bij andere merken 
echt niet ziet. Auto’s met een automatische versnellings-
bak rijden tegenwoordig over het algemeen zuiniger en 
duurzamer dan een handgeschakelde versie. Tel daarbij op 
dat het verkeer tegenwoordig een stuk drukker geworden 
is waardoor het rijden in een automaat als erg ontspannen 
ervaren wordt. De markt voor auto’s met een automatische 
versnellingsbak is dus flink gegroeid. De Subaru Forester, 
de Outback en de XV zijn onder andere erg populair bij 

caravaneigenaren vanwege de grote trek-
kracht en het vermogen van de auto’s. Het 
meest unieke van Subaru is haar kwaliteit, 
de auto’s scoren altijd heel hoog bij de 
NCAP test. 98% van alle Subarus welke de 
afgelopen 10 jaar zijn geproduceerd rij-
den nog, vorige week is Subaru in een test 
van de consumentenbond op 2e plaats ge-
komen. Subaru streeft naar nul verkeers-
doden in 2030 zet daarom volop in op de 
veiligheid van de chauffeur, de passagiers 
en alle overige weggebruikers.  De Boxermotor is uniek 
evenals de plaatsing daarvan waardoor de auto bij een on-
geluk heel veilig is voor de bestuurder. Ook heeft Subaru 
sinds een jaar hybride modellen met AWD die gewoon een 
caravan of aanhanger tot 1830 kg. mogen trekken.

SsangYong
SsangYong staat bekend om zijn SUV’s en 4x4’s, die 
voortborduren op Mercedes-Benz techniek. De modellen 
zijn onder andere erg geschikt voor zowel het echte zware 
werk en kunnen erg goed als comfortabele kilometervreter 
worden ingezet.

Dodge RAM
“Eigenlijk kunnen we heel simpel stellen dat dit Ameri-
kaanse merk in onze showroom terecht is gekomen door-
dat we zelf groot liefhebber van dit soort auto’s zijn.” lacht 
Albert. RAM is de afgelopen jaren ook in Nederland steeds 
populairder geworden. De RAM is een mooie, stevige en 
robuuste auto die eigenlijk best een niche auto genoemd 
mag worden. Het is een opvallende verschijning op de weg 

en niet alleen populair onder de ondernemers in de bouw 
vanwege de ruime laadbak. “We verkopen de RAM ook aan 
zakenmensen met bijvoorbeeld een hoge management-
functie. “aldus Albert. “Het gaat de RAM rijders vooral om 
de beleving, want wie vindt een auto met een V8 motor 
met ruim 400pk nu niet helemaal het einde?”

Behalve de auto’s van bovengenoemde merken vindt u bij 
Luth-Tangenberg ook diverse occasions tegen aantrekke-
lijke prijzen, het gaat dan veelal om jong gebruikte auto’s. 
Daarnaast beschikt Luth-Tangenberg over een ruime werk-
plaats waar men uw auto vakkundig kan onderhouden en 
repareren als dat nodig is. 

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom in de 
showroom aan de Verlengde Vaart ZZ 82 in Erica! 

Luth Tangenberg
Verlengde Vaart ZZ 82  |  Erica  |  Tel. 0591-301403
www.luth-tangenberg.nl
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CarXpert ABS in Barger Compascuum voor ieder 
merk auto maar ook voor de camper, boot en 
elektrische fiets of scooter!
Door Miranda Wolters 
CarXpert ABS in Barger Compascuum is niet alleen hét adres voor de verkoop, reparaties en on-
derhoud van alle merken auto’s maar heeft nog veel meer te bieden. CarXpert ABS onderhoudt en 
repareert ook uw camper of boot en  verkoopt ook scooters, zowel elektrisch als benzine en ook de 
elektrische fietsen van het merk Ostricho.

CarXpert voor ieder merk auto
Het bedrijf van Johan en Monique is sinds 2009 aangeslo-
ten bij CarXpert. Johan werkt gewoon in zijn overall in de 
werkplaats en is met recht specialist in het repareren en 
onderhouden van alle merken auto’s en gaat in de zoek-
tocht naar problemen en oplossingen vaak verder dan de 
merkdealer doet. Een aantal jaren geleden volgde Johan 
nog een opleiding waarmee hij zich ook specialiseerde in 
camperonderhoud en reparaties ervan. Niet alleen voor 
schades maar ook voor de elektrische installatie (inclusief 
zonnepanelen) de gasvoorziening en trekhaken bent u bij 
CarXpert aan het goede adres. Omdat CarXpert gevestigd is 
langs de vaarroute van de Veenvaart heeft het bedrijf ook 
een vermelding in de Vaaralmanak van de ANWB. Hiermee 
werden ze servicepunt voor de voorbijvarende toeristen. 
Voor de reparatie van bedrijfswagens hanteert Johan de 
regel dat deze reparaties in principe altijd voorgaan in de 
werkplaats zodat de ondernemer gewoon door kan gaan 
met zijn werk. Mocht de reparatie langer gaan duren dan is 
er een gratis leenauto beschikbaar. 

Elektrische fiets en scooter
CarXpert ABS verkoopt zowel benzine als elektrische 
scooters maar vooral die laatste maakt een opmars. Na 
de uitbraak van het coronavirus werd de vraag naar beide 
soorten scooters zelfs zo groot dat ze op een bepaald mo-
ment bijna niet meer te leveren waren. Fabrikanten hebben 
de voorraden inmiddels gelukkig weer aan kunnen vullen. 
Sinds een aantal maanden verkoopt CarXpert ook de elek-
trische fietsen aan van het merk Ostrichoo. Er zijn 2 model-

len, in 2 formaten verkrijgbaar, een 
stadsfiets en een mountainbike. Wat 
de fietsen van Ostrichoo erg bijzonder 
maakt is dat ze voorzien zijn van een 
volledig recyclebare accu die daardoor 
dus duurzaam en milieuvriendelijk is. 
Deze accu is binnen een half uur vol-
ledig opgeladen en met een volle accu 
kan een afstand van gemiddeld 60 
kilometer afgelegd worden. Vanwege 
de betaalbaarheid van de fiets is het 
dé ideale E-bike voor bijvoorbeeld de 
schoolgaande jeugd. Trouwens, ook als 
de accu leeg is zal de fiets nog erg prettig fietsen, ook een 
groot voordeel ten opzichte van veel andere merken. 

Uw auto in de winter en Mobiliteitsservice
Vanzelfsprekend kunt u bij CarXpert ABS terecht voor 
een wintercheck van uw auto. Alle voor de winterperiode 
belangrijke zaken worden dan even weer nagekeken. Zo is 
er niets vervelender dan een ruitensproeier die niet werkt 
of leeg is, door strooizout op het wegdek wordt uw voor-
ruit in de winter immers constant vies. Ook is een goed 
werkende airco in het najaar en de winter erg handig, als 
uw voorruit beslagen is hoeft u maar heel even de airco op 
de voorruit te zetten om het vocht als sneeuw voor de zon 
te laten verdwijnen. En laat u uw auto door CarXpert ABS 
onderhouden dan is er ook nog de mogelijkheid om voor 
slechts € 49,95 per jaar gebruik te maken van de Mobili-
teitsservice. Met deze service maakt u in ruim 44 Europese 

landen 24-uur per dag gratis gebruik van pechservice als 
u met pech langs de kant van de weg komt te staan.  De 
MobiliteitService gaat zelfs zo ver dat uw caravan of aan-
hanger, mits jaarlijks gecontroleerd, gratis deelneemt in de 
MobiliteitService.

CarXpert ABS volgt in verband met het coronavirus uiter-
aard de richtlijnen van het RIVM, de gezondheid van klan-
ten en medewerkers staat vanzelfsprekend op de eerste 
plaats. Alle auto’s worden voordat ze de werkplaats ingaan 
en nadat ze deze verlaten hebben hygiënisch gereinigd en 
ook is er een haal- en brengservice beschikbaar indien u 
liever niet naar de werkplaats komt. Bel 0591-34953 voor 
het maken van een afspraak! 

CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71, Barger-Compascuum
Tel: 0591-349535.
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Vind uw droomauto tegen een scherpe prijs bij 
Autoconcurrent in Emmen

Door Miranda Wolters
Autoconcurrent Emmen is een relatief jong autobedrijf dat gevestigd is aan de Kapi-
tein Nemostraat 42. Tussen alle andere autobedrijven die aan de autostraat op het 
industrieterrein gevestigd zijn onderscheidt Autoconcurrent zich met de verkoop van 
occasions tegen scherpe prijzen. 

“In totaal zijn we nu zo’n 4,5 jaar actief in Emmen.” vertelt Jos Luik, eigenaar van het be-
drijf. “We zijn zoals gezegd een jong bedrijf en wat ons wel bijzonder maakt is dat we een 

echt familiebedrijf zijn. Mijn vader houdt zich vooral bezig 
met de verkoop en het klantcontact, mijn moeder verricht 
hand- en spandiensten wanneer dat nodig is en mijn zus 
Anniek is verantwoordelijk voor de gehele administratie, de 
aflevering van auto’s en de aftersales. We zijn in de relatief 
korte tijd van ons bestaan behoorlijk gegroeid, we begon-
nen met een voorraad van slechts een paar auto’s een 
inmiddels zijn dat er altijd ongeveer 100. Doordat we van 
elkaar precies weten wie waar mee bezig is zijn de lijnen 
kort en we merken dat onze klanten dat erg prettig vinden.”

Qua occasions vindt u bij Autoconcurrent vooral auto’s van 
alle merken vanaf bouwjaar 2010 tot en met 2015 tegen 
scherpe en dus concurrerende prijzen. “Dat is ook ons doel, 
we willen goede en mooie auto’s aanbieden tegen scherpe 
prijzen en dat betekent dat ik bijvoorbeeld ook veel tijd 
steek in de inkoop van de auto’s. We zijn dan ook bijna 
altijd de goedkoopste van Nederland.” legt Jos uit. 

Daarnaast rekent Autoconcurrent Emmen geen aflever-
kosten, zoals veel autobedrijven dat wel doen en worden 
de auto’s afgeleverd met een APK van tenminste 1 jaar. En 
bent u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid om 
uw nieuwe auto op te komen halen in Emmen? Dan wordt 
deze tegen een kleine vergoeding gewoon bij u thuis, voor 
de deur, afgeleverd!

U bent van harte welkom in de showroom aan de Kapitein 
Nemostraat 42 in Emmen.

Autoconcurrent Emmen
Kapitein Nemostraat 42  |  Emmen  |  0591 - 245 245
www.autoconcurrentemmen.nl
E-mail: info@acemmen.nl
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Uw auto, bus, camper, vrachtwagen of boot weer 
in showroom conditie dankzij de vakkundige  
cleaning van Car Cleaning Joldersma in Emmen
Door Miranda Wolters 
Jordi Joldersma begon zijn carrière ooit als automonteur maar uiteindelijk werd hij door 
omstandigheden car cleaner. Ondanks het feit dat hij toen hij als poetser zelf voorspelde dat 
werk niet lang te zullen blijven doen is hij toch in de branche blijven hangen en sinds juli dit 
jaar is hij zelfs trotse eigenaar van Car Cleaning Joldersma aan de Pieter de Keyzerstraat 21 in 
Emmen. 

“Na jaren voor verschillende werkgevers als car cleaner 
gewerkt te hebben had ik al een tijdlang de grote wens 
om als zelfstandige te beginnen.“ vertelt Jordi. “Ik stak 
veel tijd in het schrijven van een goed ondernemings-
plan, bezocht alvast wat potentiële klanten om hen op de 
hoogte te brengen van mijn plannen en ging na een korte 
verbouwing van het pand in juli van dit jaar van start.” In 
de werkplaats zijn in totaal 4 werkplekken gerealiseerd en 
Jordi werkt op dit moment met in totaal 3 car cleaners. “We 
zijn op dit moment overigens op zoek naar een 4e collega 
die ons team wil komen versterken als car cleaner, mét of 
zonder ervaring maar het moet in ieder geval iemand zijn 
met een grote dosis liefde voor auto’s en flink wat enthou-
siasme.” 

Vuil hecht zich minder goed aan de laklaag 
Het vakkundig laten cleanen of poetsen van uw auto zorgt 
ervoor dat de lak langer mooi blijft en u uw auto minder 
vaak hoeft te wassen doordat vuil zich niet aan de laklaag 
hecht. Jordi en zijn collega’s brengen uw auto, bus, camper, 
vrachtwagen of boot weer terug in showroom conditie en 
zij doen dat voor zowel particulieren als bijvoorbeeld voor 
garagebedrijven. Er zijn verschillende soorten behande-
lingen mogelijk maar iedere behandeling begint eigenlijk 
altijd met het wassen van het voertuig, inclusief de velgen. 
Na het wassen wordt de auto in 2 stappen gepolijst. Bij de 
1e stap verdwijnen kleine krasjes als sneeuw voor de zon 
en bij de 2e stap krijgt de laklaag zijn diepe glans terug. 

Hierna wordt er een waslaag of 
een lakpantster aangebracht, dit 
is afhankelijk van uw keuze. Het 
verschil tussen een waxlaag of lak-
pantser is dat u veel langer profijt 
zult hebben van een lakpantser, 
vuil hecht zich nog minder snel aan 
het voertuig en alleen afspoelen is 
voldoende om het er weer keurig 
uit te laten zien. Het interieur van 
het voertuig wordt natuurlijk ook 
gereinigd. Inclusief het hemeltje, de 
vloer, de bekleding, de ramen en de 
kunststof delen. Als laatste wordt 
uw voertuig voorzien van een lekker geurtje. 

Ozonbehandeling, kleien en koplampherstel
Ruikt uw auto van binnen niet zo fris doordat er bijvoor-
beeld flink in gerookt is? Dan biedt de ozon behandeling 
uitkomst want na deze behandeling kunt u niet meer 
ruiken dat er in het voertuig gerookt is. En zit er op de lak 
van uw auto vliegroest of zijn er verfstippen te zien? Dan 
kan dit worden verwijderd door middel van het zgn. ‘kleien’ 
van de auto. Hierna dient de auto dan nog wel gepolijst 
te worden en te worden voorzien van een wax laag om de 
lak weer te beschermen. “Car Cleaning Joldersma is ook 
specialist in het herstellen van koplampen.” voegt Jordi 
er nog aan toe. “Soms zien koplampen er enorm verweerd 

en dof uit en dat kunnen we dus herstellen. We schuren 
de koplampen dan eerst in 3 stappen op en voorzien ze 
daarna van een speciale coating. Ze zullen er weer als 
nieuw uitzien!” 

Wilt u een afspraak maken voor het laten cleanen van uw 
auto, wenst u eerst meer informatie of hebt u interesse 
in de functie van car cleaner bij Car Cleaning Joldersma? 
Neem dan contact op!

Car Cleaning Joldersma
Pieter de Keyserstraat 21  |  Emmen
info@carcleaningjoldersma.nl  |  Tel: 06 - 4437 7333
www.carcleaningjoldersma.nl



7

Care Repairs in Stadskanaal, sterk in
schadeherstel en ruitschade!
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is sterk in schadeherstel 
van zowel hedendaagse auto’s als oldtimers en campers. Maar ook in 
ruitschade en vervanging van autoruiten en in de verkoop van moderne 
en klassieke auto’s en motoren en zelfs in het restaureren van voertuigen 
en andere objecten. 

Schadeherstel en bekleding
Het ervaren team van Care Repairs dat 
bestaat uit plaatwerkers, voorbewerkers, 
spuiters en bekledingherstellers/stof-
feerders zorgen voor vakwerk en laten 
het voertuig er weer als nieuw uitzien na 
schade. Het bedrijf regelt schades voor 
bekende verzekeringsmaatschappijen, en 
doet dit van A tot Z. Iedere schade, groot of 
klein, wordt op zo’n manier hersteld zodat 
uw auto na herstel zijn waarde en garantie 
behoudt. Care Repairs is in de loop der 
jaren gegroeid tot een flexibele en be-
trouwbare partner en uiteraard kunt u ook 
bij Care Repairs terecht als u schade wilt 
herstellen zonder dat u de verzekering in 
wilt schakelen.

Ook is Care Repairs hét adres als het gaat 
om het herstellen van schade aan bekle-
ding van uw auto, boot of motor. En heeft 
u een camper of caravan gekocht waarvan 
u de bekleding absoluut niet mooi vindt? 
Dan is het mogelijk om deze helemaal naar 
eigen smaak te laten vernieuwen!

Ruitschades deden de specialisten van 
Care Repairs al enige tijd maar hier werd 
tot nu toe nog niet heel veel bekendheid 
aan gegeven. Vaak kwam een ruitschade 
vanzelf ter sprake als er schade aan een 
voertuig hersteld moest worden en werd 
dit vanzelfsprekend ook voor de klant gere-

geld. Omdat er steeds meer 
vraag kwam naar reparaties 
van ruitschades en vervan-
ging van ruiten besloot men 
op zoek te gaan naar een 
organisatie waar men zich bij 
aan kon sluiten, 123RUIT.nl 
bleek na een korte zoektocht 
goed aan te sluiten bij de 
wensen en visie van Care Re-
pairs. Op dit moment zijn er 
41 vestigingen van 123RUIT.
nl door heel Nederland te 
vinden.

Meest voorkomende oorzaak 
van ruitschade is steenslag. 
Het wegdek ligt over het algemeen bezaaid 
met kleine steentjes en als deze opspatten 
kunnen ze voor een sterretje of zelfs een 
scheur in je voorruit zorgen. Sterretjes in 
een ruit kunnen vaak gerepareerd worden 
maar soms ook niet. Als deze groter is dan 
2,5 centimeter in doorsnede dan wordt 
toch aangeraden om de hele ruit te vervan-
gen. Ook mag de schade aan de ruit zich 
niet te dicht bij de rand van de ruit bevin-
den. Is repareren wel een mogelijkheid dan 
gebeurt dit door het verwijderen van de 
minuscuul kleine glasrestanten die zich nog 
in de beschadiging bevinden waarna er een 
speciale hars in gespoten wordt. Deze hars 
is kleurloos en is na het drogen even hard 

als het glas, de hars wordt met een spe-
ciaal gereedschap goed in alle scheurtjes 
geperst en eventueel nog even opgewarmd 
zodat het goed in alle kleine hoekjes vloeit.  
Een reparatie is klaar terwijl u wacht, kost u 
niet veel tijd, en veelal gratis via uw auto-
verzekering .

Mocht de ruit vervangen moeten worden 
dan betekent dit dat u het 2 tot 3 uur 
zonder uw voertuig moet stellen, eventueel 
is er een leenauto beschikbaar. Overigens 
kunt u niet alleen met uw auto maar bij-
voorbeeld ook met uw camper bij Care Re-
pairs terecht voor ruitschades. Het maken 

van een afspraak kan eenvoudigweg door 
even te bellen maar u kunt uw ruitschade 
ook melden via het contactformulier op de 
website van Care Repairs. Er wordt dan zo 
snel mogelijk contact met u opgenomen. 

CareRepairs 123 ruit is aangesloten bij  
FOCWA, stichting SZA en Duurzaam repa-
reren.

Care Repairs
Glasblazer 10  |  Stadskanaal
0599-700288
www.carerepairs.nl
info@carerepairs.nl
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Pech onderweg? Auto van Dijk laat u niet in de 
kou staan! Met de gratis Mobiliteits garantie van 
Auto van Dijk is hulp altijd dichtbij!
Niets vervelender dan pech onderweg, het zorgt er niet 
alleen voor dat u tijd verliest maar het veroorzaakt ook 
nog eens veel stress en irritatie. Hoe fijn is het dan om 
gratis gebruik te kunnen maken van pechhulp voor uw 
auto in heel Europa. Of dat echt kan? Jazeker! Wij leggen 
het u uit. 

Bij aanschaf of onderhoud van uw auto kan je gratis ge-
bruik kunnen maken van de 1 jaar Mobiliteitsgarantie van 
Auto van Dijk. Laat uw auto het hele jaar door laat onder-
houden door de vakkundige monteurs in de werkplaats, 
dan wordt de Mobiliteitsgarantie telkens met een jaar 
verlengd. Mocht u dan onverhoopt met pech stil komen 
te staan dan zal dat nooit lang duren want de pechhulp 
service zal u direct komen helpen. 

Deze service geldt zowel in Nederland als in de rest van 
Europa. Bij iedere periodieke onderhoudsbeurt of techni-
sche controle ontvangt u een persoonlijke klantenpas die 
recht geeft op pechhulp tot de daaropvolgende beurt of 
check. De geldigheidsduur van de pas is telkens maximaal 
12 maanden. 

Voor pechhulp in Nederland maakt het niet uit of u zich 
in uw eigen woonplaats of daarbuiten bevindt, bij pech is 
betrouwbare pechhulp met slechts telefoontje al direct 
naar u onderweg. Ook bij pech ergens in Europa zal de 
alarmcentrale u dan snel weer op gang brengen. 

Als blijkt dat het direct en terplekke repareren van uw auto 
niet lukt dan bepaalt u samen met Auto van Dijk de beste 
oplossing. Wanneer de auto niet direct op de pechlocatie 
gerepareerd kan worden dan kan er gekozen worden om 
uw auto direct naar Auto van Dijk te laten transporteren, u 
krijgt dan een vervangende auto tot uw beschikking, wordt 
er indien nodig een hotelovernachting voor u of uw passa-

giers geregeld en kan er eventueel zelfs worden gekeken 
naar andere mogelijkheden qua vervoer. 

De pechhulp service kent geen kilometer- of leeftijds-
beperking van de auto, hierdoor bent u verzekerd van 
levenslange mobiliteitsservice zolang u klant bij Auto van 

Dijk bent. Zodat u altijd onbezorgd onderweg kunt zijn! 

Auto van Dijk
Rigel 1  |  Klazienaveen  |  Tel 0591-312258
www.autovandijk.nl  |  info@autovandijk.nl
facebook.nl/autovandijk.nl
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Garage Jagt en Trekhaakcentrum Emmen, een 
professioneel garagebedrijf dat u tóch het gevoel 
van een dorpsgarage wil geven

Garage Jagt aan de Michael Strogoffstraat 5 in Emmen is al sinds 2013 een vertrouwd adres voor goede en betrouw-
bare occassions, het onderhoud en eventuele reparaties aan uw auto, apk- keuringen, banden, airco onderhoud én 
natuurlijk ook de wintercheck van uw auto. Daarnaast is het Garagebedrijf ook nog eens Trekhaakcentrum, binnen één 
dag monteren zij een op uw auto passende trekhaak zodat u veilig met uw aanhanger, caravan óf fietsendrager op weg 
kunt. 

Chris Jagt is samen met zijn zoon Jordy verantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding binnen het garagebedrijf. “We 
zijn een familiebedrijf en daar zijn we dan ook erg trots 
op.” vertelt Chris. “Kroon op ons harde werken was dat we 
het pand waarin we gevestigd zijn kortgeleden hebben 
kunnen aankopen. We zijn een professioneel en zeker 
geen klein garagebedrijf maar willen onze klanten toch het 
gevoel van een dorpsgarage geven door onder andere het 
persoonlijke en directe contact met al onze klanten.”  

Garage Jagt 
Garage Jagt is aangesloten bij de BOVAG en RDW erkend. 
De monteurs zijn uitstekend opgeleid en hebben voldoen-
de kennis in huis om full service voor alle automerken te 
kunnen leveren. “Daarnaast zijn we ook nog eens erkend 
leerbedrijf en mogen we daardoor ook leerling monteurs in 
de praktijk opleiden.” aldus Chris. Repareren van uw auto 
doet Garage Jagt met originele en A-kwaliteit onderdelen 
die men ook nog eens goedkoper voor u inkoopt zodat u 
daar uiteindelijk alleen maar voordeel van heeft. Moet er 

een reparatie aan uw auto uitgevoerd worden dan is het 
natuurlijk mogelijk om vooraf een offerte van de te maken 
kosten te ontvangen zodat u niet voor verassingen komt te 
staan. En bent u op zoek naar een nieuwe auto of occasion 
dan kunt u daarvoor ook bij Garage Jagt terecht. Wilt u 
juist uw auto verkopen omdat deze om welke reden dan 
ook overbodig geworden is en heeft u geen zin en/of tijd 
om dit zelf te regelen? Dan kan Garage Jagt dit ook voor u 
doen. Er wordt dan van tevoren een minimale prijs voor de 
auto afgesproken zodat men de auto zo snel mogelijk en 
met onderhandelingsruimte voor u kan verkopen. 

Trekhaakcentrum 
U vindt Trekhaakcentrum op dezelfde locatie als Garage 
Jagt, eigenlijk horen deze 2 bedrijven gewoon bij elkaar 
met het verschil dat Trekhaakcentrum in Emmen deel 
uitmaakt van het landelijke keten van Trekhaakcentrum 
vestigingen. Verspreid over heel Nederland zijn dat er 
zo’n 97. Al deze vestigingen hebben samen inmiddels al 
zo’n 80.000 trekhaken mogen monteren.  Zoals de naam 

al zegt is Trekhaakcentrum specialist in de verkoop en het 
plaatsen van trekhaken op personenauto’s, busjes of zelfs 
campers. Voor de meeste merken auto’s is er minimaal een 
vaste trekhaak leverbaar, zelfs voor de hybride en elek-
trische modellen. Er zijn verschillende soorten trekhaken 
zoals vaste en afneembare maar niet alle soorten zullen 
geschikt zijn voor uw auto. Aan de hand van uw kenteken 
kan de trekhaakspecialist van Trekhaakcentrum u precies 
vertellen welke dat zijn maar u kunt dat eventueel ook 
zelf opzoeken op de website van Garage Jagt. U krijgt dan 
ook direct de prijsindicatie van de trekhaak inclusief de 
montage ervan te zien. Ga hiervoor naar www.garagejagt.nl 
en kies dan voor ‘trekhaken’. 

Ondanks het coronavirus is Garage Jagt gewoon open. Wel 
zijn er natuurlijk de nodige maatregelen genomen maar u 
bent nog steeds van harte welkom in de showroom aan de 
Michael Strogoffstraat. Wilt u een afspraak maken voor een 
onderhoudsbeurt of reparatie of ontvangt u liever eerst 
een offerte? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 0591- 
61 48 46.

Garage Jagt
Michael Strogoffstraat 5  |  Emmen
Tel: 0591 61 48 46  |  Email: info@garagejagt.nl
www.garagejagt.nl
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Autobedrijf Van Veggel in Klazienaveen doet alles 
voor uw auto
Door Miranda Wolters
Autobedrijf van Veggel is hét autobedrijf voor uw topoccasion, het onderhoud en de 
reparaties van uw auto én aircoservice in Klazienaveen en omstreken. Op het grote 
showterrein buiten vind je altijd een ruim aanbod in occasions en ben je op zoek 
naar een specialist die alles weet over de techniek van je BMW? In dat geval moet je 
ook bij Autobedrijf van Veggel zijn! 

Rene van Veggel begon alweer 17 jaar geleden met het autobedrijf dat sinds 2006 
gevestigd is  aan de Kruizemunt 22 in Klazienaveen. “We zitten hier op het industrie-
terrein en niet echt op een zichtlocatie. Ondanks dat weten onze klanten ons toch te 
vinden en hebben we in de afgelopen jaren een ruime klantenkring opgebouwd. Ons 
doel is om altijd de goede service en kwaliteit te bieden zoals onze klanten dat van 
ons gewend zijn, altijd tegen een betaalbare prijs. Bovendien vind ik het belangrijk 
dat de klant altijd begrijpt wat er precies met de auto aan de hand is als deze gerepa-
reerd moet worden en daarom leg ik dit altijd in duidelijke ‘Jip en Janneke taal’ uit en 
bespreek ik de verschillende opties en de kosten ervan. Zo weet de klant altijd waar 
hij of zij aan toe is.” 

Topoccasions
De occasions bij Autobedrijf van Veggel zijn stuk voor stuk goed onderhouden auto’s 
die tegen aantrekkelijke prijzen verkocht worden. Vanwege de voorliefde van Rene 
voor de Duitse automerken zul je veel Volkswagen, Audi en natuurlijk BMW op het 
showterrein tegenkomen maar vanzelfsprekend vind je er ook alle mogelijke andere 
merken. Voor wat betreft de verkoop is er de afgelopen jaren wel het een en ander veran-
derd. “Vroeger kwamen mensen op zaterdag langs met Handje Kontantje in de hand, de 
krant waarin ieder autobedrijf destijds adverteerde. Tegenwoordig komen geïnteresseer-
den in 95% van de gevallen langs nadat ze de auto op onze website of een van de andere 
autowebsites hebben gezien.” aldus Rene. Ben je op zoek naar een topoccasion, of wil je 
zelf graag je auto inruilen? Kom dan langs voor een proefrit of bespreek de mogelijkheden 
voor het inruilen van je auto.

Onderhoud en reparaties van alle merken auto’s
Welk merk auto je ook rijdt, in de ruime werkplaats beschikken de monteurs altijd over 
de juiste materialen en voldoende kennis van de laatste technieken om iedere auto vak-
kundig te kunnen onderhouden en repareren. Dankzij de samenwerkingen met Bosch 
Car Service en BOVAG kunnen de monteurs zich continu blijven ontwikkelen in hun 
vakgebied. Er wordt gewerkt met de nieuwste computer- en uitleesapparatuur die alle 
gegevens kunnen uitlezen, ongeacht het automerk. Ook voor complete bandenservice, 
inclusief uitlijnen, aircoservice en het spoelen van de automaatbak kun je bij van Veggel 

terecht. Ondanks dat Autobedrijf van Veggel van huis uit een BWM-specialist zijn, kunnen 
ze dan ook met ieder automerk uit de voeten. Rene: “Voor BMW klanten voeren we ook 
regelmatig specialistisch werk uit zoals bijvoorbeeld het monteren van andere, grotere 
remschijven. Het is dan niet alleen een kwestie van deze monteren maar de elektronica 
moet daarna ook aangepast worden zodat de auto weet hoe het met die remmen om moet 
gaan. Dankzij extra trainingen en cursussen zijn onze monteurs altijd op de hoogte van de 
laatste snufjes en technieken.” 

Wees welkom bij Autobedrijf van Veggel in Klazienaveen! Kom langs of maak eenvoudig 
een afspraak via het contactformulier op de website, of bel of mail even, team van Veggel 
staat voor je klaar! 

Autobedrijf van Veggel
Kruizemunt 22  |  Klazienaveen  |  Tel: 0591 – 564 696
www.autobedrijfvanveggel.nl
info@autobedrijfvanveggel.nl
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V E R K O O P  &  O N D E R H O U D  V A N  A L L E  M E R K E N

AUDI A3 CABRIOLET 1.8 TFSI 180PK 
AMBITION PRO LINE S S-LINE

Vanaf €551 p/m

Benzine - 2014 - 91392 km

€26.950,-

OPEL CORSA 1.4 90PK ACTIVE, STOEL/ 
STUURVERW, UNIEKE UITVOERING, AIRCO

Vanaf €185 p/m

Benzine - 2016 - 60957 km

€10.950,-

VOLVO XC70 2.4 D5,185PK,AUTOMAAT! 
AWD, NAV, TREKH, NIEUWSTAAT

Vanaf €143 p/m

Diesel - 2007 - 287587 km

€6.995,-

HONDA CIVIC 1.6D 150PK SPORT, NAV, 
CAMERA, TREKHAAK

Vanaf €203 p/m

Diesel - 2013 - 149494 km

€9.950,-

SUZUKI CELERIO 1.0 COMFORT, AIRCO, 
CRUISE, LMV, TREKH, DEALERONDHOUDEN

Vanaf €138 p/m

Benzine - 2016 - 96718 km

€6.748,-

ŠKODA CITIGO 1.0 GREENTECH EDITION, 
AIRCO, NAV,5DRS, 2015, 36000KM

Benzine - 2015 - 36853 km

€7.750,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE 250 225PK 
PREMIUM,ZEER COMPLETE UITVOERING!

Vanaf €653 p/m

Benzine - 2018 - 35705 km

€31.950,-

PORSCHE CAYENNE 3.0 S 334PK E-HY-
BRID, LUCHTVERING, TREKH, ELEK KLEP!

Hybride - 2015 - 101566 km

€47.950,-

ŠKODA CITIGO 1.0 60PK 5DRS GREEN-
TECH EDITION, MEEST LUXE UITVOERING

Vanaf €122 p/m

Benzine - 2015 - 114856 km

€7.250,-

MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 CDI 
AVANTGARDE, AUTOMAAT

Vanaf €164 p/m

Diesel - 2004 - 214502 km

€4.850,-

VW PASSAT VARIANT 1.4 TSI GTE HIGH-
LINE, PANO, TREKH, PARELMOER, LEER

Vanaf €469 p/m

Hybride - 2015 - 109718 km

€27.750,-

AUDI A3 SPORTBACK 1.4 E-TRON PHEV 
AMBITION PRO LINE PLUS, LEER, DAK, NAV.

Vanaf €320 p/m

Hybride - 2015 - 119043 km

€18.950,-

NISSAN QASHQAI 1.2 116PK AUTOMAAT 
TEKNA FULL OPTIONS!

Vanaf €408 p/m

Benzine - 2015 - 76256 km

€19.950,-

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI COM-
FORTLINE UNIEKE ALLSTARUITVOERING

Vanaf €265 p/m

Diesel - 2017 - 85393 km

€12.950,-

BMW Z4 ROADSTER 2.5I 192PK, AIRCO, 
LEER, STOELVERW, 6CILINDER, NETTE Z4!

Vanaf €475 p/m

Benzine - 2003 - 191191 km

€9.948,-

Laat u verrassen door de klasse van de Premium 
Cars van Autobedrijf Paas in Emmen
Door Miranda Wolters
Autobedrijf Paas is al sinds jaar en dag een bekend en toonaangevend autobe-
drijf in Zuidoost Drenthe. U vindt er jong gebruikte en technisch in perfecte 
staat verkerende auto’s met lage kilometerstanden van alle merken. Marc Paas 
en Hans Jelle Markenstein combineren hun passie voor auto’s met een grote 
klantvriendelijkheid verwelkomen u dan ook graag enthousiast in de show-
room aan de Magelhaenstraat 1 in Emmen. 

Autobedrijf Paas was een aantal jaren geleden een van de eerste autobedrijven 
die zich bezig ging houden met de mogelijkheid om jong gebruikte auto’s te 
kunnen gaan leasen en introduceerde ook alweer enige tijd geleden de term 
‘Premium Cars’. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een Paas Pre-
mium auto niet vanzelfsprekend een auto waaraan een hoog prijskaartje hangt 
maar heeft het label ‘Premium’ vooral te maken met het feit dat het om een auto 
gaat die technisch picobello in orde is, er prachtig uitziet en bovendien over een 
aantrekkelijke kilometerstand beschikt. Het leasen van een auto is bij Autobedrijf 
Paas voor zowel de zakelijke als particuliere klant nog altijd mogelijk. Alle info en 
de voorraad occasions vindt u op www.paaslease.nl, hier kunt u ook uw aanvraag 
invullen en online versturen. Alles wordt dan verder voor u geregeld en de auto 
wordt bij het privé leasen al direct na de goedkeuring en het ondertekenen van 
de overeenkomst uw eigendom. U regelt de lease in slechts 3 eenvoudige stap-
pen. U kiest een auto uit, vult de aanvraag in, verzendt de aanvraag en alles wordt 
voor u geregeld. Het streven is om u altijd binnen 24 uur antwoord te geven op 
uw lease aanvraag.

Autobedrijf Paas verkoopt auto’s van alle voorkomende automerken waarbij Audi, BMW 
en Volkswagen een bijzondere plaats innemen. En omdat Autobedrijf Paas van oudsher 
Saab specialist is kan men ook alle noodzakelijke reparaties aan dit Zweedse merk voor u 
uitvoeren. Daarnaast is er tegenwoordig steeds meer interesse in de zogenaamde hybride 
auto’s, auto’s die zowel elektrisch als op benzine of diesel gereden kunnen worden en 
deze zult u in de voorraad dan ook regelmatig tegen kunnen komen. 

Tot slot kunnen de monteurs in de werkplaats dankzij de aanwezige moderne diagnose 
apparatuur motordiagnoses, airco- ABS- en airbagsysteem checks feilloos uitvoeren en 

staan ze dus garant voor een professionele controle en reparatie van uw auto. Indien u dat 
wenst kunt u zelfs gebruik maken van een haal- en brengservice of vervangend vervoer 
als u uw auto voor onderhoud of reparatie naar de werkplaats brengt. Hecht u ook veel 
waarde aan vakkundigheid, klantvriendelijkheid en een grote mate van service en bent u 
op zoek naar een nieuwe auto of een adres voor het onderhoud van uw huidige bolide? 
Dan bent u bij Autobedrijf Paas aan het juiste adres!

Autobedrijf Paas B.V.
Magelhaenstraat 1  |  Emmen  |  www.autopaas.nl
www.paaslease.nl  |  Email: info@autopaas.nl
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Autoservice Drentse Monden in Nieuw-Weerdinge is een full service 
garagebedrijf waar kwaliteit hoog in het vaandel staat
Door Miranda Wolters 
Jarenlang werkte automonteur en service advi-
seur Jeroen Nienhuis bij onder andere autobedrijf 
Harry Hindriks en daarna bij Autobedrijf de Drentse 
Monden. Hij deed hier al zijn werkervaring in de 
autobranche op en toen hij in 2016 de mogelijkheid 
kreeg om Autobedrijf de Drentse Monden over 
te nemen greep hij deze kans dan ook met beide 
handen aan. De naam veranderde in Autoservice 
Drentse Monden en nu, anno 2020, vindt u het 
bedrijf nog steeds aan de Drentse Mondenweg 2 in 
Nieuw-Weerdinge. 

Autoservice Drentse Monden biedt alles op het 
gebied van reparaties en onderhoud voor alle au-
tomerken en is een garage waar persoonlijke aan-
dacht en kwaliteit steeds voorop staan. Wel heeft 
Jeroen vanuit het verleden nog altijd een voorliefde 
voor het merk Suzuki en is hij hierdoor gespeciali-
seerd in service voor Suzuki rijders. U kunt er terecht 
voor de apk-keuring van uw auto en ook voor vak-
kundig airco onderhoud. Ook verkoopt Autoservice 
Drentse Monden kwalitatief goede occasions en is 
het bedrijf aangesloten bij de BOVAG en RDW erkend. 
“Ik werkte sinds ik het bedrijf in 2016 overnam alleen 
maar 2 maanden geleden kreeg ik in de werkplaats 
versterking door een leerling monteur. Hij leert het 
vak van automonteur nu in de praktijk, samen werken 
we met veel plezier aan de auto’s van onze klanten.” 
vertelt Jeroen. Ondanks het coronavirus is er nog 
steeds veel werk en in de ontvangstruimte en de 
werkplaats is er voldoende ruimte zodat men vol-
doende afstand van elkaar kan houden en natuurlijk 
staat er ook hier bij de ingang desinfectant klaar en 
zijn er waar nodig schermen aangebracht. 

Wintercheck en winterbanden
Om ook in de winter zo mobiel mogelijk blijven is 
het advies om de wintercheck uit te laten voeren. 
Hierbij worden onder andere de bandenspanning en 
de accu gecontroleerd en wordt het reservoir voor de 
ruitensproeier voorzien van antivries. Ook beschikt 
Autoservice Drentse Monden over een bandenhotel. 
In dit hotel worden uw zomer- of winterbanden voor 
u opgeslagen en hoeft u er thuis in de garage of de 
schuur dus geen plaats voor te maken. Het wisselen 
van zomer- naar winterbanden wordt gedaan terwijl 
u ontspannen, onder het genot van een kop koffie, in 
de ontvangstruimte wacht. “De wisseling van zomer- 

naar winterbanden komt er weer aan nu de tempera-
turen dalen. Meestal doen we dat als de tempera-
turen tot ongeveer onder de 10 graden Celsius dalen 
en dat is vaak ergens in november.” legt Jeroen uit. 
“Overigens zijn er ook steeds meer klanten die kiezen 
voor een 4-seizoenenband, hiermee hoef je dus niet 
meer te wisselen. Zeker in onze streek, waar men nog 
wel regelmatig de grens over gaat voor het tanken 
of het doen van boodschappen, is het belangrijk in 
de winter op een geschikte band te rijden omdat de 
regelgeving in Duitsland hier behoorlijk streng in is.”

24/7 Europa Mobiliteitsservice
Omdat met pech langs de weg staan altijd erg 
vervelend is en nooit op een geschikt moment komt 
biedt Autoservice Drentse Monden in samenwerking 
met Pechonderwegservice.nl voor slechts € 49,95 per 
jaar een goede en complete 24/7 mobiliteitsservice. 
Deze mobiliteitsservice is van toepassing bij pech in 
Nederland en Europa, zelfs in uw eigen woonplaats 
en geldt voor uw auto, caravan én aanhangwagen. 

U kunt deze service verkrijgen in combinatie met 
regulier auto onderhoud, uitgevoerd bij Autoservice 

Drentse Monden. De Nederlandse Alarmcentrale is 
24/7 bemand, er is altijd pechhulp in de buurt en bij 
kleine problemen zoals een kapotte accu of een lekke 
band zal dat vrijwel altijd een plaatselijke garagist 
zijn. Bij grotere problemen met pech komt veelal de 
officiële hulpdienst. Dit zijn hulp- en bergingsbed-
rijven die ook rijden voor ANWB en bijvoorbeeld 
Route Mobiel. Voor pech in het buitenland werkt 
Pechonderwegservice.nl nauw samen met de grote 
alarmcentrales in de diverse Europese landen. 
Pechonderwegservice.nl beschikt over een zeer jong 
aanbod van vervangend vervoer zodat u, in het geval 
de auto niet reparabel is, thuis kunt komen. Wilt u 
meer weten over deze mobiliteitsservice, is uw auto 
aan onderhoud toe of wilt u uw zomerbanden bin-
nenkort ook komen afleveren in het bandenhotel? 
Maak dan nu uw afspraak! 

Autoservice Drentse Monden 
Drentse Mondenweg 2  |  Nieuw-Weerdinge
Tel: 0591- 527 512
www.autoservicedrentsemonden.nl
info@autoservicedrentsemonden.nl
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Autobedrijf HABO: ruim aanbod en 
persoonlijke aandacht
Kies ik voor een benzineauto of ga ik elektrisch 
rijden? Het is een vraag die veel autobezitters die 
hun auto willen vervangen momenteel bezighoudt. 
Bij Bosch Car Service HABO aan de Handelsweg 8 
in Emmen krijgen ze dit soort vragen dagelijks. 
Elektrisch rijden is in opmars, maar de actieradius 
die je op een volle accu kunt afleggen is voor vele 
autobezitters nog te weinig.

Geen standaardantwoord
‘Een standaardantwoord is er niet’, legt verkoop-
adviseur Evert-Jan Bouwman uit. Van Bosch Car 
Service HABO.  Het hangt ervan af waar de auto voor 
gebruikt gaat worden. Een compacte benzineauto 
wordt anders gebruikt dan een zuinige dieselauto 
van een ondernemer. Wij nemen dan ook graag de 
tijd om samen met de klant, onder genot van een 
kop koffie, alle wensen te bespreken. Aan de hand 
van de wensen kunnen we een auto adviseren. In 
de showroom vindt u een ruim aanbod van 75 oc-
casions.  Mocht de auto die aan de wensen voldoet 
er niet tussen staan, dan gaan we voor u op zoek. ‘  
Keuze is er in elk geval genoeg, bij HABO in Emmen. 
Van compacte stadsauto tot ruime gezinsauto, je 
vindt het in de showroom van dit bedrijf.

Advies boven verkoop
Bij het autobedrijf gaat advies boven verkoop: ‘Na-
tuurlijk willen wij graag een auto verkopen, maar wel 
de auto die aansluit bij de wensen van de klant. Een 
auto is nu eenmaal een investering, dus belangrijk is 
dat je de juiste keuze maakt. Wij nemen daarom graag ruim 
de tijd voor vragen en denken met plezier mee. Ik geniet 
er echt van als de klant uiteindelijk voldoende informatie 
heeft om een goede keuze te maken’, aldus Evert-Jan.

Onderling overleg
Voordeel van het bedrijf is dat het net groot genoeg is 
om een ruime keuze te kunnen bieden, maar toch klein 
genoeg is om de meeste klanten bij naam te kennen en de 
geschiedenis van hun auto te kennen. Autokopers kiezen 

er namelijk vaak voor hun voertuig bij HABO te laten on-
derhouden. ‘Wij hebben de modernste apparatuur en zijn 
flexibel. Bij problemen of meningsverschillen gaan we om 
de tafel. In onderling overleg komen we er, samen met de 
klant, vrijwel altijd uit en daar zijn we trots op.’
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Autobedrijf Martens in Hollandscheveld is een 
no nonsens familiebedrijf, gespecialiseerd in 
Volkswagen en Audi

De geschiedenis van Autobedrijf Martens begint eigenlijk 
al in 1972 als Berend Martens zijn zoon, Piet Martens, 
weet te enthousiasmeren voor het autovak en deze 
uiteindelijk in 1984 het familiebedrijf P. Martens opricht. 
Inmiddels hebben de zonen van Piet Martens, Jeffrie en 
Gerben, het bedrijf in 2014 van hun ouders overgeno-
men. 

Wie het grote terrein van het autobedrijf aan de Rieg-
shoogtendijk in Hollandscheveld oprijdt is onmiddellijk 
onder de indruk van de presentatie van de uit ruim 180 
auto’s bestaande voorraad. Als klant word je letterlijk ‘vor-
stelijk’ ontvangen en rijd je door een erehaag van mooie 
occasions het terrein op. “Onze auto’s staan allemaal 

buiten.” vertelt Gerben. “We 
hebben geen showroom en 
deze manier van presen-
teren zorgt direct voor een 
heel ander gevoel.” Autobe-
drijf Martens onderscheidt 
zich niet alleen daarin van 
andere autobedrijven maar 
doet dat ook door u niet 
alleen de mooiste auto’s te 
laten zien, u krijgt er ook nog 
eens een gratis glimlach bij 
aldus Gerben. “We zijn een 
no-nonsens familiebedrijf, 
klanten zijn bij ons geen 
nummer en dat past hele-
maal bij de landelijke sfeer 
waarin het bedrijf zich be-
vindt. Wij hebben voorlopig 
geen plannen om daar ook 
maar iets in te veranderen.” 

Volkswagen en Audi
Autobedrijf Martens is Volkswagen en Audi specialist en 
levert zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Ondanks het 
feit dat Volkswagen en Audi de hoofdrollen spelen op 
het showterrein zult u er ook andere merken vinden zoals 
bijvoorbeeld Skoda en Seat. Nog niet zo heel lang geleden 
werd de nieuwe werkplaats in gebruik genomen, volgens 
Gerben en Jeffrie beschikken ze nu over de mooiste en 
modernste werkplaats van Nederland. In de werkplaats 
werken zowel monteurs als diagnosespecialisten. “Door 
de enorme verandering in techniek in de auto’s van de 
afgelopen jaren zijn er tegenwoordig inderdaad specialis-
ten nodig die specifiek opgeleid zijn om storingen in de 
elektronica in auto’s te kunnen opsporen en analyseren. 

Zij stellen als het ware de diagnose en de monteur lost het 
op.” legt Gerben uit. “De werkplaats is overigens meer het 
werkterrein van mijn broer Jeffrie, hij is technisch beter on-
derlegd en ik hou me vooral bezig met de verkoop. Samen 
met het complete team van monteurs, de diagnosespecia-
listen, receptionisten en verkopers bedienen Jeffrie en ik 
onze klanten zo goed mogelijk.”

App en nieuwe website
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling 
van de nieuwe website van Autobedrijf Martens. Deze zal 
naar verwachting over niet al te lange tijd klaar zijn. Daar-
naast heeft het autobedrijf ook zijn eigen app. De app is er 
voor zowel Android als Apple en in de app kunt u bijvoor-
beeld een afspraak met de werkplaats maken, de voorraad 
auto’s inzien, bellen met Autobedrijf Martens en u krijgt 
zelfs handige tips. 

U bent van harte welkom op het showterrein van Auto-
bedrijf Martens aan de Riegshoogtendijk 150 in Holland-
scheveld, u zult er gastvrij mét een gratis glimlach worden 
ontvangen! 

Autobedrijf Martens
Riegshoogtendijk 150  |  Hollandscheveld
Tel: 0528- 361370  |  www.autobedrijfmartens.nl
email: verkoop@autobedrijfmartens.nl



16

Genieten van de volledige vrijheid tijdens uw 
vakantie met een camper van Bosma Campers 
in Emmer Compascuum 
Door Miranda Wolters
De populariteit van campervakanties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Had 
de camper vroeger nog de reputatie dat deze alleen door ouderen gekocht en ge-
bruikt werd, tegenwoordig is het vakantiemiddel populair bij zowel jong als oud. 

Sander Bouwmeester werkte al 10 jaar bij Bosma Campers 
toen hij 2 jaar geleden de kans kreeg het bedrijf samen 
met zijn vrouw over te nemen. “Ik was toen al behoorlijk 
in het bedrijf gegroeid. Was ik vroeger echt autofanaat, 
tegenwoordig is dat natuurlijk compleet veranderd doordat 
ik dagelijks met alles rondom campers bezig ben.” vertelt 
Sander.  Bosma Campers is specialist in de in- en verkoop 
van jong gebruikte campers en het onderhoud en het 
repareren ervan. 

Ondanks het coronavirus was het vakantie vieren met en 
camper de afgelopen maanden toch nog mogelijk, mits 
men de reisadviezen in de gaten hield. Groot voordeel van 
op vakantie gaan met een camper is altijd dat u vrijwel al-
les aan boord hebt en behoorlijk zelfvoorzienend kunt zijn. 
Dit maakte dat veel mensen deze zomer voor een camper-
vakantie kozen. Sowieso is dit een van de zaken die cam-
pervakanties erg populair maken. U geniet tijdens uw reis 
van volledige vrijheid omdat u dus alles aan boord hebt en 
daardoor ook niet persé op campings hoeft te overnachten. 
Overal in Europa vindt u bijvoorbeeld ook camperparkeer-
plaatsen waar men gratis of tegen een kleine vergoeding 
kan overnachten. Soms is er de mogelijkheid om de cam-
per aan te sluiten op stroom en kan er ook water getankt 
worden en is het mogelijk om het chemisch toilet te legen 
maar dat is zeker niet overal het geval. Als uw camper 
voorzien is van zonnepanelen dan is de aanwezigheid van 
stroom overigens geen voorwaarde om comfortabel te 
overnachten maar heeft u die niet dan kunt u die bij Bosma 
Campers altijd in laten bouwen. 

Bosma Campers be-
schikt daarvoor over 
een compleet uitgeruste 
werkplaats waar allerlei 
verschillende accessoi-
res ingebouwd kunnen 
worden en waar ook het 
onderhoud en de repara-
ties uitgevoerd worden. In 
de grote showroom staan 
altijd ruim 30 campers 
klaar voor de verkoop en 
de jarenlange ervaring 
van het bedrijf zorgt 
ervoor dat de prijzen 
voor deze jong gebruikte 
campers gemiddeld 10 
tot 20% lager liggen dan bij ander camperbedrijven. Men 
helpt u graag met alle nodige uitleg en goede adviezen om 
uw droomwens, de aanschaf van een eigen camper een zo 
fijn mogelijke ervaring te laten worden! 

Bent u al campereigenaar en wilt u uw camper verkopen 
om een andere te kunnen kopen? Ook dan kan Bosma 
Campers voor u bemiddelen. Voor de start van de verkoop 
van uw camper vindt er een camper taxatie plaats. Aan de 
hand van deze campertaxatie wordt er een verkoopprijs 
opgesteld. Deze verkoopprijs bestaat uit de prijs die u voor 
uw camper ontvangt en een winst- en onkostenmarge. Het 
maken van de verkoopfoto’s, het plaatsen van deze foto’s 
op diverse verkoopkanalen, het ontvangen van potentiële 

kopers, het afhandelen van de verkoop en het bieden van 
garantie is vervolgens de taak van Bosma Campers. Door 
uw camper te verkopen met behulp van camper bemidde-
ling kunt u uw gebruikte camper zonder zorgen verkopen. 

Bent u benieuwd naar de campers van Bosma campers of 
wilt u een afspraak maken met één van de camperexperts? 
U bent van harte welkom in de showroom aan de Weste-
lijke Doorsnee NZ 122  in Emmer-Compascuum! 
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