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Het is al volop Kerst in Roswinkel

ROSWINKEL – In januari, toen iedereen net zijn kerstspulletjes op zolder of in de kelder 
had gezet, werd er in Roswinkel alweer hard gewerkt aan de Kerst van 2021. Op het kan-
toor van PretMetLed.nl werd de nieuwe collectie voor de komende kerst toen al samen-
gesteld en besteld. Al enige jaren verkoopt het LED verlichtingsbedrijf kerstverlichting 
op internet, maar in 2020 kwam daar een fysieke winkel bij in Roswinkel. Ondanks alle 
Coronamaatregelen was dat een groot succes, waardoor de winkel in 2021 drie keer zo 
groot is terug gekomen.

“Wij verkopen eigenlijk alleen op het inter-
net en zien onze klanten eigenlijk nooit en 
dat wilden we toch een beetje veranderen,” 
vertelt Randau Meijerink. “Kerstverlichting 
is een prachtig product waarmee je een 
heerlijke sfeer kunt creëren, en dat wilden 
we dus ook graag in onze winkel/showroom. 
Tevens is dat een mooi moment om onze 
klanten te ontmoeten. In 2020 hadden we 
ongeveer 200 producten uitgestald, dit jaar 
zijn dat er meer dan 750. Bij elkaar branden 
er nu meer dan 50.000 LEDjes; een fantas-
tisch gezicht. We hebben voor ieder wat 
wils, van cluster verlichting tot ijspegels, 
en van exclusieve rendieren tot staande 
kerststerren. En uiteraard een ruime keuze 
voor buitenverlichting, met als klapstuk een 
decoratieve kerstboom van 4,5 meter en 

3000 ledjes. Bij dezen nodigen we ieder-
een uit om gezellig langs te komen in onze 
showroom en het zelf te aanschouwen. Kijk 
op www.Kerstverlichting-Roswinkel.nl voor 
de openingstijden, of bekijk ons volledige 
assortiment op PretMetLed.nl.”

“Voor ons begint kerst al in januari en eigen-
lijk is er altijd wel iemand gedurende het 
jaar mee bezig. De eerste klanten melden 
zich al medio september. Dit zijn verenigin-
gen of groepen die fanatiek aan kerst vieren 
doen, met lichtjestochten of versierde stra-
ten en die willen de slag niet missen. Ook 
dan hebben de eerste bedrijven die graag 
advies willen over het vrolijk versieren van 
hun etalage, showroom of winkel zich al 
gemeld. Ook de internet orders beginnen in 
september al te komen. 

Lees verder op pagina 7!

VOLOP BOS EN HAGEN
BIJ KOUDENBURG!

Zie pagina 30!
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Betaalbaar feestvieren of vergaderen bij  
Café Weerdinge
EMMEN – Niet voor niets noemt Café Weerdinge in Emmen zich ‘het 
gezelligste café van het noorden’. Wie binnenstapt bij het café, merkt 
namelijk ongetwijfeld direct dat het voelt als thuiskomen. Ideaal 
voor het huren van een zal, bijvoorbeeld voor een feest, bruiloft of 
vergadering.

Door Eline Lohman

Café Weerdinge is een bruin café 
dat al jaren bekend staat om de 
leuke feesten en optredens die 
er gehouden worden. Wim Klasen 
heeft begin dit jaar dit café over 
mogen nemen. Hij voerde wat 
kleine aanpassingen door. Zo 
heeft hij de zaal wat groter ge-
maakt en heeft hij  de bar betrok-
ken bij de zaal.

Begrijpelijk, want de zaalverhuur 
is een van de stokpaardjes van 
Café Weerdinge, vertelt Wim. “Bij 
ons in het café kan je terecht voor 
elk feest van 30 tot 120 personen. 
Maar ook voor een vergadering of 
het geven van een cursus kan je 
bij ons terecht. Van een bruiloft 
tot een bedrijfsfeest – er is van 
alles mogelijk. Ook als het gaat 
om de invulling van het feest of 
evenement. Daarbij kunnen we 
bijvoorbeeld de lunch, het diner 
of een lopend buffet verzorgen. 
Uiteraard in overleg, want wij vin-
den het heel belangrijk dat men-
sen een feest krijgen dat helemaal 
naar hun zin en persoonlijke 
smaak is. Geen feest is hetzelfde, 
het is het feest van de gasten en 

zij bepalen hoe het eruit komt te 
zien. Ze moeten goed terugkijken 
op het feest, dat is heel belangrijk. 
Wij denken daar graag in mee. 
Wat vind je belangrijk tijdens 
een feest? Wil je de zaal zelf 
versieren? Wil je een activiteit 
doen zoals klootschieten, darten, 
biljarten of Solex rijden? Er is heel 
veel mogelijk. En dat voor een 
aantrekkelijke prijs.”

De sfeer bij Café Weerdinge is 
een van de grote pluspunten, 
weet Wim uit ervaring. “Voordat 
ik het café overnam, had ik al 
verschillende feesten hier meege-
maakt. Daardoor weet ik – en dat 
zeggen veel gasten ook – dat dit 
café echt een gevoel van thuisko-
men uitstraalt. Dat merk je gelijk 
al als je binnenkomt, dat gezel-
lige. Wij laten mensen zich thuis 
voelen bij ons.”

Nu alles na de coronatijd weer 
een beetje op gang komt, komt 
er meer belangstelling voor het 
geven van feesten of vergaderin-
gen, merkt Wim. “Het komt weer 
op gang. We merken echt dat 
er vraag is naar de zaalverhuur 
en het loopt best vol. We heb-

ben al aanvragen voor volgend 
jaar. Het is de bedoeling dat we 
elk weekend één of twee feest-
jes van mensen gaan hebben.” 
Behalve op de eerste zondag 
van de maand, want dan staat 

Café Weerdinge in het teken van 
een Jamsessie. Iedereen die een 
muziekinstrument bespeelt of 
graag wil zingen is dan van harte 
welkom. Uiteraard is publiek ook 
uitgenodigd. 

Zie ook cafeweerdinge.nl 
voor meer informatie over 
Café Weerdinge.

Dorpsstraat 45 | Emmen
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De keuze is reuze bij Intertoys Emmen
EMMEN – Bij Intertoys Emmen is een heel groot assor-
timent aan leuk speelgoed te vinden. Uit de hele regio 
komen mensen juist om die reden naar de zaak toe. Er is 
namelijk voor iedereen wel iets naar zijn of haar gading te 
vinden. Ook voor Sinterklaas en Kerst.

Door Eline Lohman

“We hebben een volle winkel, met heel veel speelgoed,” 
vertelt Johannes Vasse. “Wij hebben de grootste collectie 
speelgoed die in de hele regio te vinden is. Van puzzels 
tot knikkerbanen en van badspeelgoed tot speelsets – we 
hebben van alles. In ons uitgebreide assortiment is verder 
onder meer Lego te vinden, met allerlei specials. Verder 
hebben we behoorlijk wat verzamelfiguren, net als ragear-
tikelen en spellen. De keuze is reuze!”

En dat treft, zeker met het oog op de naderende feestda-
gen. Zo is er voor zowel schoencadeautjes als voor Pakjes-
avond zelf altijd wel iets leuks te vinden voor de jongere 
doelgroep. En niet te vergeten voor Kerst. Johannes: “Onze 
kracht is onze frisse, overzichtelijke winkel. Het speelgoed 
staat gesorteerd op categorie en we merken dat mensen 
dat erg prettig vinden. Zo is het meteen duidelijk welke 
producten je waar in de winkel kunt vinden. Bij ons kan 
iedereen wel slagen, dat kan bijna niet anders.”

Intertoys Emmen bestaat al sinds 1978. Al tientallen jaren 
lang weten klanten hun weg naar de speelgoedzaak goed 
te vinden. De winkel is franchise en dat is voordelig, vol-
gens Johannes. “Daardoor kunnen wij artikelen inkopen die 
niet in het assortiment van Intertoys zitten. Zoals model-
bouwdozen en modelsportartikelen zoals radiografisch 
bestuurbare auto’s tot 160 km/u. Die zijn niet in andere 
filialen te vinden. Wij hebben inmiddels een vaste klanten-
kring weten op te bouwen; mensen uit de hele regio weten 
ons te vinden. 

Intertoys heeft het juiste product op het juiste moment: 
speelgoed waar kinderen op dat moment mee willen spe-
len doordat deze populair zijn. Zoals producten die in een 

bepaalde leeftijdscategorie erg in trek zijn op een bepaald 
moment, of artikelen die mensen op televisie hebben 
gezien. Doordat wij hier op inspelen, is de slagingskans ook 
zo groot. Altijd het perfecte cadeau, daar gaan we voor.”

Johannes wil zeker het team aan medewerkers niet onver-
meld laten. “Wij zijn erg blij met ons geweldige team.  

Onze medewerkers zorgen ervoor dat klanten een goed 
advies krijgen op het gebied van speelgoed.” Intertoys Em-
men is te vinden aan de Derksstraat 9 in Emmen. 

Kom gerust eens langs voor een leuk cadeau voor de feest-
dagen! Een voorproefje van het assortiment en de aanbie-
dingen is alvast te vinden op de website, www.intertoys.nl
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Het is al volop Kerst in Roswinkel
ROSWINKEL – In januari, toen iedereen net zijn kersts-
pulletjes op zolder of in de kelder had gezet, werd er in 
Roswinkel alweer hard gewerkt aan de Kerst van 2021. Op 
het kantoor van PretMetLed.nl werd de nieuwe collectie 
voor de komende kerst toen al samengesteld en besteld. 
Al enige jaren verkoopt het LED verlichtingsbedrijf 
kerstverlichting op internet, maar in 2020 kwam daar een 
fysieke winkel bij in Roswinkel. Ondanks alle Coronamaa-
tregelen was dat een groot succes, waardoor de winkel in 
2021 drie keer zo groot is terug gekomen.

“Wij verkopen eigenlijk alleen op het internet en zien onze 
klanten eigenlijk nooit en dat wilden we toch een beetje 
veranderen,” vertelt Randau Meijerink. “Kerstverlichting is 
een prachtig product waarmee je een heerlijke sfeer kunt 
creëren, en dat wilden we dus ook graag in onze winkel/
showroom. Tevens is dat een mooi moment om onze 
klanten te ontmoeten. In 2020 hadden we ongeveer 200 
producten uitgestald, dit jaar zijn dat er meer dan 750. Bij 
elkaar branden er nu meer dan 50.000 LEDjes; een fantas-
tisch gezicht. We hebben voor ieder wat wils, van cluster 
verlichting tot ijspegels, en van exclusieve rendieren tot 
staande kerststerren. En uiteraard een ruime keuze voor 
buitenverlichting, met als klapstuk een decoratieve kerst-
boom van 4,5 meter en 3000 ledjes. Bij dezen nodigen we 
iedereen uit om gezellig langs te komen in onze showroom 
en het zelf te aanschouwen. Kijk op www.Kerstverlichting-
Roswinkel.nl voor de openingstijden, of bekijk ons volle-
dige assortiment op PretMetLed.nl.”

“Voor ons begint kerst al in januari en eigenlijk is er altijd 
wel iemand gedurende het jaar mee bezig. De eerste 
klanten melden zich al medio september. Dit zijn vereni-
gingen of groepen die fanatiek aan kerst vieren doen, met 
lichtjestochten of versierde straten en die willen de slag 
niet missen. Ook dan hebben de eerste bedrijven die graag 
advies willen over het vrolijk versieren van hun etalage, 
showroom of winkel zich al gemeld. Ook de internet orders 
beginnen in september al te komen. Voornamelijk uit 
Duitsland en België, want daar kennen ze geen sinterklaas 
en beginnen ze veel vroeger met het gezellig maken voor 

de feestdagen. Zo zijn we er eigenlijk al heel vroeg in het 
jaar heel druk mee bezig. Nieuw dit jaar zijn allerlei soorten 
kerstverlichting die je kunt bedienen met je telefoon of 
met een afstandsbediening, en een aantal soorten kerst-
boomverlichting die je eigenlijk niet in de knoop kunt 
krijgen, erg handig!”

Vanzelfsprekend is ook iedereen welkom in Roswinkel 
voor andere soorten Led verlichting. 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 Ligh-
ting, die qua kwaliteit te vergelijken is met de grote beken-
de merken. We leveren alleen kwaliteit tegen een betaal-
bare prijs.Met meer dan 100.000 artikelen op voorraad kan 
het eigenlijk altijd wel direct meegenomen worden,” aldus 
Randau Meijerink, eigenaar van PretMetLed.nl. 

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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Bentum Dragtstra kan nu nog meer over  
duurzaamheid vertellen  
EMMEN – Doordat 1 oktober een nieuw taxatierapport landelijk ver-
plicht is geworden, kan Bentum Dragtstra Makelaars in Emmen haar 
klanten nog beter informeren. Zo komt in het uitgebreide rapport het 
onderwerp duurzaamheid aan de orde.

Door Eline Lohman

Het nieuwe taxatierapport is veel 
omvangrijker – en ook prijziger 
– dan voorheen, dus de mede-
werkers van Bentum Dragtstra 
Makelaars moesten bijgeschoold 
worden, vertelt registermakelaar 
en taxateur Lieke Schuiling. “Wij 
hebben een cursus en examen 
gedaan. Er zaten heel wat studie-
uren in. Maar wij zijn er blij mee, 
want mensen krijgen nu een 
veel uitgebreider rapport. Er 
staat bijvoorbeeld meer in over 
duurzaamheid. Wij kunnen nu nog 
beter adviseren op dat gebied, 
over wat mensen kunnen doen en 
veranderen in huis. Mooi, want er 
komt in de wereld van de make-
laardij steeds meer aandacht voor 
duurzaamheid. Verder moeten we 
nog beter kijken naar de bouw-
kundige staat van de woning en 
we kunnen eventueel doorverwij-
zen naar een specialist.”

Een taxatierapport is niet altijd 
nodig, legt Lieke uit. ,,Voor som-
mige woningen kunnen we ook 
een bureauwaardering doen. Een 
zogenoemde desktoptaxatie, die 
goedkoper is. We gaan dan niet 
naar woningen toe, maar taxeren 

op afstand. Dat kan onder be-
paalde voorwaarden. Maar in de 
meeste gevallen is wel een taxatie 
nodig. Nu dus in de nieuwe vorm, 
in een goed leesbare variant, in 
begrijpelijke taal opgesteld.”

Bij Bentum Dragtstra Makelaars is 
het mogelijk om gebruik te maken 
van een gratis verkoopadvies. 
Mensen die willen weten wat 
reëel is wanneer zij hun woning 
willen verkopen, kunnen vrijblij-
vend zo’n advies aanvragen bij de 
makelaar in Emmen. Een ver-
koopadvies is dus niet gelijk een 
taxatie. Een taxatie is wel nodig 
wanneer een woning aangekocht 
wordt of wanneer er een verbou-
wing plaatsvindt. In dat laatste 
geval is er uiteraard vaak een 
waardevermeerdering, die dan tot 
uitdrukking komt in het rapport.

Ook al is het nog steeds een 
drukte van belang op de huizen-
markt, toch kan Bentum Dragtstra 
Makelaars op korte termijn een 
taxatie inplannen. Hetzelfde geldt 
voor een bureauwaardering of 
verkoopadvies. Wie benieuwd is 
naar de mogelijkheden die het 
makelaarskantoor kan bieden, 
doet er ook goed aan om vrij-

blijvend contact op te nemen. 
Bentum Dragtstra Makelaars is 
bovendien ook nog eens heel 
scherp geprijsd! Al meer dan 25 
jaar is het de makelaar van Em-
men, echt een begrip in zuidoost 
Drenthe. Met een professionele 

aanpak, degelijke werkwijze en 
frisse kijk op de markt, behaalt 
het makelaarskantoor fantastische 
resultaten. Het full-servicekantoor 
begeleidt mensen in het hele 
proces van verkoop en mogelijke 
aankoop. Ook verzorgt zij dus 

taxaties en een gedegen ver-
koopadvies. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met het telefoonnummer 0591-
614422 of gekeken worden op de 
website bentumdragtstra.nl
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Arjan’s Haardhout in Onstwedde, 
voor het verwijderen en snoeien van bomen en 
haard- en brandhout
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 ver-
wijderen 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 gespecia-
liseerd 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 val-
len. “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 onder-
zocht worden of deze nog veilig genoeg is 
om in te klimmen. Is dat niet het geval dan 
moeten we een andere oplossing zoeken.” 
Wat tegenwoordig best weleens voorkomt 

is dat een boom moet wijken omdat deze 
teveel schaduw op een met zonnepanelen 
gevuld dak veroorzaakt. De panelen bren-
gen daardoor niet genoeg rendement op 
en door de boom te verwijderen 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 ‘afgebro-
ken’ totdat er alleen nog een klein stukje 
stam boven de grond uitsteekt. De stam kan 
dan nog worden gefreesd, het zogenaamde 
‘stobben frezen’. Hierbij 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 kapvergun-
ning bij de gemeente aangevraagd worden. 
De regels hiervoor verschillen per gemeen-
te en Arjan kan u precies vertellen 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 september en oktober want dat 
zijn natuurlijk de maanden waarin het weer 
wat kouder gaat worden en de houtka-

chel 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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SPEC organiseert een grote decemberactie en daagt  
inwoners van Emmer-Compascuum uit het dorp om te  
toveren tot het mooiste kerstdorp van Zuidoost Drenthe
Door Miranda Wolters
Stichting promotie Emmer-Compascuum organiseert al 
sinds jaar en dag tal van evenementen in Emmer-Com-
pascuum en heeft daarvoor een fijne samenwerking met 
de ondernemersvereniging in het dorp. Initiatiefnemers 
Klaas Veenhoven, Hans Herder, Anneke Greevink en 
Alfred Koops worden daarbij door veel vrijwilligers on-
dersteund. “We willen voor Emmer-Compascuum en haar 
inwoners zoveel mogelijk leuke evenementen organise-
ren”, vertelt Hans Herder. 

Succesvolle evenementen die SPEC in het verleden al 
organiseerde zijn ‘muziek aan ’t waoter’, het uitdelen 
van ijs bij het zwembad, Sint-Maarten optochten, appels 
uitdelen tijdens de avondvierdaagse en kortgeleden nog 
de intocht van Sinterklaas. “Maar we zorgen bijvoorbeeld 
ook voor de feestelijke verlichting in de vorm van cadeau-
tjes aan de gevels van de winkels in het centrum”, aldus 
Klaas Veenhoven. Vorig jaar organiseerde SPEC voor het 
eerst de verkiezing voor de mooiste kerstversiering van 
Emmer-Compascuum, een verkiezing waarbij de inwoners 
van Emmer-Compascuum uitgedaagd worden hun woning 
en/of straat zo mooi mogelijk te verlichten zodat Emmer-
Compascuum terecht het mooiste kerstdorp van Zuidoost 
Drenthe genoemd kan worden. De verkiezing werd vorig 
jaar gewonnen door de 1e Koppelveenweg en de bewo-
ners van de straat gebruikten hun gewonnen prijs voor 
de aanschaf van mooie bloembakken en speeltoestellen 
die in de straat geplaatst werden en ook werden er tal van 
vogelhuisjes aan de bomen in de straat opgehangen. Deze 
actie was erg succesvol en zal ook dit jaar weer georgani-
seerd worden. 

Meedoen? 
Versier jullie straat of buurt of je eigen huis of tuin fees-
telijk en meld je voor 13 december aan via Hans Herder 

(Tel: 06–155 025 15) of Klaas Veenhoven (06-114 161 79). 
Aanmelden kan ook via de Facebook pagina van SPEC. Er 
zijn mooie prijzen te winnen zoals 150 euro aan waarde-
bonnen + 500 euro  van Jan JP voor het mooier maken van 
jullie straat en ook is er een individuele prijs te winnen 
t.w.v. 100 euro voor het mooist versierde huis of tuin. 

De uiteindelijke winnaar wordt bepaald tijdens de jurering 
op 22 december a.s. en vanaf 20 december organiseert 
Miriam Boonstoppel van de Speurreus ook nog eens een 
heuse speurtocht langs de route! De speurtocht is voor 
het hele gezin en geschikt om met de auto, lopend of op 
de fiets te doen. Voor meer info en de route kun je contact 
opnemen met Miriam via mail (miriamboonstoppel@live.
nl) of telefoon (06 – 21 62 17 87).

December kassabonnenactie
Naast de bovengenoemde actie organiseert SPEC geduren-
de de hele maand december ook de grote decemberactie 
waarbij je kassabon goud waard is. Alle kassabonnen die 
je tijdens aankopen in de maand december bij de onder-
nemers in het dorp ontvangt doen daarbij mee. Deze kun 
je bij één van de 4 kerstbomen die je verspreid door het 
centrum vindt in de ton deponeren nadat je er je naam en 
telefoonnummer op geschreven hebt. De 1e prijs is een 
Jura koffieautomaat die beschikbaar is gesteld door Leico 
Koffie, de 2e prijs een 50 inch flatscreen TV van Gustin 
Electroworld en de 3e prijs is 500 euro aan waardebonnen 
te besteden bij Hubo/Decorette.  Kom jij ook je inkopen 
voor Sinterklaas en Kerst doen in Emmer-Compascuum?
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MijnOffiz in Klazienaveen: de financieel specialist die 
lastige en ingewikkelde zaken weer begrijpelijk maakt
Duidelijke uitleg, snel antwoord, prettige persoonlijke contacten en een goed advies, dat is wat vrijwel iedereen be-
langrijk vindt als het gaat om het afsluiten van een hypotheek of verzekering, het kopen van een woning én wanneer 
er een echtscheiding geregeld moet worden. Peter Juffer, Bianca Pomp en Theo van der Molen zijn de deskundigen 
van MijnOffiz in Klazienaveen die u op al deze gebieden professioneel maar vooral ook eerlijk en persoonlijk van 
dienst kunnen zijn. Zodat lastige en ingewikkelde zaken ook voor u weer duidelijk en begrijpelijk zullen worden. 

Peter is hypotheek- en echtscheidingsadviseur en daar-
naast ook aankoopbegeleider, Bianca is hypotheekadviseur 
en Theo is de specialist op het gebied van verzekeringen 
binnen het kantoor. “MijnOffiz bestaat eigenlijk al sinds 
1997 en volgend jaar vieren we dus ons 25-jarig jubi-
leum”, vertelt Theo. “We begonnen destijds onder een 
andere naam, tot 2016 werkten we onder de naam TDG 
Hypotheekadvies. Peter begon al in 2003 als zelfstandige 
met zijn bedrijf in Groningen, verhuisde deze in 2009 naar 
Emmen en uiteindelijk besloten wij met z’n drieën verder 
te gaan onder de naam MijnOffiz.” “We kozen voor deze 
naam omdat we het kantoor in de eerste plaats graag een 
pakkende naam wilden geven die gemakkelijk te onthou-
den was, maar het moest ook een naam worden die staat 
voor wat we uit willen stralen; een no nonsens kantoor 
zonder poeha waar men naartoe gaat voor het regelen van 
je financiële zaken”, legt Peter uit. “De koffie staat hier al-
tijd klaar en we komen niet alleen in actie op het moment 
dat de klant ons ergens voor nodig is maar zullen ook zelf 
actief contact met hen blijven zoeken. Dit doen we bijvoor-
beeld als er voor hen financieel voordeel te behalen valt 
door het oversluiten van de hypotheek of het aanpassen 
van het verzekeringspakket.” 

MijnOffiz heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het 
automatiseringssysteem om de klant zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn. Zo rolt er iedere dag een rapportage 
uit het systeem die laat zien voor welke klant er financieel 
voordeel te behalen valt voor wat betreft hun hypotheek 
of verzekeringen. Dit kan het geval zijn in ontzettend veel 
verschillende situaties, en dus niet alleen bij het aflopen 
van de rentevaste periode van de hypotheek. “We over-
leggen iedere week samen welke klanten we actief gaan 

benaderen, het financiële voordeel kan soms oplopen tot 
duizenden euro’s en dan is het dus zeker de moeite waard 
om hier even samen met de klant naar te kijken”, aldus 
Peter. 

Peter is naast hypotheekadviseur ook echtscheidingsad-
viseur en gecertificeerd aankoopbegeleider.  Hij zegt: “In 
het geval van een echtscheiding komen er vaak allerlei 
financiële vragen aan de orde en daarbij is een goed 
advies en goede begeleiding erg belangrijk om nog meer 
teleurstelling te voorkomen. Een scheiding is immers al 
vervelend genoeg. Omdat wij weten hoe je een relatie 
financieel gezien het beste beëindigd kunnen we juist heel 
goed adviseren als klanten bij ons komen als ze voor het 
eerst gaan samenwonen. We adviseren hen daarom ook 
zeker altijd om even goed na te denken over hoe ze zaken 
geregeld willen hebben, want wat als de relatie toch geen 
stand houdt en er gescheiden moet worden? Stel je voor 
dat je flink gespaard hebt en je partner niet, of dat je een 
flinke erfenis van je ouders hebt gekregen, wat gebeurt er 
met dat vermogen als jullie uit elkaar gaan? In feite geven 
we dus ook advies over hoe je een relatie moet beginnen, 
wij zijn immers heel goed op de hoogte van de gevolgen 
die bepaalde keuzes met zich meebrengen.” 

Voor wat betreft aankoopbegeleiding heeft MijnOffiz ook 
een hele mooie extra service want door op www.mijnhuis-
zaken.nl een account aan te maken en voor MijnOffiz als 
hypotheekadviseur te kiezen wordt u vanaf dat moment 
onmiddellijk op de hoogte gebracht als er een woning te 
koop aangeboden gaat worden die aan uw wensen vol-
doet. En dat is in de huidige huizenmarkt erg prettig want 
er is zo ontzettend veel vraag naar woningen dat u vaak 

achteraan in de rij aan moet sluiten als u belangstelling 
heeft en daardoor vist u steeds achter het net. MijnOffiz 
begeleidt u in de zoektocht naar uw nieuwe woning en 
regelt als u dat wilt ook direct uw hypotheek en verzeke-
ringen voor u.  U bent van harte welkom op het kantoor 
van MijnOffiz aan de Langestraat 156a in Klazienaveen, 
maak een afspraak en ervaar ook hoe prettig het is om uw 
financiële zaken door deskundigen te laten uitzoeken en 
regelen en u zich geen zorgen meer hoeft te maken om 
geldzaken. 

MijnOffiz  |  Langestraat 156a  |  Klazienaveen
Tel: 0591 - 39 07 77  |  www.mijnoffiz.nl
email: info@mijnoffiz.nl
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Uw groente en fruit of gezonde maaltijd nu nog  
gemakkelijker bij u thuis dankzij de online bestel-
mogelijkheid bij Groenteman Jan Fidder in Emmen
Door Miranda Wolters 
Gezond en goed eten is belangrijk voor een goede gezondheid en weerstand en het eten van voldoende groente en 
fruit dragen daar natuurlijk aan bij. Daarvan zijn steeds meer mensen zich bewust en kiezen er daarom ook steeds va-
ker voor om hun groenten en fruit bij dé specialist, de groenteman, te halen. Jan Fidder, de gemakkelijke groenteman, 
maakt het u nu wel heel gemakkelijk want tegenwoordig kunt u uw groenten en fruit eenvoudig online bestellen. Uw 
groenteman komt ze dan de volgende dag bij u bezorgen maar afhalen in de winkel mag natuurlijk ook. 

“Iedereen bestelt tegenwoordig online maaltijden en laat 
deze aan huis bezorgen dus waarom zou men dat ook niet 
gewoon met groente en fruit of kant- en klaar producten 
van de groenteboer doen?”, was de vraag die Jan Fidder 
zichzelf een tijd geleden stelde. Zijn winkel in het winkel-
centrum van Emmer wijk de Rietlanden vierde kortgeleden 
het 25- jarig bestaan en is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een speciaalzaak op het gebied van groente en fruit. In-
middels runt Jan de winkel samen met zijn zoon Jordy  en 
was de winkel één van de eerste zaken die jaren geleden 
begon met de verkoop van kant- en klare rauwkostsalades. 
Jan: “Ik ben van mening dat je als ondernemer altijd met je 
tijd mee moet blijven gaan en ik merkte dat onze klanten 
het gemak van deze salades erg waardeerden.” Dat leidde 
uiteindelijk tot het huidige assortiment waarin u naast 
diverse salades ook voorgekookte aardappelen, stamppot-
ten, nasi en pasta’s en allerlei wisselende schotels vindt. 
Allemaal huisgemaakt en dagvers zodat u altijd een verse 
en gezonde maaltijd op tafel kunt zetten als u even geen 
tijd of zin heeft om te koken of wanneer koken wegens 
omstandigheden gewoon niet lukt. 

Agfemmen.nl en Werkfruitemmen.nl 
Om het u nog gemakkelijker te maken kunt u dus uw 
groente en fruit online bestellen via de webwinkel die te 
vinden is op www.agfemmen.nl. Als u de webwinkel be-
zoekt zult u ontdekken dat u er zelfs fruitmanden en zuivel 
kunt bestellen. Voor wat betreft de zuivel heeft Jan Fidder 
de samenwerking met de Zuivelmand, een zuivelboerderij 

uit Blijham. Elke dag worden in de winkel in Emmen lek-
kere verse groenten en fruit geleverd uit zowel binnen- als 
buitenland. De producten worden zoveel mogelijk van 
dichtbij verkocht, zo krijgt u altijd de beste kwaliteit en 
wordt het milieu zo min mogelijk belast. Naast de www.ag-
femmen.nl webwinkel is er ook nog een website, namelijk 
www.werkfruitemmen.nl. Deze website is speciaal bedoeld 
voor bedrijven, scholen en instellingen, werkfruit emmen 
levert hen een wekelijkse portie vitaminen in de vorm 
van fruit op het werk. “Er zijn inmiddels behoorlijk veel 
bedrijven en instellingen in Emmen en omstreken die ge-
bruik maken van deze service, ze geven 1x per week door 
hoeveel fruit ze die week nodig zijn en wij regelen de rest. 
Ook scholen bestellen steeds vaker online, zij bestellen 
dan niet alleen fruit voor de kantine of het personeel maar 
ook direct de groenten die tijdens de kooklessen nodig 
zijn”, vertelt Jan. 

60 jaar aanbiedingen
Vierde Jan Fidder zoals gezegd nog maar kortgeleden het 
25-jarig bestaan van de winkel, binnenkort viert hij zijn 
60e verjaardag en daar wordt zoals u van hem gewend 
bent natuurlijk ook bij stilgestaan. Tijdens de 60 jaar actie 
zullen er diverse producten voor een bedrag van 60 cent 
of een veelvoud daarvan in de aanbieding zijn, u vindt 
deze ook terug in de advertentie elders in deze krant. 
Overigens zijn ook de beroemde Olifantensinaasappels 
weer verkrijgbaar! Deze grote sinaasappelen groeien in 
de bergen rondom het Spaanse Valencia en omdat ze in 

de bergen en niet op de velden in het dal geteeld worden 
en het daar dus kouder is, worden de sinaasappelen niet 
alleen groter maar ook zoeter van smaak dan de ‘normale’ 
sinaasappel. “Deze bijzondere sinaasappels zijn ieder jaar 
begin november weer verkrijgbaar maar als het aan onze 
klanten ligt zijn ze er het hele jaar want er wordt het hele 
jaar door naar gevraagd”, lacht Jan. Vraag ernaar in de win-
kel, misschien zijn ze er nog! 

Jan Fidder, de gemakkelijke groenteman
Valkenveld 45  |  Winkelcentrum Rietlanden, Emmen
Tel: 0591 – 630 572  |  www.agfemmen.nl
www.werkfruitemmen.nl
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BEGROTING 2022

Nieuw kunstgrasveld voor DZOH
De fractie van Wakker Emmen is blij dat voetbalvereniging 
DZOH in 2022 een nieuw kunstgrasveld krijgt. De fractie van 
Wakker Emmen heeft vorig jaar een motie ingediend waarin 
het college de opdracht heeft gekregen om gezamenlijk met 
DZOH de mogelijkheden voor een passende oplossing in 
kaart te brengen voor voldoende trainingscapaciteit. De enige 
passende oplossing is een kunstgrasveld en dat is gezien het 
aantal leden en de beperkte ruimte ook logisch. DZOH is een 
bloeiende voetbalvereniging met 52 teams en ruim 800 leden. 
Raadslid Pascal Schrik: “Wakker Emmen vindt het belangrijk 
dat onze sportaccommodaties goed op orde zijn. We zijn 
blij dat we met dit kunstgrasveld weer een accommodatie 
kunnen verbeteren.” De door Wakker Emmen ingediende 
motie is mede door alle andere fracties in de raad ingediend/

ondersteund.

Geen OZB verhoging in 2022
Wakker Emmen is blij dat de onroerend zaakbelasting (OZB) 
in 2022 niet omhoog gaat. Wakker Emmen heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet om de woonlasten aan te pakken. 
Emmen kent een geschiedenis dat het op het gebied van 
woonlasten te duur is. In het verleden verschenen er diverse 
lijstjes op het gebied van woonlasten waar Emmen veel te 
hoog op scoorde. Wakker Emmen heeft zicht sterk gemaakt 
voor lage woonlasten en zal dit blijven doen. De woonlasten 

mogen niet stijgen!

Bijna 40 miljoen euro voor wegenonderhoud
In de begroting van de gemeente Emmen zit voor de komende 
jaren bijna 40 miljoen euro om een forse inhaalslag met 
het wegenonderhoud te maken. Wakker Emmen heeft de 
afgelopen jaren gepleit voor extra geld. Vanaf 2014 is er al 
15 miljoen extra uitgetrokken, maar dat is nog niet voldoende. 
Veel wegen zijn aangelegd in de jaren 70 en 80 en zijn nodig 
aan onderhoud toe. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker 
Emmen: “Wegenonderhoud moet op orde zijn en dat is het 
op dit moment niet, ondanks dat de afgelopen jaren er extra 
geld is uitgetrokken voor wegenonderhoud. We vinden het 
daarom belangrijk hier de komende jaren fors in te investeren. 
Goed onderhouden wegen zijn belangrijk voor een fijne 
woonomgeving, maar ook om bedrijvigheid naar de gemeente 

Emmen te trekken.”

Centrumvernieuwing Emmer-Compascuum
Wakker Emmen is verheugd dat de gemeente geld 
beschikbaar heeft gesteld om uitvoering te kunnen geven 
aan een inrichtingsplan voor het centrumgebied van Emmer-
Compascuum. In het Fonds Dorpen & Wijken is een bedrag 
van € 4,3 miljoen gereserveerd voor de herinrichting van 
het openbaar gebied. De centrumvernieuwing Emmer-
Compascuum is de combinatie van enkele ontwikkelingen 
in het centrumgebied. Raadslid Roelof Woltman: “Er wordt 
op korte termijn veel gerealiseerd waaronder de bouw van 
de nieuwe sporthal, de herinrichting van het sportpark met 
nieuwe sportvelden en kleedkamers, een nieuw medisch 
centrum, de herstructurering van locatie pand Losa en de 
bouw van het nieuwe kindcentrum waarin vijf basisscholen 
en een voorschool samen onder één dak gehuisvest worden. 
Dit alles geeft een enorme impuls aan de leefbaarheid en 
de toekomstbestendigheid van voorzieningen in Emmer 
Compascuum”.

WAKKER EMMEN
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Drents Jachthuis in Nieuw-Buinen: niet alleen voor 
jagers, maar ook voor natuurfotografen, wandelaars, 
geocachers of hondenliefhebbers
Het is in Nederland toegestaan om te jagen op wild tijdens het jachtseizoen, deze sei-
zoenen worden door de Rijksoverheid vastgesteld.  Voor wild zoals de duif, eend, ree 
en hazen werd het seizoen dit jaar geopend op 15 oktober en bij het Drents Jachthuis in 
Nieuw- Buinen werd er daarom rond die tijd een open huis georganiseerd. Er was onder 
andere een modeshow te zien en ook was er de mogelijkheid om uitgebreid kennis te 
maken met diverse nachtzichtapparatuur en andere zaken die met de jacht te maken 
hebben. 

“Het Drents Jachthuis is onderdeel van Onrust, onze winkel 
in Nieuw-Buinen”, vertelt Alberta Engelkes, eigenaresse 
van Onrust. “De jachtafdeling heette voorheen anders 
maar sinds de naamsverandering in ‘Drents Jachthuis’ 
merken we dat men ons steeds beter weet te vinden. Het 
Drents Jachthuis is hét adres in de regio voor alles op het 
gebied van jacht en schietsport, ook voor het buitenleven. 
Voor deze doelgroep is onze collectie enorm uitgebreid.” 
In de winkel vindt u niet alleen speciale jachtkleding maar 
ook allerlei andere zaken die nodig zijn bij de jacht zoals 
messen, verrekijkers, zaklampen, camouflagenetten en 
zelfs hoogzits, camouflagetenten en wildcamera’s. 

“Overigens is de kleding die we verkopen niet alleen 
geschikt voor de jacht maar wordt deze ook veel gedra-
gen door mensen die graag veel tijd buiten in de natuur 
doorbrengen”, legt Alberta uit. “Denk aan natuurfotografen, 
vogelspotters en geocachers maar ook aan wandelaars 
of hondentrainers. Wat men buiten ook doet, het aller-
belangrijkste is dat kleding comfortabel draagt en over 
voldoende opbergvakjes en zakken beschikt en vooral 
dat het in laagjes gedragen kan worden. Bij warmte kan er 
dan een laag uitgetrokken worden en mocht het kouder 
worden dan kan er simpel een laagje toegevoegd worden. 
Daarbij is het vanzelfsprekend ook van belang dat de stof 
waterdicht is of juist ademend is.” Het Drents Jachthuis 
biedt een ruime keuze op het gebied van jassen, broeken, 
shirts en broeken maar ook in laarzen en schoenen. Voor 

dames zijn er tegenwoordig 
speciale collecties waarbij er 
qua pasvorm echt rekening 
met de vorm van het vrou-
wenlichaam gehouden is. 
Merken die u bij het Drents 
Jachthuis vindt zijn onder 
andere Deerhunter, Il Lago 
en Dubarry.
  
Jagen kan op allerlei ver-
schillende manieren en is 
in Nederland gebonden aan 
strenge regels. Men mag dus 
niet zomaar het bos in om te gaan jagen, er moet rekening 
gehouden worden met het jachtseizoen en ook mag er pas 
gejaagd worden na telling van de wildstand. Dit voorkomt 
dat er te veel groot- en kleinwild geschoten wordt want 
de jacht is immers juist bedoeld om de wildstand op peil 
te houden. “Wilde zwijnen hebben bijvoorbeeld geen na-
tuurlijke vijand in Nederland en zouden we niets doen dan 
zou het aantal zwijnen flink uit de hand kunnen gaan lopen 
en daar heeft de natuur dan weer geen baat bij”, aldus 
Alberta. “Jagers doen in feite aan natuurbeheer en zullen 
nooit onnodig of gewoon voor de lol een dier doodschie-
ten.” Geweren en munitie verkoopt het Drents Jachthuis 
overigens niet maar daarvoor kunt u wel bij Jacht- en 
Schietsport Wilzing terecht die u bij Onrust onder het-

zelfde dak vindt. Alberta: “In 2019 is er op die manier een 
mooie samenwerking met Bert Wilzing ontstaan en daar 
zijn we erg blij mee.” De website van het Drents Jachthuis 
werd kortgeleden helemaal vernieuwd en hier vindt u een 
groot deel van de collectie. Online bestellen is mogelijk 
maar u bent natuurlijk ook van harte welkom in de winkel 
aan de Drentse Poort in Nieuw-Buinen!

Drents Jachthuis
Drentse Poort 1b  |  Nieuw-Buinen
Tel: 0599 - 65 30 42
info@drentsjachthuis.nl
www.drentsjachthuis.nl
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kamer
uitruimen

vloerbekleding
verwijderen

frezen en
montage

vervolgwerk-zaamheden

Inruimen...
Klaar!

Weekend

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag

Weekend

Tot 100m
Tot 100m2 

Tot 100m2 

Tot 100m klaar

in 1 dag
Deuren, kozijnen, ramen of trappen 
hoeven niet te worden aangepast.

De voordelen van 
inslijpen vloerverwarming
Geen extra opbouwhoogte

Een eenvoudige, snelle, eff ecti eve en voordelige 
variant van vloerverwarmingssystemen.

De bestaande vloer blijft  intact

Tegelzett er, parketlegger of stoff eerder kan daarna
direct aan de slag. Dat bespaart ti jd en kosten.

Geen ti jdverlies

Wij frezen stofvrij

Omdat de vloerverwarmingsbuizen direct onder 
de vloerafwerking liggen warmt de vloer snel op.

Korte opwarmti jd

Opti male warmteverdeling en lagere aanvoertemperatuur.
Energiebesparend

5 jaar systeemgaranti e op verdeler en componenten
10 jaar garanti e op slang en gevolgschade

Garanti e

050 - 234 00 44

WWW.ECOTHERMVLOERVERWARMING.NL

Vloerverwarming 

in iedere ondergrond, 

voor iedere afwerking!

Interesse?Interesse?  Wij komen vrijblijvend 

bij u thuis voor advies en een 

bij u thuis voor advies en een 

off erte op maat!
off erte op maat!

Of vul de off erteaanvraag in 
op onze website...

Hoe gaan we

te werk?

Waarom ECOtherm dan precies 
dé specialist is die u in de arm 
moet nemen? ECOtherm on-
derscheidt zich van alle andere 
bedrijven in de branche vanwege 
de bijzondere techniek die ze 
gebruiken voor de aanleg van 
de vloerverwarming. Hiervoor 
hebben ze een speciale freestech-
niek ontwikkelt waarbij gebruik 
wordt gemaakt van door henzelf 
ontwikkelde machines.

Hoe het werkt en waarom 
ECOtherm zo uniek is
Met de freesmachine wordt een 
sleuf in de dekvloer geslepen 
waarin de vloerverwarmings-
slang wordt verlegd. Direct daar 
bovenop komt de afwerkvloer. 
Er is dus geen verhoging van de 
huidige vloer en er komt geen 
extra deklaag op de leidingen. 
Dit betekent dat deze sneller 
opwarmt en de warmte direct 
in de ruimte wordt afgegeven. 
Natuurlijk is het ook nog steeds 
mogelijk de vloerverwarming 
op de traditionele manier aan te 
laten leggen en ook daarvoor kunt 
u bij ECOtherm terecht. 

Wat ECOtherm verder uniek 
maakt is dat men de vloerverwar-

ming ook in betonnen vloeren 
kan infrezen, de meeste bedrijven 
in Nederland kunnen dit wel in 
een cement dekvloer maar dus 
niet in beton. Vandaar ook de 
slogan: “Vloerverwarming in 
iedere ondergrond, voor iede-
re afwerking!” Verder beschikt 
ECOtherm ook over een speci-
aal systeem voor het aanleggen 
van vloerverwarming op houten 
vloeren. In dat geval wordt er een 
constructie op de houten vloer 
aangebracht waar de vloerver-
warming op dezelfde wijze wordt 
ingeslepen. Bijkomend voordeel 
van dit systeem is dat de vloer 
daarna stabieler dan voorheen is 
en bovendien is de warmte en het 
comfort gelijk aan vloerverwar-
ming in een ‘gewone’ cementen 
vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwar-
ming zijn onder andere woon-
comfort en een meer gelijkmatige 
warmte in de woning. Radiatoren 
zijn niet langer nodig en er is 
dus ook sprake van een betere 
luchtkwaliteit. Er wordt immers 
gebruik gemaakt van stralings-
warmte uit de vloer en er is dus 
minder luchtcirculatie waar-

door minder stof en ander vuil 
circuleert in de lucht die zouden 
kunnen irriteren. En, vloerver-
warming is, doordat er gebruik 
gemaakt wordt van lage tempera-
tuur verwarming,  ook prima toe 
te passen in combinatie met een 
warmtepomp of hybride verwar-
mingsinstallatie en daardoor dus 
ook erg duurzaam.

Vloerverwarming voor bedrijf 
en particulier
Mede door de energietransitie is 
vloerverwarming belangrijker dan 
ooit. De gelijkmatige en egale ma-
nier van verwarmen over het hele 
vertrek middels lage temperatu-
ren geven een behaaglijke warm-
te. Door deze toepassing kunnen 
bedrijfspanden en woningen met 
een laag energieverbruik en even-
tueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft 
het drukker dan ooit met het 
inslijpen van vloerverwarming in 
cementdekvloeren, betonvloeren 
en tegelvloeren. 

Ook de traditionele manier van 
verleggen hebben ze nog goed in 
de vingers, maar het inslijpen in 
reeds bestaande vloeren wordt 
tegenwoordig het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming 
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dage-
lijks vloerverwarming in opdracht 
van bouwondernemingen, wo-
ningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen 
ze volledig ontzorgen omdat het 
systeem compleet wordt aange-
sloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen 
heeft. Na het inslijpen kunnen 
ook de sleuven worden dichtgezet 
zodat de vloerenlegger meteen na 
het verleggen van de vloerverwar-
ming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen 
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerver-
warming wordt gedaan met zelf 
ontworpen freesmachines die een 
zelfrijdende aandrijving hebben. 
Wat deze machine uniek maakt 
is dat de radius van elke bocht 
identiek is wat de doorstroming 
van de groepen ten goede komt. 
De jarenlange ervaring in het 
indelen van de ruimten tezamen 
met de bovengenoemde voorde-
len zorgt voor een egale gelijk-
matige opwarming van de vloer. 
De bedrijfsauto is uitgerust met 
een aggregaat die diverse ma-
chines gelijktijdig van 380V kan 
voorzien. Hierdoor zijn ze niet 
afhankelijk van de stroomvoorzie-
ning van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de 
vloerverwarming van ECOtherm 
of wilt u een off erte ontvangen? 
ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo 
kan men nagaan hoe de vloerver-
warming in uw situatie het beste 
aangelegd kan worden. Neem 
daarvoor contact op met ECO-
therm of vul het contactformulier 
op de website in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de 
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse 
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST 
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!
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gemaakt wordt van lage tempera-
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te passen in combinatie met een 
warmtepomp of hybride verwar-
mingsinstallatie en daardoor dus 
ook erg duurzaam.
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Mede door de energietransitie is 
vloerverwarming belangrijker dan 
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vertrek middels lage temperatu-
ren geven een behaaglijke warm-
te. Door deze toepassing kunnen 
bedrijfspanden en woningen met 
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tueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft 
het drukker dan ooit met het 
inslijpen van vloerverwarming in 
cementdekvloeren, betonvloeren 
en tegelvloeren. 

Ook de traditionele manier van 
verleggen hebben ze nog goed in 
de vingers, maar het inslijpen in 
reeds bestaande vloeren wordt 
tegenwoordig het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming 
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dage-
lijks vloerverwarming in opdracht 
van bouwondernemingen, wo-
ningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen 
ze volledig ontzorgen omdat het 
systeem compleet wordt aange-
sloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen 
heeft. Na het inslijpen kunnen 
ook de sleuven worden dichtgezet 
zodat de vloerenlegger meteen na 
het verleggen van de vloerverwar-
ming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen 
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerver-
warming wordt gedaan met zelf 
ontworpen freesmachines die een 
zelfrijdende aandrijving hebben. 
Wat deze machine uniek maakt 
is dat de radius van elke bocht 
identiek is wat de doorstroming 
van de groepen ten goede komt. 
De jarenlange ervaring in het 
indelen van de ruimten tezamen 
met de bovengenoemde voorde-
len zorgt voor een egale gelijk-
matige opwarming van de vloer. 
De bedrijfsauto is uitgerust met 
een aggregaat die diverse ma-
chines gelijktijdig van 380V kan 
voorzien. Hierdoor zijn ze niet 
afhankelijk van de stroomvoorzie-
ning van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de 
vloerverwarming van ECOtherm 
of wilt u een off erte ontvangen? 
ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo 
kan men nagaan hoe de vloerver-
warming in uw situatie het beste 
aangelegd kan worden. Neem 
daarvoor contact op met ECO-
therm of vul het contactformulier 
op de website in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de 
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse 
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST 
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!



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





2

Car Cleaning Joldersma 
heeft vakmensen in dienst 
EMMEN - Car Cleaning Joldersma in Emmen staat bekend om zijn deskundige medewer-
kers, die voor pure kwaliteit gaan. Het autopoetsbedrijf bestaat anderhalf jaar en heeft 
al een mooie klantenkring weten op te bouwen.

Door Eline Lohman

Jordi Joldersma 
begon zijn car-
rière ooit als 
automonteur maar 
uiteindelijk werd 
hij door omstandig-
heden car cleaner. 
Ondanks het feit 
dat hij, toen hij 
als poetser zelf 
voorspelde dat 
werk niet lang te 
zullen blijven doen, 
is hij toch 17 jaar 
in de branche blijven hangen en sinds 15 
juni 2020 is hij zelfs trotse eigenaar van Car 
Cleaning Joldersma. Daar ging wel wat aan 
vooraf. Hij schreef een goed ondernemers-
plan, bezocht alvast wat potentiële klanten 
om hen op de hoogte te brengen van zijn 
plannen en ging na een korte verbouwing 
van het pand aan de slag. In de werkplaats 
zijn in totaal vier werkplekken gerealiseerd 
en werkt Car Cleaning Joldersma met vier 
car cleaners. 

Jordi: “Iedere werknemer heeft een grote 
dosis liefde voor auto's en flink wat enthou-
siasme. En dat merken zowel onze zakelijke 
als particuliere klanten ook – er zitten meer 
soortgelijke bedrijven in Emmen, maar vaak 
komen ze toch naar ons toe, vanwege onze 
vakmensen. Kwaliteit is onze kract. Door de 

auto’s goed te poetsen, polijsten en schuren 
en daarmee een complete behandeling te 
geven inclusief een goede voorbehande-
ling, blijven auto’s langer en beter schoon. 
Ook blijft de lak langer mooi. Klanten zijn 
vaak verrast over het eindresultaat, ze 
denken soms dat het gewoon een kwestie is 
van wat poetsen, maar het gaat bij ons veel 
verder dan dat.”

Car Cleaning Joldersma richt zich helemaal 
op haar klanten. “Wij zijn heel klantgericht 
en denken mee met mensen. En mocht er 
onverhoopt iets  fout gaan, dan lossen we 
het netjes op.” 

Meer informatie over het autopoetsbedrijf 
in Emmen is te vinden op de website  
carcleaningjoldersma.nl

Betaalbare prijzen bij 
Autobedrijf Postema in 
Emmen
EMMEN – Bij Autobedrijf Postema in Emmen komen mensen uit de hele regio plus 
daarbuiten voor de aantrekkelijke prijzen die eigenaar Attila Balogh hanteert. Voor de 
occasions, maar ook voor de reparaties en het onderhoud.

Door Eline Lohman

Heeft uw auto een grote en of 
kleine onderhoudsbeurt nodig? 
Of heeft u pech met de auto 
en wilt u deze laten repareren? 
Dan is Autobedrijf Postema het 
juiste adres. Zeker voor wie 
betaalbare tarieven zoekt, want 
die biedt Attila, vertelt hij. “Mijn 
kracht is dat ik goedkoop mijn 
diensten aanbied. Ofwel: een 
laag uurtarief en wie een APK 
komt laten doen, is voor benzi-
neauto’s slechts € 27.50 kwijt 
en voor dieselauto’s € 36.50. Ik 
denk dat ik wel mag zeggen dat 
ik het laagste uurtarief van heel 
Emmen heb, op autogebied.”

Hetzelfde geldt voor occasions. Twee-
dehands auto’s van alle merken zijn bij 
Autobedrijf Postema – dat ook voor onaf-
hankelijke autobedrijven in de regio werkt 
- al te krijgen vanaf 500 euro, tot een paar 
duizend euro. “Dat spreekt zeker mensen 
met een niet zo heel groot budget erg aan. 
Samen met de klant zoek ik naar de beste 
auto.” 

Het bedrijf bestaat al sinds de jaren zeven-
tig, maar sinds elf jaar is Attila de eigenaar. 

“Ik ben niet de moeilijkste. Ik ben heel flexi-
bel; als klanten bijvoorbeeld onderdelen 
die ze zelf aangeschaft hebben, in hun auto 
gemonteerd willen hebben, dan doe ik dat. 
Een klant is tenslotte een klant! Mijn klan-
ten komen uit de hele regio en zelfs daar-
buiten. Ook voor chip-tuning: het opvoeren 
van auto’s door middel van software. 
Hierdoor krijgen auto’s meer vermogen. Dit 
kan voor auto’s met een turbomotor.” Voor 
meer informatie over Autobedrijf Postema 
kan gekeken worden op de website van het 
bedrijf, postema-autos.nl in Emmen.
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Kwaliteitsoccasions bij Dealerauto’s Emmen 
Bent u op zoek naar een jong gebruikte auto die 
scherp geprijsd is, van dealerkwaliteit is, geen schade 
heeft gehad en over de Nationale Autopas , een 
onderhoudsboekje en reservesleutels beschikt? Dan zult 
u deze vast en zeker vinden bij Dealerauto’s Emmen aan 
de Kapitein Nemostraat 34. Een bezoekje meer dan waard!

“Meestal zijn de auto’s die we hier verkopen zelfs afkomstig 
van de eerste eigenaar”, aldus Erwin Wind, eigenaar van 
Dealerauto’s Emmen. “Klanten komen inmiddels vanuit 
het hele land naar Emmen om een mooie auto te kopen 
en dat is natuurlijk mede te danken aan het internet.” Alle 
auto’s die in de online showroom aangeboden worden zijn 
ook in de showroom of op het terrein buiten in Emmen te 
zien en dankzij de goede inkoopstrategie van Erwin is het 
mogelijk om de auto’s tegen betaalbare en scherpe prijzen 
te verkopen. “Zo simpel is het gewoon, wij hanteren wat 
dat betreft absoluut geen schimmige verkooppraktijken, 
bij ons koopt men de auto ook gewoon aan de koffietafel 
in de showroom of aan de gezellige bar waarover we ook 
beschikken.” 

Volledig ingerichte werkplaats
U bent bij Dealerauto’s ook aan het juiste adres voor het 
onderhoud aan uw auto. De moderne en volledig ingerichte 
werkplaats is uitgerust met een APK-keuringsstation. 
Er wordt gewerkt met de modernste storings- en 

uitleesapparatuur en ook een uitgebreide aircoservice is 
ook mogelijk. De storing in de motor en/of elektronica van 
uw auto kan dus snel opgespoord worden om vervolgens 
door de ervaren en deskundige monteurs gerepareerd te 
worden. Omdat Dealerauto’s Emmen is aangesloten bij 
BOVAG krijgt u op de reparatie uiteraard de bijbehorende 
garantie. 

Ruime voorraad en garantie
Dealerauto’s Emmen heeft altijd ruim 150 occasions op 
voorraad waarbij wel gezegd moet worden dat de voorraad 
snel en vaak wisselt. Als u dus online of in de showroom 
een auto tegenkomt die uw interesse wekt dan is het zaak 
snel met een van de verkopers in gesprek te gaan. Het 
brede aanbod van kwaliteitsoccasions, de mogelijkheid 
om uw auto te laten onderhouden en repareren en het 
APK-keuringsstation maken dat Dealerauto’s Emmen 
een allround autobedrijf te noemen is. De voorraad 
kwaliteitsoccasions wordt ook online aangeboden, deze 
kunt u vinden op de website van het bedrijf. De prijzen die 
online genoemd worden zijn zogenaamde meeneemprijzen 
en over die meeneemprijs wordt nog € 249,- berekend  
voor het zogenaamde ‘Veilig op weg pakket’.  Bij aankoop 
krijgt u standaard 12 maanden garantie op het hart van de 
motor. 

Millieuvriendelijk en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig 
ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd ook 
zelfvoorzienend in energie. Daarvoor zorgen onder andere 

de in totaal 132 zonnepanelen. Dealerauto’s Emmen is dus 
ook nog eens een groen en duurzaam bedrijf!

Wij nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn bedrijf en 
nodigt u daarom van harte uit voor een bezoek aan zijn 
showroom. De showroom is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur, op zaterdag van 10.00 
uur tot 17.00 uur en iedere eerste zondag van de maand 
is het koopzondag. Graag tot ziens in de showroom aan de 
Kapitein Nemostraat 34 in Emmen!

Dealerauto’s Emmen
Kapitein Nemostraat 34  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 63 31 11
www.dealerautosemmen.nl
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Autovakmeester de Jonge: 
open, eerlijk en transparant
EMMER-COMPASCUUM - Autovakmeester 
de Jonge in Emmer-Compascuum is een 
autogarage die al sinds 1981 bestaat. Hier 
kan de klant zich nog echt koning voelen 
en zijn mensen verzekerd van vakkundige 
service op dealerniveau. Niet voor niets 
wordt Autovakmeester de Jonge, die aan-
gesloten is bij Autovakmeester, ook wel 
‘een dorpsgarage met de service van een 
dealer’ genoemd.

Door Eline Lohman

Al 40 jaar mag Autovakmeester de Jonge 
zich een familiebedrijf noemen. De huidige 
eigenaar is Marco de Jonge, maar zijn vader 
en oom begonnen het bedrijf destijds in 
Ter Apel. Marco loopt al van kinds af aan 
mee in de autowereld en is opgegroeid in 
de garage. Daarnaast heeft hij ook jaren als 
monteur bij dealers gewerkt, onder meer 
Ford en VW.  In 1985 verhuisde de zaak 
naar Emmer-Compascuum en inmiddels 
werken er nog meer familieleden in het 
bedrijf: ook een neef van Marco werkt er als 
eerste autotechnicus.

Het Bovag-bedrijf is een vertrouwd adres 
voor in- en verkoop van auto’s en campers  
en onderhoud van alle merken auto’s en 
campers. De werkzaamheden die Autova-
kmeester de Jonge uitvoert zijn uiteen-
lopend: van APK tot onderhoud en van 
bandenservice tot aircoservice. Klanten 
krijgen 24 maanden garantie op onderdelen 
en arbeid en nieuwe auto’s worden onder-
houden met behoud van fabrieksgarantie, 
omdat Autovakmeester de Jonge volgens 
de richtlijnen en specificaties van autofabri-

kanten werkt. Vakmeester in elk automerk!

Sinds 1 september is het bedrijf aange-
sloten bij Autovakmeester. Dat houdt in 
dat Autovakmeester de Jonge technische 
ondersteuning krijgt vanuit Autovakmees-
ter, klanten krijgen 24 maanden garantie op 
onderdelen en arbeid en bij het inpandige 
kentekenloket auto’s overgeschreven en 
geschorst kunnen worden. Maar Marco blijft 
wel eigen baas!

Waar klanten ook voor kiezen: Autovak-
meester de Jonge gaat voor duidelijkheid 
en voor normale prijzen, vertelt Marco. 
“Mensen voelen zich gehoord en begrepen 
bij ons. We zijn open, eerlijk en transparant. 
Zo maken we duidelijke afspraken over re-
paraties en de kosten. Wij blijven gewoon, 
dat is ons sterke punt.” 

Kom gerust langs bij Autovakmeester de 
Jonge, bijvoorbeeld voor een wintercheck. 
Of kijk alvast op garagedejonge.nl of  
www.facebook.com/garagedejonge
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Maxi Wax in Emmen: de schoonste 
met de meeste service!
Volgend jaar is het alweer 25 jaar geleden 
dat autowasstraat Maxi Wax zich aan de 
Phileas Foggstraat in Emmen vestigde. 
Was Maxi Wax ten tijde van de opening 
destijds al een hypermoderne wasstraat, 
in de afgelopen jaren is dat dankzij 
allerlei aanpassingen en vernieuwingen 
ook zo gebleven. 7 jaar geleden namen 
Jef Schulte en Arnoud Wittendorp de 
autowasstraat over en sindsdien hebben 
ze al ontelbaar veel auto’s schoon mogen 
wassen. 

Door Miranda Wolters

“Met onze moderne wasstraat kunnen we 
100 tot 120 auto’s per uur te wassen en dat 
zijn behoorlijk veel he?!” zegt Jef. Dankzij 
het gebruik van de nieuwste technologieën 
in de wasstraat komt iedere auto brand-
schoon van de lopende band. Je rijdt je 
auto op de lopende band, blijft lekker in 
de auto zitten en terwijl de wasstraat het 
werk doet is er heel even tijd om in je auto 
te ontspannen. “Kinderen die met vader 
of moeder meekomen krijgen bij de start 
ook nog een lolly mee om ze even zoet te 
houden.” lacht Jef.  

De meeste mensen wassen hun auto op za-
terdag of zondag, dat maakt dat er bijvoor-
beeld op zaterdag met een groot team van 
maar liefst 7 man gewerkt wordt. Er worden 
voor de wasstraat 4 verschillende waspro-
gramma’s aangeboden, van een basispro-
gramma met alleen wassen en drogen tot 
een wasprogramma inclusief wax, bodem- 
en velgenreiniging en het aanbrengen van 

een glansprotector. Die glansprotector is 
een polymeercoating die bescherming en 
glans aan de lak van de auto geeft. De lak 
wordt vuilafstotend en bij regelmatig aan-
brengen, zo 1x per 3 of 4 weken, wordt het 
effect alleen maar groter. Het resultaat is te 
vergelijken met het met de hand poetsen 
van de auto. Voor regelmatige gebruikers 
van de wasstraat is het trouwens ook mo-
gelijk om een abonnement af te sluiten. 

Natuurlijk zijn er bij Maxi Wax ook doe het 
zelf boxen waar je je auto zelf kunt wassen 
en staan er krachtige stofzuigers voor het 
schoonzuigen van de binnenkant. Heb je 
een caravan of camper die je gemakkelijk 
schoon wilt kunnen maken? Dan kun je 
gebruik maken van de speciale box met 
verhoogde loopbruggen aan de zijkant. Met 
de ook aanwezige verlengde wasborstels 
kun je dan onder andere gemakkelijk het 
dak van de caravan of camper reinigen. 

Vanaf 40 euro kun je je auto brengen voor 
een Vip behandeling. Hierbij wordt je auto 
gewassen volgens het glansprotector pro-
gramma en wordt ook de hele binnenkant 
aangepakt en schoongemaakt. Je banden 
worden weer mooi zwart gemaakt en de 
auto krijgt een lekker geurtje. Na afloop van 
zo’n 1 á 2 uur durende VIP behandeling kan 
je auto als het ware zo de showroom in! 
Voor deze behandeling moet je wel even 
een afspraak maken. 

Maxi Wax
Phileas Foggstraat 26 a, Emmen
Tel: 0591 - 633 445
www.maxiwax.nl

Horstmann Autoservice 
in nieuw jasje 

EMMEN – Horstmann Autoservice in Emmen is helemaal vernieuwd. Eigenaar Cor Horst-
mann ging voor een frisse, moderne uitstraling en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Door Eline Lohman

Niet voor niets is de slogan ‘Vooruit met 
Horstmann!’ – er wordt bij dit autobedrijf 
continu vooruit gekeken, dus ook naar de 
uitstraling en welke sfeer daar bij past. 
Horstmann Autoservice is recent com-
pleet vernieuwd. De hele uitstraling is op 
de schop gegaan, met als resultaat een 
andere look, een nieuw logo en vernieuwde 
bedrijfskleding. “Ik wilde graag een update 
van het bedrijf,” vertelt Cor over de vernieu-
wingen binnen zijn bedrijf. “Daarom heb-
ben we nu een modernere uitstraling dan 
voorheen. Het is supergoed gelukt, want de 
reacties van de klanten zijn heel positief en 
we hebben er zelfs al nieuwe klanten door 
gekregen.” Dat is niet de enige vernieuwing 
bij de Emmense autozaak, want de zoon 
van Cor is sinds kort ook bij het bedrijf 
werkzaam. Zo is ook de volgende generatie 
betrokken bij het bedrijf. Horstmann Auto-

service is een garagebedrijf met jarenlange 
ervaring. Voor auto onderhoud, reparatie, 
APK-keuring, aircoservice en meer kunnen 
mensen hier terecht. Persoonlijke aandacht 
wordt heel normaal gevonden bij dit auto-
bedrijf, dat voor alle merken en type auto’s 
verschillende soorten onderhoud verzorgt.  
Dit wordt gedaan voor zowel benzine, die-
sel , lpg, hybride en elektrisch. Er is altijd 
oog voor kwaliteit en veiligheid, want deze 
zaken hebben bij Horstmann Autoservice de 
hoogste prioriteit.

Neem voor meer informatie contact met 
Horstmann Autoservice op of kom langs bij 
het autobedrijf aan de Nijverheidsstraat in 
Emmen. Dat kan van maandag tot en met 
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

Meer informatie is verkrijgbaar via het 
telefoonnummer 0591 – 612442 of via de 
website autoservicehorstmann.nl
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Autobedrijf Van Boven Emmen: hoogste service 
voor voordelige prijs
EMMEN - Sinds november 2020 is Autobe-
drijf Van Boven Emmen lid van de CarProf 
formule en dat biedt allerlei voordelen 
voor klanten, zoals een stukje zekerheid.

Door Eline Lohman

Rosilde van Boven, mede-eigenaar van het 
familiebedrijf, vertelt: “Wij zijn in 1946 
opgericht en begonnen in Erica. In 1971 
hebben we een nieuw pand gebouwd in 
Emmen, waar we nu nog steeds gevestigd 
zijn. Ons familiebedrijf bestaat inmiddels 
precies 75 jaar en het autobedrijf wordt nu 
gerund door de derde generatie Van Boven. 
We zijn ook al 40 jaar Suzuki-dealer en ruim 
10 jaar Nissan specialist. Ons team bestaat 
uit vijf monteurs, waarvan twee al 40 jaar in 
dienst.”

Klanten kunnen rekenen op de hoogste 
service voor een voordelige prijs, met 
behoud van fabrieksgarantie, gesteund door 
de kennis van het internationale netwerk. 
Rosilde: “De service naar klanten staat bij 
ons voorop. Wij kennen de klanten bij naam. 
Bovendien is er vanwege de prettige werk-
sfeer een laag verloop onder het personeel. 
Je ziet bij ons altijd vertrouwde gezichten 
waardoor wij een vast serviceniveau kun-
nen garanderen. 

Waarom onze aansluiting bij CarProf? Met 
CarProf willen we kenbaar maken dat alle 
merken auto’s bij ons op het juiste adres 
zijn voor onderhoud, APK, reparatie en 
schadeherstel. Als CarProf-deelnemer geven 
wij onze klanten bij een onderhoudsbeurt 
één jaar gratis Europese Pechhulp cadeau. 

Vooral TECH360 vinden wij een fantastische 
tool binnen het totaalpakket van CarProf. 
Dat bereidt ons voor op alle nieuwe techno-
logische ontwikkelingen in de automotive 
transitie die nu gaande is. CarProf geeft 
voor de klant een stukje zekerheid. 

Onze ervaring is dat een klant zich graag 
aansluit bij een merk of een herkenbaar 
punt. CarProf biedt vele voordelen voor 
klant en garage, is openen eerlijk en trans-
parant, wat heel goed past bij onze eigen 
uitstraling. Een voorbeeld van een thema 

waar CarProf op inhaakt is veiligheid. Zo wil 
de formule met de doorlopende APK-actie 
het belang van goed onderhoud en veilig-
heid benadrukken.” 

Voor meer informatie zie www.van-boven.nl
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Van onderhoud tot sleutelservice bij 
Autobedrijf Van Veggel
KLAZIENAVEEN - Autobedrijf van Veggel is hét autobedrijf 
voor reparaties, onderhoud en aircoservice in Klaziena-
veen en omstreken. In de ruime autogarage staan vak-
kundige medewerkers met de nieuwste technieken en 
beste materialen klaar om de auto te onderhouden en 
repareren. 

Door Eline Lohman

Het doel van Autobedrijf van Veggel is de goede service 
en kwaliteit bieden waar zij als autogarage in Klazienaveen 
al jaren om bekend staat en dat tegen een lage prijs. Met 
behulp van Autobedrijf van Veggel in Klazienaveen rijd je 
veilig en snel weer op de weg! Nieuw bij het autobedrijf is 
de sleutelservice: autosleutels kunnen worden nagemaakt, 
voor een aantrekkelijke prijs. Normaal gesproken is een 
extra autosleutel laten maken vrij prijzig, maar door de 
service van Autobedrijf van Veggel niet.

Welk merk auto je ook rijdt, in de autogarage in Klazie-
naveen zijn de juiste materialen en technieken aanwezig 
om elke auto van een onderhouds- of reparatiebeurt te 
voorzien. Doordat het bedrijf aangesloten is bij Bosch Car 
Service en BOVAG, staat kwaliteit in een hoog vaandel. 
En door de samenwerking met OBD Tuning kunnen auto’s 
worden getuned en kunnen er softwareaanpassingen uitge-
voerd worden. 

Samen met de nieuwe tak sleutelservice maakt het een 
compleet bedrijf waarbij veel oplossingen geboden kunnen 
worden. Er wordt bij Autobedrijf van Veggel gewerkt met de 
nieuwste computerapparatuur zodat alle gegevens kun-
nen worden uitlezen, ongeacht het automerk. Altijd met de 
beste kwaliteit en service.

Autobedrijf Van Veggel beschikt altijd over een ruim 
aanbod aan occasions. Dit zijn stuk voor stuk goed onder-
houden auto’s in diverse merken en kleuren voor aantrek-
kelijke prijzen. Wie een auto zoekt of in wilt ruilen, kan 
langskomen voor een proefritje of om de mogelijkheden 

voor het inruilen van de auto te bespreken. Een afspraak 
maken kan eenvoudig en snel via het contactformulier op 
de website autobedrijfvanveggel.nl of stuur een e-mail of 
bel. Het team staat voor iedereen klaar om de  mogelijkhe-
den door te nemen.
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Autobedrijf Henk van Boven: liefde voor 
Italiaanse auto’s
EMMEN – Autobedrijf Henk van Boven in Emmen is gespecialiseerd 
in Italiaanse auto’s, met name in het merk Alfa Romeo. Bezitters van 
Italiaanse auto’s komen uit het hele land naar Autobedrijf Henk van 
Boven toe, vanwege de deskundigheid die het bedrijf in huis heeft.

Door Eline Lohman

De drie autobedrijven Van Boven 
in de regio hebben een mooie 
mijlpaal bereikt: ze bestaan met 
elkaar 75 jaar. De grondlegger, de 
vader van Henk van Boven, is ooit 
begonnen met het autobedrijf, 
vertelt Henk. “In 1946 is hij ge-
start. Hij is allang overleden, maar 

dit jaar zou hij 100 zijn geworden. 
We vieren het 75-jarig jubileum 
verder niet door corona, maar 
het is wel een fijne mijlpaal van 
de drie bedrijven, die overigens 
allemaal afzonderlijk van elkaar 
opereren.”

Autobedrijf Henk van Boven  
heeft bijvoorbeeld als specialisme 

Italiaanse auto’s, in het bijzonder 
het merk Alfa Romeo. Het auto-
bedrijf regelt de in- en verkoop 
van auto’s en verder onderhoud 
en reparaties. Henk: “Wij zijn sterk 
in het leveren van kwaliteit voor 
een betaalbare prijs. We hebben 
klanten uit de hele regio en zelfs 
uit heel Nederland. Het aantal 
Alfa-specialisten is namelijk heel 
klein en dan gaan mensen verder 

weg zoeken en komen dan vaak bij 
ons terecht.”

Henk – die drie broers heeft die 
allemaal bij autobedrijven terecht 
zijn gekomen, van wie er eentje 
ook bij Autobedrijf Henk van Bo-
ven werkt - is zelf ooit begonnen 
als vertegenwoordiger van Alfa 
Romeo en aan dit merk is hij altijd 
trouw gebleven.

“Er is veel vraag naar Italiaanse 
auto’s, ook al is de markt vrij klein. 
Mensen die bij ons komen, zijn 
trouw aan het merk en zijn echte 
‘Alfisten’. Het zijn geen doorsnee 
klanten; het zijn mensen die wil-
len betalen voor kwaliteit en die 
krijgen ze bij ons.” 

Voor meer informatie, zie 
www.hvanboven.nl
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Autobedrijf HABO: ‘Wij doen alles voor uw auto!’
EMMEN–Bij Autobedrijf HABO in Emmen 
kunt u niet alleen terecht voor onderhoud 
aan uw auto, maar ook voor aanschaf van 
een occasion of nieuwe auto. 

Autobedrijf HABO is al ruim 35 jaar geves-
tigd aan de Handelsweg 8 in Emmen en 
heeft een bekende naam in de regio. Het 
bedrijf verkoopt occasions van alle merken. 
Deze occasions worden zorgvuldig door 
HABO geselecteerd en aangeboden met 
BOVAG-garantie. Ook voor het aankopen 
van een nieuwe (bedrijfs)auto, van elk merk, 
bent u hier aan het juiste adres. Heeft HABO 
niet de juiste auto voor u staan, dan kunt u 
ook een zoekopdracht plaatsen. Evert-Jan 
Bouwman vertelt: “Mensen kunnen hun 
wensen kenbaar maken en dan gaan we 
samen met ze op zoek naar de auto van hun 
dromen. Je kunt bij HABO voor alles terecht: 
dus ook voor leasing, financieringen en zelfs 
de inkoop van uw auto, dat is onze kracht!”

Bij Autobedrijf HABO kunnen mensen niet 
alleen terecht voor de aanschaf van een 
occasion of een nieuwe auto, maar ook voor 
het onderhoud van alle merken. Evert-Jan: 
“Wij hebben Bosch Car Service en daardoor 
kunnen wij onze klanten voorzien van een 
zeer betrouwbare dienstverlening. Naast 
kennis en ervaring, werken wij met onder-
delen, apparatuur en software van Bosch. 
We kunnen een totaalpakket aanbieden 
voor onderhoud aan alle merken auto’s, met 
behoud van fabrieksgarantie!”

Evert-Jan heeft veel plezier in zijn werk. 
“Het contact met mensen vind ik het leukst 
van dit beroep. Mensen adviseren is hart-
stikke gaaf: iedereen is anders en ook heeft 
iedereen andere wensen. 

Het belangrijkste is dat mensen weer met 
een goed gevoel naar huis gaan.”

Wie benieuwd is naar de diensten die Auto-
bedrijf HABO biedt, kan kijken op 

de website www.auto-bedrijf-habo.nl. 
Online een afspraak inplannen is via die 
weg ook mogelijk. Nog beter is om eens een 
bezoek te brengen aan dit leuke bedrijf.

Autobedrijf HABO B.V.
Handelsweg 8
7826 TC Emmen
0591 625 513
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Auto van Dijk: ‘Onze 
kennis is onze kracht’
KLAZIENAVEEN - Auto van 
Dijk is al 35 jaar te vin-
den in Klazienaveen. In de 
werkplaats wordt van alles 
gedaan: van uitlijnen tot 
en met onderhoud aan alle 
merken auto’s.

Door Eline Lohman

“Onze kennis is onze kracht,” 
vertelt Sasha Mijatovic van 
Auto van Dijk, waar ook 
gebruikte auto’s gekocht 
kunnen worden voor internet-
prijzen. “Wij hebben top-
monteurs in dienst die goed 
opgeleid zijn, waardoor we 
niets hoeven uit te besteden 
en we alles zelf kunnen doen. 
En dat al 35 jaar. In onze werkplaats doen 
we alles: airco’s bijvullen, banden uitlijnen, 
reparaties en onderhoud aan auto’s van 
alle merken. Wij werken met de nieuwste 
diagnoseapparatuur, die voor alle merken 
gebruikt kan worden. Voor de reparaties en 
het onderhoud werken we uitsluitend met 
Bosch-onderdelen. We doen alles volgens 
het onderhoudsschema van de dealers.”

Wie kiest voor onderhoud bij Auto van Dijk, 
krijgt altijd mobiliteitsgarantie van één jaar. 
Een soort pechhulp, waarmee een extra 
service aan klanten geboden wordt. Sasha: 
“Onze klanten komen uit de hele regio. Als 
de klant dat wil, dan halen we de auto op 
locatie op en brengen we deze na reparatie 
of onderhoud weer terug op de locatie die 

de klant wenst. Verder bieden we klanten 
de mogelijkheid om een leenauto mee te 
nemen. Auto’s zijn bij ons in goede handen. 
Niemand houdt tenslotte van nare verras-
singen achteraf. Bij ons krijgen mensen 
vooraf een prijsopgave. Gemak en service: 
dat is waar wij voor staan. Inclusief garan-
ties zoals het volledig nakijken van de auto, 
een eerlijke beschrijving, een transparante 
prijs, de juiste kilometers op de tellers en 
een Bovag-keurmerk. ” 

Wie benieuwd is naar wat Auto van Dijk in 
Klazienaveen allemaal kan bieden, kan een 
kijkje nemen op de website autovandijk.nl. 
Hierop is ook het uitgebreide aanbod aan 
occasions te vinden.

Jonge gebruikte  
bedrijfswagen occasions 
bij Hans Automotive
 
EMMEN – Bij Hans Automotive in Emmen is 
een mooie voorraad aan jonge gebruikte 
bedrijfswagens te vinden, gecomplimen-
teerd met een aanbod aan luxeauto’s.
 
Door Eline Lohman
 
Sinds 1 september is Hans Automotive 
te vinden aan de Nijbracht 50 in Emmen. 
Momenteel wordt er druk gewerkt aan het 
opbouwen van de voorraad jonge bedrijfs-
wagens, zegt eigenaar Hans Banus. “We 
werken toe naar een voorraad van zo’n 
honderd tweedehands bedrijfswagens met 
bouwjaren vanaf 2015. Het is een moeilijke 
markt, want er is weinig beschikbaarheid, 
terwijl de vraag naar gebruikte bedrijfswa-
gens juist wel groot is. De tweedehands 
markt is krap, maar bij ons vinden mensen 
straks een ruim en divers aanbod.”
 
Zeventig procent van het aanbod van Hans 
Automotive bestaat uit gebruikte be-
drijfswagens en de overige dertig procent 
bestaat uit luxeauto’s, ook met een bouw-
jaar vanaf 2015. Te denken valt aan de wat 
luxere modellen in mooie uitvoeringen van 
merken als Audi, BMW en Porsche, ofwel 
auto’s in het wat hogere segment.
 
Hans Banus is geen onbekende in de we-
reld van de auto’s. Al tien jaar lang zit hij in 
de Automotive branche, in Stadskanaal. “De 
vestiging in Emmen kwam op mijn pad. Ik 
zag dat dit pand leegstond en dacht: ‘dit is 
een goede locatie voor Hans Automotive’. 

Het ligt heel centraal, aan de ringweg en 
naast onder meer een bouwmarkt. Wat de 
kracht moet worden van mijn bedrijf? De 
focus op jonge gebruikte bedrijfswagens 
met een lage kilometerstand. Er komt veel 
keuze en de auto’s hebben een marktcon-
forme prijs. Ik boor hiermee een nieuwe 
markt aan, want er is geen groot aanbod 
in de regio als het gaat om tweedehands 
bedrijfswagens. Met het pand heb ik di-
verse plannen. Zo wil ik het aangezicht in 
de nabije toekomst aanpakken en ik wil wat 
moois met het terrein gaan doen. Het is een 
prachtig terrein op een mooie zichtlocatie, 
dus daar wil ik wel recht aan doen.” 
 
Zie ook www.hansautomotive.nl voor meer 
informatie over het nieuwe autobedrijf in 
Emmen.
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Autobedrijf Ferdy Snijders: de grootste 
‘dorpsgarage’ van Emmen
EMMEN – Ondanks de Corona-crisis zitten de mensen 
bij Autobedrijf Ferdy Snijders niet stil. Sterker nog, ze 
streven naar nog meer professionaliteit en klantente-
vredenheid! Het professionele allround autobedrijf aan 
de Robert Scottstraat heeft in maart bijvoorbeeld een 
persoonlijke klantenkaart gelanceerd waarmee je mooie 
kortingen kunt sparen. Elke euro is goed voor vijf procent 
korting, wat resulteert in nog interessanter onderhoud 
of reparatie bij Snijders. De actie valt volgens eigenaar 
Ferdy Snijders duidelijk in de smaak bij de klant. ‘Je kunt 
zolang sparen als je wilt en op die manier zie je de kor-
ting steeds verder oplopen’, legt hij uit.

Drie pijlers
Het autobedrijf heeft drie pijlers namelijk de particuliere 
auto, de bedrijfswagen en de camper. Het automerk maakt 
voor de garage geen verschil. De monteurs redden zich 
uitstekend met alle types. ‘Alles wat bij de merkdealer kan, 
kan bij ons ook, maar dan alle merken onder één dak.’ Denk 
aan mobiliteitsservice bij onderhoud, software updates, 
maar ook onderhoud met behoud van de fabrieksgarantie 
voor alle merken. Als extra unieke service is de auto na uw 
bezoek ook weer helemaal van binnen en buiten schoon-
gemaakt.

‘Dorpsgarage’
Het bedrijf wordt in de volksmond trouwens ook wel de 
grootste dorpsgarage van Emmen genoemd en Snijders is 
daar maar al te trots op. ‘Dorps staat in dit geval voor per-
soonlijk en toegankelijk.’ Dat klopt precies. De klant heeft 
nauw contact met de monteur in de werkplaats om even te 
overleggen. Omdat je vrijwel altijd dezelfde monteur hebt 
aan je eigen auto kan hij vaak snel handelen. De ‘dorpsga-
rage’  beschikt bovendien over de nieuwste en modernste 
apparatuur en stuurt zijn personeel maandelijks op cursus 
voor de nieuwste auto ontwikkelingen. Pure noodzaak vol-
gens Ferdy, want de technologie gaat momenteel dermate 
snel, dat een maandelijkse bijspijkercursus hard nodig is. 

Snijders: ‘Wij zijn trouwens één van de weinige univer-
sele autobedrijven die dit op deze manier doen en daar 
zijn we best trots op.’ Trots is hij ook op zijn team dat 
sinds 2009 vrijwel intact is gebleven. 

‘Sporen verdiend’
Snijders heeft zijn sporen verdiend in de Emmer auto-
wereld. Voordat hij in 2009 voor zichzelf begon deed hij 
ervaring op bij diverse andere autobedrijven. Bovendien 
groeide hij op met de geur van motorolie en autobanden 
doordat vader en oom ook samen een autobedrijf had-
den. Daar leerde hij dat naast goede technische kennis 
ook het persoonlijke contact met de klant van levens-
belang is. De meeste klanten ken ik bij naam en je kent 
hun achtergrond. Je hebt daarom meestal maar een half 
woord nodig. ‘Dat is echt fijn werken.’

Samenwerking Ferdy Snijders en Rob Stroeve
Autobedrijf Ferdy Snijders en Stroeve Automotive slaan 
de handen ineen! Sinds 1 maart heeft Ferdy Snijders 
ondersteuning van Rob Stroeve, waarmee het aantal op 
9 medewerkers komt. De 33-jarige Ericaan Stroeve is 
tegenwoordig verantwoordelijk voor de verkoop en lease 
binnen het bedrijf: ‘Ferdy kan zich hierdoor helemaal gaan 
focussen op de werkplaats en onderhoudsadviezen, terwijl 
ik mij volledig ga richten op de verkoop en lease van 
gebruikte en nieuwe personen- en bedrijfsauto’s.’ Beide 
heren kennen elkaar al jaren vanuit de Emmer autowereld 
en besloten na goed overleg de krachten te bundelen. 

Extra aandacht
Snijders hoopt de komende jaren extra aandacht te kunnen 
schenken aan de particuliere- en zakelijke markt voor de 
aanschaf van een gebruikte- en/of een nieuwe auto, zowel 
koop als lease. De voorraad bestaat uit een ruim aanbod 
en zeer zorgvuldig geselecteerde jong gebruikte occasions. 
Deze zijn voornamelijk afkomstig van de eerste eigenaar. 
Voor de particulier zijn er diverse leasevormen beschik-
baar zoals private lease (inclusief wegenbelasting, verze-

kering, onderhoud, APK en pechhulp, behalve brandstof!) 
en financial lease. Voor bedrijven biedt Snijders ook alle 
vormen van lease aan. Denk hierbij aan financial lease 
maar ook full operational lease waarbij het onderhoud is 
inbegrepen. Ook levert het bedrijf nieuwe auto’s van alle 
merken. 

Elektrisch
Opvallend voor Autobedrijf Ferdy Snijders is de toename 
van de vraag naar elektrische auto’s.’ Wij verkopen deze 
niet alleen. Je krijgt er ook een uitvoerige uitleg en training 
bij en onze werkplaats is erop ingericht. ‘Autobedrijf Ferdy 
Snijders en Stroeve Automotive zorgen voor een complete 
mobiliteitsoplossing, maar dan wel met een dorpsgevoel’, 
besluit Snijders.

Graag tot ziens of kom snel langs voor een kop koffie. 

Autobedrijf Ferdy Snijders
Robert Scottstraat 15  |  7825 AR EMMEN
0591 - 31 21 11  |  www.ferdysnijders.nl
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Geen verrassingen achteraf bij SK Auto’s 

EMMEN – SK Auto’s aan de Kapiteint Grantstraat in Emmen is gespecialiseerd in de in- en 
verkoop van jonge occasions. Deze worden geleverd met vakkundige service, tegen 
realistische prijzen.

Door Eline Lohman

Vier jaar geleden is Sander Kost gestart 
met zijn autobedrijf, vertelt hij. “Ondanks 
de coronaperiode mogen we niet klagen. 
De verkoop van tweedehands auto’s is 
omhoog gegaan en zit nog steeds in de lift. 
Wij verkopen occasions van alle merken in 

een wat jonger segment, met een maximale 
kilometerstand van 150.000. Onze kracht is 
dat mensen niet voor verrassingen komen 
te staan. Dat betekent dat bij onze prijzen 
alles inzit: wij berekenen geen afleverkos-
ten, zodat mensen gelijk weten waar ze aan 
toe zijn.”

SK Auto’s is BOVAG-gecertificeerd en is 
inmiddels een begrip geworden in de 
omgeving. Sander: “Doordat we aangesloten 
zijn bij BOVAG, leggen we de lat hoog als 
het gaat om de occasions die we te koop 
aanbieden. Bij ons krijgen klanten altijd 
drie maanden garantie. Ook is het bij ons 
mogelijk extra garantie en afleveringspak-
ketten bij te kopen. Het is ook mogelijk om 
samen met de klant een financieringsplan te 
maken om de maandlasten laag te houden 
maar wel een droomauto te kunnen kopen. 
Onze verkoopadviseurs zijn geschoold om 

mensen het beste en scherpste financie-
ringsplan voor te leggen. Auto’s worden 
verkocht aan klanten uit het hele land.”

Op de website skautos.nl is het aanbod 
aan tweedehands auto’s van SK Auto’s te 
vinden. Staat de auto die gezocht wordt 
niet in het aanbod, bel dan vrijblijvend met 
één van de verkoopadviseurs van SK Auto’s, 
op 0591-547419. Of bezoek het bedrijf, 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur of op zaterdag van 09.00 tot 
16.00 uur.
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CarXpert ABS kijkt naar de toekomst
BARGER COMPASCUUM - CarXpert ABS 
in Barger Compascuum is een universeel 
garagebedrijf dat auto-onderhoud, airco-
onderhoud, camper-onderhoud en repara-
ties verricht. Daarnaast kunnen mensen er 
terecht voor APK en de aanschaf van auto’s 
en scooters, waarbij een persoonlijk en ge-
degen voorgesprek altijd het startpunt is.

Door Eline Lohman

Het bedrijf is gestart in september 1988 
door Johan AB. CarXpert ABS is continu in 
beweging. Zo werkt het bedrijf sinds april 
van dit jaar samen met Zorgbedrijf Zwat uit 
Drachten. Johan: “Door die samenwerking 
voorzien we in dagbesteding voor tieners, 
(jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 
en 67 jaar die een ‘afstand tot de arbeids-
markt’ hebben door bijvoorbeeld burnout, 
beroep switch, langdurig werkloos en jeugd 
die graag techniek wil leren, maar wel een 
steuntje in de rug nodig heeft.”

Ook de autobranche is continu in beweging. 
Daarom vindt het bedrijf het belangrijk om 
naar de toekomst te kijken. “Sinds 1 oktober 
2009 zijn wij aangesloten bij CarXpert. Het 
opleidingsniveau is hoog en de deskun-
digheid breidt zich nog steeds uit, ook op 
breder gebied schakelen we mee. Wij staan 
daarom ook voor mensen klaar met de 
modernste techniek op diagnosegebied en 
auto-elektronica. Het mooie van CarXpert 
is onder meer dat wij aangesloten zijn bij 
een technische helpdesk. Ook op andere 
gebieden kijken we naar de toekomst. Zo 
zijn we een erkend leerbedrijf en hebben 
regelmatig scholieren die het automonteurs 
vak willen leren. Dat vinden wij belangrijk, 
want goed technisch personeel is altijd wel-
kom. Zelf hebben we de eerste trainingen 

gevolgd voor het onderhoud van elektrische 
voertuigen. We zijn al een tijd dealer van 
elektrische en benzine scooters, waarvoor 
we de deskundigheid in huis hebben in 
onze werkplaats.”

In die werkplaats wordt ook aandacht be-
steed aan winteradvies. Zo is het belangrijk 
om in de winterperiode de juiste banden 

te hebben. Johan: “Die zijn letterlijk van 
levensbelang. De veiligheid tussen jou en 
het wegdek zijn immers maar vier kleine 
bandvlakken. Ook goede verlichting, rem-
men en ruitenwissers zijn belangrijk, naast 
een goed werkende airco om de ramen niet 
te laten beslaan.” Momenteel heeft CarX-
pert ABS een mooie actie: een gratis winter 
veiligheid check in november en december. 

Zie ook carxpert-abs.nl. Of kom langs voor 
een goede kop koffie of een vrijblijvende 
rondleiding!

CarXpert ABS 
Verlengde Oosterdiep OZ 71,  
7884 TG Barger Compascuum.  
Ook te volgen op LinkedIn, Facebook en 
Instagram.
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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 A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ADVANCE 
SPORT.AUTOMAAT,S-LINE,NAV,5DRS!

Vanaf €408 p/m

Benzine - 2018 - 57727 km

€19.950,-

AUDI A4 AVANT 1.4 TFSI 150PK  
AUTOMAAT SPORT S LINE EDITION

Vanaf €455 p/m

Benzine - 2018 - 148299 km

€26.950,-

AUDI A3 LIMOUSINE 2.0 TFSI QUATTRO 
DESIGN PRO LINE PLUS,NW PRIJS € 64000.- 

Vanaf €692 p/m

Benzine - 2018 - 77394 km

€40.950,-

AUDI A6 AVANT 2.0 TDI 190PK, S-LINE 2X| 
NIEUWSTAAT! NAVI GROOT,

Vanaf €490 p/m

Diesel - 2014 - 153717 km

€23.950,-

NISSAN PULSAR 1.2 DIG-T N-CONNECTA,
NAV, CRUISE, ECC,1STE EIG, NIEUWSTAAT

Vanaf €326 p/m

Benzine - 2018 - 58605 km

€15.950,-

RENAULT CAPTUR 0.9 TCE DYNAMIQUE, 
NAV, RIJKLAARPRIJS

Vanaf €281 p/m

Benzine - 2016 - 97628 km

€13.750,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120PK 
EDITION,NAV,TREKH,CRUISE,AIRCO

Vanaf €142 p/m

Benzine - 2010 - 147926 km

€6.950,-

RENAULT MÉGANE 1.6-16V EXPRESSION,
5DRS, CLIMATE CONTROL,NW DISTRI

Benzine - 2006 - 144908 km

€2.950,-

AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO PRO LINE PLUS 
S-LINE!

Vanaf €653 p/m

Diesel - 2015 - 118767 km

€31.950,-

FIAT 500C 0.9 TWINAIR TURBO LOUNGE

Vanaf €224 p/m

Benzine - 2016 - 110456 km

€10.950,-

BMW 1 SERIE 118I 136PK AUTOMAAT 
CORP LEASE,NAV,CRUISE,LMV

Vanaf €367 p/m

Benzine - 2017 - 128587 km

€17.950,-

MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI 320 
LANG,AIRCO,CRUISE,NAV,2X SCHUIFDEUR!

Vanaf €202 p/m

Diesel - 2014 - 133859 km

€11.945,-
Excl. BTW

SEAT ATECA 1.4 ECOTSI XCELLENCE,PANO,
LED,LEER,CAMERA,1E EIG!

Vanaf €413 p/m

Benzine - 2017 - 129573 km

€24.450,-

TOYOTA YARIS 1.3 VVTI 100PK ASPIRATION
ECC,CRUISE,TREKH,AUTOMAAT,5DRSW

Vanaf €162 p/m

Benzine - 2010 - 87315 km

€7.945,-

SEAT MII 1.0 STYLE DYNAMIC, 5DRS, NAV, 
AIRCO

Vanaf €152 p/m

Benzine - 2015 - 111067 km

€7.450,-

VW ARTEON 1.5 TSI DSG AUTOMAAT
BUSINESS R-LINE,PANODAK,LED

Vanaf €540 p/m

Diesel - 2018 - 128141 km

€31.950,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI 
105PK,HIGHLINE 6BAK,AIRCO,CRUISE,5DRS

Vanaf €183 p/m

Benzine - 2011 - 120567 km

€8.945,-

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 4MOTION 
HIGHLINE,VIRTUAL COCKPIT,PANO,R-LINE

Vanaf €624 p/m

Benzine - 2018 - 96058 km

€36.950,-

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI STYLE, 
ADAPTIVE CRUISE,TREKH,STUURVERW

Vanaf €489 p/m

Benzine - 2018 - 55201 km

€23.945,-

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TSI 141PK 
BLUEGT, NL AUTO,NAP,DEALERONDERH. 

Vanaf €202 p/m

Benzine - 2014 - 136595 km

€11.950,-
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Autobedrijf Luth-Tangenberg bestaat volgend 
jaar 35 jaar!
ERICA – Autobedrijf Luth-Tangen-
berg in Erica is een begrip in de 
omgeving. Veel klanten komen al 
jaren over de vloer en voelen zich 
er thuis. Niet zo verwonderlijk, 
want het autobedrijf hecht veel 
waarde aan persoonlijke contac-
ten. Daardoor is inmiddels een 
vaste klantenkring ontstaan.

Door Eline Lohman

Albert Tangenberg begon het be-
drijf destijds in 1987 samen met 
zijn zwager en vriend Jan Luth. Jan 
verongelukte in 1992, maar Albert 
besloot het bedrijf toch voort te 
zetten. Het bedrijf bestaat volgend 
jaar 35 jaar en heeft al die jaren 
haar hoofdvestiging in Erica, de 
andere vestingen zitten in Assen 
en Hardenberg. Samen richten zij 
zich op de merken Subaru, Ram, 
SsangYong en zijn ze gespeciali-
seerd in Nissan. De monteurs van 
Luth-Tangenberg kunnen over-
weg met ieder merk en daarom is 
iedereen van harte welkom. 

Albert: “Onze kracht is dat we een 
familiebedrijf zijn. Dat maakt ons 
laagdrempelig, goed bereikbaar, 
oplossingsgericht en zo proberen 
we snel te schakelen. We zijn 
betrokken bij de klanten en weten 
wie zij zijn en waar ze voor komen. 
Velen komen uit de buurt en ma-

ken deel uit van een heel trouwe 
groep. De familie is het fundament 
van ons autobedrijf. Uiteraard is 

daarnaast ons personeel zeker zo 
belangrijk. Iedere schakel binnen 
ons bedrijf zorgt er tenslotte voor 
dat wij in al die jaren zijn gegroeid 

en al zo goed als 35 jaar bestaan! 
Met drie vestigingen in Drenthe 
en Noord-Oost Overijssel is ons 
bedrijf voortdurend in beweging.” 

Meer informatie over autobedrijf 
Luth-Tangenberg vindt u op de 
website www.luth-tangenberg.nl




