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"Kerstverlichting Roswinkel" heeft de 
deuren weer geopend!
Door Miranda Wolters
De gure en donkere dagen voor kerst komen 
er weer aan en dat betekent dat “Kerstver-
lichting Roswinkel” ook dit jaar weer haar 
deuren heeft geopend. In de sfeervolle 
kerstwinkel vindt u een enorme keuze in 
kerstdecoratie en sfeerverlichting. U zult uw 
ogen uitkijken. 

“Kerstverlichting Roswinkel” is onderdeel 
van PretMetLed.nl, een grote online speler 
op het gebied van LED-Verlichting. Met 
een assortiment van ruim 6000 verschil-
lende lampen van A-merken zoals Philips, 
Integral, Osram en Samsung, is er altijd wel 
een oplossing voor uw verlichtingsvraag. 
Of het nu gaat om slechts een paar lampen 
in uw keuken, of om het vervangen van de 
verlichting in uw bedrijfshal, winkel, stal, rij-
bak of hobbyschuur, u vindt alle benodigde 
lampen bij PretMetLed.nl, tegen een eerlijke 
prijs. “Geen gedoe, gewoon goed!” is dan 
ook hun motto.

Een enigszins uit de hand gelopen hobby 
heeft geleid tot extra drukte in november 
en december. Wat begon als verkoop van 
standaard kerstverlichting op internet, is 
uitgegroeid tot een sfeervol ingerichte en 
druk bezochte kerstwinkel met ruim 1000 
verschillende verlichte artikelen die al-
lemaal brandend te bewonderen zijn. Alleen 
om even te kijken is het al een tripje naar 
Roswinkel waard… Het is oprecht een hele 
belevenis!

“In november en december is het hier altijd 
hectisch, want het gewone werk gaat ook 
door, maar het is gezellig druk”, vertelt 
Randau Meijerink, eigenaar van PretMetLed.
nl. “Iedereen helpt mee in de weekenden, 
zelfs mijn zoon Ragnar van 6. Daarom wilde 
hij ook op de foto in zijn kerstpak” vertelt 
hij lachend.

“Maar we genieten er allemaal van. De 
feestdagen brengen toch altijd een bepaal-
de vrolijkheid in mensen naar boven.  
En als onze showroom daar een bijdrage 
aan levert, zijn wij ook tevreden.”

Lees verder op pagina 5!
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

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

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

meteen een stuk korter waardoor het sneller warm wordt 
dan wanneer je vloerverwarming op traditionele wijze aan 
laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmings-
water zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwik-
kelde freesmachine is de radius van elke bocht die wij 
frezen identiek. Hierdoor is de doorstroming bij elke groep 
vloerverwarming gelijk en geeft hierdoor een gelijkma-
tige opwarming.  Kies je voor onze diensten, dan krijg 
je bovendien te maken met een vaste prijs. Je krijgt dus 
achteraf niet te maken met meerwerk kosten’, zegt Eelsing, 
die overigens op zoek is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik 
wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 

die bij ons willen werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar 
handjes, maar naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met 
zijn product zowel een certificering heeft vanuit het HLK in 
Stuttgart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk 
van collega’s in deze branche.

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

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 050-2340044. 

Zie ook de website www.ecothermvloerverwarming.nl
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(Vervolg van voorpagina)
"Kerstverlichting Roswinkel" heeft de deuren 
weer geopend!
“Helaas wordt alles duurder, met kerstverlichting is dat 
niet anders”, vertelt Randau. “Toch proberen we daar 
rekening mee te houden, en ons assortiment er op aan 
te passen, zodat we een brede maar betaalbare collectie 
houden zonder in te leveren op kwaliteit. We proberen 
het altijd iets anders te doen dan een ander. Het moet nèt 
wat unieker. We hebben poolsterren, staande sterren, 
kransen, verlichte cadeausets en nog veel meer. Maar 
uiteraard hebben we ook de veel voorkomende artikelen 
zoals lichtsnoeren en ijspegels.”

Verbruik is dit jaar voor veel mensen echt wel een thema, 
en dat is natuurlijk logisch met deze energietarieven. We 
zien dat ook bij de normale verlichting. Bedrijven ruilen 
hun TL verlichting steeds vaker in voor LED. Dit bespaart 
minimaal een dubbeltje per TL-buis, iedere dag weer. En 
dat zijn heel veel dubbeltjes per jaar die je met TL te veel 
uitgeeft. Maar ook als particulier kun je veel besparen. Het 
inruilen van een gloeilamp voor een LED lamp kost wellicht 
een paar euro, maar je bespaart daarmee al snel 90% aan 
energieverbruik. Dat verdien je in deze tijd echt heel erg 
snel terug. En met meer dan 500 soorten losse lampen, 
hebben we vrijwel altijd een oplossing.

En hoe zit het dan met het energieverbruik van kerstver-
lichting? “Wij verkopen eigenlijk alleen LED, en dat scheelt 
enorm. Om een voorbeeld te geven: een gemiddelde boom 
van 2 meter bevat tussen de 400 en 600 (LED-)lampjes. Als 
die lampjes 30 dagen lang 8 uur per dag branden, dan kost 
dat aan stroom ongeveer 1 euro. Ik hoop dat dat voor velen 
geen reden is om de kerstboom niet aan te doen komende 
feestdagen”, legt Randau uit. “Ook zien we een grotere 
vraag naar timers, omdat overdag je lampjes echt niet aan 
hoeven” voegt hij daaraan toe. 

“We hopen velen van jullie in Roswinkel te mogen begroe-
ten! Loop gerust binnen, al is het maar om te kijken. Of om, 
na het verschijnen van dit artikel, met onze lokale bekend-
heid Ragnar op de foto te gaan”, besluit Randau met een 
knipoog.

U bent van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur van 

harte welkom bij Kerstverlichting Roswinkel! In december 
zal de kerstwinkel ook op de zondagen geopend zijn. En 
houd vooral de Facebookpagina en het Instagramaccount 
van Kerstverlichting Roswinkel even in de gaten. U vindt er 
namelijk niet alleen de laatste nieuwtjes, maar er worden 
ook leuke winacties georganiseerd. Cadeautjes horen im-
mers bij kerst. En… vergeet de kortingsbon hieronder niet 
mee te nemen!
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Van Peer Koken, Tafelen en Cadeaus:
Dé hofleverancier van Sinterklaas en de Kerstman!
Het is al lang geen geheim meer dat je bij 
Jan van Peer in Emmen terecht kunt voor 
het beste op het gebied van koken en 
tafelen. Zeker nu de feestdagen weer voor 
de deur staan, is het goed om eens een 
bezoek te brengen aan de winkel aan de 
Hoofdstraat 123 in Emmen. Daar vind je 
namelijk gewoon het beste op het gebied 
van koken en tafelen, en dat voor een zo 
scherp mogelijke prijs. ‘Wij hebben hier 
alles voor een perfecte gedekte tafel voor 
het kersdiner en je koopt hier ook het 
beste kookgerei voor het bereiden van 
een bijzonder kersdiner’, zegt Ronald van 
Peer.

Service en vakkennis
We verkopen hier kwaliteit en dat voor een 
zo scherp mogelijke prijs, vertelt Ronald. 
‘Behalve met onze zeer uitgebreide col-
lectie, maken we het verschil door onze 
vakkennis. Ik durf gerust te zeggen dat 
er geen vijf mensen in ons land zijn die 
meer van kookgerei weten dan hij en zijn 
medewerkers. Zeker nu met de transitie van 
gas naar inductie is het van belang je eens 
goed voor te laten lichten welke pannen je 
het beste kan gebruiken. ‘Je inductieplaat 
is namelijk zo goed als de pan die je er op 
zet’. Alles krijgt tegenwoordig het stempel 
inductiegeschikt mee maar er zit een groot 
verschil in het rendement wat ze genereren 
op een inductieplaat. We verkopen hier ook 
alleen producten waar we achter staan. 

Ook onze service is echt onderscheidend. 
Zo zijn momenteel bezig met het vullen van 

175 mokken met pepernoten en snoep-
goed voor een klant’, zegt Van Peer.

Huisparfums van Maison Berger
Zeker met het oog op de naderende feest-
dagen is het dus altijd verstandig om een 
bezoek te brengen aan Jan van Peer. ‘Want 
ook als je een leuk cadeautje voor iemand 
wilt kopen, ben je hier op de juiste plaats. 
Neem bijvoorbeeld de producten van Mai-
son Berger. Dit zijn huisparfums. Heb je ge-
kookt in huis met kruiden of knoflook – of 
is er gerookt in huis- dan laat je de ‘lampen’ 
van dit merk twintig minuten branden en 
vervolgens is de lucht gereinigd, gezuiverd 
en geparfumeerd’, weet Van Peer. ‘Ook leuk 
zijn de geurkaarsen van Yankee Candle, 
die we in een fraaie pot aanbieden. Yankee 
Candle is de grootste fabrikant van kaarsen 
ter wereld.’

Van servies tot bestek
Ook als je op zoek bent naar een fraai 
servies, is een bezoek aan Jan van Peer 
het aanbevelen meer dan waard. Je vindt 
er serviezen van onder meer Villeroy & 
Boch, Bitz, Pip studio, Blond en veel meer. 
‘Ook op het gebied van bestek hebben we 
veel te bieden, zeker ook van het bekende 
Nederlandse merk Sola. Wat betreft pan-
nen hebben we ook al een fraai aanbod 
van merken als BK, Spring en het Belgi-
sche Demeyere. In onze zaak vind je ook 
allerlei keukenapparaten in de vorm van 
waterkokers, staafmixers en broodroosters. 
We hebben het allemaal in verschillende 
kleuren en in retrodesign van bijvoorbeeld 
Smeg. ‘

Gourmetstel met afzuiging
Heel bijzonder is ook het gourmetstel dat 
je bij Jan van Peer kunt kopen. ‘Mensen 
hebben wel eens moeite met gourmetten 
vanwege de stank die dit op zou leveren.  
Wij hebben echter een gourmetstel met 
afzuiging beschikbaar. En ook na het gour-
metten kun je natuurlijk prima de huispar-
fums van Maison Berger gebruiken. Dan is 
van stank in elk geval geen enkele sprake 
meer.’

Feestdagen
Jan van Peer is van alle markten thuis. Men-
sen die kniepertjes willen bakken, kopen 
er een mooi ijzer en ook voor de beste 
snijmachines slaag je bij Jan van Peer altijd. 
‘Zeker met de feestdagen voor de deur is 

het dus de moeite waard om onze winkel te 
bezoeken. Je kunt natuurlijk ook onze web-
shop bezoeken. Dat is tevens een soort van 
etalage van wat we allemaal in de winkel 
aanbieden. Dat we het verschil maken blijkt 
wel uit het feit dat we beslist niet alleen 
klanten uit Emmen en directe omgeving 
hebben. Onze klanten komen namelijk ook 
uit een grote regio om ons heen. Het zegt 
veel over onze collectie, onze service en 
over onze vakkennis’, besluit Ronald van 
Peer.

Jan van Peer is gevestigd aan de Hoofd-
straat 123 in Emmen en is telefonisch 
bereikbaar via 0591 – 61 42 18. Zie ook de 
website www.janvanpeer.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



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

Colofon

Het volgende
RegioMagazine verschijnt

in december 2022!

UITGAVE VAN:  UITGEVERIJ OLYMPIA 
 0599 61 33 36

REDACTIE & FOTO'S: MARTIN ZAAGMAN, 
 MIRANDA WOLTERS, ROBERT SMIT,
 ELINE LOHMAN EN
 VINCENT MUSKEE

ADVERTENTIES: MARC ZEGERIUS: 06 50 64 78 39 
 LOUW ROUKEMA,
 JOHN TEN HOFF EN 
 MARISKA TEERLING

OPMAAK:  STUDIO WEEK IN WEEK UIT
 0599 - 61 33 36

DRUK:  MEDIAHUIS

VERSPREIDING: FROWEIN, EMMEN  
 (0591 - 677 520)
 HUIS-AAN-HUIS VERSPREID IN DE 
 GEMEENTE EMMEN

WWW.REGIOMAGAZINE.NL



9Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Intertoys Emmen: ook voor de kleine portemonnee!
Het zal niemand ontgaan zijn. Sinterklaas is weer in het 
land en dat merken ze bij Intertoys in Emmen meteen. ‘Bij 
ons kun je voor zowel kleine als grotere cadeaus terecht. 
Bovendien bieden we de mogelijkheid om vergelijkbare 
producten tegen een lagere prijs aan te schaffen. Een 
voorbeeld? Neem bijvoorbeeld een Barbie pop. Daar 
hangt een bepaald prijskaartje aan. Bij ons kun je voor wat 
minder geld ook kiezen voor Steffie. Je kunt deze produc-
ten goed met elkaar vergelijken, maar ze zijn wel behoor-
lijk scherper geprijsd’, legt eigenaar Johannes Vasse uit. 

Geschikt cadeau voor elke portemonnee
En zo heeft Intertoys dus een geschikt cadeau voor elke 
portemonnee. ‘Ik omschrijf dat wel eens als cadeaus voor 
in de schoen tot aan de uitgebreide Lego-pakketten’, zegt 
Vasse, die als geen ander uit kan leggen waarom het toch 
altijd verstandiger is om speelgoed bij Intertoys in Emmen 
aan te schaffen in plaats van te kiezen voor online. ‘Hier in 
de winkel zie je speelgoed echt. Je ziet de ware grootte en 
kunt de kwaliteit beoordelen. Bestel je online, dan is het 
zeker in deze feestmaanden maar afwachten of het door 
jou bestelde product wel op tijd komt. Bij ons haal je het 
gewoon meteen op.  Bovendien kan een product stuk zijn 
als je online hebt besteld. Dan moet je het weer terugstu-
ren en wachten tot jouw retour geaccepteerd wordt. Dat 
duurt vaak lang en vervolgens moet je het product weer 
opnieuw bestellen. Het is gewoon veel gemakkelijker en 
beter om hier speelgoed te kopen. Is iets stuk, dan ruil je 
het gewoon om.’

Scherpe prijzen
Vasse zit eigenlijk al heel zijn leven in het speelgoed. ‘Je 
zou kunnen zeggen dat ik onder de toonbank geboren 
ben’, lacht hij. ‘Mijn ouders hadden al een speelgoedwin-
kel. Dat klink heel erg aantrekkelijk voor een kind, maar de 
werkelijkheid was toch anders Je ziet alles, maar je mag er 
niet aankomen.’ Vasse raadt iedereen aan om de folders 
en de folder-app van Intertoys zeker in deze periode goed 
in de gaten te houden. ‘We hebben eigenlijk voortdurend 
acties en bieden heel goed en mooi speelgoed tegen zeer 
scherpe prijzen aan.’

Pokémon kaarten en LEGO
Vasse weet precies wat populair is onder kinderen en 
zeker ook onder volwassenen, want ook die doelgroep kan 
hij bij Intertoys in Emmen prima bedienen ‘LEGO blijft het 
erg goed doen, zeker ook bij volwassenen. Verder blijven 
de kaarten van Pokémon erg populair en doen ook de 
gezelschapsspellen het heel erg goed. We hebben prach-
tige spellen voor kinderen en voor volwassenen en kunnen 
ook de bekende spellen als Monopoly in de classic variant 

aanbieden. Iedereen die iets leuks wil kopen voor Sinter-
klaas of kerst doet er gewoon verstandig aan om hier eens 
binnen te lopen. Het aanbod is divers en zeer groot en de 
prijzen zullen iedereen aangenaam verrassen.’

Intertoys Emmen is gevestigd aan de Derksstraat 9 in  
Emmen en is telefonisch bereikbaar via 088 - 33 435 03. 
Zie ook de website www.intertoys.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Multi Vloer Emmen, dé woonspecialist in de regio
Door Miranda Wolters
Multi Vloer Emmen aan de Zuidbargerstraat 78 is al dik 34 jaar een begrip in de wijde 
omgeving van Emmen. Begon het bedrijf ooit als een zaak waar men alleen traditionele 
parketvloeren verkocht, in de jaren daarna is Multi Vloer uitgegroeid tot dé woonspeci-
alist in de regio. 

Woonspecialist in de breedste zin van het 
woord welteverstaan, want door het grote 
assortiment te combineren met de grote 
kennis en professionele adviezen op het 
gebied van de aankleding van de woning is 
men in staat de consument volledig te ont-
zorgen. Heb je een keuze kunnen maken 
in de winkel voor wat betreft uw vloer of 
andere aankleding van de woning of ben je 
nog wat advies nodig? Dan is het inmeten 
en het adviseren op locatie natuurlijk geen 
probleem en zo geregeld. Een eigen team 
van professionele vakmensen monteert of 
legt het door jou gekozen product zodat je 
er daarna zonder zorgen van kunt genieten. 

Trend op het gebied van vloeren zijn op dit 
moment de visgraatvloeren. Dit patroon is 
tijdloos, in allerlei verschillende kleuren 
verkrijgbaar en past in vrijwel iedere interi-
eurstijl. Veel mensen kiezen de laatste tijd 
voor een PVC-vloer en ook hierin vind je 
bij Multi Vloer een ontzettend grote keuze 
voor wat betreft kleur en patroon. Verder 
zijn er natuurlijk nog altijd de traditionele 
parketvloeren en worden laminaat-, kurk-, 
bamboe-, marmoleum-, tapijt- en vinyl-
vloeren ook nog altijd gelegd. Heb je een 
woning met vloerverwarming of overweeg 
je deze ergens in de komende tijd te instal-
leren? Dan is niet alleen PVC geschikt als 
vloerbedekking, ook producten met hout 
als basis en laminaat kunnen dan nog altijd 
prima gebruikt worden. Laat je gewoon 
goed adviseren, dan zul je zien dat er heel 
veel mogelijkheden zijn. Als je niet direct 

een nieuwe houten vloer aan wilt schaffen 
is het misschien ook mogelijk de huidige 
vloer te laten renoveren. Slijtageplekken 
en beschadigingen kunnen dan verhol-
pen worden en het laten schuren van een 
parketvloer is tevens een optie. Deze kan 
daarna worden behandeld met lak of olie. 
En als de houtsoort er geschikt voor is, 
kan de parketvloer zelfs een andere kleur 
krijgen. Traprenovatie is ook mogelijk bij 
Multi Vloer Emmen. Zonder hak- of breek-
werk wordt de bestaande trap gerenoveerd, 
meestal al binnen één dag. 

Een ander stokpaardje van het bedrijf uit 
Emmen is raamdecoratie, een product 
dat erg sfeerbepalend is voor je interi-
eur en daarom dus erg belangrijk. Kies je 
voor jaloezieën, lamellen, plissé/duette of 
rolgordijnen of ga je voor vouwgordijnen 
of shutters? Voor ieder interieur en smaak 
is er wel iets passends te vinden. Er wordt 
nog altijd vaak voor gordijnen gekozen en 
deze kunnen in bijna alle ruimtes van de 
woning toegepast worden en zijn zowel 
verduisterend als semi-transparant verkrijg-
baar in ontelbaar veel kleuren en dessins. 
Met behang kunt u eenvoudig uw eigen 
thuis creëren. Het assortiment is uitgebreid 
met alle soorten behangpapier passend 
bij je interieur en stijl. Het assortiment 
bestaat onder meer uit sloophoutbehang, 
glasweefselbehang, bloemetjesbehang, 
retro behang, trendy behang, fotobehang, 
dierenprint behang en kinderbehang. De 
stylisten helpen je graag bij het maken van 

een juiste keuze qua stijl passend bij jouw 
interieur. 

Het leveren en plaatsen van verschillende 
soorten zonwering is al jaren specialiteit 
van Multi Vloer Emmen. Van knikarmscher-
men en verandazonwering en speciale 
verandascreens voor je terras tot uitval-
schermen, markiezen en rolluiken, Multi 
Vloer heeft het allemaal. Nieuwste van 
het nieuwste zijn elektrisch bedienbare 
rolluiken die aangedreven worden door 
een motor die draait op een ingebouwd 
zonnepaneeltje. Deze motor is niet alleen 
duurzaam en energiezuinig, het voordeel is 
daarnaast nog eens dat er voor het verkrij-

gen van stroom geen kabelgaten meer in 
uw muur geboord hoeven te worden. 

Bij het team van Multi Vloer Emmen staat 
service en garantie hoog in het vaandel en 
het bedrijf is daarom CBW-erkend. Kopen 
bij een CBW-erkende winkel biedt vele 
voordelen, maar garandeert vooral meer 
zekerheid. Kom langs in de winkel of neem 
vast een kijkje op de website, je bent van 
harte welkom! 

Multi Vloer Emmen 
Zuidbargerstraat 78 | Emmen
Tel: 0591 – 677 417
www.multivloeremmen.nl
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Podologiepraktijk De Zandloper naast de Lidl geopend
EMMEN -  Aan de Noordbargerstraat heeft Rebecca van As haar po-
dologiepraktijk geopend. Na een decennium gewerkt te hebben als 
medisch pedicure en voetreflexologe, is zij nu ook registerpodoloog. 
Rebecca meet steunzolen aan, tekent deze en werkt ze af in de werk-
plaats. Steunzolen helpen bij verschillende klachten, zoals hielspoor, 
voorvoetklachten, een scheve grote teen of achillespeesklachten.

‘De nieuwe locatie is fantastisch!’ 
glimlacht de vorige jaar afgestu-
deerde podoloog. Alles is met 
warme kleuren ingericht, zonder 
de medische uitstraling uit het 
oog te verliezen. ‘Ik wil graag dat 
iedereen zich op zijn gemak voelt 
en kleur helpt daarbij. Er is altijd 
parkeerplek voor de deur en de 
bushalte zit om de hoek. 

De straat is makkelijk te vinden, 
veel Emmenaren zullen de straat 
kennen van schildersbedrijf 
Sanders, de slijterij Gerrit van 
den Bos en de Lidl. Over die 
straat zegt Rebecca: ‘Toen ik een 
tachtigjarige patiënt vertelde over 
mijn verhuizing naar deze straat 
kreeg hij pretoogjes. Hij was daar 
opgegroeid en die straat heette 
toen de Zandsteeg. Zo toepas-
selijk! Daarom besloot ik mijn 
praktijknaam ‘Op vrolijke voet’ te 
veranderen naar ‘Podologieprak-
tijk De Zandloper’.’ 

Het werk als medisch pedicure 
heeft Rebecca afgebouwd. ‘Ik be-
handel alleen eenmalig, wanneer 
er iets uitzonderlijks is of ik zet 
beugels bij ingroeiende nagels. 
Verder richt ik mij vanaf nu op 
andere (voet)klachten, die pijn 

veroorzaken bij het lopen. Die 
pijn kan ook in de enkel, de knie 
of de heup zitten. Eigenlijk kun je 
met elke voetklacht bij mij terecht 
en na een onderzoek kijk ik of 
steunzolen kunnen helpen.’ 

De praktijk beschikt over een 
aparte spreekkamer en er is ge-
noeg ruimte om te analyseren hoe 
iemand loopt. De voeten worden 
gescand en met een ‘CAD-CAM’-
computerprogramma worden 
de zolen getekend. Het zolenlab 
freest de basis van de zool, die 
Rebecca zelf afwerkt in haar werk-
plaats. Ze gebruikt zachte of harde 
materialen, plaatst een extra 
stukje kurk onder de zool en legt 
er een dekje op. ‘Dat handwerk, 
daar houd ik van. Je kunt wel  
zeggen dat het ‘ambachtelijke’ 
zolen zijn’, zegt Rebecca met een 
lach. 

‘Maar alleen een steunzool is niet 
altijd de oplossing,’ licht de podo-
loog toe, ‘soms is schoenadvies 
voldoende of moet er een orthese 
tussen de tenen worden geplaatst. 
Die maak ik van silicone.’ Rebecca 
werkt ook  samen met fysiothe-
rapeuten. ‘De behandeling van 
een fysiotherapeut in combinatie 

met een steunzool zorgt voor een 
goede versterking.’ 

Voetreflexologie kan ook een 
onderdeel van de behandeling 
zijn. Voetreflexologie is een soort 
drukpuntmassage en geeft ver-
lichting aan voetklachten en helpt 
tegen stress. Door stress te ver-
minderen, kunnen klachten beter 
herstellen. ‘Ik vind het belangrijk 
om de verschillende kanten van 
de voetklacht te bekijken en te 

behandelen. Een lichaam is een 
geheel, alles staat met elkaar in 
verbinding.’

Eerder was de praktijk gevestigd 
aan het Stationsplein, de plek 
waar Rebecca tot rust kwam. Voor 
die tijd sjeesde zij overal naartoe 
op haar scooter. Ze werkte bij 
Schutrups in Exloo, bij een kapper 
in Stadskanaal, had een praktijk 
aan huis en kwam bij patiënten 
thuis. Eenmaal in Emmen geves-

tigd kon ze vier jaar studeren aan 
de Academie voor Podologie in 
Utrecht. ‘Ik hou van verandering, 
van groei en van mezelf ontwik-
kelen. Daardoor heb ik plezier in 
mijn werk en kan ik cliënten beter 
helpen.’

Er is geen verwijzing nodig om 
naar de registerpodoloog te gaan. 
Wel is er een aanvullende verze-
kering voor vergoeding van zolen 
nodig.
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Dankzij onderhoud van uw Cv-ketel door Smit CV Techniek 
en Gasservice Drenthe in Emmen gaat uw ketel langer mee 
en bespaart u ook nog eens energie!  

Door Miranda Wolters  
Er is niets vervelender dan een niet goed werkende cv-ketel met als 
gevolg een nog hogere energierekening en een koud huis en alleen 
koud water uit de kraan. Regelmatig en professioneel onderhoud van 
uw ketel voorkomt dit probleem en Smit CV Techniek en Gasservice 
Drenthe in Emmen is dan ook dé specialist op dit gebied.  

“We zijn geen installatiebedrijf 
met een heel breed dienstenpak-
ket maar we hebben ons bewust 
gespecialiseerd in de aanleg en 
het onderhoud van cv-installa-
ties.” vertelt Klaas Smit, eigenaar 
van het bedrijf. Inmiddels bestaat 
Smit CV Techniek en Gasservice 
Drenthe al 13 jaar en komen 
er jaarlijks nog steeds een flink 
aantal nieuwe klanten bij. Het 

is een klein bedrijf en Klaas en 
zijn medewerkers weten wie zijn 
klanten zijn en doordat de lijntjes 
kort zijn kan er bij storingen snel 
gehandeld worden. Klaas: “Onze 
24-uurs service betekent ook 
echt dat we binnen een dag bij de 
klant op de stoep staan om de cv-
installatie zo snel mogelijk weer 
te kunnen laten werken. Doordat 
onze klantenkring zich nog steeds 

uitbreidt zijn we overigens op dit 
moment op zoek naar een extra 
monteur. ” De meest voorkomen-
de storing in een cv-ketel wordt 
overigens veroorzaakt doordat er 
te weinig water in de installatie 
zit. “Als klanten ons bellen in ver-
band met een storing vragen we 
daarom ook altijd welke code de 
cv-ketel op het beeldscherm laat 
zien. Aan de hand van die code 
weten we vrijwel direct wat er aan 
de hand zou kunnen zijn en welke 
onderdelen we mee moeten 
nemen. Voor ieder merk ketel die 
we verkopen is er ook een zoge-
naamde ‘servicekoffer’, een koffer 
met daarin alles wat nodig is voor 
een reparatie.” aldus Klaas. 

Voor het onderhoud aan uw cv-
ketel is het mogelijk een onder-
houdscontract af te sluiten. Voor 
dit contract betaalt u een vast be-
drag per jaar en hiervoor komen 
de monteurs in ieder geval 1x per 
jaar langs voor vakkundig onder-
houd van de cv-ketel. Het contract 
is jaarlijks opzegbaar. “We bellen 
onze klanten zelf voor het maken 
van een afspraak, men hoeft er 
dus niet zelf om te denken.” licht 
Klaas toe. Door goed onderhoud 
gaat uw cv-ketel niet alleen langer 
mee maar zal deze ook energie-
zuiniger gaan stoken. Ander groot 
voordeel dat u, wanneer er een 

reparatie nodig is, geen voorrij-
kosten hoeft te betalen en u dus 
alleen de kosten van de nieuwe 
onderdelen afrekent.  Steeds 
meer mensen maken gebruik van 
een onderhoudscontract voor hun 
cv-ketel.  

Nieuwe en zuinigere cv-ketels
Smit CV Techniek en Gasservice 
Drenthe kan daarnaast ook zorgen 
voor het leveren en compleet 
aanleggen van uw nieuwe cv-
installatie. Het bedrijf is dealer 
van ketels van Vaillant, Nefit, 
Intergas en Remeha en levert ook 
mechanische ventilatiesystemen 
van Ito Daalderop. Stuk voor stuk 
kwalitatief goede en betrouwbare 
merken en de ketels van nu zor-
gen voor een minimale besparing 
op het gasverbruik van 20%. Op 
de ketels van Vaillant krijgt u op 
dit moment bijvoorbeeld 12 jaar 
garantie en daarnaast een gratis 
klokthermostaat. Met een mecha-
nisch ventilatiesysteem van Ito 
Daalderop ventileert u uw woning 
eenvoudig en efficiënt en de 
werking is bijzonder energiezuinig 
en stil. In het systeem is standaard 
een vochtsensor geïntegreerd 
waardoor er in een vochtige 
ruimte automatisch wordt geven-
tileerd. Denk hierbij vooral aan 
de badkamer direct na het nemen 
van een douche of bad. Af en toe 

plaatsen de medewerkers ook nog 
weleens een kraan in een badka-
mer of keuken. In de keuken zijn 
dat tegenwoordig steeds vaker 
de cookers, kranen waar direct 
kokend of juist koud, al dan niet 
bruisend, water uitkomt.  

“De overheid wil overigens graag 
dat we over een aantal jaren al-
lemaal van het gas af zijn.” vertelt 
Klaas. “Soms is dat gewoon nog 
niet helemaal haalbaar en door 
dit besluit zullen er over niet al te 
lange tijd helemaal geen ‘gewone’ 
cv-ketels meer leverbaar zijn. 
Mocht men op dit moment een ke-
tel hebben die zo’n 13 tot 14 jaar 
oud is dan kan het dus best slim 
zijn om deze nu te vervangen. De 
nieuwe ketel zal dan zeker een 
jaar of 20 meegaan.” Is uw cv-
installatie toe aan een nieuwe ke-
tel of wilt u uw ketel ook jaarlijks 
vakkundig laten onderhouden? 
Neem dan contact op met Smit CV 
Techniek en Gasservice Drenthe, 
dat kan telefonisch of door het 
sturen van een WhatsApp bericht.  

Smit CV Techniek en Gasservice 
Drenthe 
Oeverzwaluw 6  |  Emmen
Tel: 0591 – 63 35 33 
Mobiel: 06 – 218 606 52  
www.smitcvtechniek.nl 
Email: info@smitcvtechniek.nl 
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Beter slapen op een bed van Bosma Bedden
Bosma Bedden ontzorgt haar klanten volledig 
EMMEN - Bedden en matrassen kun je bij 
wijze van spreken bijna op elke hoek van 
de straat kopen. Er is in Emmen en wijde 
omgeving met Bosma Bedden echter maar 
één Beddenspeciaalzaak. Al meer dan 
zestig jaar is Bosma Bedden hét adres voor 
een kwaliteitsbed- en matras voor een 
goede prijs.
 
Beter slapen
Bosma Bedden ontzorgt haar klanten op 
alle mogelijke manieren. Zo worden oude 
bedden en ledikanten gedemonteerd en 
samen met oude matrassen afgevoerd. 
Nieuwe bedden worden uiteraard 
gemonteerd en op de juiste plek in de 
slaapkamer geplaatst. ‘Deze service 
bieden we overigens altijd al. Ons doel is 
dat mensen beter slapen op een bed van 
Bosma Bedden.’
 
Bekende merken
‘Een verkeerd geadviseerd matras kan 
al snel zorgen voor slaapproblemen 
en rugpijn’, weet Bosma. ‘Dat mag niet 
gebeuren, vinden wij. Daarom verkopen wij 
in onze winkel ook alleen maar bekende 
merken zoals Caresse boxspringbedden 
en ons eigen exclusieve huismerk Royal 
Dreams. Bovendien zijn we gespecialiseerd 
in Tempur matrassen. Bewezen kwaliteit 
voor een gezonde nachtrust.’

Bosma Bedden in Emmen heeft in de 
afgelopen zestig jaar een groot tevreden 
klantenbestand opgebouwd. ‘Heel 
veel klanten komen dan ook bij ons 
terug. Zij zien ons als een vertrouwd en 
voordelig adres met uitstekende prijs– en 

kwaliteitsverhoudingen en met verstand 
van alles wat met slapen te maken heeft.’
 
Familiebedrijf
Bosma Bedden is in al die jaren een 
familiebedrijf gebleven, waar persoonlijk 
en vakkundig advies hoog in het vaandel 
staat. In de ruime showroom is alles te 
vinden voor op de slaapkamer zoals 
seniorenbedden, kasten, dekbedden, 
kussens, matrassen, beddengoed en 
natuurlijk boxspringbedden. 

Bosma Bedden heeft daarnaast een 
eigen service- en montagedienst. ‘Op 
elke aanschaf bieden wij onze unieke 
slaapgarantie.’

Slapen is van vitaal belang
Als geen ander weet Bosma Bedden in 
Emmen dat slapen van vitaal belang is. 
Een goede nachtrust is nodig om de dag 
uitgerust en vol energie te beginnen. Dat 
daarvoor een goed bed onontbeerlijk is 
mag duidelijk zijn. ‘Een gezonde slaap is 
nodig om overdag goed te functioneren’, 
zegt Gerrie Bosma. Door de jarenlange 
ervaring, al meer dan zestig jaar, is Bosma 
Bedden een bewezen goed adres als het op 
slapen aankomt
 
Proberen hoe een bed ligt
Als mondige mensen hebben we 
tegenwoordig overal verstand van, maar 
bij een goed bed komt meer kijken dan 

een advertentie op Facebook. Bij Bosma 
Bedden kun je proberen hoe een bed ligt. 
En ben je niet tevreden over je matras, dan 
bestaat ook nog eens de mogelijkheid tot 
omruilen.’Wij vinden dat normaal. Slapen 
doe je meer dan een derde deel van je 
leven. Juist daarom is een goed bed van 
vitaal belang. Je zit toch ook niet de hele 
dag op een houten stoel? Of je oud bent of 
jong, iedereen wil lekker kunnen slapen en 
dat doe je het liefst op een goed bed. Wij 
hebben heel veel keus. Kom eens een kijkje 
nemen in onze winkel.’

Bosma Bedden is gevestigd aan de 
Nijbracht 84A in Emmen. Telefoon: 0591 - 
64 83 28. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Akkervarken in Valthermond: ook het adres voor kerstpakketten en geschenken

Akkervarkens hebben het goed in Valthermond!
Ooit zag ze onderweg als kleine Claudia een vrachtwagens vol met varkens. Toen ze 
uitleg van haar ouders kreeg waar de varkens naar toe gebracht werden en hoe ze 
opgegroeid waren, besloot ze meteen om nooit meer vlees te eten. Dat wil niet zeggen 
dat ze iets tegen het houden van dieren voor vlees heeft, want dat doet ze met Akker-
varken nu zelf ook. Deze akkervarkens hebben echter heel goed in Valthermond, waar 
ze een goed leven leiden en erg nuttig zijn voor ze uiteindelijk naar de slacht gaan. ‘Kijk 
je naar varkens die voor de slacht gehouden worden, dan zie je dat ze vaak niet ouder 
dan een half jaar oud worden. Voor biologische varkens is dat zeven maanden. Onze 
akkervarkens leven twee jaar, soms nog langer’, vertelt Claudia, die samen met collega 
Willem Hempen van Akkervarken in Valthermond écht iets moois gemaakt heeft.

Langer leven
De 230 akkervarkens in Valthermond 
worden verhuurd aan gemeentes, collega 
boeren en particulieren. De varkens blijken 
namelijk als geen ander in staat om te wer-
ken in de natuur en bermen vrij te maken 
van bijvoorbeeld de Reuze Berenklauw en 
de Japanse Duizendknoop. De Berenklauw 
eten ze met wortel en al op en de Japanse 
Duizendknoop putten ze uit. De varkens 
vinden hun werk prachtig, het woelen zit 
in hun natuur. Ze groeien in een natuurlijk 
tempo. Ze krijgen heel veel beweging en 
scharrelen voor een deel hun eigen kostje 
bij elkaar’, zet Claudia. 

Schoolreisjes en familiefeestjes
Claudia en Willem kunnen uren praten over 
hun Akkervarkens, varkens die ze slimmer 
noemt dan honden. ‘Je kunt ze echt van 
alles leren’, vertelt ze. Het Noorderdiep 
in Valthermond, waar Akkervarken geves-
tigd is, is ondertussen een plaats die door 
steeds meer mensen gevonden wordt. Kin-
deren kunnen er een feestje vieren, het is 
een prima adres voor schoolreisjes, terwijl 
het ook voor familiedagen een prachtige 

locatie is. En daarmee is nog slechts het 
topje van de ijsberg benoemd. ‘Mensen 
kunnen hier rondleidingen krijgen, we heb-
ben de voormalige melkstal omgebouwd 
tot een gezellige groepsruimte en we bie-
den ook een prachtige vergaderlocatie voor 
bedrijven’, zegt Van der Laan, die ook de 
mogelijkheid biedt om te picknicken tussen 
de alpaca’s. Voor al deze leuke activiteiten 
heeft Akkervarken een speciale activitei-
tenwebsite www.stoerbijdeboer.nl. 

Boerderijwinkel
Zeker de moeite waard is ook de gezellige 
boerderijwinkel, die elke donderdag en 
vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur gepend 
is en waar je op zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur terecht kunt. ‘Je kunt in onze 
winkel terecht voor varkensvlees, rund-
vlees en kip. We bieden verder streekpro-
ducten, biologische kaas en de leukste 
kerstpakketten en cadeaumanden voor be-
drijven & particulieren. Het is zeker in deze 
periode bijzonder de moeite waard om een 
bezoek te brengen aan onze winkel. Buiten 
openingstijden zijn wij ook op afspraak 
geopend.’ Het moge duidelijk zijn; het gaat 

prima met Akkervarken, ook al een locatie 
van waaruit cursussen varkens houden 
verzorgd worden. ‘Ik zie het als een hobby 
waarvan ik mijn beroep heb gemaakt. Het 
is wel hard werken, en dat zeven dagen per 
week. Daar hoor je ons zeker niet over kla-
gen, want het is ontzettend mooi om dieren 
op deze manier te houden. Als we zien dat 
de dieren het goed hebben dan kunnen wij 
ook genieten! Groter worden? Nee, dat is 
niet meteen een prioriteit. Juist het klein-
schalige is wat Willem en mij aanspreekt. 
En dat willen we graag zo houden. Natuur-
lijk zullen we wel steeds onderzoeken wat 

een aanvulling kan zijn op de activiteiten 
die we al organiseren, maar meer varkens 
en echt groter worden is voor ons geen 
doel op zich.’

Akkervarken is gevestigd aan het
Noorderdiep 592 in Valthermond. 

Je kunt telefonisch contact opnemen via 
06 - 52 13 52 01. Zie ook de websites 
akkervarken.nl en de activiteiten website 
www.stoerbijdeboer.nl. Arrangementen 
worden op afspraak ingepland.  
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Bedrijfspand kopen? Een goede zaak!
Kleine bedrijven hebben moeite om een geschikt 
bedrijfspand in de buurt te vinden. Dat blijkt uit een on-
derzoek onder 450 Zelfstandig Adviseurs van RegioBank. 
Ondernemers oriënteren zich vooral op een huurpand. De 
oplossing: kopen?

Er lijkt in Nederland een 
tekort aan bedrijfsruim-
tes voor kleine bedrijven. 

Maar liefst 80% van de 
adviseurs geeft aan dit te 
herkennen in hun buurt. 

Volgens het CBS loopt het 
aantal zelfstandigen met en 
zonder personeel inmiddels 
richting de anderhalf mil-
joen. Deze kleine bedrijven 
hebben allemaal een plek 
nodig om te werken, het 
liefst dicht bij huis. In som-
mige gemeenten bestaat 
het aanbod van zakelijk 

vastgoed maar voor een 
aantal procent uit kleine be-
drijfsruimtes. En de kleine 
bedrijfsruimtes die er zijn, 
voldoen vaak niet aan de 
eisen van deze tijd.

Huren, een bewuste keuze?
Naast het tekort aan 
geschikte panden is er 

nog een probleem voor 
kleine ondernemers: de 
meeste bedrijfsruimtes in 
Nederland zijn huurpanden. 
Volgens cijfers van Com-
pany Info, leverancier van 
bedrijfsinformatie, huurt 
70% van de kleine bedrij-
ven een bedrijfspand. Dat 
kan een bewuste keuze 

zijn van de ondernemer. 
Maar, ruim de helft van de 
Zelfstandig Adviseurs geeft 
aan dat er ook veel ondui-
delijkheid bij ondernemers 
is over de mogelijkheden 
om te kopen. 

Zorgen om huurverhoging
Ondernemers die een 
pand huren, hebben een 
grote zorg: de jaarlijkse 
huurverhoging. Door de 
naweeën van de corona-
crisis, de hoge inflatie, de 
gestegen energieprijzen en 
het personeelstekort komt 
deze verhoging nu niet uit. 
Daarmee komen veel kleine 
ondernemers in de proble-
men.

Kopen is ook een optie
Veel ondernemers reali-
seren zich niet dat ze ook 
een bedrijfsruimte kunnen 
kopen, blijkt uit het onder-
zoek onder de Zelfstandig 
Adviseurs.

“En degenen die in de 
markt zijn om een pand in 
de buurt te kopen, hebben 
moeite er een te vinden. 
Dat is zorgelijk, want lokale 
ondernemers helpen de 
buurt vooruit. Als de bakker 
in de buurt blijft, blijft de 
groentewinkel ook”, zegt 
Bennie Heller, Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank in 
Klazienaveen en Schoone-
beek.

Voordelen van kopen
Of een ondernemer beter 
een pand kan kopen of 
huren hangt af van de 
persoonlijke situatie en 
de ontwikkelingen in de 
markt. Beide hebben voor- 
als nadelen. Hoewel de 
hypotheekrente stijgt kan 
het kopen van een eigen 
pand voor (kleine) onderne-
mers financiële voordelen 
bieden. Ze gooien niet meer 
maandelijks hun steeds ho-
ger wordende huur weg. En 
als de hypotheek is afgelost 
is het pand van henzelf, en 
kunnen ze hun vastgoed 
bij verkoop gebruiken als 
pensioenvoorziening. Iets 
waar het bij kleine onderne-
mers en zzp’ers nogal eens 
aan schort.

Advies ondernemers
Maar ja, hoe zet je de eerste 
stap? RegioBank roept on-
dernemers op zich goed te 
(laten) informeren. Bijvoor-
beeld bij RegioBank. De 
Zelfstandig Adviseurs van 
de bank kennen de regio 
op hun duimpje, hebben 
hart voor hun omgeving en 
zijn zelf óók ondernemer. 
Ondernemers die op zoek 
zijn naar een bedrijfspand 
kunnen samen met de 
adviseur ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn. Wel-
licht blijkt kopen wel een 
goede zaak.
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De Cocon in Emmen een plek waar iedereen zich 
thuis moet voelen
Als u uw dag op een prettige manier wilt doorbrengen en 
u wilt graag onder de mensen blijven, samen koffiedrin-
ken, bewegen, spelletjes doen, of de krant lezen? Dan 
bent u daarvoor bij De Cocon in Emmen aan het juiste 
adres. De Cocon is gelegen aan het Marktplein in het 
hartje van Emmen Centrum en is al zeventien jaar het 
adres voor activiteiten waarbij u andere mensen kunt ont-
moeten die ook graag in contact komen met anderen.

John van Vondel, is bestuurs-coördinator en al bijna negen 
jaar aan De Cocon verbonden. “Wij zijn een stichting die in 
2004 is opgericht met als doel iedereen een plek te bieden 
waar ze welkom zijn en zich prettig moeten kunnen voe-
len”. De eerste activiteiten werden zeventien jaar geleden 
georganiseerd in een gebouw aan de Monetpassage. Al 
gauw bleek deze ruimte niet geschikt te zijn en verhuisde 
De Cocon naar het Marktplein in 2010. Een ideale plek vol-
gens van Vondel al is het soms te klein om alle activiteiten 
die er worden georganiseerd te kunnen huisvesten.

Dat er veel eenzaamheid onder de mensen is ziet het 
bestuur en de vrijwilligers van De Cocon dagelijks. “Iedere 
dag merken we weer opnieuw dat er veel eenzaamheid 
is onder de mensen iets wat de laatste jaren enorm is 
toegenomen. Als De Cocon zijn wij laagdrempelig waar 
iedereen zo naar binnen kan lopen voor een kop koffie een 
goed gesprek of voor één voor de vele activiteiten die wij 
aanbieden”. 1 op de 10 volwassenen in Nederland voelt 
zich volgens cijfers van het CBS sterk eenzaam en 1 op 
de 3 heeft er weleens last van. Van de 75-plussers kampt 
meer dan de helft met eenzaamheid. Met elkaar kunnen we 
hier volgens van Vondel iets aan doen.

De Cocon biedt een ruime keuze aan van diverse activitei-
ten. Dit varieert van klaverjassen tot tekenen/schilderen 
en van handwerken tot yoga en gymnastiek. Maar ook voor 
vragen over de computer, laptop of mobiele telefoon is 
er iedere eerste dinsdagmorgen van de maand een gratis 

inloopspreekuur van tien tot twaalf uur. Daarnaast is er 
iedere derde zondag van de maand live muziek en tijdens 
een koopzondag is er koffie met gebak in de aanbieding. 
John van Vondel: “Dé eenzaamheid oplossen, dat kan 
niemand. Maar als De Cocon kunnen wij wel iets doen om 
de eenzaamheid van een ander te doorbreken. Ik vind het 
hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich hier-
voor iedere dag inzetten om dit tot een succes te maken en 
zonder onze vrijwilligers zou dit onmogelijk zijn”.

U kunt dagelijks bij De Cocon aan het Marktplein naar bin-
nen lopen voor een goed gesprek, kop koffie, een drankje, 
snack of een heerlijke grootmoeders-gehaktbal uit de jus. 

Verder worden er regelmatig activiteiten in het weekend 
georganiseerd zoals een workshop, bingo, lezing etc. Wilt 
u graag van alles op de hoogte blijven? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief dit kan bij de balie of via 
de website www.decocon-emmen.nl. Of  u kunt ons volgen 
op Facebook. 

De Cocon is op maandag geopend van 13:00-17:00 uur, 
dinsdag tot en met vrijdag van 10:00-17:00 uur,  
op zaterdag alleen geopend bij bijzondere activiteiten  
en op zondag van 14:00-17:00 uur. 
(RegioMagazine / Martin Zaagman)
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Bentum Dragtstra Makelaars in Emmen
Heerlijk wonen in appartementencomplex Sterrenkamp

Op de allermooiste locatie in het centrum 
van Emmen, op de plaats van de oude 
bibliotheek, wordt een modern apparte-
mentencomplex gerealiseerd. Het complex 
zal de naam Sterrenkamp gaan dragen. ‘Als 
je op een heerlijke plek in het centrum van 
Emmen wilt wonen, dan is dit een unieke 
kans’, vertelt Ina Jongbloed van Bentum 
Dragtstra Makelaars in Emmen.

Tien appartementen op een heel
bijzondere plek
Het huidige gebouw, waar Bentum 
Dragtstra Makelaars zelf ook is gevestigd is, 
zal worden gesloopt. ‘Er komen tien appar-
tementen beschikbaar op een heel bijzon-
dere plek in het centrum met alle voorzie-
ningen in de buurt. Het complex zal drie 
verdiepingen krijgen en de appartementen 
hebben elk een oppervlakte van tussen de 
116 en 123 vierkante meter. Het complex 
zal als het ware bestaan uit twee gebouwen 
die met een tussenruimte – waar de entree, 
de trap en de lift een plaats krijgen - met 
elkaar verbonden zullen worden’, zegt Ina.

Twee slaapkamers en extreem zuinig
Alle appartementen zijn uitgerust met twee 
slaapkamers. ‘Bovendien zullen de ap-
partementen extreem zuinig worden met 
onder meer een warmtepomp, zonnepa-
nelen, triple glas en een perfecte isolatie. 
’Alle appartementen krijgen bovendien een 
individuele grondboring voor de warmte-
pomp’, weet Ina. Het is de bedoeling dat er 

in 2023 gestart zal worden met de bouw 
van het appartementencomplex. Wanneer 
dat precies is, is uiteraard afhankelijk van 
de voortgang van de verkoop van de tien 
appartementen.

Neem contact op met Bentum Dragtstra 
Makelaars in Emmen
Heb jij interesse om straks in het centrum 

van Emmen te gaan wonen? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met Bentum Dragtstra Makelaars in 
Emmen. Dit kan telefonisch
 (0591 - 61 44 22), via WhatsApp 
(06 - 51 35 34 38) of per 
e-mail: emmen@bentumdragtstra.nl
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Pat Makelaardij Schoonebeek, servicegericht én 
van alle markten thuis  
Door Miranda Wolters
Pat Makelaardij is al sinds 2009 gevestigd aan de Burgemeester Osselaan in Schoone-
beek en Ruud Pat en zijn team zetten al hun kennis en ervaring op het gebied van ver-
koop, aankoop en taxaties iedere dag weer met heel veel plezier in om uw woning voor 
u te verkopen, uw droomhuis te vinden of de juiste waardebepaling van uw (toekom-
stige) woning voor u op papier te zetten. 

“Als team hebben we bij elkaar opgeteld 
al meer dan 40 jaar ervaring op de huizen-
markt in Zuidoost Drenthe”, vertelt Ruud, 
oprichter en eigenaar van het makelaar-
skantoor. “Ik run het kantoor namelijk 
niet alleen maar wordt ondersteund door 
Maranta en Marije. Een klein team en dat 
zorgt ervoor dat we allemaal weten wie 
onze klanten zijn en we dus ook altijd 
weten wat er speelt. Er is altijd iemand van 
ons aanwezig en we zijn dus altijd bereik-
baar. Laagdrempelig en persoonlijk, dat zijn 
de belangrijkste eigenschappen van ons 
makelaarskantoor.”

Huidige huizenmarkt
De huidige huizenmarkt is gerust uniek te 
noemen volgens Ruud. “Was de hypotheek-
rente een tijd terug nog ontzettend laag, 
nu de inflatie stijgt geldt dat ook voor de 
hypotheekrentes. Die rente bedraagt op dit 
moment zo’n 5 procent maar ik verwacht 
dat deze nog wel iets verder zou kunnen 
stijgen. Men probeert de enorme inflatie 
toch wat te beteugelen door hogere rentes 
te hanteren waardoor deze uiteindelijk 
weer zou moeten dalen. Dat lukt tot nu toe 
maar tot op zekere hoogte.” Volgens Ruud 
speelt ook de onrust op de energiemarkt en 
de oorlog in Oekraïne een rol in de huidige 
huizenmarkt, men is de laatste tijd nog 
voorzichtiger geworden als het om de ver-

koop of aankoop van een woning gaat. Men 
wil voorkomen dat de woning niet verkocht 
raakt en er sprake zal zijn van dubbele las-
ten en kopers zijn soms ook onzeker over 
de toekomst. “Feit is echter wel dat er nog 
steeds woningen zijn die heel courant zijn 
en die dus snel verkopen, het gaat dan om 
woningen met een aankoopprijs tot circa 
vier ton”, aldus Ruud. “Deze worden over 
het algemeen nog altijd boven de vraag-
prijs verkocht. De prijzen van woningen 
dalen in onze regio nog steeds niet en er 
zijn nog altijd te weinig woningen om aan 
de vraag te voldoen, de druk op de woning-
markt blijft voorlopig dus gewoon.” 

Verwend door de rentes van de afgelopen 
tijd
De extreem lage hypotheekrentes van de 
afgelopen tijd hebben er eigenlijk voor 
gezorgd dat men wat ‘verwend’ is geraakt. 
Geld lenen voor een huis was de afgelo-
pen jaren immers nog nooit zo goedkoop. 
Ondanks de hogere rente van nu staan we 
er volgens Ruud nog altijd goed voor, we 
moeten gewoon wennen aan de hogere 
tarieven. Vergeleken met de rentes in de 
jaren die achter ons liggen is het renteni-
veau van nu heel normaal. Het belangrijk-
ste advies dat Ruud op dit moment aan al 
zijn klanten geeft, kopers en verkopers, is 
dan ook om ervoor te zorgen dat men altijd 

de meest actuele info over de financiële 
situatie beschikt op het moment dat men 
op zoek gaat naar een woning of de huidige 
woning wil verkopen. Voor kopers geldt 
daarbij het advies om een aankoopmake-
laar in de arm te nemen, hij of zij kent de 
markt en de waardes van woningen en dat 
maakt de zoektocht een stuk gemakkelijker. 
Tip die Ruud aan verkopers wil geven is 
vooral om niet met vragen te blijven zitten, 
als u uw woning voor veel geld kunt ver-
kopen betekent dat op dit moment ook dat 
u waarschijnlijk ook een hoge prijs betaalt 
voor uw nieuwe woning. “Echt belangrijk 
daarbij is dat men een goede en betrouw-
bare makelaar in de arm neemt, hij of zij 

verdient zichzelf echt terug”, zegt Ruud tot 
besluit. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
aanbod van Pat Makelaardij of wilt u meer 
weten over het kopen, verkopen of laten 
taxeren van de woning? Neem dan contact 
met hen op voor meer informatie of een 
vrijblijvend adviesgesprek!

Pat Makelaardij
Burgemeester Osselaan 9
Schoonebeek
Tel: 0524 – 531030
www.patmakelaardij.nl
Email: info@patmakelaardij.nl
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Maxi Wax in Emmen: al jaren 
een begrip in de regio

Wie kent niet Maxi Wax in Emmen? Iedereen toch? ‘Nou, nog steeds komen hier mensen 
die nooit eerder geweest zijn hoor’, lacht Jef Schulte van Maxi Wax. ‘Maar toegegeven, 
we zijn een begrip in de regio en het loopt op rolletjes hier.’ Omdat Schulte iemand is 
die toch maar moeilijk stil kan zitten en voor wie geen berg te hoog lijkt, kun je er sinds 
enige tijd via goedkoopbusvervoer.nl ook busjes en kleine vrachtwagens huren. ‘We 
doen dit er sinds twee jaar bij en ook dit loopt eigenlijk als een trein’, zegt Schulte, die 
samen met kompaan Arnoud Wittendorp Maxi Wax runt. 

De schoonste met de meeste service
Dat er nog steeds mensen komen die niet 
eerder geweest zijn, heeft volgens Schulte 
zeker ook te maken met het feit dat mensen 
meer denken om het milieu. ‘En bij ons 
wordt de auto op een zeer milieuvrien-
delijke wijze gewassen namelijk’, weet 
Schulte. ‘We noemen ons niet voor niets de 
schoonste met de meeste service.’ Bij Maxi 
Wax wordt gebruik gemaakt van de nieuw-
ste technieken in de carwash branche. 
Je kunt in Emmen ook altijd zelf de auto 
wassen in een van de wasboxen, waar je 
zowel contant als met de pin kunt betalen. 
‘We hebben ook een wasbox speciaal voor 
caravans en campers’, vertelt Schulte. ‘Deze 
box heeft aan beide kanten een verhoogde 
loopbrug, waardoor je overal lekker gemak-
kelijk bij kunt. Bovendien kun je werken 
met verlengde wasborstels.’

360 dagen per jaar geopend
Wie dus een schone auto, caravan of cam-
per wil, die doet er verstandig aan om een 
bezoek te brengen aan de Phileas Fogg-
straat 26A in Emmen. ‘We proberen het de 
mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Wat we wel zien, is dat de piek die hier 
vaak op zaterdag was, wat is afgenomen. 
Het is nu wat beter verspreid over de week. 
Dat heeft wellicht te maken met het feit 
dat meer en meer mensen thuis werken en 
hun tijd dus anders indelen’, zegt Schulte, 
die met Maxi Wax liefst 360 dagen per jaar 
geopend is. 

Maxi Wax is gevestigd aan de Phileas 
Foggstraat 26A in Emmen. Het bedrijf is 
telefonisch bereikbaar via 0591-633445. 
Zie ook de website www.maxiwax.nl

Autobedrijf Postema: kwaliteit 
voor een zeer lage prijs 
‘Wij bewijzen dat kwaliteit 
niet altijd duur hoeft te zijn’

Ben jij op zoek naar een betaalbare oc-
casion of wil jij jouw auto voor een zeer 
betaalbare prijs laten onderhouden en 
repareren? Doe dan zaken met Autobedrijf 
Postema in Emmen. ‘Het is allemaal al 
duur genoeg’, zegt Atilla Balogh. ‘Om die 
reden  geven wij altijd tien procent korting 
op universele onderdelen en de gemaakte 
uren. Je kunt gewoon nergens anders zo 
goedkoop jouw auto laten repareren’, zegt 
Balogh. 

Lage prijs en ervaren vakmensen
Atilla Balogh nam Autobedrijf Postema in 
2010 over. ‘De voornaamste reden waarom 
steeds meer mensen voor ons kiezen is de 
prijs. En dat is ook logisch, want het leven is 
al duur genoeg. Bovendien werken we hier 
met uitstekende vakmensen.  Wij bewijzen 
dus dat kwaliteit niet altijd heel duur hoeft 
te zijn. Ondertussen zijn we specialist in 
Alfa Romeo, Fiat en Peugeot’, zegt Balogh. 

Op zoek naar jouw droomauto
Ook voor een betaalbare tweedehands 
auto ben je bij Autobedrijf Postema op het 
beste adres. ‘Verder zijn we specialist in 
auto-tuning en kun je hier een autoambu-
lance huren. We kunnen mensen dus op 
een zeer breed terrein van dienst zijn.  
We kunnen ook gericht op zoek gaan naar 
jouw droomauto. Heb je speciale wensen, 
maak die bij ons kenbaar. Wij kennen  
namelijk veel mensen en kunnen  

heel gericht op zoek gaan naar jouw 
droomauto.’

Persoonlijk contact
‘Er is geen enkele andere garage die nog 
voor 37,50 euro per uur aan een auto sleu-
telt. Wij doen dat dus wel.  Om die reden 
weten steeds meer mensen ons te vinden 
en daar zijn we natuurlijk blij mee. Wij zijn 
overigens een bedrijf dat nog waarde hecht 
aan persoonlijk contact. Natuurlijk kun je 
ons gewoon mailen en hebben we een 
duidelijke website, je kunt ons daarnaast 
altijd bellen om een afspraak te maken’, 
besluit Balogh. 

Autobedrijf Postema is gevestigd aan de 
Olivier van Noortstraat 13 in Emmen. Je 
kunt Autobedrijf Postema telefonisch berei-
ken via 0591-633259. Zie ook de website 
www.postema-autos.nl. (RegioMagazine/
Vincent Muskee)
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Auto van Dijk in Klazienaveen
Al 35 jaar een begrip in de regio

Ben je op zoek naar een goede en betrouwbare occasion of  bedrijfswagen én een 
geschikt adres voor onderhoud en reparatie van jouw auto? Dan is het zeer verstandig 
om zaken te doen met Auto van Dijk in Klazienaveen. De service die Van Dijk kan bieden 
is ongekend. Denk alleen maar eens aan de gratis mobiliteitsgarantie die je krijgt als je 
een auto bij Auto van Dijk koopt. Met deze garantie ben je verzekerd van een jaar lang 
pechhulp door heel Europa. ‘We zijn een zeer betrouwbare occasion dealer die auto’s 
voor internetprijzen biedt’, vertelt Maurice van Dijk. 

Ouderwetse kwaliteit voor een moderne 
internetprijs
Ouderwetse kwaliteit voor een moderne 
internetprijs. Dat is wat Auto Van Dijk te 
bieden heeft. ‘Wij bieden alleen maar 
auto’s aan waarin we zelf ook zouden 
rijden’, zegt Van Dijk. Hoewel Auto Van Dijk 

geen verplichte afleverkosten rekent, kun 
je als je er een auto koopt wel kiezen voor 
drie afleverpakketten. Zo kun je bijvoor-
beeld kiezen voor het uitgebreide Bovag 
Garantie Pakket. De auto krijgt dan een 
grote onderhoudsbeurt, een nieuwe APK en 
zes maanden Bovag garantie. 

Uitstekende service
Kies je voor een occasion van Auto van Dijk 
in Klazienaveen, dan maak je een keuze uit 
volledig nagekeken auto’s die altijd op een 
eerlijke manier beschreven zijn. De prijs 
is scherp en transparant en de kilometers 
kloppen altijd. Dat betekent dus dat je bij 
Auto Van Dijk altijd precies weet wat je 
koopt. Ook voor onderhoud en reparatie 
ben je bij Van Dijk in Klazienaveen op pre-
cies het juiste adres. Je kunt er terecht voor 
APK, airco-service en voor een grote en een 
kleine onderhoudsbeurt. De auto kan er 
uitgelijnd worden en Van Dijk is eveneens 
het adres voor een bandenwissel en een 
seizoenscheck. Laat jij je auto repareren, 
dan is er een gratis leenauto beschikbaar, 
want ook service wordt in Klazienaveen 
met een hoofdletter geschreven.

Maak online een afspraak
Wil jij een afspraak maken bij Auto Van Dijk 
in Klazienaveen, dan kun je online en via 
de website gemakkelijk zelf een afspraak 
inplannen. Laat jij jouw auto  bij Van Dijk 
repareren, dan is altijd een Bovag werk-
plaatsgarantie van een jaar van kracht. En 
zo zijn er dus meer dan voldoende redenen 
om te kiezen voor de diensten en de uitste-
kende service die Auto Van Dijk je aan kan 
bieden.

Auto Van Dijk is gevestigd aan De Rigel 1 
in Klazienaveen en is telefonisch bereik-
baar via 0591-312258. 

Zie ook de website www.autovandijk.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Autoschade Oranjedorp in Emmen
Groot geworden door gewoon te blijven

Heb je schade aan de auto en wil je dat dit vakkundig gerepareerd wordt? Dan kun je maar beter zaken doen met 
Autoschade Oranjedorp. Het bedrijf blinkt al vanaf 1997 uit in klantvriendelijkheid en vakmanschap. ‘Ons succes? Dat 
is dat we hier gewoon doen en gewoon goed werk leveren. Wij nemen de klant serieus. We zijn al bijna 25 jaar actief 
en dus zullen we wel iets goed doen’, zegt eigenaar Hennie Lingenaar bescheiden. Wie een bezoek brengt aan Auto-
schade Oranjedorp ziet meteen dat je met een specialist te maken hebt. Dit alleen al door het groot aantal certificaten 
die er hangen.

Specialisten
Het vak is veranderd, zo beseft ook Lingenaar. ‘Het werk 
dat we nu doen is niet te vergelijken met de periode toen 
we het bedrijf begonnen. Het is nu een kwestie van voort-

durend bijscholen. Hier werken dan ook alleen maar speci-
alisten. Je hebt je te houden aan steeds meer protocollen 
en snijlijnen. Vroeger was dat anders. Dan kwam de expert 
langs en die zei ‘maak maar klaar’. 

Tegenwoordig komt er geen expert meer aan te pas. Wij 
stellen zelf de schade vaste en herstellen die. Vervolgens 
krijgen we eens per jaar een steekproef en moet je met 
documentatie aantonen dat je daadwerkelijk de werkzaam-
heden uitgevoerd hebt.’

Achterliggende schade
Ook de auto is veranderd. ‘De moderne auto heeft sneller 
achterliggende schade. Wij als specialist herkennen dat. 
Alleen al om die reden is het dus zeer verstandig om voor 
ons te kiezen. Stel je raakt een stoeprand. Volgens de voor-
schriften plaatsen wij dan een nieuw stuurhuis. Kies je niet 
voor een specialist, dan wordt alleen de zichtbare schade 
hersteld. Dan bestaat dus de kans dat als je later een keer 
op de snelweg rijdt de stuurbekrachtiging ineens uitvalt. 
En daar wil je natuurlijk niet aan denken.’

Duurzame onderneming
Autoschade Oranjedorp kun je gerust een duurzame 
onderneming noemen. Afval wordt er op verantwoorde 
wijze afgevoerd en materialen worden zo veel mogelijk 
hergebruik. Ook kun je schade aan de auto laten herstellen 
door groene onderdelen. En laat jij jouw auto in Emmen 
repareren, dan kun je een hybride leenauto mee naar huis 
krijgen. ‘We zijn een dealer erkend schadebedrijf voor de 
merken Toyota, Jeep, Nissan, Mazda, Alfa Romeo, Hyundai 
en Peugeot. Hier ben je echter met elk merk auto meer 
dan welkom’, vertelt Hennie. ‘Je wordt hier altijd goed en 
vriendelijk geholpen. Onze kernwaarden zijn klantvrien-
delijkheid en vakmanschap. Bovendien kunnen wij de 
volledige schadeafhandeling voor onze rekening nemen. 
De klant meldt alleen even de schade bij de verzekeraar, 
wij regelen vervolgens de rest.’

Autoschade Oranjedorp is gevestigd aan de Roald Amund-
senstraat 60 in Emmen en is telefonisch bereikbaar via 
0591 – 39 40 86. Zie ook www.autoschadeoranjedorp.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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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 A4 1.4 TFSI 150PK AUTOMAATSPORT 
S LINE EDITION 2XS-LINE.1STE

Vanaf €433 p/m

Benzine - 2017 - 87476 km

€25.650,-

HYUNDAI SANTA FE 2.4I 192PK GDI 4WD 
I-CATCHER 7P.PANO,AUTOMAAT,TREKH

Vanaf €489 p/m

Benzine - 2013 - 132707 km

€23.945,-

AUDI Q2 1.4 TFSI COD SPORT PRO 
LINE,NAV,CRUISE,TREKH!

Vanaf €455 p/m

Benzine - 2017 - 58307 km

€26.950,-

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180 123PK 
AMBITION,AUTOMAAT,AIRCO,CRUISE

Vanaf €286 p/m

Benzine - 2012 - 150227 km

€13.995,-

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

Vanaf €152 p/m

Benzine - 2015 - 111067 km

€7.450,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI BLUEMOTION 
HIGH EDITION, NAV, CRUISE, CLIMA

Vanaf €218 p/m

Benzine - 2013 - 102747 km

€10.650,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI HIGHLINE 
R,PANO, MASSAGE|ADAPTIVE CRUISE

Vanaf €455 p/m

Benzine - 2018 - 101860 km

€26.950,-

VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TSI 200PK 
HIGHLINE, DSG, LEER, PANO, DYNAUDIO

Vanaf €694 p/m

Benzine - 2015 - 131067 km

€33.945,-

OPEL CORSA 1.4 EDITION, AIRCO, 5DRS, 
1STE EIGENAAR

Vanaf €160 p/m

Benzine - 2016 - 85573 km

€9.450,-

PORSCHE CAYENNE 3.0 S E-HYBRID,LUCH
TVERING,PANO,LEER,NAV,21INCH,

Vanaf €1001 p/m

Benzine - 2015 - 157140 km

€48.950,-

PEUGEOT 2008 1.2 111PK AUTOMAAT, 
PURETECH BLUE LION,PARELMOERWIT,NAV

Vanaf €269 p/m

Benzine - 2017 - 133229 km

€15.950,-

TOYOTA RAV4 2.0 VVTI DYNAMIC 
2WD,TREKH,NAVI,CRUISE,APPLE CAR PLAY

Vanaf €279 p/m

Benzine - 2010 - 175751 km

€13.650,-
Excl. BTW

VW TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 
COMFORTLINE, NAV, 2XSCHUIFDR, AIRCO

Vanaf €335 p/m

Benzine - 2017 - 129573 km

€19.845,-
Exclusief BTW

SUZUKI SX4 1.6 4GRIP EXCLUSIVE,4X4,ECC
,TREKHAAK,DEALERONDERHOUDEN

Vanaf €111 p/m

Benzine - 2007 - 146097 km

€5.450,-

VOLKSWAGEN UP! 1.0 BMT UP! BEATS,AIR
CO,LMV,ALCANTARA,UNIEKE UITVOERING!

Benzine - 2017 - 95665 km

€10.995,-

MINI COUNTRYMAN 1.6 218PK JOHN 
COOPER WORKS ALL4 CHILI 

Vanaf €612 p/m

Benzine - 2016 - 60305 km

€29.945,-

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI AURA,AIRCO
CRUISE,DEALERONDERHOUDEN,TREKH

Vanaf €122 p/m

Benzine - 2011 - 141853 km

€5.950,-

AUDI A5 SPORTBACK 35 TFSI SPORT S-LINE 
EDITION,PANODAK,LED,MATRIX,

Vanaf €675 p/m

Benzine - 2020 - 84501 km

€39.950,-

MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE
SHOOTING BRAKE 45 AMG 4MATIC

Vanaf €817 p/m

Benzine - 2017 - 88139 km

€39.950,-

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

Vanaf €365 p/m

Benzine - 2017 - 128587 km

€17.850,-
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CarXpert ABS in Barger-Compascuum
‘En uiteindelijk beslist de vrouw over de kleur’

Het gaat prima met CarXpert ABS in Barger-Compascuum. De zaak heeft een uitstekende naam weten op te bouwen, 
onder meer door de service en de kwaliteit die geleverd wordt.  Monique AB heeft samen met partner Johan de lei-
ding. Ze vertelt graag over hun zaak en over de rol van de vrouw bij de keuze voor een auto. 

Bijlage De Autokrant
‘Waarom een artikel in De Autokrant van het RegioMaga-
zine?’, vraagt Monique zich hardop af. ‘Heel simpel. Als 
man en vrouw naar onze showroom komen, wordt er eerst 
even koffie gedronken. De wensen worden besproken en 
de mogelijkheden worden door ons aangereikt. Er wordt 
rond gekeken, rond gereden en rond gelopen. Even ach-
terin de auto zitten voor de beenruimte, in de kofferbak 
kijken of het kratje bier er in past of de kinderwagen en 
de boodschappen. Kan de hond mee? Of er wordt proef ge-
zeten op een scooter. En uiteindelijk beslist de vrouw over 
de kleur’, lacht Monique. 

‘Wij denken altijd mee’
Dan weer serieus. ‘Elke klant krijgt natuurlijk een kopje kof-
fie en de nodige aandacht. Wel hebben we leuke model-
len auto's en scooters die vrouwen meer aanspreken dan 
de stoere mannen. Bij een verkoopgesprek wordt altijd 
meegedacht over de functie waarvoor het voertuig voor 

gebruikt gaat worden. Worden er veel kilometers gemaakt? 
Gaan er kleine kinderen mee? Is het de tweede auto? 
Wordt de auto vervangen voor een scooter? Qua scooter; 
moet hij elektrisch zijn of benzine? Qua auto zijn er nog 
meer mogelijkheden toepasbaar. Soms wordt er zelfs een 
keuze, die de klant al in gedachten had, afgeraden om een 
functioneler model toe te lichten. Dit wordt doorgaans erg 
gewaardeerd’, weet Monique.

Altijd eerst offerte
‘In deze dure tijden zijn wij ons extra bewust van een goed 
oriënterend gesprek om met de klant de juiste beslissing 
te nemen’, vertelt Monique. ‘Dit geldt ook voor het onder-
houd aan het voertuig. Er wordt altijd eerst een offerte 
gemaakt en die wordt dan doorgesproken met de klant 
voor we beginnen. Duurt een reparatie langer dan is er een 
gratis leenauto beschikbaar of wordt de klant even naar 
huis gebracht’, zegt Monique. 

De opleiding voor EV specialist is onlangs in oktober 
afgerond, dus met de elektrische auto is men in Barger-
Compascuum ook van harte welkom. ‘Ook een idee om 
kosten te besparen is om een elektrische scooter aan te 
schaffen. Het onderhoud is nihil, tanken doe je vanuit het 
stopcontact, je betaalt geen wegenbelasting en de verze-
kering is slechts een paar tientjes. Een elektrische scooter 
heeft bovendien nooit startproblemen. Dat is in de winter 
wel zo fijn. De benzinescooter daarentegen is goedkoper in 
aanschaf, maar daar is wel degelijk onderhoud aan nodig. 
Gebruikte varianten zijn altijd op voorraad.

Technische dagbesteding
Kortom er is veel mogelijk. Een andere tak van ons be-
drijf is de technische dagbesteding voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Wilt u daar meer informatie 
over kijk dan even op de site www.carxpert-abs.nl. We zijn 
elke werkdag open van 08.00 tot 18.00 en zaterdag en in 
de avond op afspraak.’

www.carxpert-abs.nl
Verlengde Oosterdiep OZ 71 |  Barger-Compascuum
Tel: 0591 – 34 95 35  |  Mob: 06 – 20 01 77 68
Whatsapp: 06 – 12 72 75 46 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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DealerAuto’s in Emmen
Voor betaalbare kwaliteitsoccasions
Ben je op zoek naar een betaalbare kwa-
liteitsoccasion?  Dan doe je er verstandig 
aan om zaken te doen met DealerAuto’s in 
Emmen.  Daar vind je namelijk altijd een 
groot aanbod en ene steeds wisselend 
aanbod. De doorstroom is standaard hoog 
en dus blijft het zeer de moeite waard om 
het aanbod van DealerAuto’s te blijven 
checken. DealerAuto’s is met uitzondering 
van de maanden juli en augustus elke eer-
ste zondag van de maand open, van 11.00 
uur tot 17.00 uur. 

Al tien jaar het vertrouwde adres in  
Zuid Oost Drenthe
DealerAuto’s is al ruim tien jaar het ver-
trouwde adres in Zuid Oost Drenthe. Je 
vindt er jonge, gebruikte auto’s, waaronder 
ex-leaseauto’s met zeer lage kilometer-
standen. Bij de auto’s vind je de volledig 
aanwezige historie. Uiteraard beschikt 
DealerAuto’s over een volledig uitgeruste 
werkplaats. Je kunt er dus ook terecht voor 
onderhoud en reparatie. 

Altijd keuze uit 150 modellen
De voordelen van zaken doen met Dealer-
Auto’s? Die zijn echt legio. In alle gevallen 
is DealerAuto’s en zeer betrouwbare part-
ner en is het aangesloten bij de BOVAG.  Bij 
DealerAuto’s vind je uitsluitend occasions 
met de door de Stichting nationale Autopas 
gegarandeerde kilometerstanden. Ook 
vind je er uitsluitend dealer onderhouden 
kwaliteitsoccasions, vaak afkomstig van de 
eerste eigenaar.  

Bij DealerAuto’s heb je altijd keuze uit 150 
verschillende modellen en je vindt er in elk 
geval nooit schadeauto’s. Bij DealerAuto’s, 
een RDW-erkend bedrijf, staat klanttevre-
denheid altijd voorop. En zoals gezegd is 
sprake van een steeds wisselend aanbod 
met een zeer hoge doorstroom. 

Volledig uitgeruste werkplaats
DealerAuto’s beschikt over een volledig uit-
geruste werkplaats met de meest moderne 
apparatuur. De recensies die DealerAuto’s 
krijgt spreken ook al boekdelen. Omdat de 
onderneming in Emmen BOVAG-lid is, weet 
je zeker dat je te kiest voor een betrouw-
bare partner, dat je kiest voor kwaliteit en 
service. Ook de service die verleend wordt 

is gewoon uitstekend. Voldoende redenen 
dus om vooral zaken te doen met Dealer-
Auto’s in Emmen.

DealerAuto’s is gevestigd aan de Kapitein 
Nemostraat 34 in Emmen. DealerAuto’s 
is telefonisch te bereiken via 0591 - 63 
31 11. Zie ook de website dealerautos.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)

Autovakmeester de Jonge in
Emmer-Compascuum
‘Een tevreden klant is een trouwe klant’
Ben je op zoek naar een professionele vakman op het gebied van onderhoud en repa-
ratie van de auto? Dan is het verstandig om te kiezen voor de diensten van Autovak-
meester De Jonge in Emmer-Compascuum. ‘Wij doen wat we beloven en werken op 
een heel eerlijke en transparante manier’, zegt Marco de Jonge. Autovakmeester de 
Jonge weet zich op verschillende manieren te onderscheiden. Laat jij jouw auto er re-
pareren dan krijg je bijvoorbeeld standaard 24 maanden garantie op onderdelen en 
arbeid. ‘Wij doen er echt alles aan om de klant tevreden te stellen. Want wij weten 
dat een tevreden klant een trouwe klant is.’

Ook het adres voor camperonderhoud
Ook voor camperonderhoud ben je bij 
Autovakmeester de Jonge overigens op 
het juiste adres. Ondanks de professio-
naliteit, ademt Autovakmeester de Jonge 
nog de sfeer uit van een echte dorpsga-
rage. ‘Wij kennen de mensen goed en zijn 
altijd bereid iets extra’s voor ze te doen. 
We brengen mensen gewoon thuis of 
krijgen ze een leenfiets mee als de auto 
gerepareerd wordt bijvoorbeeld. Verder 
zijn we hier altijd eerlijk. Als iets niet kan, 
dan zeggen we dat ook. In onze ogen kom 
je met een open en eerlijke werkwijze 
het verst en we merken dat onze aanpak 
door de mensen gewaardeerd wordt’, laat 
Marco weten.

Stipt Polish Point
Autovakmeester de Jonge kan met alle 
merken auto’s prima uit de voeten. ‘We 
hebben hier bovendien een kenteken-
loket. Hier kan de auto meteen op naam 
gezet worden en evt. geschorst Ook dat is 
iets waar we ons mee onderscheiden. Ze-
ker op zaterdag wordt daar gretig gebruik 
van gemaakt’, zegt Marco trots. Uiteraard 

wordt er bij Autovakmeester de Jonge 
alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige 
materialen. ‘Wat verder nog goed is om te 
weten, is dat we ook verkooppunt zijn van 
Stipt Polish Point wat we verkopen omdat 
we er zelf goede ervaringen mee hebben. 
Alles is eerst door onszelf getest. Ook 
daarmee onderscheiden we ons nadruk-
kelijk ten opzichte van andere bedrijven. 
En natuurlijk kun je bij ons altijd een 
keuze maken uit een zeer mooi aanbod 
occasions’, vertelt Marco.

Service en een transparante werkwijze
Bij Autovakmeester de Jonge zullen ze 
zich de komende jaren blijven richten 
op de dingen die ze nu doen. Service 
en persoonlijke aandacht zijn en blijven 
daarmee erg belangrijk. ‘Het gaat prima 
hier. Onze agenda is mooi vol en we heb-
ben een mooie vaste klantenkring weten 
op te bouwen.’

Autovakmeester de Jonge is gevestigd aan 
het Hoofdkanaal Westzijde 113 en is
telefonisch bereikbaar via 0591-352204. 
Zie ook de website www.garagedejonge.nl
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Autoworld Van Boven:
‘Wij kennen onze klanten en gaan voor de beste 
serviceverlening’
Wie kent niet Autobedrijf Van Boven? Het bedrijf bestaat 
al ruim 75 jaar en is al meer dan 42 jaar officieel Suzuki 
dealer. ‘We zijn Suzuki dealer van het eerste uur en daar 
zijn we trots op’, vertelt Rosilde Van Boven. Ondertussen 
staat de derde generatie Van Boven aan het roer van het 
bedrijf in de vorm van Raymon en Rosilde. Broer en zus 
groeiden letterlijk op tussen de Suzuki’s.

Beste garageformule van Nederland
‘Bij ons werken echte vakmensen met het hart op de juiste 
plaats. Met ons team zetten wij ons met passie en plezier 
in voor onze klanten. Wij kennen onze klanten nog echt en 
staan voor de beste serviceverlening’, zegt Rosilde. Van Bo-
ven is aangesloten bij de Carprof formule, een formule die 
is uitgeroepen tot de beste garageformule van Nederland. 
‘Op die manier kunnen wij onze klanten extra veel voor-
deel bieden. Wij plegen onderhoud aan alle merken auto’s 
overigens. Bovendien zijn we Nexdrive gecertificeerd. Dat 
betekent dat we ook alle elektrische en hybride voertuigen 
kunnen onderhouden. Wij beschikken hier over de meest 
moderne apparatuur, onze software is altijd up-to-date 
en onze autotechnici worden voortdurend bijgeschoold’, 
vertelt Rosilde. 

24 maanden garantie en gratis pechhulp met Europa dek-
king
Kies je voor de diensten van Van Boven, dan krijg je 
liefst 24 maanden garantie op reparaties en arbeidsloon. 
Bovendien krijg je 24/7 Europese pechhulp als je kiest 
voor een onderhoudsbeurt. ‘Kies je voor ons, dan behoud 
je bovendien de fabrieksgarantie terwijl je ook zekerheid 
hebt dat wij altijd gebruik maken van A-merk onderdelen 
van originele kwaliteit. Voor we voor klanten aan de slag 
gaan, krijgen ze van ons altijd eerst een heldere prijsop-
gave. Zo voorkomen we dat ze achteraf voor onaangename 

verrassingen komen te staan. ‘Wat zeker ook de moeite 
waard is, is onze winterinspectie. Je kunt jouw auto bij ons 
laten controleren voor slechts 14,95 euro. Zo weet je zeker 
dat jouw auto straks klaar is voor sneeuw, ijzel en winterse 
buien.’ Je kunt bij Van Boven ook prima een occasion aan-
schaffen. ‘Koop je bij ons een betrouwbare occasion, dan 

kun je rekenen op 24 maanden garante en een jaar lang 
gratis pechhulp met Europa dekking’, besluit Rosilde. 

Autoworld Van Boven is gevestigd aan de Phileas Foggs-
traat 10 in Emmen en is telefonisch bereikbaar via 0591-
618128. Zie ook www.van-boven.nl
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Autobedrijf Gerdes in Klazienaveen
Voor het totale onderhoud van de auto
Het is een grote misvatting 
om te denken dat je bij Au-
tobedrijf Gerdes in Klaziena-
veen alleen terecht kunt voor 
het kopen van een goede 
occasion. Het is namelijk 
ook hét adres voor het totale 
onderhoud van de auto. ‘Ook 
voor gewoon een APK kun je 
hier dus prima terecht’, zegt 
Harold Gerdes. Bij Autobedrijf Gerdes beschikt men over een uitstekende werkplaats, 
waar je behalve voor onderhoud en reparatie en APK onder meer terecht kunt voor 
aircoservice, bandenservice, storingsdiagnose en automaatbak spoelen.

RDW erkende onderneming
Autobedrijf Gerdes staat er uitstekend op. 
Zo is Gerdes in het bezit van het Bovag 
keurmerk en is het een RDW erkende 
onderneming. Verder werkt men bij Gerdes 
met Bosch-Bis. Het zijn kenmerken van een 
bedrijf die de zaken gewoon goed voor 
elkaar heeft. ’Wij denken altijd mee met de 
klant en hebben een mooie en grote klan-
tenkring opgebouwd’, zegt Gerdes. ‘Onze 
service is groot. Moet de auto gerepareerd 
worden, dan bieden we een gratis leenauto 
tegen brandstofkosten bijvoorbeeld of we 
halen en brengen je gewoon. We willen 
onze klanten net dat beetje extra’s bieden 
en willen het onze klanten bovendien zo 
gemakkelijk mogelijk maken.’

Speciale app voor de klanten
Bij Autobedrijf Gerdes kun je via de website 
gemakkelijk en online een afspraak maken. 
Bovendien kun je gebruik maken van ene 
speciale app, die je via de website van 
Autobedrijf Gerdes kunt downloaden. Ook 
het aanbod occasions is zeer divers te 

noemen. ‘We hebben de wat goedkopere 
gebruikte auto tot aan occasions van zo’n 
15.000 euro. Dat betekent dus dat iedereen 
hier voor een prima gebruikte auto terecht 
kan. Op onze gebruikte auto’s krijg je altijd 
Bovag garantie. Bij ons weet je dus altijd 
wat je koopt’, zegt Gerdes.

In het centrum van Klazienaveen
Gerdes is tevreden over hoe zijn bedrijf 
functioneert. Hij is trots op de vaste klan-
tenkring en ook op de locatie, mooi in het 
centrum van Klazienaveen. ‘Omdat je vanaf 
de straat niet ziet dat we ook een uitgebrei-
de werkplaats hebben, denken mensen nog 
wel eens dat we alleen auto’s verkopen. Dat 
is dus nadrukkelijk niet het geval’, besluit 
Gerdes.

Autobedrijf Gerdes is gevestigd aan het 
Mr. Ovingkanaal OZ 1A in Klazienaveen 
en is telefonisch bereikbaar via 
0591 - 31 24 20. Zie ook de website 
www.autobedrijfgerdes.nl
(RegioMagazine/Vincent Muskee)

Car Cleaning Joldersma in Emmen:
‘We willen de beste van Emmen worden’
Als jij je auto echt weer als nieuw wilt hebben, dan kun je prima een bezoek brengen 
aan Car Cleaning Joldersma in Emmen. Het bedrijf bestaat sinds 2020. Jordi Joldersma 
heeft de wind ondertussen goed in de zeilen. ‘We hebben het heel erg druk. Toen ik 
mijn bedrijf begon heb ik gezegd dat ik de beste van Emmen wilde worden. Die doel-
stelling staat nog steeds en ik dat we op de goede weg zijn’, zegt Joldersma.

Voor de zakelijke en particuliere markt
Zowel de zakelijke als de particuliere markt 
kan terecht aan de Pieter de Keyserstraat 
21 in Emmen. Bij Car Cleaning Joldersma 
kan zowel het interieur als het exterieur op 
de beste manier gereinigd worden. ‘Waar 
we vooral voor staan is kwaliteit.  Wat 
we hier doen, gebeurt gewoon goed. Het 
resultaat blijft bovendien voor een langere 
periode goed. Wij doen altijd een paar 
stapjes extra voor onze klanten en streven 
langdurige kwaliteit na’, vertelt Jordi.

Specialistisch werk
Bij Car Cleaning Joldersma is men voort-
durend in beweging. Zo richt het zich 
tegenwoordig ook op het aanbrengen van 
coatings. ‘Daar kwam steeds meer vraag 
naar. Nadat we de auto gepolijst hebben, 
brengen we een coating aan. Het resultaat 
is verbluffend. Kies je voor onze coatings, 
dan hef jij jouw auto amper nog te wassen 
en  kies je echt voor langdurige kwaliteit. 
De coating doet zijn werk, ook na een aan-
tal wasbeurten van de auto’, weet Jolders-
ma, die ondertussen met zijn bedrijf toch 
al bekend staat om het zeer specialistische 
werk dat uitgevoerd wordt. 

Kwaliteit blijven leveren
Ook voor een rookbehandeling van de auto 
ben je bij Car Cleaning Joldersma aan het 
juiste adres. ‘Wij halen echt alle geurtjes 
uit de auto. Dara hebben we speciale ap-

paratuur voor. Het is altijd weer een groot 
compliment als we horen ‘dat er nooit in 
de auto gerookt is’.  We hebben nu een 
mooi team met vijf mensen. De toekomst? 
We willen vooral kwaliteit blijven leveren. 
Goed blijven doen wat we doen. Op de 
lange termijn overwint kwaliteit alles name-
lijk. Sinds ik een eigen bedrijf heb, poets ik 
zelf wel veel minder. Ik ben een soort van 
manager geworden maar ook daar kan ik 
echt van genieten.’

Car Cleaning Joldersma is gevestigd aan de 
Pieter de Keyserstraat 21 in Emmen.  
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via  
06 - 44 37 73 33. Zie ook de website  
www.carcleaningjoldersma.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Autobedrijf Van Veggel in Klazienaveen
‘We blijven hier heel dicht bij de mensen’
Terechte opmerking van Rene van Veggel van Autobedrijf 
Van Veggel in Klazienaveen. ‘Het is in onze branche erg 
lastig om je nog echt te onderscheiden Wat is nog uniek? 
Aan de andere kant zijn we nu twintig jaar actief, en dus 
zullen we best wel iets goed doen’, zegt Rene, die met 
zijn werkwijze vooral probeert dicht bij de mensen te 
blijven. ‘Als er iets met de auto aan de hand is, dan leggen 
we de klant altijd precies uit wat er aan de hand is en wat 
de kosten zijn. We geven uitleg wat we gaan doen en ook 
al komen mensen tien keer terug, we proberen altijd een 
oplossing te vinden’, vertelt Rene.

Bosch Car Service Autobedrijf
Ze doen heel veel bij Autobedrijf Van Veggel. Bij dit Bosch 
Car Service autobedrijf kun je terecht voor onderhoud en 
reparatie aan de auto, en dat voor alle merken auto’s. Bo-
vendien vind je er een ruim aanbod aan top occasions.  Het 
bedrijf is RDW erkend en bovendien geldt Autobedrijf Van 
Veggel als een BMW-specialist. Uiteraard is Van Veggel ook 
aangesloten bij de BOVAG.  ‘Ik ben voor mezelf beginnen 
ten ik dertig jaar oud was. Die tijd is niet meer te vergelij-
ken met nu. Alles is anders geworden. Neem bijvoorbeeld 
een uitlaat. Vroeger had je elke dag wel een uitlaat die 
vervangen moest worden. Tegenwoordig komt dat nog 
slechts zelden voor’, vertelt Rene. Ook zijn eigen werk is de 
afgelopen jaren sterk veranderd. ‘Ik ben zelf amper nog in 
de werkplaats te vinden, maar beman de receptie en doe 
de verkoop’, zegt hij.

Sleutelservice
Bij Autobedrijf Van Veggel vind je standaard tussen de 
zestig en de zeventig occasions ‘De prijzen variëren tussen 
de vier- en veertigduizend euro’, zegt Rene. ‘We bieden 
standaard een zeer gevarieerd aanbod en we kunnen een 
zeer brede doelgroep bedienen. Mensen tussen de achttien 
en de tachtig jaar slagen hier altijd.’ Wat Autobedrijf Van 
Veggel ook al bijzonder maakt is de sleutelservice. ‘Stel je 
bent de autosleutel kwijt of je wilt er een sleutel bij laten 

maken, dan ben je hier aan het beste adres. Je kunt via de 
dealer een nieuwe sleutel bestellen, het is financieel (veel) 
aantrekkelijker om voor onze sleutelservice te kiezen’, 
besluit Rene.

Autobedrijf Van Veggel is gevestigd aan de  
Kruizemunt 22 in Klazienaveen. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 0591 - 56 46 96. Zie ook de website www.
autobedrijfvanveggel.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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SK Auto’s in Emmen
Jonge occasions voor een realistische prijs

SK Auto’s in Emmen staat al ruim vijf jaar bekend als dé specialist in jonge occasions. 
‘We verkopen hier occasions voor realistische prijzen. Bovendien krijg je bij ons niet te 
maken met afleveringskosten en dus niet met verrassingen achteraf. We zijn aangeslo-
ten bij de BOVAG en leggen de lat wat betreft de auto’s die we verkopen hoog’, vertelt 
Sander Kost.

Zeer brede doelgroep
SK Auto’s probeert onderscheidend te zijn. 
‘Dat doen we door de klant altijd goed te 
behandelen en altijd goed te woord te 
staan. Een goede klant brengt vijf nieuwe 
klanten en dus proberen we zo goed moge-
lijk voor onze klanten te zijn. Is er een keer 

een probleem? Dan lossen wij dat gewoon 
op’, vertelt Sander.  Bij SK Auto’s ligt de 
focus op het verkopen van auto’s. ‘We 
verkopen auto’s van tussen de drie – en de 
zesduizend euro maar ook auto’s tussen de 
zes- en de zestigduizend euro. Zo kunnen 
we een zeer brede doelgroep bedienen. 

Natuurlijk kloppen de kilometerstanden 
altijd en geven we duidelijke uitleg bij de 
auto’s die we verkopen.’ 

Uitstekende recensies
Wie een blik op de recensies werpt van 
SK Auto’s, die weet genoeg. De onderne-
ming van Kost wordt als zeer betrouwbaar 
omschreven. ‘We kunnen de klant, zowel 
zakelijk als particulier, ook prima helpen 
bij het financieren van een auto in de vorm 
van financial en private lease.  Voor een 
vast bedrag per maand kun je op die ma-

nier in een mooie, jonge auto rijden’, zegt 
Kost. Bij SK Auto’s vind je gemiddeld tussen 
de vijftig en zestig auto’s. ‘We hebben een 
circulatie van ongeveer vijftien auto’s er 
week. Het blijft op die manier dus steeds 
de moeite waard om ons aanbod online of 
via Facebook te blijven checken.’

SK Auto’s is gevestigd aan de Kapitein 
Grantstraat 21 in Emmen. Je kunt SK Auto’s 
telefonisch bereiken via 0591 - 54 74 19. 
Zie ook de website www.skautos.nl



13

Autobedrijf H. van Boven in Emmen
‘Een Alfa Romeo koop je met emotie’
Het lijdt geen twijfel dat Autobedrijf H. 
van Boven dé Alfa Romeo, Fiat en Lancia 
specialist is. Zeg in Zuid Oost Drenthe Alfa 
Romeo en Autobedrijf H. van Boven wordt 
vaak in één adem genoemd. ‘En daar zijn 
wij trots op’, zegt Henk van Boven, ook 
wel eens ‘Alfa Henkie’ genoemd. Van 
Boven roemt vooral zijn team en de korte 
lijnen. ‘We hebben hier een klein team 
met specialisten. Ik wil echter vooral 
Geert de Vries, chef werkplaats, noemen. 
Want het is zoals mijn vader altijd zei: de 
eerste auto uit de showroom kun je prima 
zelf verkopen, de tweede auto wordt 
echter altijd verkocht door het werk in de 
werkplaats.’

Vader en broer
Henk van Boven zit ondertussen 41 jaar 
in het vak. Hij leerde dat vak eerst van zijn 
vader en vervolgens van zijn broer. Sinds 
twintig jaar zwaait hij de scepter bij Auto-
bedrijf H. van Boven. ‘Ik doe het echter be-
slist niet alleen. Ik heb het ook liever over 
wij dan over ik. Ons team is uitermate goed 
op elkaar afgestemd’, zegt Henk tevreden.

Breed scala aan occasions
Bij Autobedrijf H. van Boven kun je terecht 
voor een breed scala aan occasions. ‘We 
hebben hier auto’s van alle merken, ook 
in de wat lagere prijsklassen, terwijl je 
in onze showroom met name jonge Alfa 
Romeo’s vindt. In de showroom vind je ook 
een aantal classics. Dit zijn ondertussen 
echt collectors items geworden. Zo hebben 
we bijvoorbeeld twee Giulia’s uit 1969 en 

1977 en een aantal schitterende Spiders 
staan.’

Geweldige auto
Henk van Boven kent de Alfa Romeo heel 
erg goed. ‘Een Alfa Romeo koop je met 
emotie. Er wordt wel eens gezegd dat Alfa’s 
slechte auto’s zijn. Ik noem dat klink-
klare onzin. Dat was vroeger misschien zo, 
maar nu zeker niet meer. Als je deze auto 
gewoon goed onderhoudt, is dit merk echt 
niets minder dan een BMW of een Volks-

wagen. Regelmatig onderhoud zoals het 
behoort geldt voor alle merken trouwens. 
Doe je dat, dan heb je een geweldige auto 
die kleeft aan de weg, sportief is en een 
geweldig voorkomen heeft.’

Heel hoog rapportcijfer
Bij Autobedrijf H. van Boven hechten ze 
nog echt waarde aan persoonlijk contact. ‘Ik 
durf best te zeggen dat ik al onze klanten 
ken’, zegt Henk. ‘Weet je waar ik ook heel 
erg trots op ben? Dat zijn de recensies van 

onze klanten. We hebben een gemiddeld 
rapportcijfer van 9,7 en de commentaren 
zien wij als het grootste compliment dat we 
kunnen krijgen.’

Autobedrijf H. van Boven is gevestigd 
aan de Kapitein Nemostraat 40 in Emmen 
en is telefonisch bereikbaar via 
0591 - 64 50 29. Zie ook de website 
www.hvanboven.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Autobedrijf HABO in Emmen
Hét adres voor onderhoud, service en occasions
Bij Autobedrijf HABO vind je alles onder 
één dak. Zo is het hét adres voor onder-
houd en service van de auto en kun je ook 
terecht als je op zoek bent naar goede, 
betrouwbare occasion. Bij Autobedrijf 
HABO doen ze alles voor de auto. Kies je 
voor de diensten van HABO, dan ben je al-
tijd verzekerd van zeer deskundig advies. 
Het onderhoud is vakkundig en je kunt bij 
HABO eveneens terecht voor onder meer 
pechhulp, een goede autoverzekering en 
auto financiering.  En zo vind je er dus echt 
alles onder één dak. 

Zo blijft de fabrieksgarantie gewoon 
behouden
Kies je ervoor om onderhoud aan jouw auto 
uit te laten voeren bij Autobedrijf HABO, 
dan blijft de fabrieksgarantie behouden. 
Dit ongeacht waar jij de auto gekocht 
hebt. Heb je een nieuwe auto, dan kun je 
er eveneens voor kiezen om de auto door 
Autobedrijf HABO te laten onderhouden. 

Bij HABO wordt altijd gewerkt volgens de 
voorschriften van de fabrikanten en wordt 
bovendien altijd gewerkt met originele 
kwaliteitsonderdelen. Op die manier blijft 
de fabrieksgarantie dus van kracht.

Bosch Car Service Pechhulp van HABO
Kies je voor de diensten van Autobedrijf 
HABO, dan zou je ook kunnen kiezen voor 
Bosch Car Service Pechhulp van HABO. Je 
kunt dan echt onbezorgd de weg op.  Kies 
je voor een onderhoudsbeurt bij HABO of 
schaf je er een auto aan, dan kun je voor 
deze dienst kiezen. Sta je met pech onder-

weg, dan is één telefoontje al voldoende 
en kun je rekenen op pechhulp. 

Zeer mooi en gevarieerd aanbod occasions
Bij Autobedrijf HABO vind je bovendien 
altijd een mooi en zeer gevarieerd aanbod 
van occasions. Deze auto’s worden altijd 

met de grootste zorg geselecteerd. Verder 
is de werkplaats bij Autobedrijf HABO zeer 
modern uitgerust. Laat jij jouw auto op zeer 
vakkundige wijze repareren of onderhou-
den bij HABO, dan kun je altijd gebruik ma-
ken van vervangend vervoer. En zo maakt 
Autobedrijf HABO het je heel gemakkelijk!

Autobedrijf HABO is gevestigd aan de 
Handelsweg 8 in Emmen Je kunt 
Autobedrijf HABO telefonisch bereiken via 
0591 – 62 55 12. Zie ook de website 
www.autobedrijf-habo.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Care Repairs uit Stadskanaal sterk in autoschade 
en -stoffering
Care Repairs aan de Glasblazer 10 in Stadskanaal is gespecialiseerd in het herstellen van schade aan voertuigen en 
het herstellen van bekleding van boten, auto's en motoren. Ook autoschades worden door het bedrijf uit Stadskanaal 
afgehandeld.

Door Eline Lohman

STADSKANAAL – Care Repairs is sterk in restauraties en 
bekleding. Het kan om van alles gaan op het gebied van au-
toschade en -stoffering, zoals het bekleden van bankstellen 

in boten en campers en van tuinmeubelen en oldtimers en 
uiteraard bekleding van de gewone auto’s. Met name de be-
kleding wordt steeds populairder, vertelt Wilfred ter Veen 
van Care Repairs. “Steeds meer mensen kiezen hiervoor, 
bijvoorbeeld bij campers. Koop je een camper en bevalt de 

bekleding niet qua stijl of kleur, dan kun je die gemakkelijk 
laten vervangen, zodat je daarna nog jaren je camper met 
plezier kunt gebruiken. Zo hoef je ook niet gelijk een ander 
product te kopen en kun je langer met iets doen. Dat is echt 
een trend die we zien in onze branche.”

Ook voor autoschades is Care Repairs het juiste adres voor 
mensen die schade hebben aan hun auto. Wilfred: “Wij re-
gelen schades voor alle verzekeringsmaatschappijen – van 
kleine schade tot het compleet opnieuw spuiten van een 
auto wanneer dat nodig is. Wij zijn een toegankelijk bedrijf 
voor iedereen. Die laagdrempeligheid vinden we belangrijk. 
Mensen kunnen zo bij ons binnenlopen wanneer ze bijvoor-
beeld een vraag hebben, de koffie staat altijd klaar!”

Care Repairs
Glasblazer 10  |  Stadskanaal  |  085 902 3823
www.carerepairs.nl
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