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VASTE PLANTEN
BIJ KOUDENBURG!

Zie pagina 34!

Nieuwbouw aan De Gloep/Oude
Melkfabriek in Exloo eindelijk van start
Excellent plan ontwikkeld door Arjan Naaijer van MM Vastgoed B.V. 
en Sander Dragtstra van SD Projecten B.V. uit Emmen

Het is alweer 55 jaar geleden dat de Oude Melkfabriek aan de Gloep in Exloo haar deuren 
sloot. Het terrein verpauperde in de jaren daarna flink, de ramen werden ingegooid, het 
gebouw raakte overwoekerd met onkruid en werd voor veel mensen een doorn in het 
oog. Sloop bleek de beste optie maar die werd uiteindelijk pas begin dit jaar een feit. 

Ondertussen waren er al die tijd al plannen 
voor nieuwbouw op de plek van de oude 
fabriek maar die kwamen om verschillende 
redenen niet van de grond. Met de sloop 
kwam een terrein vrij van ruim anderhalf 
hectare en deze is dus uitermate geschikt 
voor nieuwbouw. 

Ontwikkelaars Arjan Naaijer van MM 
Vastgoed B.V. en Sander Dragtstra van SD 
Projecten B.V. hebben een excellent plan 
ontwikkeld dat uitstekend past binnen het 
landschappelijke karakter van de locatie dat 
uiteindelijk groen licht kreeg. De nieuw-
bouw kan dus van start gaan. De afgelo-

pen maanden is er hard gewerkt aan het 
prachtige plan op de locatie van de Oude 
Melkfabriek in Exloo. Met de sloop van het 

oude fabrieksgebouw ontstaat ruimte voor 
maar liefst 13 woningen en een apparte-
mentengebouw. Één van de meest bespro-
ken plekken van het mooie dorp Exloo krijgt 
een stijlvolle make over.

Lees verder op pagina 15.
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Sparkle Baby Spa in Emmen, ontspanning, quality 
time én verlichting van klachten voor je baby

Door Miranda Wolters 
Dominique Scheper is eigenaresse van Sparkle Baby Spa 
aan de Weerdingerstraat 42 in Emmen. Ze opende deze 
luxe baby spa in Emmen begin augustus van dit jaar nadat 
ze haar eerste filiaal in Groningen al in 2019 startte en er 
in Franeker vorig jaar een franchisevestiging open ging. 
Dominique heeft al heel wat jaren ervaring in de spa en 
wellness branche en was onder andere verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van de exclusieve spa & wellness 
van het Hof van Saksen. Ze is opgeleid huidtherapeut en 
daarnaast vliegt ze al jaren als stewardess voor de KLM.  
Zo maakte ze tijdens de reizen die ze maakte kennis met 
het fenomeen ‘baby spa’. 

“Dat ik ooit nog eens een eigen bedrijf wilde gaan starten 
stond voor mij altijd al vast”, vertelt Dominique. “Tijdens 
mijn reizen voor KLM heb ik spa’s over de hele wereld be-
zocht, ik zocht ze gewoon op uit nieuwsgierigheid en ging 
dan kijken hoe ze ingericht waren, sprak er met managers 
en zo kwam ik ook bij een aantal baby spa’s terecht. Deze 
bestaan in Azië, Amerika en Australië bijvoorbeeld al heel 
lang. Ik vond het concept zo tof dat ik besloot dit ook in 
Nederland te willen gaan introduceren.

Een bezoekje aan de baby spa met je baby is niet alleen 
ontspannen en leuk maar de massage en het floaten heb-
ben ook nog eens grote gezondheidsvoordelen voor je 
baby. “Een bezoek aan Sparkle Baby Spa bestaat eigenlijk 
altijd uit een heerlijke massage en floatsessie voor de 
baby. Dominique: “De massage wordt door één van de 
ouders uitgevoerd, met uitleg en begeleiding van ons na-
tuurlijk. Deze massage wordt aangepast aan de leeftijd van 
het kindje en er wordt gebruik gemaakt van een speciaal 
ontwikkelde massageolie. Deze olie werd samen met een 
cosmetoloog en dermatoloog ontwikkeld, is vegan en erg 
geschikt voor hele gevoelige huidjes met bijvoorbeeld 
eczeem. Na de massage gaat het kindje in de speciale baby 
jacuzzi om te ‘floaten’, het krijgt dan een neckfloat om en 
drijft dan helemaal gewichtloos in het water. Dit floaten 
voelt voor de baby alsof hij of zij weer terug is in de baar-
moeder en dit vinden alle baby’s een erg veilig gevoel.” De 
sessies zijn overigens altijd privé, je zult er tijdens je be-
zoek dus geen andere ouders treffen en dit is zowel voor 
jou als voor je baby erg fijn gebleken, alle aandacht is voor 
jullie en er zijn voor je baby ook geen andere prikkels. 

Gezondheidsvoordelen voor je baby
Een bezoek aan de baby spa heeft zoals gezegd grote 
gezondheidsvoordelen voor je baby, je baby ontspant,  het 
biedt verlichting bij darmkrampjes, versterkt alle spieren 
die reflux veroorzaken, het heeft een positief effect op de 
longcapaciteit en de groei en is dus ook heel geschikt voor 
prematuurtjes, het helpt je baby beter te kunnen slapen en 
het is ook nog eens heel goed voor de band tussen jou en 
je baby door de persoonlijke aandacht en tijd voor elkaar. 
“Ik vind het zo geweldig om te zien wat één sessie met een 
baby soms al voor het kindje kan betekenen. We hebben al 
vaak mogen ervaren dat prematuurtjes die last van reflux 
hebben echt baat hebben bij het floaten en ook hadden we 
pasgeleden een kleintje die vreselijk veel last van obsti-
patie had en die, toen we hem na de massage in de jacuzzi 
deden, al snel een hele broek vol produceerde. De ouders 
hadden geleerd hoe ze hun kindje moesten masseren dus 

konden dit nu thuis ook toepassen”, aldus Dominique. 
“Overigens zijn we natuurlijk niet zomaar van start gegaan, 
ik heb vooraf grondig onderzoek gedaan naar de beste ba-
den en de beste neckfloat en wilde ik zeker weten dat alles 
wat we doen veilig is voor baby’s. Door mijn paramedische 
opleiding vind ik de medische kant natuurlijk ook erg 
belangrijk en interessant en vergaar ik hierover alle kennis 
die ik maar kan vinden. Datzelfde geldt voor de dames die 
bij Sparkle werken, een van de medewerksters in Emmen 
studeert bijvoorbeeld ook nog voor kinderfysiotherapeut.”

Dat het fenomeen baby spa in Nederland inmiddels ook 
erg populair is blijkt wel uit het feit dat de opening van 
Sparkle Baby Spa in Groningen niet onopgemerkt bleef en 
opgepakt werd door RTV Noord en later zelfs de lande-
lijke tv haalde bij Jinek. “Ook hebben we inmiddels de 
titel ‘Baby Spa of the Year in Europa’ in ontvangst mogen 
nemen en zijn we genomineerd voor de internationale titel 
en daar zijn we als team natuurlijk ontzettend trots op!” 
zegt Dominique tot besluit. 

Sparkle Baby Spa 
Weerdingerstraat 42  |  7815 SC Emmen
Tel: 06 -  55471210  |  info@sparklebabyspa.nl
www.sparklebabyspa.nl
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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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BEVO Isolaties & Duurzaamheid verhuisde van 
Musselkanaal naar Ter Apel
Al vanaf het moment dat Mark Vos en Rudi Berndt een aantal jaren geleden met hun be-
drijf, BEVO Isolaties & Duurzaamheid in Musselkanaal van start gingen werd ook de groei 
van het bedrijf ingezet. Omdat ze inmiddels flink uit hun jasje gegroeid waren verhuisde 
het bedrijf daarom begin dit jaar naar een groter pand aan de Mercuriusweg in Ter Apel. 

Tegenwoordig is de naamsbekendheid van BEVO in 
de regio enorm groot en strekt het werkgebied zich 
uit over heel Noord-Nederland. BEVO houdt zich 
bezig met alles op het gebied van isolatie van wo-
ningen en bedrijfspanden en mag zich met recht dé 
alles-in-1 duurzaam partner genoemd worden. 

Isolerende maatregelen
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning 
te laten isoleren, geen enkele woning is hetzelfde en 
goede isolatie van de woning zorgt voor een lagere 
energierekening en/of het meeste rendement van 
eventueel aanwezige zonnepanelen. Eén van de 
soorten isolatie die u toe kunt laten passen is de 
spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie wordt de 
holle ruimte tussen de binnen- en buitenmuur ge-
vuld met minerale wol of parels of de Isofoam zodat 
uw huis in de zomer koel en in de winter warm blijft. 
Isofoam is een vloeibaar materiaal dat ook gebruikt 
kan worden om al bestaande isolatie in een spouw-
muur te upgraden.

Vloer- en dakisolatie
Andere mogelijkheden zijn vloer- en/of dakisolatie. 
Voor vloerisolatie en isolatie van de kruipruimte 
werkt BEVO met het unieke Icynene als isolatiema-
teriaal. Icynene is een materiaal dat vergelijkbaar is 

met purschuim maar Icynene bevat 
geen vluchtige gassen die schade-
lijk zijn voor de ozonlaag. Dan heb-
ben we nog de dakisolatie, deze kan 
zowel aan de buitenkant als aan de 
binnenkant van het dak aangebracht 
worden. Dakisolatie levert ook al 
snel een flinke besparing op de 
energierekening omdat warmte in 
een woning nu eenmaal opstijgt en 
via een niet geïsoleerd dak gemak-
kelijk weet de ontsnappen. Voor da-
kisolatie kan gespoten polyurethaan 
gebruikt worden, een materiaal dat 
snel en effectief te verwerken is.
 
Subsidies en terugverdienmogelijkheden
De overheid stimuleert het aanbrengen van isoleren-
de maatregelen en stelt hiervoor subsidies beschik-
baar. Op de website van het RVO kunt u hier meer 
informatie over vinden en leest u aan welke voor-
waarden u moet voldoen om voor subsidie in aan-
merking te komen. (www.rvo.nl) Deze subsidie moet 
u in principe zelf aanvragen maar als u dat wenst 
kan uw BEVO-adviseur u hierbij helpen. Met hem 
kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend 
adviesgesprek, hiervoor kunt u het contactformulier 

op de website invullen maar u mag natuurlijk ook ge-
woon even bellen om direct een afspraak te plannen. 

BEVO is overigens aangesloten bij Venin,  de vereni-
ging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland. 
Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten be-
drijf weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig, 
kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.

BEVO isolaties en duurzaamheid
Mercuriusweg 3  |  Ter Apel 
Telefoon: 0599 - 82 03 89
E-mailadres: info@bevoisolaties.nl
www.bevoisolaties.nl
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100% garantie op de producten en tevredenheid 
van AGA Gordijnenatelier in Klazienaveen
AGA staat voor Albertjes gordijnen atelier en is genoemd naar Albertje Houthuyzen, de 
grondlegster van het gordijnenatelier aan de Koriander 15 in Klazienaveen. Met meer 
dan 40 jaar ervaring op het gebied van gordijnen en alles wat daarbij hoort durft AGA 
gordijnenatelier dan ook met een gerust hart 100% garantie op de producten en uw 
tevredenheid te garanderen! 

Albertje begon in 1979 met het maken van 
gordijnen en deed dat op een slaapkamer 
van de toenmalige woning van het gezin 
Houthuyzen. In eerste instantie alleen voor 
woninginrichters in de buurt, later ook voor 
particulieren. Haar man Ger ondersteunde 
haar in die tijd al met hand- en spandien-
sten en al snel werd het slaapkamertje te 
klein. In 1993 kwam ook dochter Monique 
in het bedrijf van haar ouders werken en 
sinds 1997 werkt ook zoon Patrick mee. 
Schoondochter Regina en de kleinzoon van 
Albertje en Ger, de zoon van Monique is 
de laatste ‘aanwinst’ in dit mooie familie-
bedrijf. “Eigenlijk kunnen we zelfs nog wel 
wat versterking van het team gebruiken”, 
vertelt Patrick lachend, “maar de familie 
is op.” In 2006 werd er verhuisd naar het 
huidige pand aan de Koriander in Klaziena-
veen waar de showroom en het magazijn 
ruim 800m2 groot werden.

Gordijnen
Op het gebied van gordijnstoffen is er 
enorm veel keuze dat zult u, wanneer u de 
showroom binnenkomt, ook direct zien. 
“We hangen echter niet zomaar alle stoffen 
waar onze leveranciers mee komen in de 
showroom maar kijken er eerst kritisch 
naar”, aldus Patrick. “100% achter je 
product staan betekent dat het gordijn ook 
echt van goede kwaliteit moet zijn. Voordat 
we een stof opnemen in onze collectie 

hebben wij dus al gekeken of deze gewas-
sen kan worden, of de stof niet krimpt en 
na het wassen ook niet gestreken hoeft te 
worden.” Mochten de gordijnen onverhoopt 
toch niet aan die voorwaarden voldoen 
dan krijgt u van AGA Gordijnenatelier dus 
100% garantie en krijgt u gewoon nieuwe 
gordijnen. 

Voor wat betreft gordijnen is er onder-
scheid te maken in vitrage, inbetween 
gordijnen en overgordijnen. Vitrage is be-
hoorlijk transparant, overgordijnen sluiten 
helemaal af en inbetween gordijnen zitten 
daar wat transparantie betreft tussenin. 
Gordijnen kunnen met een aantal verschil-
lende soorten plooien geleverd worden 
waarbij de wave plooi op dit moment erg 
populair is. “Een gordijn met een wave 
plooi hangt gelijkmatig golvend langs de 
rail en dit zorgt voor een modern en strak 
uiterlijk van het gordijn. We zijn overigens 
specialisten in het maken van gordijnen 
met de 3-plooi en daarbij is het erg belang-
rijk dat er altijd voldoende stof gebruikt 
wordt. Doet men dit niet dan hangt het 
gordijn gewoonweg niet mooi en gelijkma-
tig”, legt Patrick uit. 

Binnenzonwering
De binnenzonwering hoort er tegenwoor-
dig ook gewoon helemaal bij in de show-
room van AGA Gordijnenatelier. Patrick: 

“Bij binnenzonwering zoals rolgordijnen 
en jaloezieën gaat het altijd om maatwerk 
en ondanks het feit dat we nog altijd 
echte ‘gordijnenmensen’ zijn vinden we 
dat je dit in het interieur prima met elkaar 
kunt combineren. Denk maar eens aan de 
combinatie van brede houten jaloezieën 
met bijpassende inbetween gordijnen voor 
hetzelfde raam.”

Vloeren
Ook voor wat betreft de verschillende 
soorten vloeren vindt U bij AGA Gordijnen-
atelier alleen maar kwaliteit. Tegenwoordig 
kiezen veel mensen voor een verlijmde 
PVC-vloer in huis, deze is oersterk en kan 
tegen een stootje. Voordeel is ook dat een 
gladde vloer in huis erg gemakkelijk schoon 
te houden is en daardoor dus ook erg hy-
giënisch is. Een PVC-vloer is verkrijgbaar in 
ontelbaar veel verschillende dessins en wil 

je eigenlijk graag liever een houten vloer? 
Dan kies je toch gewoon voor PVC in hout-
look?  Voor wat betreft een PVC vloer kun 
je kiezen voor een vloer de verlijmd moet 
worden of een klik PVC vloer waarbij het 
grote voordeel van de klik vloer is dat deze 
vaak niet geëgaliseerd hoeft te worden. 

Welkom in de showroom
U bent van maandag tot en met zaterdag 
van harte welkom in de showroom aan de 
Koriander 15 in Klazienaveen, de familie 
Houthuyzen laat u graag alle mogelijkhe-
den voor de aankleding van uw interieur 
zien. Natuurlijk staat de koffie voor u klaar! 

AGA Gordijnenatelier
Koriander 15  |  Klazienaveen
T 0591 312231
www.agagordijnenatelier.nl
E info@aga.nu
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Voor vintage meubels 
en woonaccessoires 
ga je naar 
Het Meubelmagazijn 
in Emmen 

Door Miranda Wolters
Liefhebbers van vintage meubels en woonaccessoires kunnen bij Het Meubelmagazijn 
aan de Boslaan 81 in Emmen. Chantal Metaliaj en haar echtgenoot openden de winkel 
in december 2019 en als je op zoek bent naar meubelen of woonaccessoires van goede 
kwaliteit dan is er een grote kans dat je het bij Het Meubelmagazijn zult vinden. 

“We begonnen hier dus eind 2019, net 
voor de corona uitbraak, en dat zorgde 
ervoor dat we nog niet heel veel aan onze 
naamsbekendheid hebben kunnen wer-
ken”, vertelt Chantal. “In het begin, toen 
iedereen ineens thuis moest gaan werken, 
verkochten we veel bureaus en bu-
reaustoelen en begonnen de zaken net lek-
ker te lopen toen we in december plotse-
ling moesten sluiten.” Het Meubelmagazijn 
bestaat feitelijk al wat langer want voordat 
Chantal en haar echtgenoot de winkel aan 
de Boslaan openden verkochten ze al vin-
tage meubelen en woonaccessoires vanuit 
een loods elders. Omdat dat te succesvol 
werd en er vanuit de loods geen detailhan-
del gerund mocht worden moesten ze op 
zoek naar een geschikt winkelpand. “Al snel 
vonden we dit pand dat aan een drukke 
doorgaande route vanuit de buitendorpen 
naar het centrum van Emmen ligt en waar 
dus iedere dag ontelbaar veel mensen 
langsrijden. We merken ook dat we nu 
steeds beter opgemerkt worden en mensen 
toch even stoppen om binnen te komen kij-
ken”, vertelt Chantal. Naast de winkel is er 
ook nog de webshop waarin alles te koop 
aangeboden wordt en ook wordt er veel 
via Marktplaats verkocht. Meubelen die je 
er zoal kunt vinden zijn banken, kasten, 
tafels en stoelen maar ook mooie bijzet-
tafels, verlichting en zelfs nachtkastjes en 
kaptafels.

Vintage 
Wie de definitie van vintage opzoekt zal 
lezen dat er wel degelijk verschil is tussen 
vintage en kringloop spullen. Bij vintage 
gaat het dan vooral om spullen die nog 
van erg goede kwaliteit zijn en bovendien 
geproduceerd werden in de periode van 
1920 tot 1980. Ze worden dus niet meer 
gemaakt. Bij kringloop spullen kan het gaan 
om spullen die al flink versleten zijn en 
bovendien zijn ze niet uit een bepaalde 

periode afkomstig en kan het best zijn dat 
ze nog steeds geproduceerd worden. Chan-
tal: “Mensen kunnen dus ook niet gewoon 
hun spullen bij ons komen brengen of door 
ons op laten halen. Heeft iemand iets dat 
misschien geschikt is voor verkoop in de 
winkel dan gaan we eerst even langs om te 
kijken of we vragen even om wat foto’s.” 
Om voldoende voorraad in de winkel te 
houden zijn Chantal en haar man dagelijks 
bezig met het zoeken naar mooie spul-
len. “Mijn man is veel onderweg en heeft 
inmiddels een heel netwerk opgebouwd. In 
Duitsland is het bijvoorbeeld de gewoonte 
om je grof vuil aan de straat te zetten zodat 
het opgehaald wordt. Soms staan daar echt 
pareltjes tussen en hij belt dan gewoon 
even aan om te vragen of hij het mee mag 
nemen.” Bij Het Meubelmagazijn vind 
je dus van alles, allemaal tweedehands 
maar dan net iets netter en luxer dan bij 
de kringloop. “Jaren ’50 meubelen zijn op 
dit moment overigens heel erg in trek bij 
vooral jonge mensen uit het Westen dus 
daar gaan heel veel van die stukken van 
ons naartoe”, aldus Chantal. Alle spullen 
worden in Emmen gratis bezorgd en daar-
buiten zijn de bezorgkosten afhankelijk van 
de locatie waar het naartoe moet. 

DHL, RedjePakketje en DPD
Het Meubelmagazijn is naast een mooie 
winkel ook nog servicepunt voor een aantal 
verschillende pakketdiensten. DHL was er 
al, RedjePakketje en DPD komen daar nu 
bij. Breng of haal je dus je pakketje dan 
kun je direct even rondkijken of er iets in 
de winkel staat dat je interieur nog leuker 
kan maken dan het al is! Je bent van harte 
welkom. 

Het Meubelmagazijn
Boslaan 81  |  Emmen 
www.het-meubelmagazijn.nl
Tel: 085 – 888 1693
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Genieten van je eigen spa wellness met de  
hottubs en sauna’s van Drentse Hottub
Je kent het waarschijnlijk wel, in de drukte van alledag ren je van hot naar her en heb 
je soms het gevoel door te moeten gaan tot je erbij neervalt. Vrijwel iedereen ervaart 
regelmatig stress en dat het juist dan belangrijk is om regelmatig te ontspannen is 
inmiddels wel wetenschappelijk bewezen. Drentse Hottub, het bedrijf van Laurens 
Meijer, kan je daarbij een handje helpen want hij levert sinds kort authentieke houten 
hottubs en sauna’s die je gemakkelijk in je tuin kunt laten plaatsen om zo je van eigen 
spa wellness te genieten. 

“Oorspronkelijk zijn we evenementen 
organisatoren en houtbouwers”, vertelt 
Laurens, “Drentsehottub.nl valt onder 
Living for Good, het bedrijf waarmee we 
onder andere blokhutten bouwen en weten 
wat ontspanning met de mens doet. Her 
en der kwamen we bij klanten hottubs 
of sauna’s tegen die van erg wisselende 
kwaliteit waren en toen we na lang zoeken 
kennismaakten met hottubs en sauna’s 
van een familiebedrijf uit Litouwen wilden 
we deze maar wat graag naar Nederland 
halen. Gelukkig mochten we dus exclusief 
importeur voor Nederland van deze mooie 
authentieke producten worden.” 

Hottubs
Alle hottubs zijn handgemaakt waarbij het 
beste hout gebruikt word en allemaal zijn 
ze bedoeld voor gebruik buiten, dus in de 
tuin. Daarnaast worden ze standaard op 
hout warmgestookt. De binnenkuip van 
de hottub is van glasvezel gemaakt en het 
grote voordeel van dit materiaal is dat het 
onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te 
houden is en bovendien gaat de binnen-
kuip ook niet lekken als er even geen water 
in de hottub gezeten heeft. Dit is namelijk 
bij een binnenkuip gemaakt van hout vaak 
wel het geval omdat hout nu eenmaal 

‘werkt’. Ander voordeel van het gebruik 
van glasvezel is dat er ook ledverlichting of 
massagestralen in de kuip gemonteerd kun-
nen worden, je kunt je hottub dus zo luxe 
maken als je maar wilt. De hottub wordt 
geleverd met een interne of een externe 
kachel waarbij de hottub met een interne 
kachel voldoende ruimte biedt voor 5 per-
sonen en in de uitvoering met de externe 
kachel kunnen met gemak 8 personen 
plaatsnemen. Wil je even lekker ontspan-
nen en warm worden dan is je hottub in 
ongeveer 1,5 uur stoken warm genoeg. 

Sauna’s 
Qua uitvoering kun je bij de sauna’s kiezen 
voor een kubus- of barrelsauna. De kubus-
sauna’s zijn vierkant of rechthoekig en 
geschikt voor 2 tot 8 personen, afhankelijk 
van de gekozen grootte van de sauna. De 
barrelsauna ziet eruit als een groot uitge-
vallen wijnvat en is dus rond. De sauna’s 
worden, net als de hottubs’s, op hout 
gestookt maar zijn eventueel ook elektrisch 
leverbaar. In beide gevallen is de sauna 
ervaring, de opwarmtijd en het tempera-
tuurbereik in de sauna ongeveer gelijk. 

Levering
Voor zowel de hottubs als sauna’s geldt 

dat deze in allerlei kleuren beits of lak 
geleverd kunnen worden, bij de hottub kun 
je daarnaast ook kiezen uit verschillende 
kleuren voor de binnenkuip. Hottubs en 
sauna’s worden kant en klaar bij je afgele-
verd wat betekent dat je nog dezelfde dag 
van je nieuwe aanwinst kunt gaan genieten. 
Laurens: “We leveren trouwens niet alleen 
aan particulieren maar ook aan verhuurbe-
drijven. Deze kopen de hottubs en sauna’s 
bij ons en verhuren deze dan aan particu-
lieren die slechts af en toe van spa well-
ness thuis willen genieten of nog twijfelen 
over het wel of niet aanschaffen van een 

hottub of sauna. Eventueel leveren we ons 
product dan zelfs inclusief aanhanger zodat 
deze gemakkelijk bij de klant gebracht en 
gehaald kan worden.”

Wil je de hottubs en/of sauna’s graag met 
eigen ogen zien? Dat kan natuurlijk, het 
showterrein van Drentse Hottub is op 
afspraak te bezoeken en hiervoor kun je 
via de website of telefonisch een afspraak 
maken. 

www.drentsehottub.nl
Tel: 06 - 53 50 47 08
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(Vervolg van voorpagina) 
Nieuwbouw aan De Gloep/Oude Melkfabriek in Exloo 
eindelijk van start
Excellent plan ontwikkeld door Arjan Naaijer van MM Vastgoed B.V. en Sander Dragtstra
van SD Projecten B.V. uit Emmen
Architect Johan de Groot van Lyvr en landschapsarchitect 
LAOS hebben met veel aandacht voor de historie van 
de locatie en het landschap hun ontwerp gemaakt. Qua 
architectuur verwijzen de woningen naar authentieke 
Saksische boerderijen, natuurlijk in een hedendaagse 
uitvoering. Het nieuwbouwplan wordt modern en past 
toch perfect in het sfeervolle Hondsrugdorp Exloo. Het 
betreffen geschakelde woningen en twee-onder-één-kap-
woningen. De woningen worden voorzien van een rieten 
kap, duurzame installatie, zonnepanelen en krijgen een 
fijne, ruime indeling. 

Het appartementengebouw heeft qua architectuur juist 
een verwijzing naar de Oude Melkfabriek. Het fraaie 
gebouw krijgt riante balkons en biedt mede daardoor 
een hoog wooncomfort. Ook de appartementen worden 
voorzien van duurzame installaties en goede isolatie. De 
appartementen worden aangeboden in diverse groottes. 
Bovendien is er een groot penthouse beschikbaar met een 
fantastisch balkon én een dakterras. Onderin het gebouw is 
parkeerruimte en zijn de bergingen. 

Van nature heeft de locatie een glooiing, deze is ook zicht-
baar in het uiteindelijke ontwerp. 

De nieuwe woonwijk kent een ruime opzet. De woningen 
krijgen natuurlijk allemaal een eigen tuin, bovendien is 
er gezamenlijk groen. De locatie tussen De Gloep en de 
Fabrieksstraat krijgt hierdoor een prachtige metamorfose 
met respect voor de aanwezige kwaliteiten in het dorp en 
op de locatie. 

Exloo heeft op dit moment zo’n 1665 inwoners en hoewel 
het niet het grootste dorp in de gemeente Borger-Odoorn 
is, is het wel de hoofdplaats van de gemeente en vindt u 
er dus ook het gemeentehuis. Het dorp trekt jaarlijks veel 
toeristen, mede dankzij het feit dat Exloo een karakteris-
tiek esdorp is. 

Wilt u graag wonen in het prachtige dorp Exloo? Dan is dit 
uw kans. Neem voor meer informatie contact op met de 
makelaars van Bentum Dragstra in Emmen, zij vertellen u er 
in een persoonlijk gesprek graag alles over! 

Bentum Dragtstra Makelaars
Sterrenkamp 1  |  Emmen  |  Tel: 0591 – 61 44 22
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EMfysio, de meest toegankelijke fysiotherapie 
praktijk in Emmen en omgeving
Door Miranda Wolters
Maurice van der Scheer, fysiotherapeut en eigenaar van 
EMFysio aan de Westerbracht 18 in Emmen had bij de start 
van zijn praktijk al een duidelijke visie en missie. Inmid-
dels is  EMFysio uit tot een fysiotherapeutisch gezond-
heidscentrum uitgegroeid waar men terecht kan voor 
allerlei verschillende therapiesoorten en specialisaties. 

Het team bestaat uit fysiotherapeuten Maurice, René, 
Mervin, Simon, Mark en praktijkondersteuner Saskia en 
er is een samenwerking met fysiotherapie Björn Stricker. 
Ook is er regelmatig een podoloog en een orthopeed in de 
praktijk aanwezig. “Ondanks het feit dat we sinds de start 
best wel gegroeid zijn, zijn we nog steeds een kleinscha-
lige praktijk en willen we dat ook blijven.” vertelt Maurice. 
“Zo blijven de lijnen kort en is er voor iedere patiënt altijd 
voldoende tijd en aandacht want hoe groter de praktijk, 
hoe eerder je een nummertje wordt.”

Toegankelijk voor iedereen
EMfysio is volgens Maurice niet alleen een hele gezellige 
en professionele maar ook nog eens een hele toeganke-
lijke fysiotherapie praktijk. Iedereen, ongeacht of je nu top-
sporter bent of juist helemaal niet van sport houdt, is bij 
klachten welkom bij Maurice en zijn collega’s. “Wij willen 
iedereen gewoon zo snel en effectief mogelijk van zijn of 
haar klachten af helpen en iedereen krijgt bij ons evenveel 
aandacht en dezelfde behandelingen die nodig zijn om 
weer optimaal te kunnen bewegen”, zegt hij hierover. “Toe-
gankelijk voor iedereen dus, een verwijzing van de huisarts 
is vaak niet eens nodig.” Lang door blijven lopen met 
vervelende klachten is dus niet nodig en voor het stellen 
van een goede en snelle diagnose is er bijvoorbeeld een 
echo apparaat in de praktijk aanwezig. Na het stellen van 
een diagnose zal er zo snel mogelijk een eerlijk advies en 
behandelplan volgen en voor de behandelingen kunnen de 
fysiotherapeuten verschillende specialisaties toepassen. 
Zo is er bijvoorbeeld de PNE-behandelmethode. Dit is een 
methode die ingezet wordt bij klachten aan pezen, spieren 

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

Meer blessures tijdens de coronacrisis
“Sinds de uitbraak van het coronavirus zien we helaas een 
toename van zowel sportblessures als klachten bij mensen 
die de afgelopen tijd veel thuiswerkten.” vertelt Mau-
rice. Bij de sporters gaat het dan vooral om blessures die 
ontstaan door onregelmatig training of door een gebrek 
aan goede begeleiding tijdens die trainingen. “Door al die 
blessures zijn er nu veel mensen die een operatie krijgen 
in het ziekenhuis. Emfysio heeft voor elke sport de juiste 
revalidatie van zwemtherapie tot aan voetbalveld. Daar-
naast hebben de thuiswerkers de afgelopen maanden veel 
aan de keukentafel gewerkt en beschikten ze vaak niet 

over een goed bureau met een verantwoorde bureaustoel. 
Daardoor zie je dat men een totaal verkeerde werkhouding 
heeft aangehouden waardoor veel nek- en schouder-
klachten en zelfs tennisellebogen ontstaan zijn.” Met 3 á 
4 behandelingen en een aantal goede adviezen voor een 
betere werkplek zijn deze klachten over het algemeen 
gelukkig redelijk snel te verhelpen. Twijfelt u ook over uw 
werkplek en uw werkhouding? Laat uw partner of huisge-
noot dan even een foto van u maken terwijl u zit te werken, 
alleen al aan de hand van deze foto’s kan de fysiothera-
peut van EMFysio u al een aantal tips en adviezen geven. 

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

EMFysio Emmen
praktijk voor fysiotherapie
Westerbracht 18  |  Emmen  |  Tel: 06-52332166
Email: info@emfysio.nl  |  www.emfysio.nl
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Paardrijden op de gezelligste manege van 
Drenthe bij Hippisch Centrum Emmen 

Iedere paardenliefhebber zal het beamen, je houdt van de paardensport of hebt er he-
lemaal niets mee. “Waar mijn passie voor het paardrijden vandaan gekomen is kan ik je 
ook niet uitleggen”, zegt Renate Velzing van Hippisch Centrum Emmen. “Ik begon met 
rijden toen ik een jaar of 8 oud was en werd al snel een echt paardenmeisje, de liefde 
voor de paarden en alles wat daarbij komt kijken was er gewoon.”

Tegenwoordig is Renate samen met Jolanda 
Dobben verantwoordelijk voor de dagelijk-
se leiding bij Hippisch Centrum Emmen. Op 
het Hippisch Centrum bruist het iedere dag 
van de activiteiten, er worden hoofdzakelijk 
rijlessen gegeven maar er staan ook veel 
pensionpaarden op stal en buiten de lessen 
om worden er ook veel andere activiteiten 
georganiseerd. “Als het maar enigszins 
mogelijk is organiseren we, meestal in 
de weekenden, buitenritten en deze zijn 
bedoeld voor iedereen die minimaal 1 jaar 
rijervaring heeft. We rijden in groepen van 
maximaal 10 ruiters en deze ritten kunnen 
ook voor kleinere privé groepen geboekt 
worden”, vertelt Renate. “Daarnaast vinden 
er hier ook regelmatig wedstrijden plaats 
waaraan zowel onze eigen ruiters als ruiters 
van buitenaf meedoen.” Een andere leuke 
activiteit van het Hippisch Centrum is de 
mogelijkheid om er een kinderfeestje te 
vieren. Hebben de kinderen nog nooit 
paardgereden dan is dit de manier om ze 
spelenderwijs kennis met het paardrijden 
te laten maken. Er is verjaardagscake en 
limonade, de kinderen krijgen een rondlei-
ding door de manege en mogen daarna zelf 
de pony’s poetsen en feestelijk versieren 
voordat ze echt mogen gaan rijden. Na-
tuurlijk wordt er afgesloten met frietjes en 
limonade. 

5- sterren manege 
Hippisch Centrum Emmen is aangesloten 
bij de FNRS, de federatie van Nederlandse 
Ruitersportcentra. Renate: “De FNRS heeft 
ons onderscheiden als 5-sterren manege 
en daar zijn we enorm trots op.” Iedere 2 
jaar komt er iemand van de bond langs om 
het Hippisch Centrum op allerlei punten 
te controleren waarbij kwaliteit én veilig-
heid belangrijke onderwerpen zijn. De 
kernwaarden van Hippisch Centrum Emmen 
zijn dan ook kwaliteit, plezier, veiligheid en 
welzijn. Op het gebied van kwaliteit gaat 
het dan om de accommodatie met genoeg 
faciliteiten zodat niemand iets te kort komt. 
Qua plezier vindt men het belangrijk dat 
iedere ruiter met plezier moet kunnen 
rijden en dus tijdens de les voldoende leert 
maar dat er ook tijd is voor ‘lol met je knol’. 
Veiligheid is vanzelfsprekend een belang-
rijk punt op de manege en daarom krijgt 
iedere beginnende ruiter de juiste bege-
leiding, zowel in de les als in de stallen 
en worden er voor ouders zelfs poets- en 
opzadeldagen georganiseerd zodat zij ook 
iets kunnen leren over het omgaan met 
paarden en daardoor hun zoon of dochter 
ook kunnen helpen en begeleiden op de 
manege. “We vinden het ontzettend fijn als 
ouders ook betrokken zijn en niet alleen 
maar hun dochter of zoon komen brengen 
en halen. Is de les in volle gang dan kunnen 

ze natuurlijk alsnog lekker naar de kantine 
komen om een kop koffie te drinken en 
toe te kijken”, legt Renate uit. De laatste 
kernwaarde, welzijn, is eigenlijk een hele 
logische want een paard kan en wil alleen 
maar voor zijn berijder werken als hij lekker 
in zijn vel zit en fit is. Daarom wordt er niet 
alleen goed voor de paarden gezorgd maar 
is ook een goede omgang met de dieren 
belangrijk. 

Kennismaken
Wil jij graag gaan paardrijden of ben je 
gewoon nieuwsgierig geworden naar of het 
iets voor je is? Je bent van harte welkom 
om eens te komen kijken bij Hippisch 
Centrum Emmen, een van de medewerkers 

leidt je graag rond en vertelt je alles over 
de mogelijkheden. Ben je al een groot 
paardenliefhebber en twijfel je over de 
aanschaf van je eigen paard? Dan kun je bij 
Hippisch Centrum Emmen ook een paard 
leasen! “Dit is ideaal als je nog niet zeker 
weet of je wel zin en tijd hebt voor alle ver-
plichtingen die horen bij een eigen paard 
want je mag in overleg komen rijden wan-
neer je wilt, maar kun je een dag niet dan is 
dat ook geen probleem”, aldus Renate. Kom 
gewoon even langs voor meer info! 

Hippisch Centrum Emmen 
Ericasestraat 109  |  Erica
T: 0591-301352  |  www.hcemmen.nl
Email: info@hcemmen.nl
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Voorkom inbraak dankzij de beveiligings-
systemen van Maximum Beveiliging in Emmen
Door Miranda Wolters 
Inbraak in je woning of bedrijf is voor iedereen die het 
overkomt een nare ervaring, inbrekers stelen niet alleen 
waardevolle spullen of spullen met een grote emotio-
nele waarde, inbraak zorgt vaak ook nog eens voor een 
onveilig gevoel. De beveiligingsinstallaties van Maximum 
Beveiliging voorkomen inbraak want een zichtbaar bevei-
ligd huis of bedrijfspand is voor de inbreker vaak reden 
om een ander adres te kiezen.

John klompmakers is eigenaar en oprichter van Maximum 
Beveiliging en dat hij in deze branche terecht kwam noemt 
hij ‘toeval’. “Zo’n 25 jaar geleden zocht ik werk en via een 
uitzendbureau kwam ik bij een bedrijf terecht die beveili-
gingsinstallaties leverde en installeerde. Na eerst een tijd 
in loondienst te hebben gewerkt begon ik samen met een 
partner ons eigen bedrijf en in 2004 besloot ik alleen ver-
der te gaan”, vertelt John. Maximum Beveiliging vestigde 
zich in 2015 in het huidige pand op de kruising van de 
Weerdingerstraat en de Wolfsbergenweg en kortgeleden 
werd de showroom vernieuwd en ingericht met de nieuw-
ste snufjes op het gebied van beveiliging. “Zodat ik men-
sen die graag willen zien wat ze kopen ook daadwerkelijk 
het product kan laten zien”, aldus John. De showroom is op 
afspraak te bezoeken. 

Beveiliging van particuliere en zakelijke panden
Maximum Beveiliging legt voor zowel particuliere als 
zakelijke klanten beveiligingssystemen aan. John: “Bij 
particuliere klanten gebruiken we vaak de draadloze syste-
men en omdat verzekeringsmaatschappijen dit vaak eisen 
adviseren we onze zakelijke klanten meestal de bedrade 
systemen. Een beveiligingssysteem kun je zo uitgebreid 
maken als je wilt waarbij je dan ook kiest voor het wel of 
niet aangesloten worden op de meldkamer. Voor die aan-
sluiting betaalt men een laag bedrag per jaar en ik leg onze 
klanten dan ook het voordeel ervan uit. Wat dat voordeel 
is? Gaat het alarm af dan wordt dat direct doorgegeven en 

dat is altijd fijn, maar zeker wanneer je niet thuis bent is 
dat erg prettig want mocht het nodig zijn dan kan de politie 
er snel zijn. Overigens kunnen brandmelders ook op het 
beveiligingssysteem aangesloten worden zodat er niet 
alleen snel een melding naar de meldkamer gaat, maar zij 
ook snel de brandweer in kunnen schakelen.” Volgens John 
is het aan te raden om het systeem niet alleen te gebrui-
ken als u niet thuis bent maar juist ook als u gewoon thuis 
bent. “Als men kiest voor zogenaamde ‘schildbeveiliging’ 
betekent dat beveiliging van de hele ‘buitenschil’ van het 
huis, dus ramen en deuren. Dit heeft als voordeel dat men 
zichzelf gewoon door het huis kan blijven bewegen terwijl 
het alarm ingeschakeld is”, legt hij uit. 

Het beveiligen van woningen en bedrijfspanden is overi-
gens niet het enige wat Maximum Beveiliging doet. “Sinds 
enige tijd monteren en verplaatsen we ook alle digitale 

schoolborden op de basisscholen in de hele gemeente 
Emmen”, vertelt John trots, “en als dat nodig is lossen we 
ook storingen op. De gemeente Emmen heeft ons hiervoor 
gevraagd en daar ben ik best een beetje trots op en boven-
dien is het een mooi aanvulling op ons werk want ik vind 
het bezoeken van scholen en de ontmoetingen met al die 
enthousiaste kinderen ontzettend leuk!“

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw woning 
of bedrijfspand zo oninteressant mogelijk te maken voor 
inbrekers? Maak dan een afspraak met Maximum Beveili-
ging, ze laten het u graag zien! 

Maximum Beveiliging
Weerdingerstraat 195  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 55 36 83
info@maximum-beveiliging.nl 
www.maximum-beveiliging.nl
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Melenberg Makelaardij
in Emmen verkoopt: 
Comfortabel wonen 
in een appartement vol 
authentieke details in 
het bruisende centrum 
van Klazienaveen 
Door Miranda Wolters
In het hart van Klazienaveen, aan het van Echtenskanaal NZ 153, vindt u het pand van 
voormalig bakker Blancke. Nadat Anne Marie Blancke in 2018 overleed bleef het pand 
een aantal jaren leeg maar daar komt verandering in.  Een projectontwikkelaar kocht 
het pand en verbouwt deze binnenkort tot 3 mooie appartementen. De verkoop ervan is 
in handen van Robert Melenberg van Melenberg Makelaardij in Emmen. 

“1 van de 3 appartementen is inmiddels 
al verkocht”, vertelt Robert. “Het gaat om 
het appartement dat aan de voorkant, op 
de begane vloer, gerealiseerd zal worden. 
Het appartement aan de achterkant van het 
pand en het penthouse zijn nog beschik-
baar.” 

Robert Melenberg maakte kennis met de 
makelaardij toen hij in 2004 stage ging 
lopen op een makelaarskantoor in Emmen. 
Hij studeerde eigenlijk bedrijfseconomie 
maar omdat het vak van makelaar hem veel 
meer aantrok besloot hij makelaar te willen 
worden. “Het werken als makelaar verveelt 
nooit, geen dag is hetzelfde en bovendien 
maak je allerlei levensfases van veel ver-
schillende mensen mee. Denk aan stellen 

die gaan samenwonen of trouwen en een 
woning zoeken of aan stellen die groter 
willen gaan wonen omdat er gezinsuitbrei-
ding aan zit te komen. Je maakt samen met 
hen hele vrolijke maar soms ook verdrietige 
periodes zoals een scheiding of overlijden 
mee. Ik vind het mooi dat we er juist op 
die belangrijke en emotionele momenten 
in hun leven voor onze klanten kunnen 
zijn.” Robert begon zijn makelaarskantoor 
in eerste instantie vanuit zijn boerderij in 
Zuidbarge, in juni van dit jaar verhuisde 
het kantoor naar de Weerdingerstraat 43 in 
Emmen. Hij runt het makelaarskantoor niet 
alleen maar kan op de ondersteuning van 
Monique Kracht rekenen en ook is Jim ten 
Hoor een belangrijk teamlid, hij volgt op dit 
moment nog de opleiding tot makelaar. 

Blancke, royale appartementen in  
Klazienaveen
“Arjan Berens is projectontwikkelaar en 
vanwege het feit dat hij afkomstig is uit 
Klazienaveen was het zijn wens om de 
oude bakkerij te behouden en deze te 
verbouwen tot 3 appartementen waarbij de 
authentieke details zoveel mogelijk zou-
den worden bewaard”, vertelt Robert. De 
uitstraling van het pand aan de buitenkant 
zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven terwijl 
het hele pand aan de binnenkant volledig 
vernieuwd zal worden. Ieder appartement 
krijgt zijn eigen berging en parkeerplaats 
achter het pand zodat de auto altijd zonder 
problemen geparkeerd kan worden. 

Dankzij de unieke ligging midden in het 
centrum van Klazienaveen hoeft u niet ver 
van huis voor een boodschap of een kopje 
koffie in het dorp. Qua comfort zal het u 
aan niets ontbreken, alle wanden en het 
dak zullen worden geïsoleerd met hoog-
waardige materialen en er wordt gebruik 
gemaakt van lage temperatuursverwarming, 

dit alles zorgt niet alleen voor comfort maar 
ook nog eens voor lage stookkosten.

Robert: “Zoals gezegd zijn het appartement 
aan de achterkant van het pand en het 
penthouse nog beschikbaar. Het appar-
tement aan de achterkant zal zo’n 88m2 
groot worden en krijgt een kleine tuin, en 
dat is best bijzonder voor een appartement 
als deze. Het penthouse dat zich over de 
hele bovenverdieping gaat uitstrekken zal 
183m2 groot worden en natuurlijk worden 
beide appartementen tot in de puntjes 
afgewerkt.” 

Heeft u interesse in één van de genoemde 
appartementen of heeft u nog vragen over 
dit project? Neem dan contact op met Me-
lenberg Makelaardij, zij vertellen u er graag 
alles over! 

Melenberg Makelaardij
Weerdingerstraat 43  |  Emmen
Tel: 0591 – 20 21 20  |  info@melenberg.nl
www.melenberg.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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Restaurant de Gaffel in Valthe combineert de Drentse 
gastvrijheid met bijzonder smaakvolle gerechten  
bereid met seizoensgebonden en regionale producten
Door Miranda Wolters 

In een prachtige Saksische boerderij aan de rand van het dorp Valthe vindt u het restau-

rant van chefkok Roderik Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum. Lekker eten en drinken 

is waar Roderik en Amanda van houden en ze doen dan ook niets liever dan de gasten 

die naar het restaurant komen óók te laten genieten van de bijzondere en smaakvolle 

gerechten die Roderik en zijn team voor hen bedenken en bereiden. 

“Wat wij graag willen is dat iedereen zich 
hier welkom en thuis voelt zodra ze over de 
drempel stappen”, zegt Amanda. “Iedereen 
is welkom en onze menu’s zijn dan ook zo 
samengesteld dat we gerust durven te zeg-
gen dat iedereen ervan zal genieten.” Ro-
derik besloot jaren geleden, in 2007, om af 
te stappen van de à la carte menukaart en 
voortaan zijn gasten te gaan verassen met 
zijn maandelijks wisselende verrassings-
menu’s. Zo is het op dit moment bijvoor-
beeld mogelijk om het diner te starten met 
kaviaar en champagne, gevolgd door een 
3- tot 7 gangenmenu, eventueel aangevuld 
met lekkere wijnen. Amanda:” Qua wijnen 
hebben we met ongeveer 200 verschil-
lende wijnen de meest uitgebreide wijn-
kaart in de regio. Ik weet over vrijwel alle 
wijnen wel iets te vertellen en weet ook 
welke wijn bij welk gerecht past.” Bij ieder 
verassingsmenu wordt ook een speciaal 
wijnarrangement samengesteld waarvoor 
gekozen kan worden maar vanzelfsprekend 
is het ook mogelijk om een fles rode en 
een fles witte wijn aan tafel te laten komen 
waarbij het team van de Gaffel precies 
kan aangeven welke wijn dan het beste bij 
welke gang gedronken kan worden. 

Verse ingrediënten, regionale- en  
seizoensproducten
Potjes en pakjes zult u bij Roderik in de 
keuken niet vinden, hij kookt uitsluitend 
met verse ingrediënten die uit eigen tuin of 
van leveranciers uit de regio komen. “We 
maken zoveel mogelijk gebruik van sei-
zoensproducten. Zo komt het paddenstoe-
lenseizoen er bijvoorbeeld weer aan en dat 
betekent dat we binnenkort met de hele 
keukenbrigade op onze elektrische scoo-
ters het bos in gaan om eekhoorntjesbrood 
te gaan zoeken. Die liggen dan ’s avonds 
op de borden van onze gasten. Gerechten 
worden ook allemaal vers bereid, inclusief 
het brood, ijs en desserts.” Roderik en zijn 
team bedenken zoals gezegd iedere maand 
weer een nieuw verassingsmenu. Gerech-
ten die op dit moment geserveerd worden 
zijn bijvoorbeeld borrelhapjes zoals een 
tijgersoesje met een krokantje van biet, een 
schuim van oude kaas met droge worst en 
Amsterdamse ui en een bitterbal van ree. 
Maar ook een soep van courgette uit eigen 
tuin, tarbot met een crème van bloemkool 
en krokante bloemkool gepaneerd in panko 
met citroen en een kreeftensaus. En, als 
hoofdgerecht, een rouleau van het Livar 
varken uit Limburg met knoopchampig-

nons, wat salie uit eigen tuin met krokant 
gefrituurde oesterzwam en wat zoete aard-
appel. In het najaar staan er dan, behalve 
het eekhoorntjesbrood, bijvoorbeeld ook 
spruitjes en verschillende kolen op het 
menu. 

Reserveren
Wilt u komen genieten van de Drentse 
gastvrijheid en smaakvolle gerechten van 
de Gaffel? U bent van harte welkom, de 
Gaffel werkt uitsluitend op reservering.  

U kunt reserveren voor de lunch op zon-
dagmiddag. En van woensdag tot zondag 
kunt u reserveren voor het diner. Het res-
taurant is vanwege de huidige maatregelen 
tot uiterlijk 00.00 uur voor u geopend.  

Restaurant de Gaffel 
Odoornerweg 1
Valthe 
tel. 0591 - 51 35 36
info@restaurantdegaffel.nl
www.restaurantdegaffel.nl

Boelo geniet elke dag weer van zijn werk als ambulant 
audicien: ‘Mij krijg je niet meer de winkel in!’
Als ambulant audicien ziet elke dag er anders uit. Een baan die Boelo Klein Ikkink uit Emmen naar eigen zeggen op 
het lijf geschreven is. De Drentenaar heeft jarenlang als audicien in een winkel gestaan tot hij ruim twee jaar geleden 
aan de slag ging Bij oogvoororen.nl. Het vernieuwende concept sprak hem aan, maar vooral de functie als ambulant 
audicien maakte hem enthousiast. Toen er in 2019 een vacature openstond, greep Boelo zijn kans. Sindsdien rijdt hij 
in zijn herkenbare Oogvoororen-auto de noordelijke provincies af om klanten te voorzien van persoonlijke hoorzorg.

Vrijheid, diversiteit en merkvrij werken, het is een greep 
uit de sleutelwoorden die Boelo opnoemt als we hem 
vragen naar zijn werk als audicien aan huis. Na twee jaar 
zou hij niet meer anders willen. We vragen hem waarom 
hij zoveel plezier aan zijn werk beleeft. “Onze klant is 
een hele andere klant dan de klant in de winkel, alleen al 
omdat hij of zij meer ontspannen is in hun eigen omge-
ving”, beschrijft Boelo. “Daarnaast vind ik het mooi dat je 
’s ochtends geen idee hebt wat je die dag allemaal mee 
gaat maken. Zo kwam ik onlangs bij iemand die niet in een 
huis, maar in een jacht woonde. Niet op het water, maar op 
een paar bokken op de stoep. Die man was een boot aan 
het bouwen waar hij tegelijkertijd al in woonde. Dan zit je 
ineens in een grote motorjacht te audiometreren. Ik vind 
dat verrassingseffect fantastisch. De ene keer zit je in een 
prachtige woonboerderij waarbij de koeien naar binnen 
staan te kijken en de afspraak erna ben je op driehoog 
achter van een heerlijke kop soep aan het genieten die me 
wordt aangeboden door de klant. En tussen de afspraken 
in vind ik heerlijk om in de auto even te op te laden voor 
de volgende afspraak. Dat kan in de winkel niet altijd.”

Aanpassen aan elke situatie
De telkens veranderende werkomgeving brengt uitdagin-
gen met zich mee, maar het heeft volgens Boelo zeker ook 
zijn voordelen. “Een praktisch voordeel aan het werk als 
ambulant audicien is dat je de mensen in hun eigen huis 
direct op weg kunt helpen met hun hoortoestel en hulp-
middelen. Denk aan het koppelen van de hoortoestellen 
met de televisie. Ook kun je direct situaties detecteren die 
het gehoor kunnen beïnvloeden. In de winkel moet je via 
gesprekken proberen af te leiden waarom een klant moeite 
heeft met bepaalde geluidssituaties. Zo had ik destijds een 

klant die thuis moeite met een hoortoestel had. Uitein-
delijk kwam ik erachter dat die klant een partner had met 
COPD. Het huis was daar volledig op ingericht, dat wil zeg-
gen: geen gordijnen en ander textiel in huis. Als je bij de 
klant thuis komt, signaleer dergelijke akoestiekproblemen 
direct.”

Al lachend haalt Boelo nog een bijzondere herinnering op 
waarbij een klant niet te tevreden was met zijn net aange-
schafte, premium hoortoestel. “De klant bleef tijdens de 
aanpassing maar zeggen dat het hoortoestel aan de linker-
kant een enorme ruis gaf. Ik zag zijn vrouw al balen, omdat 
het hoortoestel zo kostbaar was. Ik kwam erachter dan er 
links van hem een oude koelkast stond. Dus ik vroeg aan 
hem: ‘kunt u de stoel even omdraaien?’ Toen zat de ruis 
ineens in zijn rechteroor. Die man had het geluid van de 
brommende koelkast zo lang niet gehoord, dat hij niet kon 
plaatsen. Je snapt het: die koelkast is het huis uitgegaan”, 
vertelt Boelo lachend.

Vrijheid om eigen keuzes te maken
Boelo geniet ervan om op de weg te zitten en haalt plezier 
uit de bijzondere ervaringen die hij dagelijks meemaakt. 
Maar ook de vrijheid als audicien is voor hem waardevol. 
“Het mooie is dat wij ieder merk mogen verkopen. Daar 
staat wel tegenover dat je overal van op de hoogte moet 
zijn. Je moet dus wel een bepaalde nieuwsgierigheid in je 
hebben om dat allemaal bij te houden. Daarnaast beheer 
je je eigen agenda en heb je veel vrijheid. Dat vergt een 
bepaalde mate van discipline. Ook ik moet soms oppas-
sen dat ik niet altijd aan het werk ben. Dat komt omdat je 
het gevoel hebt dat je je eigen onderneming draait, met 
jouw eigen persoonlijke klantenbestand. Dan voel je die 

verantwoordelijkheid natuurlijk ook. Het is een beetje als 
zelfstandig ondernemen, maar dan zonder de grote risico’s 
van een eigen zaak. Dat kan alleen maar omdat Oogvoor-
Oren.nl daarin alle vrijheid geeft om jouw eigen keuzes 
te maken. Je wordt overal in ondersteund en het wordt 
gewaardeerd als je actief meedenkt. Dat maakt het een 
hele fijne werkgever”, concludeert Boelo.

OogvoorOren.nl heeft op dit moment diverse vacatures 
openstaan voor audiciens aan huis. Geïnteresseerd? Kijk 
voor meer informatie op www.oogvoororen.nl/vacatures
(Bron: vaktijdschrift Hoordetail)
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’t Meubelhuus nu ook in Valthermond!  
door Jaap Ruiter 
Op 22 oktober a.s. gaat de nieuwe vestiging van ’t Meubelhuus in Valthermond van 
start. Omdat de vestiging in Musselkanaal ook gewoon open blijft krijgt de nieuwe 
vestiging in Valthermond de naam ’t Meubelhuus 2.0. "Met deze vertrouwde naam blijft 
onze bekende meubelzaak herkenbaar voor al onze klanten", zegt Marco Filips, die de 
nieuwe vestiging aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond gaat leiden. 

’t Meubelhuus 2.0 
Marco Filips werkt al ruim tien jaar samen 
met zijn vader Sjonnie Filips en krijgt nu de 
kans om het op zijn manier te doen. "Veel 
vaders en zonen die samen in een bedrijf 
zitten, zullen het ongetwijfeld herkennen, 
dat je het als zoon op een gegeven moment 
anders wilt gaan doen dan je vader. Dat 
moment is nu bij mij gekomen. Gelukkig 
begrijpt mijn vader dat en staat er helemaal 
achter dat ik in Valthermond een ’t Meubel-
huus 2.0 ga beginnen. Ik heb er ongelooflijk 
veel zin in om op eigen benen te staan en 
nieuwe ideeën te ontwikkelen." 

"Tijdens de Corona is het plan concreet 
geworden om een vernieuwde versie van 
’t Meubelhuus te gaan beginnen omdat 
ik steeds meer zin kreeg om het op mijn 
manier te doen", vertelt Marco Filips. "Dat 
begreep mijn vader heel goed. Dus, toen 
het voormalige pand van Többen Wonen 
te koop kwam, keken wij elkaar aan en 
dachten allebei hetzelfde: dit is de kans 
om met ’t Meubelhuus 2.0 te gaan begin-
nen. Het is een prachtige locatie met ruim 
3000 vierkante meter winkeloppervlakte. 
Dat maakt het mogelijk om het enorme 
assortiment op een ruime en overzichte-
lijke manier te etaleren en grijp ik de kans 
om het net even anders te doen dan dat 
mijn vader gewend is. Maar de basis van 
scherp geprijsde meubelen blijft hetzelfde, 
want juist daardoor is het ’t Meubelhuus 
zo populair geworden. Ja, het zal wel even 
wennen zijn dat mijn vader in Musselkanaal 
blijft en ik naar Valthermond verhuis. Op 22 
oktober gaat ’t Meubelhuus 2.0 open." 

Spectaculaire openingsacties in woon-
maand oktober 
In ’t Meubelhuus 2.0 aan het Zuiderdiep 
553 in Valthermond gaan op 22 oktober 
veel nieuwe woonprogramma’s van start 
en wordt er tevens een beddenafdeling 
geopend. "En we pakken in oktober groots 
uit met spectaculaire openingsaanbiedin-
gen omdat we juist in de woonmaand van 
het jaar open gaan", voegt Marco Filips er 
aan toe. "Ik zou daarom zeggen: houd onze 
Facebookpagina in de gaten!"  

Samenwerking blijft 
Twee vestigingen op twee locaties, maar 
de samenwerking tussen Sjonnie en Marco 
Filips blijft. "Want met ’t Meubelhuus 1.0 en 
2.0 blijven we ons onderscheiden met een 
heel ruim en uniek assortiment tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs", legt Marco Filips 
uit. "Daarmee hebben we ons altijd on-
derscheiden, en dat zullen wij ook blijven 
doen. Daarnaast is onze grote kracht dat wij 
heel veel op voorraad hebben zodat je niet 
6 tot 12 weken hoeft te wachten. En wat 
we niet op voorraad hebben kunnen we 
over het algemeen ook nog eens redelijk 
snel leveren omdat we rechtstreeks vanaf 
de fabriek kopen. Dat heeft als bijkomend, 
maar belangrijk voordeel dat er geen tus-
senhandel bij is betrokken waardoor we 
een scherpe prijsstelling kunnen hanteren." 

Bedden-afdeling 
Vanwege het ruime assortiment is er voor 
klanten altijd een ruime keus uit diverse 
stijlen. "Van landelijk wonen tot klassiek, 
en van romantisch tot heel hip", vult Marco 
Filips aan. "Daarnaast gaan er in Valther-

mond een aantal nieuwe woonprogramma’s 
van start en begin ik een bedden-afdeling. 
De uitgebreide service en het deskundige 
advies die bij ’t Meubelhuus vanzelfspre-
kend zijn blijft uiteraard ook van kracht op 
de nieuwe locatie in Valthermond. Zo kun-
nen wij klanten volledig ontzorgen op het 
gebied van plaatsing, montage, ophangen 
van gordijnen en vitrages en leggen van 
vloeren en vloerbedekking. En als er eerst 
geschilderd of getimmerd dient te worden, 
zullen wij er ook voor zorgen dat daar 
vakmensen voor worden ingeschakeld. Dat 
is geen probleem. Voor onze klanten doen 
we alles." 

Eigen stijl 
Marco Filips gaat ’t Meubelhuus 2.0 samen 
runnen met zijn echtgenote Jellie, die 
de administratie voor haar rekening gaat 

nemen. Hij is blij eindelijk op eigen benen 
te kunnen staan. "Op een gegeven moment 
ontwikkel je als ondernemer een eigen stijl, 
en ik heb gemerkt dat dat niet altijd meer 
overeenkomt met de ondernemers-stijl 
van mijn vader. Het is daarom goed dat ik 
met ’t Meubelhuus 2.0 de ruimte krijg om 
mij verder te kunnen ontwikkelen en mijn 
eigen pad kan gaan. Ik ben in mijn nopjes 
met deze kans." 

Houd Facebook in de gaten… 
Op 22 oktober a.s. gaat ’t Meubelhuus 2.0 
aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond van 
start. "En dat zal niet onopgemerkt voorbij 
gaan", benadrukt Marco Filips. "We pakken 
flink uit met spectaculaire openingsaanbie-
dingen! Ik zou daarom zeggen: houd onze 
Facebookpagina dagelijks in de gaten!" 
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Ontwikkeling nieuwbouw De Gloep/Oude 
Melkfabriek in Exloo  

Nu de sloop van de voormalige melkfabriek een feit is kan er op het ruim 1,5 
hectare grote terrein eindelijk worden begonnen met de bouw van de geplande 
woningen en appartementen. Een van de meest besproken plekken van het 
mooie dorp Exloo krijgt een stijlvolle make over.

Op de nieuwbouwlocatie De Gloep/Oude Melkfabriek wordt een mooie en 
groene wijk aangelegd die uit dertien woningen en een appartementengebouw 
zal gaan bestaan. De semi-vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen passen 
qua architectuur helemaal in het historische karakter van Exloo en worden 
allemaal voorzien van een rieten kap en een mooie tuin. De appartementen in 
het appartementengebouw zullen qua grootte variëren en krijgen in ieder geval 
ruime balkons en een eigen parkeerplaats in de kelder. 

Het nieuwbouwplan wordt modern en past toch perfect in het sfeervolle 
Hondsrugdorp Exloo. In het groene karakter vind je glooiende stijl van de 
Hondsrug terug.

Kortgeleden vond er al een informatie avond plaats bij diner-café Bussemaker 
in Exloo waarbij zowel de ontwikkelaars als de architecten en de makelaars 
aanwezig waren om alles over de nieuwbouw te vertellen en vragen te 
beantwoorden. Was u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn en 
wilt u toch graag meer weten over het project en de mogelijkheid om in het 
prachtige dorp Exloo te gaan/blijven wonen? De makelaars van Bentum Dragtstra 
ontvangen u graag om de plannen nader toe te lichten! 

Heeft u meer interesse in dit nieuwbouwproject! Voor meer informatie neemt u contact op met Bentum Dragtstra Makelaars.
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Megabad in Emmen, sanitiair van hoge kwaliteit 
voor internetprijzen
Door Miranda Wolters 
Megabad aan de Magelhaenstraat in Em-
men bestaat inmiddels al 15 jaar maar 
was tot voor kort alleen een webshop, 
alle producten die online aangeboden 
werden waren niet ‘in real life’ te zien in 
een showroom. Tot afgelopen maart, want 
sinds een paar maanden is er eindelijk ook 
een showroom.

“We merkten toch dat veel van onze klanten 
dat waar ze naar op zoek waren eerst graag 
in een showroom zouden willen zien voor 
ze tot koop overgaan”, vertelt Tim Zwart 
van Megabad. “Bij het kopen van sanitair 
gaat het immers niet om een product van 
een paar euro en koop je iets waarvan je 
jarenlang plezier van wilt hebben. Dat heeft 
ons doen besluiten toch een showroom te 
openen.”

Megabad levert sanitair en veel wat daarbij 
hoort tegen internetprijzen. Denk dan aan 
baden, douchesets, badkamermeubels en 
kranen maar ook aan tegels en verwarming 
voor de badkamer. “Het gaat dan wel om 
producten van A-merken want ondanks de 
lage prijzen willen we wel kwaliteit leve-
ren”, aldus Tim. Merken die je bij Megabad 
vindt zijn onder andere Geberit, Keuco, 

Duravit, Thebalux en Primabad. Het assorti-
ment is enorm groot, zoek je bijvoorbeeld 
een ligbad dan vind je in de webshop ruim 
50 verschillende modellen. Allemaal groot 
genoeg om heerlijk in te relaxen en tot rust 
te komen en verkrijgbaar in verschillende 
breedtes, lengtes en kleuren. 

Megagroot is ook de collectie kranen die 
bestaat uit zowel inbouw als opbouwkranen 
waarbij er zelfs keuze is uit populaire kleu-
ren zoals roze goud en matzwart. De prijzen 
in de webshop zijn al inclusief BTW en de 
verzendkosten zijn voor ’t gemak al bij de 
verkoopprijs inbegrepen. 

In de showroom vind je daarnaast veel 
showroomaanbiedingen, sanitair voor een 
mooie prijs die direct meegenomen kan 
worden of op een later tijdstip bij je thuis 
afgeleverd kan worden. Tim: “We hebben 
bijvoorbeeld best veel badmeubelen op 
voorraad die normaal gesproken een lever-
tijd van 6 tot 8 weken hebben.” Een bad-
kamermeubel kan de badkamer helemaal 
afmaken en is daarmee best een sfeerbe-
paler in je badkamer. En zoek je er nog een 
bijpassende spiegel bij dan zul je die ook in 
het assortiment van Megabad vinden, al dan 
niet met ingebouwde led-verlichting. 

Megabad levert en bezorgt maar mon-
teert het sanitair niet, dat betekent dat je 
zelf voor de montage van je sanitair moet 
zorgen of het door iemand laat doen. Ben 
je zzp-er en monteer je badkamers bij je 
klanten dan ben je natuurlijk ook van harte 
welkom voor de inkoop van alles wat er no-
dig is om een mooie badkamer in te richten. 
Welkom in de showroom aan de Magelhaen-
straat of in de webshop die te vinden is op 
www.megabad.nl. 
 
Megabad Showroom
Magelhaenstraat 5  |  Emmen
Tel: 0591-631054
Whatsapp: 06 – 397 974 38
info@megabad.nl  |  www.megabad.nl
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Bij het kopen van een huis komt veel kijken en een goed hypotheekadvies vooraf is daar-
bij ontzettend belangrijk. De Hypotheker helpt je verder en belooft je altijd de beste deal 
en het meest eerlijke advies te geven. 

Henk de Boer is directeur van de vestigingen 
in Emmen, Klazienaveen en Coevorden en 
zegt hierover: “Wij zoeken voor onze klan-
ten altijd uit wat voor hen de beste keuze 
is qua geldverstrekker. De Hypotheker 
vergelijkt daarvoor meer dan 40 verschil-
lende aanbieders. Daarbij kijken we verder 
dan wat de beste deal op dit moment is, de 
hypotheek moet namelijk ook over 5 of 10 
jaar nog bij iemand passen. Ook gaan we na 
welke consequenties eventuele grote ver-
anderingen in iemands leven op de hypo-
theek kunnen gaan hebben. Denk daarbij aan 
werkloosheid, pensioen of overlijden. In die 
gevallen wil je toch ook dat je in de woning 
kunt blijven wonen en dat je je partner goed 
achterlaat?”

Overigens sluit De Hypotheker niet alleen 
hypotheken voor de nieuwe woning af maar 

kun je ook op ze rekenen voor onder andere 
het oversluiten van je hypotheek, als je je 
woning wilt gaan verbouwen en financiering 
nodig bent en zelfs voor het verduurzamen 
van je woning. Verduurzamen doe je dan bij-
voorbeeld door zonnepanelen aan te schaf-
fen in combinatie met een warmtepomp. 
Mocht je niet over voldoende middelen be-
schikken om de aanschaf mee te financieren 
dan mag je hiervoor tegenwoordig tot 106% 
van de waarde van je woning lenen. 

“De woningmarkt zit op dit moment een 
beetje raar in elkaar”, aldus Henk. “Er werden 
het afgelopen kwartaal minder woningen 
verkocht maar daar tegenover staat dat er 
veel hypotheken werden overgesloten en 
ook werden er veel hypotheken afgesloten 
voor het verbouwen van de woning. Wil je 
een woning kopen dan moet je fors overbie-

den, anders grijp je ernaast, en dat bete-
kent dat je snel moet zijn. Zorg er dan in 
ieder geval voor dat je goed beslagen ten 
ijs komt en dus vooraf weet tot welk be-
drag je kunt gaan bieden. Een bezoek 
aan De Hypotheker helpt je daarbij 
want van ons krijgt men zwart op wit 
mee tot welk bedrag men kan lenen 
en tegen welk tarief.” 

Een eerste gesprek op de vestiging is altijd 
vrijblijvend en eventueel wordt er daarna 
samen een analyse van de situatie op dat 
moment gemaakt. Uit die analyse rolt ver-
volgens een profiel met een bijbehorend 
advies. “De Hypotheker hanteert voor haar 
dienstverlening duidelijke tarieven die 
vooraf besproken zullen worden zodat er 
achteraf nooit verrassingen zullen zijn”, 
aldus Henk. Een hypotheek is en blijft voor 
iedereen verschillend en het gaat daarom 
altijd om maatwerk, waarom zou je hiervoor 
dan niet naar de meest betrouwbare hypo-
theekadviseur gaan? Een afspraak maken 
kan eenvoudig online op www.hypotheker.
nl maar bellen naar de vestiging van jouw 
keuze kan natuurlijk ook.  

De Hypotheker
Marktplein 152
Emmen
Tel: 0591 – 64 08 00

Langestraat 505
Klazienaveen
Tel: 0591 – 70 88 88

Sallandsestraat 108
Coevorden
Tel: 0524 - 51 88 33

www.hypotheker.nl

Voor de hypotheek die het beste bij jouw 
woonsituatie past ga je naar De Hypotheker
in Emmen, Klazienaveen, of Coevorden
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Kwekerij Popken in Exloërveen: Veelzijdig, kwaliteit, 
kennis, service, duurzaam en ongekend assortiment 
door Jaap Ruiter 
De veelzijdigheid, de grootte en het enorme assortiment van de ambachtelijke Kweke-
rij Popken in Exloërveen maakt dat een bezoek het hele jaar meer dan de moeite waard 
is. "In het najaar is het weer de tijd van de vaste planten", vertelt Matthijs Popken. 
"Daarbij kun je denken aan het planten van hagen, struiken, (fruit)bomen en heesters. 
Dat kan zowel in het voor- als in het late najaar." 

Vrijwel alles in eigen beheer 
Kwekerij Popken is een familiebedrijf dat 
al meer dan 60 jaar bestaat en met maar 
liefst 5500 vierkante meter zeer ruim 
bemeten is. "We hebben de ruimte om 
vrijwel alles in eigen beheer te kweken en 
voeren daarom een ongekend assortiment 
aan eenjarige zomerbloeiers, vaste planten, 
grassen, kruiden, groenteplantjes, (fruit)
bomen, heesters, struiken en hagen. Daar-
naast verkopen wij potgrond, meststoffen 
en leuke cadeau- en decoratie-artikelen. 
Dat ongekende assortiment onderscheidt 
ons van de rest. En wat wij in een enkel ge-
val niet zelf telen of in huis hebben, want je 
moet ergens een grens trekken, kunnen wij 
altijd inkopen. ‘Nee’ is voor ons geen optie. 
Daarnaast geven wij altijd een deskundig 
en helder advies omdat we voor elke afde-
ling een specialist met veel ervaring en 
kennis in huis hebben." 

Duurzaam is belangrijk 
Maar bij Kwekerij Popken draait het niet 
alleen om veelzijdigheid, kwaliteit, ken-
nis, service en ongekend assortiment, 
maar is ook duurzaamheid een belangrijk 
aandachtspunt. "Zo maken wij gebruik 
van biologische ongediertebestrijding", 
vertelt Matthijs Popken, die van jongs af 
aan is opgegroeid in de kwekerij van zijn 

vader Egbert en vanaf 2018 officieel deel 
uitmaakt van de VOF van het familiebedrijf. 
"Biologische ongediertebestrijding is veel 
effectiever dan chemische ongedierte-
bestrijding, die erg schadelijk is voor het 
milieu en ook gezonde plantjes aantast. 
Verder proberen we zoveel mogelijk te 
recyclen en zelf warmte op te wekken om 
daarmee gas te kunnen besparen." 

Tuinontwerp en beplanting 
Als u plannen heeft om de tuin opnieuw in 
te delen, dan kan Kwekerij Popken u ook 
van dienst zijn met een ontwerp. "Daar 
hebben we ook de kennis voor in huis", legt 
Matthijs Popken uit. "Heel grote projecten 
doen we niet, maar ideeën wat betreft 
borderbeplanting en aanleg van kleine 
tuintjes zijn geen probleem voor ons. Ook 
denken wij graag mee met een plan van de 
tuinarchitect en zijn planten-lijst." 

www.kwekerijpopken.nl 
Kwekerij Popken, met zeer ruime par-
keergelegenheid voor auto, bestelbus en 
aanhanger, is gevestigd te Exloërveen 8a. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0599-67 16 61 of een kijkje nemen op 
Facebook en/of www.kwekerijpopken.nl. U 
kunt echter ook gewoon eens langs komen! 
U bent in ieder geval van harte welkom.

De Schaapsberg in Zandberg, jouw locatie voor
iedere gelegenheid
Door Miranda Wolters
De Schaapsberg in Zandberg is al sinds jaar en dag dé locatie die 
geschikt is voor iedere gelegenheid, voor grote bruiloften en intieme 
verjaardagsfeestjes, voor grote en kleine groepen. Anja en Martin 
Hartlief namen het party & zalencentrum in 2019 over van de vorige 
eigenaren maar moesten na ruim een jaar, net als alle andere horeca-
ondernemers, de deur tijdelijk sluiten vanwege corona. Inmiddels is 
De Schaapsberg weer geopend en zijn er, onder voorwaarden, weer 
mogelijkheden voor een bijeenkomst of feestje. 

“Het was een bizarre periode”, 
begint Anja, “we mochten in het 
begin van de coronacrisis open 
blijven onder bepaalde voorwaar-
den maar moesten uiteindelijk 
toch helemaal sluiten. Om toch 
inkomen te kunnen blijven gene-
reren begonnen we vrijwel direct 
met het bedenken van allerlei 
creatieve ideeën, we hebben 
tijdens de gedwongen sluiting van 
alles gedaan en uitgeprobeerd 
en hebben dus absoluut niet 
stilgezeten.” 

Ontbijt met bubbels 
Al vrij snel kwamen Anja en Martin 
op het idee om ontbijtjes te gaan 
samenstellen en bezorgen en 
dit bleek een schot in de roos. 
Er werd een goed doel aan de 
ontbijtactie gekoppeld waarbij 2 
euro van de verkoopprijs van het 
ontbijt naar een goed doel ging. 
Volgens Anja en Martin is een 
goed ontbijt de beste start van de 
dag en daarvoor is het zogenaam-
de ‘Ontbijt met Bubbels’ in het 

leven geroepen. Het ontbijt met 
bubbels is een uitgebreid ontbijt 
met verse producten inclusief een 
fles prosecco en 2 flûtes. Drink 
je geen alcohol dan is er ook een 
alcoholvrij alternatief. Heerlijk om 
alleen of samen met je partner 
van te genieten maar ook leuk om 
cadeau te geven aan iemand voor 
een verjaardag of jubileum of op 
Valentijnsdag, Vader- of Moeder-
dag of welke gelegenheid dan 
ook. Anja: “Behalve de ontbijtjes 
waren en zijn ook de High Tea’s 
erg succesvol, deze wordt in 
principe afgehaald maar kan in 
overleg ook bezorgd worden.” 

Feest of bijeenkomst  
organiseren? 
“Inmiddels zijn de regels omtrent 
corona wat versoepeld en is er 
gelukkig weer een en ander mo-
gelijk qua feesten en bijeenkom-
sten”, vertelt Anja. “Nog steeds 
moet er rekening gehouden 
worden met het feit dat gasten 
voldoende afstand van elkaar 

moeten kunnen houden maar de 
zalen bij De Schaapsberg zijn daar 
gelukkig groot genoeg voor. We 
kunnen op dit moment groepen 
van minimaal 15 tot maximaal 
40 tot 60 personen ontvangen. 
We hebben in totaal 3 zalen tot 
onze beschikking dus meerdere 
groepen tegelijkertijd zijn ook 
mogelijk, voor iedere groep is er 
dan een eigen ruimte beschikbaar. 
Live Muziek en met alle gasten 
dansen op de dansvloer is helaas 
nog steeds niet toegestaan maar 

een DJ mag dan weer wel en een 
feestje met achtergrondmuziek 
kan dus toch gewoon.” Gelukkig 
zijn er door Anja en Martin best 
veel alternatieven bedacht om er 
met de mogelijkheden die er zijn 
toch een leuke dag, middag of 
avond van te kunnen maken. Zo is 
er bijvoorbeeld ook een autopuz-
zelroute uitgezet die gereden kan 
worden en zijn er leuke musea in 
de buurt die het bezoeken waard 
zijn en is het ook mogelijk om 
met het hele gezelschap te gaan 

klootschieten of andere leuke 
spellen te doen. Anja en Martin 
gaan graag met je in overleg over 
wat er wel kan, denken mee en 
luisteren graag naar je ideeën, je 
bent van harte welkom! 

Zalen & Partycentrum 
De Schaapsberg
Kerklaan 20
9564 PA Zandberg / Musselkanaal
Tel. 0599 41 29 41
www.deschaapsberg.nl
info@deschaapsberg.nl
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Autoworld Van Boven in Emmen
viert 75-jarig bestaan

door Jan Johan ten Have
EMMEN - Autoworld van Boven in Emmen bestaat dit jaar 75 jaar. En dat had de Suzukidealer annex universeel garage-
bedrijf en specialist in jonge gebruikte auto’s graag groots gevierd. Vanwege de corona staan de plannen nog on-
hold, maar zodra het kan, hangen de eigenaren Rosilde en haar broer Raymon van Boven de slingers op om dit mooie 
jubileum op passende wijze te vieren. 

In de oorlog zat hij in het verzet, hij bracht op de motor 
stiekem berichten rond. En toen de oorlog eindelijk voorbij 
was, besloot de toen nog jonge R. van Boven in Erica een 
handel en werkplaats in motorfietsen, trekkers en fietsen 
te beginnen. De zaak bloeide op, personenauto’s raakten 
in zwang en van Boven werd dealer van de legendarische 
merken Vauxhall en Bedford. Ook opende hij een tanksta-
tion. 

Op advies van de toenmalige auto-importeur besloot Van 
Boven de zaak in 1971 te verplaatsen naar Emmen. “Dat 
bleek een uitstekend advies. Want hier, nog altijd aan 
de Phileas Foggstraat, runnen wij een prachtig auto- en 
garagebedrijf`”, vertelt Rosilde. “Overigens is de naam Van 
Boven tot op de dag van vandaag te vinden op een gara-
gebedrijf in Erica, dat is de zaak van onze neef Marcel.” In 
1980 nam zoon Bert de zaak over en inmiddels runnen zijn 
zoon Raymon en dochter Rosilde het bedrijf: “Niet alleen 
de klanten zijn honkvast. 

Ook onder medewerkers is het verloop klein. Daar zijn we 
zeer trots op. De meeste monteurs werken al tientallen 

jaren bij Van Boven. De vertrouwde gezichten zorgen voor 
een informele sfeer en dat is prettig zaken doen.”

Ruim 40 jaar Suzukidealer
Autoworld van Boven is al meer dan veertig jaar Suzukide-
aler. “Vanaf het moment dat dit merk de vleugels uitsloeg 
in Nederland, hebben wij het dealerschap”, vertelt de 
eigenaresse. ‘En waar andere automerken steeds meer 
dealerschappen afstoten, kiest Suzuki juist voor dealerbe-
drijven dichtbij de klanten. Wij merken dat onze klanten 
dat bijzonder prettig vinden.” Over de kracht van het merk 
Suzuki vertelt Rosilde: “Het is een geweldig betrouwbaar 
merk. Niet voor niets geeft Suzuki op alle nieuwe auto’s 
maar liefst zes jaar garantie. Verder is de kracht van Suzuki 
de breedte van het spectrum modellen. In elk segment 
heeft Suzuki wel een mooi typel. En het merk blijft innove-
ren en ontwikkelen, de komende jaren komen er verschil-
lende nieuwe modellen op de markt.”

Carprof en Leaseprof
Autoworld Van Boven is universeel garagebedrijf. In de 
werkplaats met vijf bruggen werkt het vakbekwame team 

monteurs dagelijks aan onderhoud, reparatie en service 
van alle merken en modellen auto’s. “Wij zijn aangeslo-
ten bij garageformule Carprof. Die is vorig jaar verkozen 
tot beste garageformule, onder meer dankzij de continue 
backup door een technisch centrum, waarop de aangeslo-
ten garagebedrijven altijd snel een beroep kunnen doen. 
De technische knowhow van dat centrum is fantastisch, die 
ondersteuning door middel van kennisdeling draagt eraan 
bij dat wij snel en goed kunnen repareren”, vertelt Rosilde. 
“Wij beschikken over diagnose-apparatuur voor alle auto’s, 
zelfs de nieuwste modellen. Ook houden wij onze vakken-
nis regelmatig up to date om op de hoogte te blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen in autotechniek.” Niet voor 
niets is Autoworld Van Boven ook Leaseprof, erkend speci-
alist in onderhoud en reparatie van auto’s in opdracht van 
leasemaatschappijen: “Bij Leaseprof ligt de lat hoog als het 
gaat om eisen aan klanttevredenheid en serviceniveau.” 
Alle klanten van Van Boven profiteren van onder meer 
gratis vervangend vervoer, gratis haal- en brengservice in 
Emmen en omstreken en gratis mobiliteitsservice Europa, 
inclusief service aan huis. 

Jonge gebruikte auto’s
Op het occasionplein met bijbehorende showroom staat 
een ruim aanbod van jonge gebruikte auto’s. Het aanbod is 
breed, er zijn auto’s te vinden van alle merken en model-
len, in alle prijsklassen. Het aanbod van occasions is te 
vinden op de website van Autoworld Van Boven:  
www.van-boven.nl

Raymon en Rosilde van Boven voor de nieuwe Suzuki Jimny (Foto: Jan Johan ten Have)
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Olav Petersen tussen zijn gebruikte autobanden (Foto: Jan Johan ten Have)
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Reintke Rijopleidingen blijft het net even anders 
doen en opent een motorkleding-shop in het nieuwe 
onderkomen aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal 

door Jaap Ruiter 
Reintke Rijopleidingen is onlangs verhuisd naar een ruimer onderkomen aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal. Omdat 
de rijschool van Ineke Koorn en Harm Jan Reintke het altijd net even iets anders doet en zich daarmee onderscheidt, 
ziet het nieuwe onderkomen er ook net iets anders uit dan dat je verwacht: ruime parkeerplaats, fraaie entree, kan-
tine, zeer ruim leslokaal dat voorzien is van de laatste onderwijstechnieken en op de eerste etage een motorkleding-
shop! Bovendien wordt er les gegeven in fraaie en moderne Nissans en op strak uitziende en veilige Honda-motoren. 

Aantrekkelijk geprijsde motorkleding  
Harm Jan Reintke, die bij Reintke Rijopleidingen onder-
meer de motorrijlessen verzorgt, speelde al langer met 
de gedachte om een motorkleding-shop te beginnen, 
omdat er voor motorrijders in de omgeving Stadskanaal 
weinig mogelijkheden zijn om voor een aantrekkelijke 
prijs motorkleding aan te schaffen. "Wij beginnen met een 
aansprekend assortiment jassen, broeken (zowel standaard 
als jeans), helmen, laarzen en handschoenen. De motorkle-
ding-shop is er voor iedereen." 

Eendaagse theorietraining inclusief examen 
Ook het nieuwe theorielokaal is comfortabel en zeer 
ruim opgezet en ziet er daardoor uitnodigend uit. Reintke 
Rijopleidingen leidt op tot het rijbewijs B, E achter B en A 
(motor) en besteedt veel aandacht aan theorie, omdat dat 
nog wel eens wordt onderschat door cursisten. "Daarom 
bieden wij eendaagse theorie-trainingen aan, inclusief 
theorie-examen", vertelt Ineke Koorn. "Dat betekent in 
de praktijk een hele zaterdag theorie en de week daarop 
theorie-examen bij het CBR in Groningen, waarbij wij voor 

het vervoer zorgen, zodat cursisten niet afhankelijk zijn 
van openbaar vervoer of van ouders, broer, zus of vrien-
den. Behalve de groepslessen theorie op woensdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur verzorgen wij op aanvraag ook 
individuele theorielessen." 

Leuk, leerzaam en veilig 
Bovenstaande extra’s komen voort uit betrokkenheid, op-
rechte belangstelling en zoveel mogelijk aanpassen aan de 
cursist. Extra’s, die de laatste jaren zo kenmerkend zijn ge-
worden bij Reintke Rijopleidingen. "Uit ervaring weten wij 
dat een rijles veel beter gaat als een cursist goed in zijn vel 
zit", zegt Harm Jan Reintke. "En is persoonlijke aandacht 
en belangstelling voor wie je bent vanzelfsprekend voor 
ons. Als wij weten wie de cursist is, dan kunnen wij ons ook 
beter aan hem of haar aanpassen en zijn wij nog beter in 
staat om het beste in de cursist naar boven te halen. Een 
cursist moet zich op zijn gemak voelen, het prettig vinden 
om bij ons te lessen en in een ontspannen sfeer opgeleid 
worden tot een verantwoordelijke en sociale bestuurder. 
Leuk, leerzaam en veilig gaan hand in hand bij ons. Wij wil-

len meer bieden dan alleen ‘een uurtje rijden’." 

Nieuwe rij-instructeur 
Ineke Koorn legt uit dat de wijze van lesgeven bij Reintke 
Rijopleidingen heel erg wordt gewaardeerd door cursisten, 
die dat via mond-tot-mond-reclame weer doorgeven aan 
anderen waardoor steeds meer cursisten zich aanmelden. 
Daardoor is de Stadskanaalster rijschool uit zijn jasje ge-
groeid en was verhuizing naar het nieuwe en veel ruimere 
onderkomen aan de Veenstraat 26 noodzakelijk. "Vanwege 
de groei van onze rijschool hebben we ook een nieuwe rij-
instructeur aangetrokken in de persoon van onze schoon-
zoon. Hij is erg gemotiveerd en kan zich helemaal vinden 
in onze visie. Dat goede contact dat wij met cursisten 
hebben stelt ons tevens in staat om cursisten met ontwik-
kelingsproblematiek als bijvoorbeeld Autisme en AD(H)D 
en heel nerveuze cursisten onder onze hoede te nemen. 
Wij zijn daar speciaal voor opgeleid."  

www.reintkerijopleidingen.nl 
Reintke Rijopleidingen is met de rijschool, moderne en 
comfortabele theoriezaal, en de nieuwe motorkleding-hop 
gevestigd aan de Veenstraat 26 in Stadskanaal. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06 58 79 80 31 (Harm Jan) 
of 06 42 53 69 63 (Ineke). Dat is ook het nummer voor een 
gratis proefles! U kunt ook een kijkje nemen op Facebook 
of www.reintkerijopleidingen.nl

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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