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De grootste collectie 
tuinmeubelen tegen de beste prijs 
bij Gerrits Tuinmeubelen in Emmen
Gerrits Tuinmeubelen is een 
hecht familiebedrijf waar passie, 
ondernemerschap en enthousias-
me centraal staat. Theo Gerrits is 
bijna 30 jaar geleden begonnen 
met het handelen in tuinmeubel 
partijtjes. Er werd steeds meer 
gehandeld en verhandeld, waar-
na Theo zijn eerste vestiging in 
Vroomshoop heeft geopend. Na 
enkele jaren zijn beide zoons bij 
hem in het bedrijf komen wer-
ken. En dat beviel beide zoons 
zo goed dat ze er samen voor 
hebben gekozen om met hun 
vader Poelman tuinmeubelen in 
Emmen over te nemen.   

Gerrits Tuinmeubelen Emmen 
“Nu, meer dan een jaar later, 
kunnen we met trots zeggen 
dat het eerste jaar een enorm succes is geweest. Wij kunnen ons 
onderscheiden doordat wij het gehele jaar door showroommodel-
len aanbieden tegen de beste prijs van Nederland! Ons assortiment 
is zeer gevarieerd en biedt voor ieder wat wils. Zo is er grote keuze 
in loungesets, tuinsets, tuinstoelen, tuintafels, parasols, kussens 
en accessoires. Er is voor iedere klant die naar onze winkel komt 
voldoende tijd en aandacht en de gekochte producten zijn direct 
mee te nemen. Onze medewerkers beschikken over de nodige ken-

nis en ervaring en kunnen 
u daarom goed adviseren. 
Uiteraard onder het genot 
van een kop koffie of 
thee. Naast de vele show-
roommodellen bieden 

wij ook nieuwe collecties aan van diverse gerenommeerde merken, 
waaronder 4 Seasons Outdoor.” zegt Robert.  

Service 
Service staat hoog in het vaandel. Zo biedt Gerrits een heuse 
meeneemservice. Gekochte producten kunnen eenvoudig direct 
worden meegenomen in de gesloten aanhanger welke gratis te leen 
is. Heeft u geen trekhaak? Dat is ook geen probleem, want Gerrits 
bezorgt door heel Nederland. Wanneer u gebruik maakt van de 
bezorgservice dan worden de tuinmeubelen gemonteerd en al op 
de juiste plaats afgeleverd.  

Lees verder op pagina 9.

TUIN NIET NAAR WENS?   Zie pagina 12!
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Ekoplaza Emmen, de biologische supermarkt voor 
eerlijke en betaalbare producten die goed voor 
jou en je omgeving zijn
Door Miranda Wolters
We zijn ons meer en meer bewust van het feit dat goede 
voeding belangrijk is voor een gezond lichaam en een fit 
leven. Daarnaast vinden we zo duurzaam mogelijk leven 
ook steeds belangrijker en passen we dat op allerlei ver-
schillende manieren toe in ons dagelijkse leven. Ekoplaza 
is een landelijke keten van biologische supermarkten 
en de vestiging van eigenaresse Lieslot Adams aan de 
Wilhelminastraat in Emmen is daar 1 van. Een volwaar-
dige supermarkt waar je alles vindt op het gebied van 
biologische voeding, persoonlijke verzorging en zelfs 
diervoeders. 

“Samen werken aan een leukere en groenere wereld is de 
missie van Ekoplaza.” vertelt Lieslot. “Alles wat je in de 
‘normale’ supermarkt vindt ligt bij ons ook in de winkel 
waarbij we alle producten zoveel mogelijk lokaal inkopen.” 
Alle producten zijn biologisch, er wordt bij de productie 
geen gebruik gemaakt van pesticiden of chemicaliën en je 
vindt bij Ekoplaza geen gemanipuleerde voeding of voe-
ding met toegevoegde synthetische  E-nummers en kleur- 
geur- en smaakstoffen. Dit maakt dat biologische voeding 
qua smaak écht veel puurder en lekkerder is.

Groente, fruit en brood
Wat bij binnenkomst van de winkel als eerste opvalt is de 
kleurrijke groente- en fruitafdeling en de knusse brood-
afdeling.  Gevuld met producten afkomstig van bedrijven 
dichtbij huis. Lukt dit niet, sinaasappels groeien in Neder-
land nu eenmaal niet, dan komen ze van biologische telers 
uit het buitenland. Biologische groenten en fruit bevatten 
ontzettend veel vitamines en werden de laatste tijd, na de 
uitbraak van het coronavirus, steeds meer gekocht. “Op de 
broodafdeling is er keuze uit verschillende soorten brood, 
gebak en koek. Gistbrood en desembrood bijvoorbeeld, 

deze zijn lekker van smaak en ook 
nog eens licht verteerbaar. Desem-
brood neemt een bijzondere plek 
in het assortiment in omdat je deze 
in andere winkels bijna niet vindt.” 
legt Lieslot uit. Voor degene die 
liever zelf zijn brood bakt zijn er 
bij Ekoplaza verschillende soorten 
meel zoals spelt- of rijstmeel en 
diverse soorten glutenvrij meel te 
verkrijgen. 

Vlees en vegan producten
Biologisch vlees mag ook niet 
ontbreken in het assortiment. Dit 
biologische vlees is afkomstig van 
koeien, varkens of schapen die in 
een groot Nederlands natuurge-
bied leven en grazen. Het vlees 
van deze dieren krijgt door het 
grazen van de gewassen en kruiden in dat natuurgebied 
een unieke smaak. Ook vegans kunnen hun hart ophalen 
bij Ekoplaza. Veganproducten zijn steeds smakelijker en 
beter van structuur geworden dankzij het zoeken naar de 
best mogelijke ingrediënten. Hierbij wordt tegenwoordig 
niet meer alleen gebruik gemaakt van soja, maar ook van 
seitan, peulvruchten en haver- of quinoa meel. Tot slot zijn 
de unieke biologische wijnen het vermelden waard. De zijn 
laag in het nitriet gehalte, het ingrediënt dat vaak bestem-
peld wordt als hét ingrediënt dat hoofdpijn veroorzaakt. 
Lieslot: “De druif bevat van nature ook al nitriet en dat 
maakt het toevoegen van veel nitriet helemaal niet nodig.” 
Alle wijnen zijn daarnaast veganistisch geklaard. Drink je 
liever een (gluten) vrij biertje dan is dat natuurlijk ook een 
mogelijkheid. 

Uitbreiding van de winkel
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan forse uitbrei-
ding van de winkel want Ekoplaza gaat uitbreiden naar het 
naastgelegen pand. “We hopen in september feestelijk te 
kunnen openen maar in de tussentijd blijft de huidige win-
kel gewoon geopend.” zegt Lieslot. Je boodschappen kun 
je bij Ekoplaza overigens ook online bestellen, deze wor-
den dan voor je ingepakt en klaargezet en bezorgen is ook 
een optie. En ben je op zoek naar een specifiek product dat 
je in de winkel niet kunt vinden? Vraag er dan even naar, 
het kan altijd voor je besteld worden. 

Ekoplaza Emmen
Wilhelminastraat 50A  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 649 770
www.ekoplaza.nl
Facebook: www.facebook.com/Ekoplazaemmen
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Huishoudelijk apparaat defect? Het Onderdelenhuis 
in Emmen helpt met de juiste onderdelen!

Door Miranda Wolters
Dankzij zijn bestaansgeschiedenis van meer dan 40 jaar is 
er geen Emmenaar meer die nog nooit van het Onderde-
lenhuis gehoord heeft. Tegenwoordig zijn Arjan, Nick en 
Sander de drijvende krachten achter het Onderdelenhuis.

Je vindt in het assortiment van het Onderdelenhuis de 
meest uiteenlopende onderdelen voor huishoudelijke 
apparaten zoals wasmachines, drogers, vaatwassers en 
magnetrons.  Maar ook fietsbanden en fietsonderdelen en 
accessoires, verschillende soorten verlichting en beno-
digdheden voor elektra. Ook voor een nieuwe stofzuiger 
of stofzuigerzakken kun je bij het Onderdelenhuis terecht. 
Daarnaast vind je er ook nog converters voor analoog naar 
digitaal en een grote verscheidenheid aan audio en video 
kabels en computerbenodigdheden. Het assortiment is dus 
enorm groot en doordat de markt constant veranderd en 
in beweging is komen er ook regelmatig nieuwe producten 
bij. 

Ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren is 
er 1 ding onveranderd gebleven, namelijk de sfeer in de 
winkel. Die bleef altijd hetzelfde, iedereen is er welkom 
en er is tijd voor een praatje. Laagdrempelig dus en je treft 
er alleen deskundig en vriendelijk personeel. Arjan is de 
wandelende encyclopedie voor wat betreft de kennis van 

onderdelen, Nick is technisch specialist en de telefoon 
en tablet dokter en Sander is online specialist. Omdat het 
Onderdelenhuis ‘gezellig ouderwets’ wil blijven maar wel 
met zijn tijd mee wil gaan, wordt er achter de schermen 
gewerkt aan vernieuwing. Zo zal bijvoorbeeld de pui van 
de winkel worden gemoderniseerd en ontkomt ook het 
interieur niet aan wat kleine veranderingen. Alles onder de 
voorwaarde dat de charme van de winkel behouden blijft 
terwijl het assortiment en de service moet voldoen aan de 
vraag en eisen van de huidige tijd. Doel daarbij is om altijd 
het beste product voor de meest gunstige prijs te kunnen 
leveren. Omdat jij natuurlijk voor kwaliteit gaat waarbij 
de prijs ook nog steeds belangrijk is. Vind je het gezochte 
onderdeel niet bij het Onderdelenhuis dan kan deze voor 
je besteld worden en kan het alsnog bij je thuis afgeleverd 
worden. Naast de veranderingen in de winkel wordt er 
op dit moment ook hard gewerkt aan de website van het 
Onderdelenhuis. Online moeten straks ook alle onderdelen 
tegen de beste prijzen te vinden zijn, op dit moment is er 
wel een webshop maar die wordt dus flink uitgebreid. 

De reparatie van telefoons en tablets neemt een bijzon-
dere plaats in binnen de service van het Onderdelenhuis. 
Onder de naam I Repair Center worden er niet alleen 
telefoons maar bijvoorbeeld ook Ipads of tablets die 
op scholen in gebruik zijn gerepareerd. I Repair Center 

repareert telefoons en tablets van de meest voorkomende 
merken zoals Apple of Samsung. Daarbij gaat het dan vaak 
om reparatie van beeldschermen of het vervangen van 
een accu. I Repair Center gebruikt hiervoor altijd de juiste 
kwaliteitsonderdelen en je krijgt standaard 3 maanden 
garantie op de uitgevoerde reparatie (met uitzondering van 
val-, stoot- en of waterschade aan de betreffende smart-
phone of tablet).

Heb jij thuis een apparaat dat niet meer werkt en wil je 
het graag repareren in plaats van direct een nieuw exem-
plaar te kopen? Bij het Onderdelenhuis kan men je niet 
alleen aan de benodigde nieuwe onderdelen helpen maar 
kun je ook hulp en advies krijgen bij het uitvoeren van de 
reparatie. Veel technische specificaties van verschillende 
merken zijn bij het Onderdelenhuis bekend en doordat het 
assortiment onderdelen in de loop der jaren meegegroeid 
is zullen de benodigde onderdelen óf op voorraad óf te 
bestellen zijn. Het apparaat zal dan nog prima een aantal 
jaren mee kunnen gaan en bovendien ben je op deze ma-
nier ook aan het verduurzamen, reparatie is immers beter 
voor ons milieu dan vervanging!

Het Onderdelenhuis
Wilhelminastraat 38  |  Emmen  |  Tel: 0591 – 641126
www.hetonderdelenhuis-emmen.nl
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De grootste collectie tuinmeubelen tegen de 
beste prijs bij Gerrits Tuinmeubelen in Emmen
Trends & Styling 2020 
Gerrits Tuinmeubelen speelt graag in op de nieuwste 
tuinmeubel trends. Het buitenleven is belangrijk en daar 
horen kwalitatief goede en comfortabele tuinmeubelen 
bij. “Wij zien enorm veel trends in materiaalkeuze. De 
belangrijkste materiaaltrends voor dit jaar zijn outdoor 
textiel en rope. Beide materialen bieden een goed zit-
comfort, doen warm aan, zijn weersbestendig en zijn in 
meerdere kleuren beschikbaar. 

Daarnaast zien wij veel tuinmeubelen van aluminium in 
combinatie met teakhout. Dit geeft niet alleen een moder-
ne en warme uitstraling, maar is ook goed weersbestendig. 
Aluminium wordt veelal in de kleur antraciet gepoedercoat, 
waardoor de tuinmeubelen nog beter te combineren zijn 
met diverse kleuren.

Ook wicker blijft enorm populair! Wicker is een kunststof 
draad, dat wordt gevlochten om een aluminium of stalen 
frame. 

Naast deze trends zijn er nog vele andere trends gaande.” 
vertelt Robert. Duidelijk is dat het allemaal gezellig en 
‘cozy’ moet zijn op het balkon of terras. De meeste tuin-
meubelen worden dan ook vaak helemaal afgestyled met 
de juiste accessoires, mooie kussens en (vloer)kleden. Ook 
worden er vaak bijzettafeltjes in verschillende formaten en 
materialen gebruikt, al dan niet met een mooi groot dien-
blad. Bij Gerrits tuinmeubelen treft u een ruim assortiment 
accessoires aan. Met name sierkussens zijn in grote getale 
aanwezig in de ruime showroom van 4000m2. Kom langs 
en laat u inspireren!

Lang plezier van uw tuinmeubelen door goed onderhoud
Regelmatig en goed onderhoud van uw tuinmeubelen 
zorgt voor jarenlang onbezorgd genieten van uw mooie 

meubelen. Verschillende materialen zijn ieder hun eigen 
specifieke onderhoud nodig. Teakhout bijvoorbeeld, is 
een erg duurzame houtsoort en de meubelen gemaakt van 
deze houtsoort kunnen het hele jaar buiten blijven staan. 
Het is aan te raden de meubelen voor de winterperiode 
goed te reinigen met een speciale cleaner of groene zeep. 
Teakhout kan ook worden behandeld met een speciale olie 
of sealer, deze behandeling vertraagt onder andere het 
‘vergrijzen’ van het hout. 

Wilt u meer advies over onderhoud van tuinmeubelen? 
Kom dan langs in onze winkel of lees het onderhoudsad-
vies op onze website.

Showroom
Bent u nieuwsgierig geworden naar de grote, wisselende 
collectie tuinmeubelen, wilt u meer informatie over trends 
of wat hulp en advies bij het inrichten van uw terras of 
balkon? Kom dan naar onze showroom, wij helpen u graag!

Gerrits Tuinmeubelen 
Nijbracht 53a - Emmen 
www.gerritstuinmeubelen.nl
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Heerlijk dineren & borrelen Bij Sib Bites & Grill
in Emmen
14 Juni was het alweer 3 jaar geleden dat Sibrand Ottema de deuren van Bij Sib Bites & 
Grill aan de Weerdingerstraat in Emmen opende. Sib en zijn team hebben altijd met veel 
enthousiasme én plezier gewerkt en doen dit nog steeds. Het bedrijf is in deze 3 jaar 
gegroeid en daar zijn Sib & zijn team erg blij mee. Ze hopen nog meer te mogen ontwik-
kelen in de komende jaren, ook hopen ze dat nog meer gasten plezier kunnen beleven bij 
het restaurant.

De menukaart van Bij Sib is gevarieerd, waarbij bourgon-
disch genieten centraal staat. Foodsharing is een manier 
om samen van verschillende gerechten te proeven, deze 
keuze hoeft u zelf niet te maken. De chefs koken hier di-
verse kleine gerechten voor u, zodat u niet hoeft te kiezen. 
Dit kan ook in meerdere gangen, hierin onderscheidt Bij 
Sib zich. Voor degene die liever niet delen, heeft bij Sib 
ook een gewone à la carte kaart, met bekende en originele 
gerechten. Sinds afgelopen juni is Bij Sib ook op vrijdag 
en zaterdag geopend voor een lekkere lunch of borrel. 
Kwalitatief goed en lekker vlees, een verse vis of een bor-
relplank met koude en-of warme hapjes, alles is mogelijk 
en nog meer.

Naast het gewone diner 
organiseren ze ook speciale 
thema avonden, waaronder 
24 juli! Dan staat de keuken 
brigade op het terras met een 
grote smoker, dit is een echte 
passie van de chefs. Overi-
gens zijn de smokers ook te 
huur, of een gezellige wijn-
proeverij. Dit avond vullende 
programma staat in het teken 
van wijn en de combinatie 
met eten. Sinds dit jaar worden de wijnen van Brander 
Wines uit De Wijk geschonken en de kennis om u hier een 
passend advies in te geven is ook in huis, namelijk: de 
sommelier (Lianne, 23).  Naast goede wijnen is er ook een 
ruim assortiment aan speciaalbieren & cocktails.

Zoals we allemaal gemerkt hebben waren alle horecazaken 
de afgelopen tijd noodgedwongen gesloten in verband 
met het coronavirus en ook voor Sibrand en zijn team is 
het een pittige periode geweest, ondanks de gedwongen 
sluiting van het restaurant hebben ze echter niet stilgeze-
ten. “We zijn goed door de corona crisis heen gekomen, 
juist omdat we niet bij de pakken neer zijn gaan zitten.” 
zegt Sibrand hierover. “Vrijwel direct zijn we begonnen 
met de mogelijkheid tot het afhalen van onze foodsharing 
boxen, de spare ribs én de high beer en de high wine etc.” 
“We zijn natuurlijk erg blij met dat succes en het bleek 
voor veel nieuwe gasten ook een goede manier om kennis 
met ons te maken, een aantal van hen is al meerdere keren 

terug geweest.” Dankzij alle leuke reacties en de aanhou-
dende animo heeft Sib besloten de bezorg- en afhaalmo-
gelijkheden van bij Sib aan te houden. Een eigen ‘Bij Sib’ 
bezorgauto hoort hier dan ook bij, daar wordt ondertussen 
druk aan gewerkt.

Ook het interieur van het restaurant is aangepakt, er is 
geschilderd en tevens is er nieuw meubilair uitgezocht. 
Het comfort en de sfeer is hierdoor verbeterd. Met het 
komende seizoen in gedachten hebben ze niet alleen bin-
nen aangepakt maar is ook het terras opgefrist. U bent dus 
meer dan welkom in het restaurant of op het terras Bij Sib. 
Het restaurant is op woensdag, donderdag & zondag vanaf 
16.00 uur geopend en op vrijdag & zaterdag vanaf 13.00 
uur voor de lunch of een lekkere borrel. Voor groepsdiners, 
catering, bruiloften etc staan ze altijd open voor sugges-
ties.

Bij Sib en zijn team hopen jullie snel te verwelkomen!
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Elektromotoren in Emmen, 
zonder aandrijving geen 
beweging 

Door Miranda Wolters
Stilstaan is voor de machinerie in de grote 
industrie geen optie, zonder aandrijving 
geen beweging en dat is waar Elektro-
motoren Emmen zich dagelijks mee 
bezig houdt. Het bedrijf aan de Willem 
Schoutenstraat bestaat al meer dan 40 
jaar en was tot 2004 actief onder de naam 
Beenen Electrotechniek. 

Hendrikus Velzing nam het bedrijf in 2004 
over en veranderde de naam in Elektro-
motoren Emmen, hij was tot dat moment 
al als bedrijfsleider werkzaam in het 
bedrijf. Nadat hij al een aantal jaren had 
meegewerkt werd Rob Doornbos in 2012 
mede-eigenaar en dus compagnon van 
Hendrikus. Rob zette in 2011 de fundering 
voor de inmiddels ook succesvolle tweede 
vestiging van Elektromotoren in Delfzijl. In 
beide vestigingen werken op dit moment 
rond de 30 werknemers waarvan sommige 
ook al vanaf het begin, dus al meer dan 40 
jaar, in dienst zijn. 

Elektromotoren Emmen houdt zich dus 
bezig met dienstverlening op het gebied 
van elektromotoren voor de grote indus-
trie. Het gaan dan bijvoorbeeld om het 
leveren, onderhouden en reviseren van 
elektromotoren voor aandrijvingen van 
transportbanden, generatoren, pompen en 
ventilatoren en tandwielkasten. In Delfzijl 
is de dienstverlening vooral gericht op de 
bedrijven die zich op het chemiepark en in 
de Eemshaven bevinden. Grote klanten van 
Elektromotoren Emmen zijn onder andere 
DSM, Siemens, Gasunie, Avebe, Friesland 
Campina en Teijin en Prysmian. Goed en 
regelmatig onderhoud en reparaties aan 
de elektromotoren zijn voor deze bedrij-
ven erg belangrijk, de machines moeten 
immers blijven draaien want stilstaan kost 
geld. Daarnaast zorgen slecht draaiende 

lagers in machines en ophoping van stof 
in ventilatoren voor serieus brandgevaar 
in de fabrieken. “Eigenlijk te vergelijken 
met versleten of slecht draaiende lagers in 
een wasmachine of ophoping van stof in 
een ventilator in een woning.” legt Rob uit. 
“Versleten lagers of stof zorgen er uitein-
delijk voor dat een motor vastloopt en er in 
het slechtste geval brand kan ontstaan.”

Onderhoud of revisie van elektromotoren 
vindt zoveel mogelijk plaats op locatie, 
monteurs zijn hiervoor dagelijks onderweg. 
In verband met de coronacrisis kiezen veel 
klanten er op dit moment wel voor om 
alleen het hoognodige qua onderhoud en 
reparaties uit te laten voeren. Ook worden 
er regelmatig zogenaamde conditiemetin-
gen uitgevoerd, dit zijn metingen waarbij 
de conditie van de lagers en tandwielen 
van de elektromotoren gemeten wordt. 
De conditiemetingen zorgen ervoor dat 
onderdelen op tijd vervangen worden om 
te voorkomen dat een machine stil komt 
te staan. Voor deze conditiemetingen 
heeft Elektromotoren Emmen een motion 
amplification camera en een gecertificeerd 
trillingsanalist in huis gehaald. Hiermee 
kunnen de trillingen in de machine weer-
gegeven worden die problemen zouden 
kunnen veroorzaken. In de Eemshaven 
in Delfzijl worden ook elektromotoren in 
de scheepvaart geleverd, onderhouden 
en gerepareerd. Dan gaat het vaak om 
bijvoorbeeld schroefmotoren van een 
schip die het schip van links naar rechts 
laten manoeuvreren of om de generator 
die voor de elektriciteitsvoorziening op het 
schip zorgt. Ook het schoonmaken van een 
generator hoort daarbij. De grootte van een 
elektromotor varieert enorm. “We hebben 
bijvoorbeeld weleens een motor gerepa-
reerd die zo groot was als de gemiddelde 
Nederlandse woonkamer.” vertelt Rob. 

Elektromotoren hoeven er overigens niet 
altijd saai en grijs uit te zien. Het is name-
lijk ook mogelijk om elektromotoren en 
pompen van een vrolijk kleurtje te laten 
voorzien. Voordeel hiervan is dat het na-
tuurlijk kleur in de werkomgeving brengt en 
daarnaast is aan de kleur van de elektromo-
tor of pomp gemakkelijk te zien in welk jaar 
deze is gereviseerd. 

Zowel Hendrikus als Rob zijn op allerlei 
verschillende manieren betrokken bij het 
bedrijf en beide zijn ze ook regelmatig op 
de werkvloer te vinden. “Ik ga zelfs nog wel 
eens mee naar een klus. Als er een storing 
of probleem bij een klant ontstaat willen 
we dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen, 
planningen wijzigen soms ineens en geluk-

kig kunnen we snel schakelen.” zegt Rob 
hierover. Reden waarom beide heren na al 
die jaren nog steeds iedere dag met plezier 
naar hun werk gaan is dat het werk in 
deze branche enorm afwisselend is. Geen 
situatie is hetzelfde en het vinden van de 
beste oplossing voor de klant is nog steeds 
een uitdaging. 

Wil je nog meer te weten komen over Elek-
tromotoren Emmen en Delfzijl? Kijk dan op 
www.elektromotorenemmen.nl. 

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13  |  Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
www.elektromotorenemmen.nl
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Fietsen, wandelen of hardlopen voor kinderen met een 
metabole ziekte met Stichting Ride4 Kids, doe jij mee? 
Door Miranda Wolters
In Nederland worden iedere week één à twee kinderen 
geboren met een stofwisselingsziekte, tegenwoordig 
vaak metabole ziekte genoemd. Bij een metabole ziekte 
gaat er, door een of meerdere fouten in het DNA, iets mis 
met het omzetten van voeding naar energie. Omdat ener-
gie ontzettend belangrijk is voor onder andere het hart, 
de hersenen en de grote spieren en deze hierdoor niet 
goed kunnen functioneren ontstaan er allerlei lichame-
lijke problemen. Denk daarbij aan hartfalen, epilepsie, 
ontwikkelingsachterstand en motorische beperkingen. 
Er zijn meer dan 1.000 verschillende metabole ziek-
ten. 70% van de kinderen die geboren worden met een 
metabole ziekte worden niet volwassen, de helft van hen 
overlijdt zelfs voor hun tiende verjaardag. 

Stichting Ride4Kids
Gerald Croes uit Emmen werd nu ruim 13 jaar geleden va-
der van een zoon die een metabole ziekte bleek te hebben. 
Al snel werd duidelijk dat genezing van deze ziekte niet 
mogelijk is en er zelfs geen medicijn of behandeling be-
schikbaar is. Metabole ziekten zijn de grootste doodsoor-
zaak onder kinderen in Nederland maar omdat de groep 
patiëntjes relatief klein is en wetenschappelijk onderzoek 
behoorlijk duur, is deze groep patiëntjes voor de farmaceu-
tische industrie niet interessant genoeg. Zonder medicijn 
of behandeling is er geen toekomst voor deze kinderen en 
dat was voor Gerald de reden om met Stichting Ride4Kids 
geld in te gaan zamelen om onderzoek toch mogelijk te 
kunnen maken. In de afgelopen jaren heeft Stichting Ride-
4Kids inmiddels een kleine 2.000.000,00 (2 miljoen) euro 
gedoneerd aan verschillende onderzoeken.

Pyreneeën Challenge
Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het jaarlijks 
organiseren van de Pyreneeën Challenge. De alweer 10e(!) 
editie zal dit jaar georganiseerd worden op 9, 10 en 11 
september en is bedoeld voor fietsers, hardlopers en 

wandelaars. Maximaal 250 deelnemers 
beklimmen tijdens dit 3 dagen durende 
event uitdagende bergen zoals de col 
du Tourmalet en de Col d’ Aubisque. 
Deelnemen kan als individu maar 
natuurlijk is het veel leuker om deze 
‘lifechanging experience’ als team mee 
te maken. Mocht 3 dagen achtereen 
sportief bezig zijn voor jou om welke 
reden dan ook niet haalbaar zijn dan 
is deelname gedurende 1 of 2 dagen 
ook mogelijk. Fietsers kunnen elke dag 
kiezen uit een zware of een iets gemak-
kelijkere route.

Het basiskamp van Ride4Kids tijdens 
de Pyreneeën Challenge is gelegen op 
camping ‘Les Trois Vallées’ in Argelès-
Gazost (nabij Lourdes). Hier kunnen 
deelnemers logeren en in het zoge-
naamde ‘Ride4Kids House’ wordt iedere 
avond, voor het diner, een briefing georganiseerd. Tijdens 
de briefing worden onder andere de verschillende routes 
voor de fietsers, hardlopers en wandelaars voor de volgen-
de dag toegelicht. De col du Tourmalet wordt op de laatste 
dag door alle deelnemers bedwongen en de diverse routes 
zijn voor sporters van verschillende niveaus geschikt. De 
Pyreneeën Challenge wordt afgesloten met de bekendma-
king van het opgehaalde bedrag en dit jaar wordt er op de 
laatste avond natuurlijk ook uitgebreid stilgestaan bij de 
viering van de 10e editie van het event! 

Meedoen? 
Voorafgaand aan en tijdens de Pyreneeën Challenge wordt 
alles door Ride4Kids tot in de puntjes verzorgd, zodat het 
voor iedere deelnemer een onvergetelijke ervaring belooft 
te worden. Een belangrijk onderdeel van de organisatie 
zijn de vrijwilligers. Zonder hen geen Pyreneeën Challenge 
want zij zorgen o.a. voor de bemanning van de verfrissings-
posten en de lunchpost en de motor- en autobegeleiding. 

Reis je met het vliegtuig naar Frankrijk en wil je je fiets 
of extra bagage graag op een andere manier vervoeren? 
Dan kan ook dat door de organisatie geregeld worden. 
Ben je sportief, heb je sportieve vrienden en wil je met die 
sportiviteit iets goeds doen? Inschrijven en dus meedoen 
met de Pyreneeën Challenge kan nog steeds! Wil je op een 
andere manier iets bijdragen of gewoon een donatie doen 
dan is dat natuurlijk ook van harte welkom, samen zorgen 
we er dan voor dat kinderen met een metabole ziekte een 
toekomst krijgen.

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

Stichting Ride4Kids
Hemrikkwartier 74 | Emmen | Tel: 06-19438375
info@ride4kids.nl
Facebook: www.facebook.com/Ride4kids
Instagram: www.instagram.com/ride4kids
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Jan van Peer in Emmen is hét adres voor alles op het 
gebied van koken, tafelen en de mooiste cadeaus
Door Miranda Wolters 
Vrijwel iedere geboren Emmenaar kent de winkel van Jan 
van Peer op de hoek van de Hoofdstraat en Derkstraat in 
Emmen. Het karakteristieke pand met het torentje staat 
er al sinds 1916, de winkel bestaat zelfs al veel langer. 
Jan van Peer is dé speciaalzaak van Emmen op het gebied 
van koken, tafelen en cadeaus. 

 “Aan de buitenkant is het pand zijn karakter nooit verloren 
terwijl er in de winkelinrichting toch wel het een en ander 
veranderd is. Jan van Peer is met zijn tijd mee gegaan, 
zowel on- als offline. Sinds anderhalf jaar is de bovenver-
dieping alleen nog in gebruik als ‘koopjeszolder’ en werd 
de winkel beneden met 120m2 uitgebreid, de pannen en 
andere artikelen die je voorheen boven aantrof zijn dus nu 
allemaal op de begane grond te vinden.” vertelt eigenaar 

Ronald van Peer. De laatste jaren is men thuis steeds meer 
bezig met bewuster eten en gezond koken. Er is meer tijd 
om een uitgebreide maaltijd te bereiden en uitgebreid te 
tafelen en door de uitbraak van het coronavirus is dat nu 
natuurlijk helemaal het geval. 

Kwalitatief goede en duurzame pannen
Door behalve te koken in kwalitatief goede pannen ook 
de tafel mooi te dekken en een mooi servies te gebruiken 
wordt het genieten met een grote G. Voor het koken van 
die gezonde maaltijd is het gebruik van de juiste, kwali-
tatief goede pannen erg belangrijk. Een goede pannenset 
is duurzaam en gaat gemiddeld zo’n 30 jaar mee. Deze 
koop je dus slechts 1 of 2 keer in je leven en met een goed 
advies van de verkoop(st)er bij Jan van Peer kun je ervan 
verzekerd zijn dat je er al die jaren plezier van zult hebben. 
“Bij een overstap van het koken op gas naar inductie bij-
voorbeeld, veel mensen hebben geen idee hoeveel power 
een inductiekookplaat daadwerkelijk heeft en dat die po-
wer er al snel voor kan zorgen dat je pan flink verbrandt.” 
legt Ronald uit. Naast goede kookpannen zul je ook fijne 
anti-aanbak pannen willen gebruiken voor het bakken en 
braden. “Er is de laatste tijd wat discussie geweest rondom 
de anti aanbakpannen met een teflon laag geweest, mocht 
je voorkeur uitgaan naar een ander soort pan dan kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor een anti- aanbakpan met een 
keramische coating. Deze werkt op dezelfde manier als een 
pan met een teflon laag.” voegt Ronald hier nog aan toe.  

Prachtig servies voor de aankleding van de tafel
Voor de aankleding van de tafel kies je er dan natuurlijk 
voor om een mooi servies te gebruiken. Want waarom zou 
je wel heel veel aandacht besteden aan het bereiden van 
die lekkere maaltijd om het dan vervolgens te serveren op 
lelijke borden en schalen? Jan van Peer biedt een enorme 
keuze in servies, in talloze dessins en in verschillende 
prijsklassen. Mixen en matchen mag tegenwoordig, bijvoor-
beeld door een gewoon wit onderbord te gebruiken bij je 
klassieke Villeroy en Boch servies. Volgens Ronald zijn de 

serviezen van aardewerk, met glazuur of juist in een matte 
uitvoering op dit moment erg populair. Deze trends waaien 
vaak over vanuit de horeca. Naast dit soort serviezen ver-
koopt Jan van Peer natuurlijk ook nog steeds de serviezen 
van onder andere Wedgewood, Laura Ashley, Pip Studio, 
Litala, Bunzlau en Blond Amsterdam. 

Nieuwe webshop
In de nieuwe webshop van Jan van Peer zijn veel artikelen 
ook online te bestellen en het assortiment in de webshop 
wordt de komende tijd nog uitgebreid. Voor een goed en 
eerlijk advies over bijvoorbeeld de voor jou geschikte 
keukenmachine kun je natuurlijk het beste gewoon even 
in de winkel langskomen. Kun je gelijk even een nieuwe 
lekkere geur voor de Lampe Berger lamp voor je moeder 
of vriendin uitzoeken of gewoon wat inspiratie op komen 
doen voor het cadeau voor je vriend die binnenkort met 
zijn kookcursus begint!

Jan van Peer, koken, tafelen en cadeaus
Hoofdstraat 123  |  Emmen 
Tel: 0591 - 614 218  |  www.janvanpeer.nl
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Mooi thuis in huis met hulp en advies van Decokay 
Sanders in Emmen of Decokay Klazienaveen 

Passie voor woninginrichting, dat is wat alle medewerkers van Decokay Sanders in Em-
men en Decokay in Klazienaveen hebben. Jouw huis en interieur verbeteren is hun doel 
en dat doel is voor hen pas bereikt als jij tevreden bent. Daarom kun je bij Decokay altijd 
rekenen op vakkundig, eerlijk en persoonlijk advies. 

“Decokay biedt alles op het gebied van woninginrichting, 
van verf tot behang en van vloer tot gordijn.” vertelt Mau-
rice Heine. “De mogelijkheden zijn eindeloos, wist je bij-
voorbeeld dat je bij Decokay kunt kiezen uit ruim 50.000 
verschillende kleuren verf?” Wedden dat dé kleur voor 
jouw muur of kozijnen daar ook tussen zit?  De computer-
gestuurde verfmengmachine kan je favoriete kleur aan de 
hand van een door jou meegenomen voorbeeld ‘opmeten’ 
en mengen. Naast verf van het huismerk Sanders vind je bij 
Decokay ook binnen- en buitenverf van topmerken zoals 
Sikkens en Sigma.

Raambekleding, vloeren en muren
Qua raambekleding is het misschien lastig kiezen, ga je 
voor in between gordijnen met overgordijnen of toch voor 
stevige houten jalouzieën? Plissé duettes zijn ook nog een 
mogelijkheid en ideaal als je kozijnen hebt waarin je niet 
wilt boren. “Deze zijn leverbaar met een kliksysteem dat 
gemakkelijk te bevestigen is zonder dat er gaten geboord 
hoeven te worden en ze hebben handgreepjes in plaats 
van touwtjes om ze te bedienen.” licht Maurice toe. Houten 
jalouzieën zijn trouwens al een tijd weer heel erg populair 
en zelfs tot een lamel breedte van 70 mm. leverbaar. Ook 
voor buiten levert Decokay veel verschillende zonwerende 
producten zoals zonneschermen, buitenjalouzieën, rollui-
ken, screens en markiezen. 

Pvc, laminaat, hout, marmoleum of toch tapijt op de vloer? 
Het kan allemaal. De pvc vloeren met een visgraatmotief 
zijn bijna niet van een echte houten vloer te onderschei-
den en daarom een veelgekozen vloersoort. Maar Decokay 
levert ook prachtige echte houten vloeren in verschillende 
kleuren en motieven. 

Hout wordt tegenwoordig 
ook op muren gebruikt, net 
als leer. Bij Decokay zijn 
verschillende voorbeelden in 
de winkel te bewonderen en 
in plaats van de steenstrips 
muren die we allemaal wel 
kennen van vroeger, kiezen 
steeds meer mensen voor een 
muur met houtstrips. Natuur-
lijk kun je je muren ook voor-
zien van een van de 50.000 
kleuren muurverf, al dan niet 
in combinatie met een wand 
met prachtig behang. 

Woontrend 2020
“Kenmerkend voor de woontrend van dit jaar is de knusse 
woonsfeer.” aldus Maurice. Qua kleurgebruik wordt er ge-
kozen voor behaaglijk aardse kleuren. Dit zijn bijvoorbeeld 
oudroze-,  terra-, of kleitinten met toevoeging van koper, 
messing of goudnuances. Duurzaamheid ook belangrijk, 
dit zie je veel terug in het hergebruik van oude meubelen. 
Door te kiezen voor meubels en raambekleding en vloer-
bedekking van duurzaam en eerlijk materiaal zoals hout, 
bamboe, hennep en wol, draag je ook je steentje bij. Het 
vernieuwen of inrichten van je woning begint altijd bij de 
basis en dat zijn de vloer, de muren en de ramen. Kies er 
niet klakkeloos voor om deze van lichte kleuren te voor-
zien maar bedenk een thema dat bij je past en pas dat toe. 
Vind je het lastig om je eigen stijl te vinden? Begin dan met 
het maken van een moodboard met behulp van woontijd-
schriften of Pinterest. Neem deze mee naar de winkel en 
de adviseurs van Decokay helpen je graag. “Kom je er niet 

uit? Dan is het ook mogelijk om een afspraak met een van 
onze adviseurs te maken. Hij of zij komt dan graag bij je 
thuis langs voor hulp en advies en neemt stalen, voorbeel-
den en/of behangboeken mee om te laten zien zodat je 
het wat beter kunt visualiseren.” legt Maurice uit.

Ben jij toe aan het vernieuwen van je woninginrichting of 
ga je verhuizen? Kom dan langs bij Decokay Sanders in Em-
men of Decokay in Klazienaveen voor inspiratie, advies en 
styling, het team helpt je graag! 

Decokay Sanders Emmen
Noordbargerstraat 1  |  Emmen  |  Tel: 0591 725 808
www.decokaysanders.nl  

Decokay Klazienaveen
Langestraat 88  |  Klazienaveen  |  Tel: 0591 318 680
www.decokayklazienaveen.nl
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Duurzame energie voor uw woning of bedrijfspand?
Eco Systemen B.V. in Schoonebeek 
is uw partner!
Door Miranda Wolters
Ons klimaat verandert en om deze verdere negatieve verandering tegen te gaan 
moeten we duurzamer gaan leven. Duurzamer leven is onder andere mogelijk 
door over te stappen op het gebruik van duurzame energie. De Rijksoverheid wil 
dat in 2030 27% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen 
komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

Op het gebied van gebruik van duurzame energie voor uw woning of bedrijfspand 
zijn er ontzettend veel mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden. Soms kunt u 
ook gebruik maken van een van de regelingen die de overheid in het leven geroe-
pen heeft om de overstap naar duurzame energie te stimuleren, denk hierbij aan de 
btw-teruggave of de ISDE-subsidie. 

De zoektocht naar de voor uw woning of bedrijfspand meest ideale oplossing is 
vaak niet eenvoudig en bovendien maken de verschillende overheidsregelingen 
soms dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Eco Systemen B.V. heeft zich 
de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van duurzame energie en al-
les wat daarbij komt kijken en is daarom uw betrouwbare partner gedurende het 
hele traject. Eco Systemen B.V. adviseert en regelt daarna alles voor u. Van A tot Z, 
inclusief het eventueel verwijderen van het asbest van uw dak. Verduurzaming is 
voor u natuurlijk nog interessanter als dat ook een geldbesparing op gaat leveren. 
Daarom is een eerste goede stap altijd om een afspraak met een van de adviseurs van Eco 
Systemen B.V. te maken. Deze komt bij u langs om samen met u de mogelijkheden voor 
verduurzaming in kaart te brengen. U ontvangt dan vervolgens een energiebesparingsrap-
port waarin niet alleen de kosten van de verduurzaming maar ook de besparing die het u 
oplevert vermeld wordt. Daarnaast zullen ook alle subsidiemogelijkheden die voor u van 
toepassing zijn worden benoemd.  

De prijs van gas is de laatste jaren enorm gestegen en daarom is het ook best aantrekke-
lijk geworden om over te stappen op een andere manier van energiewinning. Dit kan bij-
voorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, een boiler en vloerverwarming. 
Uw woning moet hier echter wel geschikt voor zijn, deze installatie is eigenlijk vooral 
geschikt voor nieuwbouw of zeer goed geïsoleerde woning. Is dat niet het geval, dan kan 
een elektrische of hybride verwarmingsinstallatie een betere optie voor u zijn. Voor een 

elektrische verwarmingsinstallatie zijn dan weer een flink aantal zonnepanelen op uw dak 
nodig en bij een hybride installatie wordt er gebruik gemaakt van een combi tussen een 
warmtepomp en een traditionele cv-ketel. Voor zonnepanelen is een dak op het zuiden 
het meest ideaal. De kwaliteit van zonnepanelen is in vergelijking met de panelen van 10 
jaar geleden trouwens enorm verbeterd, de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel en 
dat maakt dat alleen de opbrengst per paneel de afgelopen jaren al flink gestegen is. 

U leest, overstappen op duurzame energie kan dus best een ingewikkeld proces zijn. Eco 
Systemen B.V. kan u hier dankzij jarenlange kennis en ervaring in adviseren en u kunt 
ook de uitvoering van alle energiebesparende maatregelen met een gerust hart aan hen 
overlaten. 

Bel of mail gerust voor een vrijblijvende afspraak voor een advies of offerte. 




