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Onafhankelijk hypotheekadvies, 
Jouw Hypotheek in Emmen opent 
deuren
Door Miranda Wolters 
Voor iedereen die al eens eerder een woning 
gekocht heeft zal het geen verassing zijn; het 
kopen van een eigen woning staat op de derde 
plaats van meest stressvolle zaken in het leven. 
Nadat je het huis van je dromen gevonden hebt 
begint het kiezen en afsluiten van je hypotheek 
en alle andere administratieve rompslomp die 
daarbij komt kijken. Juist die periode levert 
veel mensen slapeloze nachten en enorm veel 
stress op. Henk Eising van Jouw Hypotheek 
heeft een grote brok ervaring op het gebied van 
hypotheken en alles wat daarbij komt kijken. 
Met Jouw Hypotheek bouw je samen met hem 
jouw hypotheek zodat het kopen van je woning 
niet in jouw stress top 3 terecht komt. 

Henk begon zijn carrière in de wereld van de hy-
potheken al in 1987. Zijn, jazeker, De Hypothe-
ker groeide uit van 1 kantoor in Emmen tot een 
flink aantal vestigingen in Noordoost Nederland. 
Daarnaast bekleedde Henk jarenlang diverse 
functies in het betaald voetbal, veel Emmenaren 
zullen Henk bijvoorbeeld kennen als algemeen 
directeur of manager commerciële zaken van FC 
Emmen. 

Tegenwoordig is Henk als initiatiefnemer en vice voorzitter van 
stichting Naoberschap United nog steeds betrokken bij FC Emmen. 

Naoberschap United wil 
aanjagen, verbinden en 
activeren en organiseert 
daarom verschillende 
maatschappelijke pro-
jecten. In 2019 vestigde 

Henk zich met Jouw Hypotheek aan de Weerdingerstraat 43 in 
Emmen. Inmiddels heeft Henk al veel tevreden woningeigenaren 
als klant. Wil je naar jouw droomhuis gaan zoeken en wil je graag 
weten hoeveel je maximaal kunt lenen en wat dan de bijbehorende 
maandlasten zijn? Maak een afspraak bij Jouw Hypotheek, een 
eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. 

Lees verder op pagina 11. Zie onze advertentie op pagina 5.

TUIN NIET NAAR WENS?   Zie pagina 34!
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Pizzeria Ristaurante Italiano Da Paolo: authentiek 
Italiaans eten en drinken
Door Miranda Wolters
Midden in het oude centrum van Emmen, aan de 
Hoofdstraat 54 vindt u Pizzeria Ristaurante Italiano Da 
Paolo. Giampaolo Pintus begon zijn carrière in de horeca 
ruim 24 jaar geleden met restaurant Dal Baffo aan de 
Weerdingerstraat, verhuisde na een brand naar het 
Willinkplein en na een grote verbouwing vestigde Da 
Paolo zich in oktober 2019 op de huidige locatie. 

De Italiaanse keuken is een zeer gevarieerde keuken en 
dat is te zien aan de zorgvuldig samengestelde menukaart 
van Da Paolo. Het restaurant is iedere dag vanaf twaalf 
uur geopend en u kunt er dus ook terecht voor een goede 
lunch. Natuurlijk kunt u een pizza of pasta komen eten 
maar daarnaast is er ook een ruime keuze in vlees- en vis-
gerechten en diverse antipasti en Italiaanse desserts. 

Voor een ontspannen avond authentiek Italiaans tafelen 
zijn er verschillende menu’s samengesteld. Deze bestaan 
uit 7 tot 12 verschillende voorgerechten, eventueel een 
pastagerecht, een hoofdgerecht met vis of vlees, een des-
sert en koffie of thee. Bij de menu’s past dan natuurlijk een 
voortreffelijke Italiaanse wijn, Da Paolo biedt keuze uit zo’n 
45 verschillende en wisselende wijnen die uit de verschil-
lende wijnregio’s van het land komen. U maakt de avond 
zo lang als U zelf wilt en met uw persoonlijke wensen zal 
altijd rekening gehouden worden.  

Bijzonder bij Da Paolo is de wijnkelder. Iedere 2 maanden 
wordt er een wijnproeverij georganiseerd om u kennis te 
kunnen laten maken met de lekkerste wijnen uit bij-
voorbeeld Puglia, Veneto of Abruzzo. Omdat Giampaolo 
oorspronkelijk van Sardinië komt serveert hij  natuurlijk 
ook wijnen van Sardinië. Dit alles begeleid door Italiaanse 
hapjes zoals verschillende kaassoorten, brood en vis- en 
vleeshapjes. Bij iedere wijn zal vanzelfsprekend iets over 
de wijn en de herkomst ervan verteld worden. De wijnkel-
der is overigens ook te reserveren voor een verjaardags-

feest of bedrijfsfeest 
en mocht u moeten 
wachten op een tafel 
voor het diner dan 
kunt u beneden alvast 
een drankje nemen.

Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal het ook 
op het terras voor het restaurant heerlijk toeven zijn want 
zo midden in het centrum, op de hoek van de Hoofdstraat 
en de Noorderstraat is het altijd levendig! Parkeren is on-
der andere mogelijk aan de achterkant van het restaurant 

en vanaf de parkeerplaats bij de Hema is aan de achterkant 
van het restaurant ook een ingang gecreëerd. 

Da Paolo, hét Italiaanse restaurant in het oude centrum 
van Emmen. Voor een pasta, pizza of avond lang Italiaans 
tafelen! 

Pizzeria Restaurante Italiano Da Paolo
Hoofdstraat 54 – Emmen – Tel: 0591 346 326
Website: www.dapaolo.nl
Facebook: www.facebook.com/dapaoloemmen
Instagram: www.instagram.com/dapaoloemmen
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Tapijt en Gordijnshop Emmen 
Door Miranda Wolters
Al ruim 13 jaar runnen Gerry Meertens en Henk 
Barenkamp met hun team Tapijt en Gordijnshop 
aan de Warmeerweg 2 in Emmen. Tapijt en 
Gordijnshop verkoopt echter niet alleen maar 
meer tapijt en gordijnen, het assortiment is 
inmiddels flink veel groter geworden.  

Ondanks het feit dat tapijt in huis erg comfortabel 
is wordt er tegenwoordig steeds vaker gekozen 
voor een PVC vloer als vloerbedekking. Sinds 
kort is Tapijt en Gordijnshop leverancier van de 
vloeren van IPC. IPC levert duurzame, groene PVC 
vloeren die vrij zijn van weekmakers en andere 
schadelijke stoffen. Dit maakt de vloer erg veilig 
voor gebruik en het bijgeleverde certificaat bij uw 
vloer toont dat ook aan. De vloeren zijn van hoog-
staande kwaliteit en IPC biedt een ruime keuze 
in dessins en mooie lange planken. Bijzonder aan 
de vloeren is ook dat Tapijt en Gordijnshop U met 
een foto van uw eigen woonkamer kan laten zien 
hoe de vloer er bij u thuis uit zal zien. Hiervoor 
werd een speciale app ontwikkeld. U kunt met uw 
eigen foto naar de winkel komen maar natuurlijk 
kan een en ander ook bij u thuis getoond worden. 
De vloeren zijn geschikt voor allerlei soorten ge-
bruik, zowel in woonruimtes als in bedrijfsruimtes. 

Erg populair op dit moment zijn de vinylvoeren 
in betonlook. Deze zijn bijna niet van echt te 
onderscheiden, het vinyl is 4 meter breed en naden zullen 
er na het leggen bijna niet te zien zijn. In de winkel ligt op 
dit moment zo’n supersterke vloer en ook hierin zijn er ver-
schillende kleuren verkrijgbaar. Als eerste in Emmen levert 
Tapijt en Gordijnshop de vloerkleden uit de collectie van 
VT Wonen, hiermee maakt u uw vloer helemaal compleet. 

Op het gebied van gordijnen heeft Tapijt en Gordijnshop 
een grote collectie InBetween gordijnen. Nieuw zijn de 
gordijnen met de waveplooi die heel natuurlijk en mooi 
hangen. Ook voor houten jaloezieën, duettes en plissé-

gordijnen kunt u bij Tapijt en Gordijnshop terecht. Voor 
deze soorten raamdecoratie levert Tapijt en Gordijnshop 
de producten van Zonnelux. Het grote voordeel van deze 
gordijnen is dat hierbij gebruik gemaakt wordt van perfect 
click, een speciaal kliksysteem dat boren in uw kunststof 
kozijnen overbodig maakt. Bijna alle soorten gordijnen 
kunnen hierin gehangen worden. Heeft u bijvoorbeeld al 
eens gedacht aan rolgordijnen in een verduisterende stof 
voor de slaapkamer? 

Uw slaapkamer kunt u overigens in zijn geheel in laten 
richten door Tapijt en Gordijnshop want sinds een jaar 

of 6 behoren ook boxsprings tot het assortiment. Bij de 
boxsprings gaat het om comfort met een grote C omdat 
deze op en top comfort bieden. De matrassen kunt u per 
persoon kiezen en als u kiest voor elektrische bodems 
kunt u deze met de handige en eenvoudig te bedienen 
afstandsbediening in de door u gewenste positie zetten. 
Die afstandsbediening kunt u ook weer eenvoudig in het 
bed opbergen. 

Voor inspiratie of een prijsopgave bent u van harte welkom 
aan de Warmeerweg 2 in Emmen!
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Het ligt net
even anders bij
Bosma Bedden
in Emmen

Door Miranda Wolters
Continuïteit, persoonlijke aandacht en meedenken met de klant. Het zijn begrippen die 
bij een familiebedrijf passen, zo ook bij Bosma Bedden in Emmen. 

We gaan even terug in de tijd. In 1957 handelden Pieter Bosma en Fennie Dijkstra in 
fournituren. Ten tijde van de Cubacrisis kocht Pieter een grote partij Aabe-denkens op 
voor het geval er oorlog zou uitbreken en de vraag naar dekens groot zou worden. Die 
dekens werden allemaal verkocht en niet lang daarna, in 1963, startte Pieter de eerste 
beddenspeciaalzaak in Noord Nederland.  Dit bleek de eerste stap in de ontwikkeling van 
familiebedrijf Bosma Bedden te zijn. De 4 zonen van Pieter runnen tegenwoordig ieder 
een van de 4 verschillende vestigingen van Bosma Bedden. Gerrie Bosma is eigenaar van 
de vestiging in Emmen. Dat Bosma Bedden dankzij die continuïteit een echt familiebedrijf 
genoemd mag worden hoeven wij u dan ook verder niet uit te leggen.   

Persoonlijk-klant en oplossingsgericht, dat is de visie van Bosma Bedden in Emmen. “Ligt 
net even anders” is niet voor niets de slogan van het bedrijf want de medewerkers van 
Bosma Bedden gaan net even een stapje verder om u zo goed mogelijk te adviseren zodat 
u kunt genieten van een goede nachtrust. Onder het genot van een kop koffie in de zaak 
worden uw persoonlijke voorkeuren en wensen voor wat betreft een nieuw bed of matras 
in alle rust met u doorgenomen. Slecht slapen heeft vaak te maken met de kwaliteit van 
uw bed of matras en een goed nieuw bed is dus niet binnen 10 minuten gekocht. Slaapt u 
slecht dan is het zaak om samen goed na te gaan welk soort matras of bed het beste bij u 
past en u zo kan helpen het slaapprobleem op te lossen. 

Dat maakt ook dat er bij Bosma Bedden alleen bedden van de beste merken verkocht 
worden, allen van topkwaliteit en met de beste garanties. Van boxsprings die u naar eigen 
wens kunt samenstellen tot goed ondersteunende matrassen, hoofdkussens en comfor-
tabele dekbedden en van bedtextiel tot ledikanten en nachtkastjes. Bosma bedden heeft 
ook een grote collectie bedtextiel. 

Merken die Bosma Bedden in het assortiment heeft zijn onder andere Caressa, Velda, 
Norma, Tempur, M-Line, Riviera, Vroomshoop Meubelen en Royal Dreams. 

Royal Dreams is het exclusieve huismerk van Bosma Bedden en eigenlijk is deze lijn 
ontstaan door het vele meedenken met de klant, dat waar ze bij Bosma Bedden goed in 
zijn. In samenwerking met de beste fabrikanten is een collectie is vervaardigd van 1e klas 
materialen, met een unieke slaapgarantie op met name de matrassenlijn waarmee we be-
loven dat u geen miskoop kunt doen. Bosma Bedden is zo overtuigd van de kwaliteit van 
deze lijn dat ze u zelfs langer garantie geven op Royal Dreams producten dan gebruikelijk 
is. 

De gehele collectie is te vinden in onze winkel aan de Nijbracht in Emmen, U bent van 
harte welkom, onze medewerkers denken graag met u mee. 

Bosma Bedden Emmen
Nijbracht 84 A | 7821 CA Emmen | Tel. 0591-648328
www.bosmabedden.nl
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(vervolg van voorpagina)

Onafhankelijk hypotheekadvies, 
Jouw Hypotheek in Emmen
opent deuren
Uitgebreide dienstverlening
Jouw Hypotheek ontzorgt je helemaal vanaf het moment dat je je droom-
huis hebt gevonden en je een hypotheek moet gaan kiezen en afsluiten. De 
jarenlange ervaring en grote kennis van Henk in de hypotheekbranche zorgt 
ervoor dat hij in staat is een goed en helder advies te geven. Hij legt het 
advies in Jip en Janneke taal uit, een hypotheek is immers te belangrijk voor 
zomaar een advies. Jouw Hypotheek biedt hypotheken aan van alle hypo-
theekverstrekkers in het land en is daarom onafhankelijk adviseur. Doordat 
Jouw Hypotheek de hele markt van aanbieders van hypotheken overziet kan 
er samen goed worden gekeken naar bijvoorbeeld welke hypotheekvorm 
het beste bij je past en door het vergelijken van de voordeligste rente met 
de beste voorwaarden kan uiteindelijk de juiste en passende keuze worden 
gemaakt. Jouw Hypotheek regelt ook alle andere zaken rondom de aankoop 
van je droomhuis. Denk hierbij aan het controleren van de voorlopige koop-
akte, de taxatie en eventueel een bouwkundig rapport, het op tijd aanleve-
ren van alle benodigde documenten bij de juiste partijen en ook de notaris 
voor het passeren van de koopakte. Ook na de aankoop van je woning kun 
je voor serviceverlening bij Jouw Hypotheek terecht, bij vragen en proble-
men zal Henk je met raad en daad terzijde staan. Overweeg je je bestaande 
hypotheek over te sluiten? Ook dan kan Henk een grondige analyse van je 
persoonlijke situatie maken om samen jouw nieuwe hypotheek te bouwen. 

Een woning kopen of toch maar huren? 
Twijfel je nog tussen het kopen of huren van een woning? 
Beide mogelijkheden hebben natuurlijk voor- en nadelen. Een 
van de voordelen van het kopen van een woning is dat je het 
helemaal naar jouw wens kunt aanpassen. Daarnaast zullen je 
maandlasten redelijk stabiel zijn en bouw je vermogen op door 
het aflossen op je hypotheek. Ook kan je woning in de loop van 
de tijd in waarde stijgen. Voordelen van een huurwoning zijn 
dat je huurtoeslag kunt ontvangen, je het huurcontract op kunt 
zeggen en dus redelijk snel kunt verhuizen en je hoeft zelf de 
kosten voor grote onderhoud aan de woning niet op je te nemen. 
Nadelen van het kopen van een woning kunnen zijn dat ver-
huizen misschien minder snel mogelijk is omdat je dan eerst je 
eigen woning moet zien te verkopen, je zelf voor de kosten voor 
het onderhoud opdraait, je de woning moet verzekeren en de 
woning zou in waarde kunnen gaan dalen na de aankoop. Het na-
deel van huren is dat de mogelijkheden om de woning naar wens 
aan te passen vaak klein zijn en je vrijwel zeker ieder jaar met 
een huurverhoging te maken krijgt. Het is dus heel goed mogelijk 
dat je voor dezelfde of zelfs minder maandlasten een woning 
kunt kopen in plaats van dat je blijft of gaat huren, Jouw Hypo-
theek rekent het je graag eens voor.  Je bent bij Jouw Hypotheek 
van harte welkom om te informeren naar de mogelijkheden voor 
jouw persoonlijke situatie!

Jouw Hypotheek.nu
Weerdingerstraat 43 | Emmen | Tel: 0591-239345
E-mail: henk@jouwhypotheek.nu | www.jouwhypotheek.nu
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Alufox, zoveel meer dan alleen kozijnen van
aluminium of kunststof
Door Miranda Wolters
Alufox aan de Ericasestraat 69a in Erica 
is niet alleen specialist in plaatsen van 
kunststof of aluminium kozijnen maar 
ook in het bouwen van serres, veranda’s 
en carports. Ook voor binnen- en 
buitenzonwering en raambekleding bent u 
bij Alufox aan het juiste adres. Het bedrijf 
heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring in 
de branche. 

Houdt U ook zo van het buitenleven en 
is het voorjaar of de zomer uw favoriete 
seizoen? Geniet dan het hele jaar door van 
dit buitenleven met een veranda, uw eigen 
buitenkamer die U beschermt tegen kou, 
regen en wind. Door Alufox helemaal naar 
uw wens en smaak ontworpen en gebouwd. 
Of misschien wilt U Uw woning vergroten 
met een aluminium serre? Een serre geeft 
een ruimtelijk gevoel en zorgt voor extra 
veel licht in de woning. Alufox kan voor 
iedere woning een passend ontwerp maken 

zodat de serre een perfect passend 
verlengstuk van uw woning wordt. 

Passief wonen
Aluminium of kunststof kozijnen 
bieden qua materiaal veel voordelen. 
Natuurlijk zijn ze onderhoudsarm 
maar daarnaast zijn ze ook nog eens 
duurzaam, milieuvriendelijk en 
energiebesparend. Duurzaamheid en 
energiebesparing zijn een hot item 
op dit moment en daarom helpen 
deze producten van Alufox U op weg 
richting passief wonen.

Buitenzonwering en raambekleding
Dat Alufox zoveel meer te bieden 
heeft dan alleen kozijnen of deuren 
van aluminium of kunststof blijkt ook 
uit de ruime keuze in buitenzonwe-
ring en raambekleding. Met een zon-
nescherm creëert U een schaduw-
plek in uw tuin, screens of rolluiken 
zorgen ervoor dat de warmte in de 
zomer buiten blijft en romantische 
markiezen zorgen ook voor voldoen-
de schaduw in uw woning. 

Raambekleding voor binnen zorgt er 
niet alleen voor dat de zon niet hin-
derlijk naar binnen schijnt maar kan 
ook zorgen voor een verduisterend 
effect. Aan U de keuze, of U nu voor 
vouwgordijnen, plisségordijnen, rol-
gordijnen of (houten) jaloezieën gaat, 
de collecties zijn enorm uitgebreid. 

Op dit moment wordt er hard ge-
werkt aan de vernieuwing van de 
showroom aan de Ericasestraat zodat 
we U alles onder 1 dak kunnen laten 
zien en U zo van een goed advies 
kunnen voorzien. U bent van harte 
welkom voor info of inspiratie! 

Alufox
Ericasestraat 69a
Erica (Emmen) 
Website: www. Alufox.nl
Facebook: facebook.com/alufox.nl
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In april bestaat buffetrestaurant Thijs & Aafke 
in Klijndijk alweer 15 jaar. Harm Jan van der 
Veen nam het restaurant 5 jaar geleden over 
van de oorspronkelijke eigenaar, veranderde 
niet alleen iets aan het interieur maar voerde 
ook een aantal vernieuwingen door. Het 
Glutenvrije buffet op vrijdag 20 maart a.s. is 
daar een voorbeeld van.

Bij Buffetrestaurant Thijs & Aafke kunt u nog 
steeds van woensdag tot en met zondag genie-
ten van onbeperkt dineren, een heerlijke lunch,  
high tea en op zondag van 11.00-14.00 de 
uitgebreide brunch. Er was alleen best wel veel 
vraag naar glutenvrije gerechten en dat bracht 
Harm Jan en zijn team op het idee om een spe-
ciale avond te organiseren met een glutenvrij 
buffet. De eerste avond was een groot succes en 
inmiddels is het een concept geworden met 2 
glutenvrije avonden per jaar. De eerstvolgende 
glutenvrije avond zal op vrijdag20 maart a.s. zijn.

Gluten zitten in veel voeding maar het normale 
buffet van Thijs & Aafke is al voor 80% gluten-
vrij omdat er onder andere voor de bereiding 
van de gerechten nooit bindmiddel gebruikt 
wordt. In plaats daarvan kiezen de koks in de 
keuken voor bijvoorbeeld aardappelzetmeel of 
extra groente. Op het glutenvrije buffet zult u 
glutenvrij brood vinden, gewoon met roomkaas 
of kruidenboter. Voor het dessert worden er 
ook aanpassingen gedaan en is er bijvoorbeeld 
speciaal gebak. Eigenlijk kan gewoon iedereen 
aanschuiven bij het speciale glutenvrije buffet, 
de gerechten zijn zoals altijd dus ook gewoon 
erg smaakvol en lekker. “We laten de gasten 
die glutenvrij eten altijd goed zien wat wel en 
niet kan, we lopen zelf rond en op de speciale 
glutenvrije avond geven we desgewenst wat 
extra uitleg. De keuken wordt voor de bereiding 

van glutenvrije gerechten extra goed schoonge-
maakt om kruisbesmetting te voorkomen. 

Thijs & Aafke biedt voor een gezellige dag of 
avond uit ook verschillende arrangementen aan. 
Zo is er het klootschiet arrangement, het om-
metje Klijndijk of een avond vol oudHollandse 
spelletjes. Voor kinderfeestjes is er het laser-
game- of knutselarrangement, ook erg leuk! Alle 
info over de arrangementen is te vinden op de 
website, maar Harm Jan en zijn team vertellen 
u er natuurlijk ook graag alles over als u belt of 
langskomt in het restaurant. 

Op vrijdag 20 maart is er bij Thuis & Aafke het 
10de editie glutenvrije buffet, reserveren voor 
deze avond kan telefonisch op telefoonnummer 
0591 – 580035. 

Buffetrestaurant Thijs & Aafke
Hoofdweg 41 | Klijndijk
Telefoon: 0591-580035 
E-mail: info@thijsenaafke.nl
www.thijsenaafke.nl

(Glutenvrij) gezond, gastvrij en gezellig genieten bij Buffetrestaurant
Thijs & Aafke in Klijndijk
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Eten, drinken, dansen en meer bij 
Eetcafé Groothuis in Emmen
Door Miranda Wolters
Vrijwel iedere Emmenaar kent Eetcafé Groothuis, 
vele generaties kwamen er al over de vloer want het 
café bestaat al meer dan 100 jaar! Het prachtige pand 
waarin Groothuis al sinds jaar en dag gevestigd is straalt 
nog steeds de oude grandeur van vroeger uit en wie 
binnenkomt zal zich meteen thuis voelen. 

De menukaart biedt een ruime keuze uit heerlijke ambach-
telijk bereidde gerechten waarbij ook rekening gehouden 
is met het feit dat steeds meer mensen kiezen voor een 
Vegan lifestyle. Voorbeelden van Vegan gerechten zijn 
bijvoorbeeld een paddenstoelenrisotto of een carpaccio 
van portobello. De menukaart wisselt ieder seizoen. Een 
van de dingen waar men bij Groothuis ook erg goed in is 
zijn de speciaal bieren en mooie wijnen, Groothuis mag 
dan een eetcafé zijn, qua eten en drinken zit men gewoon 
op restaurantniveau. De medewerkers kunnen u heel goed 
van een passend advies bij uw gerecht voorzien en wist u 
dat er ook een klein speciaal biergenootschap, genaamd 
Saint Houblon, bestaat dat 1 keer per maand samenkomt in 
het café? Tijdens die avonden wordt er soms een brouwer 
uitgenodigd, worden verschillende bieren geproefd en 
besproken, al dan niet in combinatie met een hapje. Mocht 
u interesse hebben om ook deel te nemen dan kunt u er in 
het café even naar vragen. 

8 jaar geleden werd Groothuis uitgebreid door het bijbou-
wen van een grote zaal. De Groothuis show die iedere 1e 
en 3e zaterdag van de maand georganiseerd wordt vindt 
hier onder andere plaats. De zaal is ook uitermate geschikt 
voor andere doeleinden zoals een bruiloft, verjaardags-
feest of bedrijfsfeest. Er zijn talloze mogelijkheden voor 
het invullen van een feestelijke of zakelijke avond, niets 
is te gek. Dit kan bijvoorbeeld een themafeest of karao-
keavond zijn. Voor de organisatie van dit soort avonden 
werkt Groothuis samen met verschillende partners, infor-
meer eens naar de mogelijkheden!

Naast de grote zaal beschikt Groothuis ook over een 
kleinere ruimte die gebruikt kan worden voor kleine en 
besloten diners, een receptie of gewoon een borrel. Ideaal 
voor gezelschappen tot ongeveer 30 personen, voor het 
vieren van een verjaardag of jubileum of ander zakelijke 
bijeenkomst. Ook voor deze ruimte zijn er arrangementen 
beschikbaar en zijn de mogelijkheden groot. 

Maandelijks organiseert Groothuis de Pubquiz. Gezellig 
ouderwets met elkaar een spelletje doen, onder het genot 
van een drankje en een hapje. Meedoen kan met een team 
van max. 5 personen en opgeven kan gewoon via de web-
site van Groothuis. De pubquiz is overigens ook te boeken 
voor een zakelijke bijeenkomst of privéfeestje. Dansen kan 

natuurlijk ook nog steeds bij Groothuis, niet alleen tijdens 
de eerder genoemde Groothuis shows maar 1 x per maand 
is er voor de liefhebber ook nog een salsafeest. Daarnaast 
is er regelmatig live muziek, vaak van lokale bands. En, zo-
dra de zon zich weer een beetje gaat laten zien is het weer 
volop genieten op het terras!

Meer weten over de komende activiteiten bij Groothuis 
of de mogelijkheden voor een privéfeestje of zakelijke 
bijeenkomst? Kom langs, bel of kijk op de website. 

Eetcafé Groothuis | Stationsstraat 75 | Emmen
Tel: 0591 - 649 944 | www.eetcafegroothuis.nl
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CarXpert ABS in Barger Compascuum: meer dan 
alleen autobedrijf
CarXpert ABS in Barger Compascuum is niet alleen hét adres voor de 
verkoop, reparaties en onderhoud van alle merken auto’s maar heeft nog 
veel meer te bieden. CarXpert ABS verkoopt ook scooters, zowel elektrisch 
als benzine en sinds kort ook elektrische fietsen van het merk Ostricho. 
Ook kun u er terecht voor het onderhoud van uw camper, bedrijfswagen of 
aanhanger en zelfs voor reparaties aan uw boot. Dat maakt CarXpert ABS 
een heel divers en deskundig bedrijf. 

CarXpert voor ieder merk auto
Het bedrijf van Johan en Monique dat zich in 1988 ves-
tigde in Barger Compascuum is sinds 2009 aangesloten bij 
CarXpert en wat het bedrijf best bijzonder maakt is dat de 
eigenaar, Johan, ook gewoon in zijn overall in de werk-
plaats aan het werk is. Hij is specialist in het repareren en 
onderhouden van alle merken auto’s en gaat in de zoek-
tocht naar problemen en oplossingen vaak verder dan de 
merkdealer doet. CarXpert ABS biedt een uitgebreide maar 
zeker betaalbare service. Een aantal jaren geleden volgde 
Johan nog een opleiding waarmee hij zich ook speciali-
seerde in camperonderhoud en reparaties. Niet alleen voor 
schades maar ook voor de elektrische installatie (inclusief 
zonnepanelen) de gasvoorziening en trekhaken bent u bij 
CarXpert aan het goede adres. Omdat CarXpert gevestigd is 
langs de vaarroute van de Veenvaart heeft het bedrijf ook 
een vermelding in de Vaaralmanak van de ANWB. Hiermee 
werden ze servicepunt voor de voorbijvarende toeristen. 
Voor de monteurs is dit erg leuk want dat zorgt ervoor dat 
ze in plaats van een auto ook regelmatig een boot mogen 
repareren! Voor de reparatie van bedrijfswagens hanteert 
Johan de regel dat deze reparaties in principe altijd voor-
gaan in de werkplaats zodat de ondernemer gewoon door 
kan gaan met zijn werk. Mocht de reparatie langer gaan 
duren dan is er een gratis leenauto beschikbaar. 

Elektrische fiets en scooter
CarXpert ABS verkoopt zowel benzine als elektrische 
scooters maar vooral die laatste maakt een opmars. De 
elektrische scooters zijn zelfs onder de jeugd erg in trek, ze 

rijden gewel-
dig en zien er 
ook nog hip 
uit. Sinds kort 
biedt CarXpert 
ook elektrische 
fietsen aan 
van het merk 
Ostrichoo. Er 
zijn 2 modellen, 
in 2 formaten 
verkrijgbaar, 
een stadsfiets en een mountainbike. Wat de fietsen van 
Ostrichoo erg bijzonder maakt is dat ze voorzien zijn van 
een volledig recyclebare accu die daardoor dus duurzaam 
en milieuvriendelijk is. Deze accu is binnen een half uur 
volledig opgeladen en met een volle accu kan een afstand 
van gemiddeld 60 kilometer afgelegd worden. Vanwege 
de betaalbaarheid van de fiets is het dé ideale E-bike voor 
bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd. Trouwens, ook als 
de accu leeg is zal de fiets nog erg prettig fietsen, ook een 
groot voordeel ten opzichte van veel andere merken. 

Ladies en Men’s night op 7 april
Op dinsdagavond 7 april, van 19.00 tot 23.00 uur organi-
seert CarXpert ABS een super gezellige Ladies en Men’s 
night in en om het eigen bedrijf. De showroom en de 
werkplaats worden tijdens deze avond helemaal gevuld 
met stands van verschillende lokale ondernemers met 
interessante zaken voor zowel vrouwen als mannen. Voor 

een drankje zal er een kroeg op wielen zijn, voor een hapje 
zorgt Holt’n Kloas, Jessica Mencke is er met Krijtjes, er komt 
een dealer met een elektrische auto, het restylen van een 
auto wordt uitgelegd, Klaas Bijl is er met schoenen, er zal 
kleding zijn, cadeautjes, vintagespullen en een barber en 
nagelstudio. Natuurlijk zijn ook de fietsen van Ostrichoo en 
de elektrische scooters aanwezig en het belooft een gezel-
lige avond voor zowel mannen als vrouwen te worden! Na 
afloop krijgt u een leuke goodiebag mee naar huis en een 
kopje koffie is van het huis. De toegang is gratis en als u 
wilt komen dan vindt men het fijn dat even van u te horen, 
u kunt zich gemakkelijk aanmelden via de website www.
CarXpert-abs.nl. Graag tot 7 april! 

CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71,
Barger-Compascuum
Tel: 0591-349535
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Jan van Peer Slaapcomfort in Emmen: 
de mooiste en meest actuele beddenspeciaalzaak 
in Noord-Nederland
Door Miranda Wolters 
Beddenzaak Jan van Peer Slaapcomfort in Emmen heeft meer dan 115 jaar ervaring op het gebied van verantwoord 
en gezond slapen. In 1901 begon Jan van Peer, overgrootvader van de huidige eigenaar van de beddenspeciaalzaak, 
vanuit zijn woning in Schoonoord met de verkoop en reparaties van horloges en naaimachines. Uiteindelijk verhuisde 
hij zijn winkel naar het pand met het karakteristieke torentje op de hoek van de Hoofdstraat en Derkstraat in Emmen 
en in 1974 nam Jes van Peer de zaak als derde generatie over. Jan van Peer, de oudste zoon van Jes, nam nadat hij 
een aantal jaren op de huishoudelijke afdeling van de winkel had gewerkt in 1999 de leiding over in de beddenzaak 
die inmiddels niet meer ‘gewoon’ een afdeling van de winkel was maar een op zichzelf staande gerenommeerde 
beddenspeciaalzaak geworden was. 

Goede en gezonde nachtrust
Jan is dus 100% gespecialiseerd in 
bedden en alles wat met slapen te ma-
ken heeft. Jan van Peer Slaapcomfort 
heeft vooral een groot assortiment aan 
boxsprings waarbij er met iedere por-
temonnee rekening gehouden wordt. 
Bedden in het goedkoopste segment 
zult u in de winkel niet vinden omdat 
de juiste prijs/kwaliteitsverhouding be-
langrijker is dan het verkopen van een 
goedkoop maar kwalitatief slecht bed. 
Een goede nachtrust is immers cruciaal, 
veel mensen worstelen met een gebrek 
aan goede slaap. Het geheim van een 
goede slaap zit ‘m onder andere in 
het aantal uren dat u slaapt, of u goed 
doorslaapt en de kwaliteit van uw bed. 
Wordt u niet optimaal uitgerust wak-
ker, voelt uw lichaam niet soepel in de 
ochtend of zijn uw spieren dan stijf en 
pijnlijk? Grote kans dat de aanschaf 
van een kwalitatief goed bed, matras 
of kussen het probleem voor u op kan 
lossen. 

In het assortiment van Jan van Peer 
slaapcomfort vindt u onder andere de 
merken Pullman, Velda, Mline, Eastborn, 
Auping, Silvana Support, Nolte, Essenza, 
Beddinghouse en Formesse. Deze mer-
ken staan garant voor topkwaliteit.

In de ruime winkel aan de Derkstraat 
in Emmen staan altijd meer dan 40 
bedden, en is er een ruime keus aan 
bedlinnen, dekbedden, hoofdkussens 
matrassen en kasten. Daarnaast is er 
de website mét webshop waarin alles 
wat met een goede nachtrust te maken 
heeft te vinden is. Dromen zijn bij Jan 
van Peer geen bedrog, kom eens langs 
in de winkel in Emmen en laat u advise-
ren door de deskundige medewerkers. 

Slaapcomfort Jan van Peer
Derksstraat 42 | Emmen
T: 0591-614033 
info@beddenzaak.nl
www.beddenzaak.nl
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Colors@Home Wendy
Dé interieurspecialist van Emmen en omstreken
Door Miranda Wolters
Voor de geschiedenis en het ontstaan van Colors@Home 
Wendy moeten we een eindje terug in de tijd, terug naar 
1976. Het jaar waarin de ouders van Hendry en Wendy 
met hun bedrijf in gordijnen begonnen. Inderdaad, 
genoemd naar dochter Wendy. Hendry en Wendy 
groeiden mee met de zaak en logischerwijs namen ze de 
onderneming van hun ouders later over. Sinds 3 jaar vind 
je hun prachtige winkel aan de Mizar 10 in Klazienaveen 
en zijn ze verdergegaan onder de naam Colors@Home 
Wendy. 

Een echt familiebedrijf dus. “We hebben voor de naam 
Colors@Home Wendy gekozen omdat we ondertussen niet 
alleen gordijnen verkopen, in de loop der jaren is het as-
sortiment flink uitgebreid.” zegt Hendry hierover. Zo kunt u 
tegenwoordig bij Colors@Home ook terecht voor vloerbe-
dekking, laminaat- en pvc vloeren, raamdecoratie, behang 
en buitenzonwering. Samen met het team zijn Hendry en 
Wendy dé interieurspecialist van Emmen en omstreken. 

Qua gordijnen is er een grote keuze in soorten en patro-
nen. Inbetweens, al dan niet in combinatie met overgordij-
nen, bieden voldoende privacy maar natuurlijk kunt u ook 
nog steeds kiezen voor vitrage. Nieuw is de zogenaamde 
waveplooi in gordijnen, een plooi die erg mooi hangt en 
ook erg mooi blijft. Naast gordijnen is er ook een groot as-
sortiment in andere raamdecoratie zoals bijvoorbeeld hou-
ten jaloezieën, plissegordijnen, vouwgordijnen en duette 
gordijnen. Die laatste werken overigens geluiddempend en 
isolerend zodat het in de zomer lekker koel en in de winter 
lekker warm in de ruimte blijft. Wist u trouwens dat plissé 
duette gordijnen tegenwoordig ook elektrisch, met een af-
standsbediening of app op uw telefoon, te bedienen zijn? 

Het werkgebied van Colors@Home is groot en strekt zich 
uit van Klazienaveen tot aan Groningen. In Groningen 
zijn Hendry en Wendy dit jaar ook vertegenwoordigd op 

de woonbeurs Wonen&Co. “Steeds vaker mogen we een 
complete woning inrichten, van vloer tot behang en gor-
dijnen of raamdecoratie en dan voor zowel de boven- als 
benedenverdieping” vertelt Hendry. Colors@Home biedt 
dus een totaalconcept voor het aankleden van uw woning. 
Wilt u ook inspiratie opdoen of advies inwinnen? U bent 
natuurlijk van harte welkom in de ruime winkel maar het is 
ook mogelijk om iemand bij u thuis langs te laten komen 
voor advies en het opmeten zodat er een offerte voor u 
gemaakt kan worden. “Ook kan onze styliste bij de klant 

langskomen voor een compleet interieur- en kleuradvies 
waarbij ze ook kijkt naar de praktische toepassing van di-
verse producten die we verkopen. Hiermee is onze service 
helemaal compleet.” besluit Hendry.  

Colors@Home Wendy
Mizar 10 | Klazienaveen | 0591 – 31 44 04
Website: www.colorsathome-wendy.nl
Facebook: www.facebook.com/colorsathomewendy
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Alle topmerken tuinmeubelen onder 1 dak
bij Gerrits Tuinmeubelen in Emmen
Gerrits Tuinmeubelen is een hecht familiebedrijf waar passie, ondernemerschap en enthousiasme centraal staat. 
Theo Gerrits is bijna 30 jaar geleden begonnen met handelen in tuinmeubel partijtjes. Er werd steeds meer gehandeld 
en verhandeld, waarna Theo zijn eerste vestiging in Vroomshoop heeft geopend. Na enkele jaren zijn beide zoons 
bij hem in het bedrijf komen werken. Jeroen in het magazijn en Robert in de winkel. Dit is jaren zo geweest, totdat 
Robert en Jeroen vorig jaar de stoute schoenen aantrokken en Poelman tuinmeubelen Emmen overnamen.   

Gerrits Tuinmeubelen Emmen 
“Nu een jaar later kunnen we met trots zeggen dat het eer-
ste jaar een enorm succes is geweest. Wij kunnen ons on-
derscheiden doordat wij het gehele jaar door showroom-

modellen aanbieden tegen de beste prijs van Nederland! 
Ons assortiment is zeer gevarieerd en biedt voor ieder wat 
wils. Zo bieden wij een diversiteit aan loungesets, tuinsets, 
tuinstoelen, tuintafels, parasols, kussens en accessoires. Er 

is voor iedere klant die naar onze winkel komt voldoende 
tijd en aandacht. Onze medewerkers beschikken over 
de nodige kennis en ervaring en kunnen u daarom goed 
adviseren. Uiteraard onder het genot van een kop koffie 
of thee. Naast de vele showroommodellen bieden wij ook 
nieuwe collecties aan van diverse gerenommeerde mer-
ken, waaronder 4 Seasons Outdoor.” zegt Robert.  

Service 
Service staat hoog in het vaandel. Zo biedt Gerrits een 
heuse meeneemservice. Gekochte producten kunnen 
eenvoudig 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 wor-
den de tuinmeubelen gemonteerd en al op de juiste plaats 
afgeleverd.  

Trends 2020 
Gerrits Tuinmeubelen speelt graag in op de nieuwste 
tuinmeubel trends. “Wij zien enorm veel trends in mate-
riaalkeuze. De belangrijkste trend voor dit jaar is outdoor 
textiel en rope. Beide materialen bieden een goed zitcom-
fort, doen warm aan en zijn in meerdere kleuren beschik-
baar. Daarnaast zien wij veel tuinmeubelen van aluminium 
in combinatie met teakhout. Dit geeft niet alleen een 
moderne en warme uitstraling, maar is ook goed weersbe-
stendig. Ook wicker blijft enorm populair! 

Naast deze trends zijn er nog vele andere trends gaande.” 
vertelt Robert Wilt u meer informatie over deze trends? 
Kom dan naar Gerrits Tuinmeubelen of lees de blog over 
de nieuwste tuintrends op www.gerritstuinmeubelen.nl/
tuinmeubel-trends-2020  

Gerrits Tuinmeubelen 
Nijbracht 53a - Emmen
www.gerritstuinmeubelen.nl
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Maxi Wax in Emmen: de schoonste met de meeste 
service!
Volgend jaar is het alweer 25 jaar geleden dat 
autowasstraat Maxi Wax zich aan de Phileas Foggstraat 
in Emmen vestigde. Was Maxi Wax ten tijde van de 
opening destijds al een hypermoderne wasstraat, in de 
afgelopen jaren is dat dankzij allerlei aanpassingen en 
vernieuwingen ook zo gebleven. 7 jaar geleden namen 
Jef Schulte en Arnoud Wittendorp de autowasstraat over 
en sindsdien hebben ze al ontelbaar veel auto’s schoon 
mogen wassen. 

Door Miranda Wolters

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

De meeste mensen wassen hun auto op zaterdag of 
zondag, dat maakt dat er bijvoorbeeld op zaterdag met 
een groot team van maar liefst 7 man gewerkt wordt. Er 
worden voor de wasstraat 4 verschillende wasprogramma’s 
aangeboden, van een basisprogramma met alleen wassen 
en drogen tot een wasprogramma inclusief wax, bodem- en 
velgenreiniging en het aanbrengen van een glansprotector. 
Die glansprotector is een polymeercoating die bescher-
ming en glans aan de lak van de auto geeft. De lak wordt 
vuilafstotend en bij regelmatig aanbrengen, zo 1x per 3 of 
4 weken, wordt het effect alleen maar groter. Het resultaat 
is te vergelijken met het met de hand poetsen van de auto. 
Voor regelmatige gebruikers van de wasstraat is het trou-
wens ook mogelijk om een abonnement af te sluiten. 

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

Vanaf 40 euro kun je je auto brengen voor een Vip behan-
deling. Hierbij wordt je auto gewassen volgens het glan-

sprotector programma en wordt ook de hele binnenkant 
aangepakt en schoongemaakt. Je banden worden weer 
mooi zwart gemaakt en de auto krijgt een lekker geurtje. 
Na afloop van zo’n 1 á 2 uur durende VIP behandeling kan 
je auto als het ware zo de showroom in! Voor deze behan-
deling moet je wel even een afspraak maken. 

Maxi Wax
Phileas Foggstraat 26 a, Emmen
Tel: 0591 - 633 445
www.maxiwax.nl
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Vakgarage van Staalduinen Emmen gaat per 1 juni van start
ACSL/Autocenter Louwes gaat verder als
Van Staalduinen Emmen
Gerrit van Staalduinen heeft begin dit jaar ACSL/Autocenter Louwes in Emmen 
overgenomen. Het autobedrijf aan de Jules Verneweg is verdergegaan 
onder de naam Van Staalduinen Emmen. Naast Emmen heeft het bedrijf nog 
vestigingen in Stadskanaal en Winschoten, die ook de naam Van Staalduinen 
dragen.

Gerrit van Staalduinen, eigenaar/directeur 
van het gelijknamige autobedrijf, is in 2008 
in Stadskanaal met zijn eerste autobedrijf 
van start gegaan. Hier is Van Staalduinen 
Stadskanaal inmiddels een begrip. Drie jaar 
later, in 2011, mocht hij zich KIA-dealer 
noemen in Zuidoost-Groningen en in 2013 
werd hij KIA-dealer in Winschoten. Hier 
had van Staalduinen een paar maanden 
eerder een autobedrijf overgenomen. In 
2014 is van Staalduinen een samenwer-
king aangegaan met Louwes Autocenters 
in Emmen waarna ook de naam ACSL werd 
geïntroduceerd. De beslissing om te stop-
pen met ACSL is eind 2019 genomen om 
daarna begin dit jaar verder te gaan als Van 
Staalduinen Emmen.

De vorige eigenaren van Louwes Autocen-
ters, Albert-Jan en Arnold Louwes, hebben 
hun aandelen verkocht aan hun voormalig 
compagnon Gerrit van Staalduinen. “We 
hebben in goede harmonie een deal geslo-
ten. Zo blijft Albert-Jan Louwes bedrijfs-
leider en het gezicht bij onze vestiging in 
Emmen”, vertelt Gerrit van Staalduinen, 
die blij is met de overname. “Dit betekent 
dat mensen uit Emmen en omgeving nu 
bij ons terecht kunnen voor de verkoop 
van nieuwe en gebruikte KIA-modellen. 

Daarnaast verzorgen wij onder-
houd en reparatie voor nieuwe 
en gebruikte KIA-modellen en 
voeren wij hiervoor ook garantie-
werkzaamheden uit”. Ook is Van 
Staalduinen Emmen PCA-specia-
list van Peugeot en Citroen.

In de showroom zullen straks niet 
alleen nieuwe en gebruikte KIA-
modellen staan maar ook andere 
merken gebruikte auto’s. “Andere 
merken gebruikte auto’s zie ik 
echt als ons tweede merk. Hier-
door hoop ik dat wij ook deze 
mensen straks in onze showroom 
krijgen. De gebruikte auto’s staan 
bij ons altijd rijklaar geprijsd in 
de showroom. Dus geen afleveringskosten 
en alle auto’s boven de €4500,00 euro 
krijgen bovendien standaard zes maanden 
BOVAG-garantie”. 

Vakgarage Van Staalduinen Emmen
Nieuw in Emmen is dat Van Staalduinen 
zich vanaf vanaf 1 juni gaat aansluiten bij 
Vakgarage. Dit is  de enige écht onafhanke-
lijke garageformule in Nederland. “Hiermee 
behoren wij straks tot één van 318 vak-
garages in ons land. Behalve onderhoud 

en reparatie van alle merken levert een 
Vakgarage betrouwbare Apk-keuringen, 
aircoservice, accuservice en een grote of 
kleine beurt.  Vakgarage staat voor kwaliteit 
en betaalbaar autorijden.

De toekomst in Emmen ziet Gerrit van 
Staalduinen vol vertrouwen tegemoet. 
“Emmen is een plaats waar, gezien het 
aantal autobedrijven die er nu zitten, deze 
moeten kunnen blijven bestaan maar wij 
proberen wel een stukje groei te realiseren.  

De komende jaren verwacht ik dat wij 
hier verder zullen gaan groeien met meer 
gebruikte auto’s op voorraad van alle 
merken zodat de showroom weer vol zal 
staan. Daarnaast hoop ik dat Van Staaldui-
nen nog een keer een stap kan maken door 
nog ergens een vestiging te openen en dan 
het liefst in de regio, maar dat is nu nog 
niet aan de orde. Dit eerst maar eens goed 
op de rit zetten en zorgen dat we verder 
groeien en dan zien we daarna wel weer 
verder”.

(Gerrit van Staalduinen (l) en bedrijfsleider Albert-Jan Louwes van Van Staalduinen Emmen)
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BV Financieren.nl in Stadskanaal: voor bankvrij 
zakelijk vastgoed financieren
Door Miranda Wolters 
Als ondernemer is het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk om uw zakelijk vastgoed 
te financieren door middel van een hypotheek bij de bank. Banken nemen geen 
risico’s meer en vragen voor het afsluiten van een zakelijke hypotheek vaak om extra 
zekerheden. Een ietwat tegenvallende jaarrekening kan al snel voor een afwijzing 
zorgen. Omdat het voor de ondernemer toch belangrijk is om zich zakelijk verder te 
kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld het bedrijf te kunnen laten groeien is er nu sinds 1 
januari van dit jaar BV Financieren.nl, BankVrij Zakelijk Vastgoed Financieren. 

Henk Spreen is al jaren ondernemer, hij is eigenaar van 
Hypotheekcentrum Stadskanaal. Toen hij het pand aan de 
Oude Markt 26, waarin zijn bedrijf gevestigd is, wilde gaan 
kopen stuitte hij op de vaak irreële eisen van de reguliere 
banken. Hierdoor besloot Henk op zoek te gaan naar een 
andere oplossing.  “Via mijn zakelijke netwerk kwam ik in 
contact met een investeerder, een ondernemer die zijn 
vermogen graag voor hem wilde laten werken.” Samen 
kwamen ze tot een constructie waarbij de investeerder 
zorgde voor het benodigde bedrag voor de aankoop van 
het pand. Henk was dus niet meer afhankelijk van de bank. 
Dit bracht hem op het idee om dit concept verder uit te 
gaan bouwen om zo andere ondernemers op dezelfde 
manier van dienst te kunnen zijn. 

Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren voor ondernemers
Uitgangspunt van Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren 
voor de ondernemer is dat de financiering uitsluitend 
gegeven wordt op zakelijk vastgoed. Dit kan natuurlijk ook 
de aankoop van een woning voor de verhuur zijn, of het 
vrijmaken van werkkapitaal. Het benodigde bedrag wordt 
door 1 investeerder verstrekt; het gaat dus niet om crowd-
funding. U kunt maximaal 75% van de koopsom of vrije 
verkoopwaarde van het pand lenen waarbij u dus 25% 
eigen vermogen meeneemt. Gemiddeld betaalt u een rente 
van 5,5% tot 8% per jaar over de openstaande leensom. 
Meer dan u bij de bank zou betalen, maar daar staat heel 
wat meer flexibiliteit tegenover!  Tussentijds boetevrij 
aflossen, een gedeelte van 50% van de marktwaarde van 

het onderpand kan aflos-
singsvrij,  en waarde onder-
pand is belangrijker dan uw 
jaarcijfers!

Deelnemen als 
investeerder
Voor investeerders blijkt 
dit ook een aantrekkelijke 
manier van investeren te zijn. De rente op tegoeden van de 
bank is tegenwoordig erg laag. Het beleggen van vermo-
gen levert veel risico op en is daarnaast erg tijdrovend. 
Het investeren in zakelijke hypotheken is een relatief 
veilige manier van investeren en het levert bovendien een 
behoorlijk rendement op. Voor iedere financiering geldt 
dat er een hypothecaire akte (recht van 1e hypotheek) 
door de notaris opgemaakt zal worden, waarbij de kosten 
voor rekening van de geldnemer komen. BV Financieren.
nl speelt in het geheel een bemiddelende rol en brengt 
de ondernemer en investeerder bij elkaar. BV Financieren.
nl screent de ondernemer die de lening aanvraagt van 
tevoren en stelt de benodigde documenten op, eventueel 
is een kennismakingsgesprek tussen de ondernemer en de 
investeerder ook mogelijk. 

Investeren of lenen via BV Financieren.nl is mogelijk vanaf 
een bedrag van € 50.000,- tot maximaal € 500.000,-. Er 
blijkt veel vraag naar deze manier van financieren van 
zakelijk vastgoed te zijn. Inmiddels heeft Henk al een flink 

aantal ondernemers geholpen met aankopen en herfinan-
cieren van hun zakelijk onroerend goed. De website van BV 
Financieren.nl is online te vinden, maar wordt de komende 
tijd nog verder gefinetuned. Er worden meer functionalitei-
ten toegevoegd om investeerder en ondernemer nog beter 
van dienst te kunnen zijn op dit platform. 

Kennismaken? 
Hoe kunt u als investeerder of ondernemer deelnemen? 
BV Financieren.nl nodigt u van harte uit voor een kennis-
makingsgesprek op het kantoor aan de Oude Markt 26 in 
Stadskanaal, maar het is ook mogelijk dat Henk bij u langs 
komt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 
Henk op telefoonnummer 06 – 249 30 223, met backoffi-
ce-medewerkster Petra Wagenaar Hummelinck op tele-
foonnummer 06 – 180 92 744 of met kantoor op telefoon-
nummer 0599 – 650 880. U kunt ook een mail sturen naar 
info@bvfinancieren.nl 

BV Financieren.nl 
Oude Markt 26 | Stadskanaal | www.bvfinancieren.nl
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Ten Wolde Makelaars gestart met 
verkoop 37 riante nieuwbouw-
woningen in Delftse Hof Emmen
Ten Wolde Makelaars in Emmen is 
onlangs gestart met de verkoop van 
37 riante nieuwbouwwoningen in 
het hart van de kindvriendelijke 
wijk Delftlanden in Emmen. Onder 
de naam Delftse Hof worden in 
de wijk vrijstaande woningen, 
twee onder een kapwoningen, 
vrijstaande bungalows en twee 
onder een kap bungalows gebouwd. 
De woningen worden ontwikkeld in 
een klassieke stijl, met bijzondere 
details in het metselwerk, door toepassing van spekbanden en zinken goten. Delftse 
Hof is gesitueerd rondom de Majoraantuin.

Delftse Hof is ruim van opzet, overzichtelijk, groen en kindvriendelijk. De ligging van 
Delftse Hof in het weidse Emmense landschap is prachtig en op slechts tien minuten 
lopen ligt het Noordbargerbos waarbij het groen van het bos door loopt tot in de wijk.

De verkoop, die in februari van start is gegaan, gaat volgens Lisette Schwieters van Ten 
Wolde Makelaars boven verwachting. “De eerste woningen zijn inmiddels verkocht en er 
zijn nog diverse in optie. De verwachting is dat de bouw in het vierde kwartaal dit jaar zal 
beginnen en dat dan acht tot tien maanden later de eerste bewoners hun nieuwe woning 
kunnen betrekken”.

De woningen worden op riante kavels gebouwd. De grote van de kavels varieert van 290 
vierkante meter tot 560 vierkante meter. De riante kavels geven veel mogelijkheden met 
twee parkeerplaatsen op eigen grond. Delftse Hof gaat een buurt in de Delftlanden wor-
den voor zowel jonge gezinnen met kinderen tot senioren en dat allemaal in een groene 
omgeving. Zo kunt u in de vrijstaande en de twee onder een kap bungalows baden en sla-
pen op de begane grond. De prijs van de verschillende woningen ligt tussen de 299.000 
euro voor een twee onder één kap woning en 445.000 euro voor een vrijstaande woning.

Elke woning in Delftse Hof is met zorg samengesteld, ze zijn duurzaam, energiezuinig 
en gasloos. Wilt u meer informatie over Delftse Hof neem dan contact op met 
Ten Wolde Makelaars in Emmen telefoon: 0591-632007 of kijk op de website: 
www.wonenindelftsehof.nl

37 riante nieuwbouwwoningen in Delftse Hof Emmen
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Dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug
Van den Berg HOORTOESTELLEN
In de hunebedhoofdstad van Nederland, Borger is dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug gevestigd: Van den 
Berg Hoortoestellen. Rustig gelegen aan de rand van het gezellige centrum. Naast het feit dat de winkel uitstekend 
bereikbaar is met het openbaar vervoer en de auto, beschikt de winkel ook over een ruime gratis parkeergelegenheid.

Dé hoorspecialist van den Drentse Hondsrug
Het enthousiaste team staat, van dinsdag t/m 
vrijdag, voor u klaar en bestaat uit audicien in 
opleiding Corina Hilbolling, hoofd financiële 
administratie Anne-Marie van den Berg en ge-
diplomeerd StAr-audicien Feike van den Berg. 
De ruime winkel is laagdrempelig en ademt een 
mix van gezelligheid en kwaliteit. De winkel 
beschikt o.a. over een ruime ontvangstruimte, 
een onderzoeks-/spreekkamer, een technisch 
laboratorium en een unieke hoorbelevings-
ruimte.

Van hoorprobleem naar persoonlijke hoorop-
lossing
Bij twijfels over uw gehoor laat u dit gratis én 
vakkundig onderzoeken door Van den Berg 
Hoortoestellen. Indien noodzakelijk wordt, 
samen met u, een behandelplan opgesteld en 
de audicien begeleidt u bij de keuze van het 
hoortoestel. Anders gezegd: u kiest zélf uw 
hoortoestel uit! Het gekozen hoortoestel kan, 
in de eigen leefomgeving, 3 maanden lang 
uitgebreid worden getest. Tijdens de perio-
dieke controles wordt het hoortoestel naar uw 
persoonlijke voorkeur optimaal afgesteld. Goed 
om te weten: bij Van den Berg Hoortoestellen 
wordt u gedurende de gehele gewenningsperi-
ode begeleid door dezelfde audicien.

Onzichtbaar verstaan
Goed nieuws als u géén hoortoestel wilt: Van 
den Berg Hoortoestellen introduceert "on-
zichtbaar verstaan" met het kleinste, op maat 
gemaakte, IIC hoortoestel (invisible in canal) 

ter wereld. Ondanks het feit dat ze diep in de gehoorgang 
gedragen worden, kunt u deze onzichtbare hoortoestel-
len eenvoudig uit het uw oor halen en weer indoen. De 
geavanceerde techniek van deze minuscule hooroplossing 
biedt een optimale verstaanbaarheid in akoestisch uitda-
gende situaties. De onzichtbare IIC hoortoestellen van Van 
den Berg Hoortoestellen kunnen gehoorverliezen tot 90 
dB in het hoge tonengebied compenseren. Hierdoor wordt 
onzichtbaar verstaan bereikbaar voor een grote groep 
slechthorenden.

25 jaar ervaring
Kiest u voor Van den Berg, dan kiest u voor zekerheid, 
kwaliteit én betrouwbaarheid. Bij ons kunt rekenen op de 
persoonlijke aandacht, expertise, service en faciliteiten 
van de hoortoestelspeciaalzaak om de hoek. En, met 25 
jaar ervaring in de audiologie beschikt StAr gecertificeerd 
audicien Feike van den Berg over een schat aan kennis en 
ervaring. Deze kennis wordt keer op keer ingezet om de 
slechthorende klant optimaal te bedienen.

Alle A-merk hoortoestellen
In Nederland zijn meer dan 900 verschillende hoortoestel-
len leverbaar. Waar veel bedrijven een beperkt assortiment 
aanbieden, levert Van den Berg Hoortoestellen álle gere-
nommeerde A-merk hoortoestellen. Mede hierdoor zijn 
wij in staat om de beste oplossing voor uw hoorprobleem 
te bieden. Tevens geeft Van den Berg op álle hoortoestel-
len, dus ook op de ziekenfonds-toestellen, zowel vijf jaar 
fabrieksgarantie als vijf jaar gratis onderhoud. Dat is zorge-
loos horen volgens Van den Berg Hoortoestellen.

Hunebedhoofdstad Borger
Twijfels u over uw (h)oren? Bel 0599 – 235 444, en maak 
vandaag nog een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. U vindt Van den Berg Hoortoestel-
len aan de Torenlaan 12C in Borger. Bezoek ook eens de 
website: www.vandenberghoortoestellen.nl. Tot horens, bij 
Van den Berg Hoortoestellen!
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Liftservice Noord in Stadskanaal: een 
betrouwbare partner in lifttechniek
Door Miranda Wolters 
Liftservice Noord is al ruim 15 jaar een betrouwbare partner in lifttechniek. Het bedrijf 
ontstond toen Yke-Jan van der Heide na ruim 20 jaar werkervaring in de liftenbranche 
te hebben opgedaan besloot als zelfstandig ondernemer verder te gaan. ”Met 
Liftservice Noord houden we ons vooral bezig met de lifttechniek voor nieuwbouw, 
renovatie en bedrijfspanden. Ik begon in 1985 in de branche en ken inmiddels alle 
klappen van de zweep” vertelt Yke-Jan. “Doordat vooral oudere mensen langer in hun 
eigen huis blijven wonen is de behoefte aan liften en dus het aantal liften de laatste 
jaren enorm toegenomen en zelfs vervijfvoudigd.”

Het team van Liftservice Noord bestaat uit 4 medewerkers waarvan 1 medewerker op kan-
toor en 3 in het werkveld. Waaronder Yke-Jan zelf. “Ik bemoei me natuurlijk met de hele 
gang van zaken in het bedrijf maar moet er niet aan denken om alleen maar op kantoor te 
moeten zitten.” lacht hij. “Een goede bedrijfsvoering is belangrijk voor een onderneming 
maar ik werk ook graag mee aan de verschillende projecten op locatie.”

Liftservice Noord is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met verticaal transport. 
Daaronder valt het installeren van nieuwe liften en ook de zorg voor onderhoud en repa-
raties. Yke Jan en zijn team doen dat voor zowel particulieren, bedrijven als ook voor VvE’s 
en woningbouwcorporaties. 

“Ondernemen is topsport.” vindt Yke-Jan.”Je bent altijd 
met je bedrijf bezig en moet je blijven onderscheiden 
en specialiseren om in de markt te blijven en ondanks 
de crisis een aantal jaren geleden is ons dat gelukt. 
Dingetje is wel dat het tegenwoordig best moeilijk is 
om goed technisch en mechanisch onderlegd perso-
neel te vinden die ook nog eens op hoogte durven te 
werken. Qua technisch onderwijs zijn er dus nog wel 
wat verbeterpunten.” 

De afgelopen 30 jaar is er in de liftechniek veel veran-
derd. Machines voor de liften waren vroeger echt groot 
en zwaar en deze zijn nu allemaal lichter waardoor 
het gewicht van een liftcabine bijna is gehalveerd ten 
opzichte van vroeger. Werd er vroeger vooral met staal-
kabels gewerkt, tegenwoordig kiest men vaker voor 
banden. Een controlesysteem controleert overigens 
of alles nog naar behoren werkt en CE-keurmerken en 
periodieke keuringen zorgen ervoor dat gebruikers met 
een gerust hart een lift kunnen gebruiken.  

Liftservice Noord zorgt niet alleen voor het installeren 
van nieuwe liften maar is ook specialist op het gebied 
van renovatie van oudere liftinstallaties. Voor iedere 
liftinstallatie is er de juiste oplossing in de vorm van 
volledig op elkaar afgestemde ombouw- en renovatie-
pakketten. “Onze pakketten zijn van zeer hoge kwali-
teit en we geven dan ook 5 jaar garantie op plaatsing 
en onderdelen” aldus Yke-Jan. Na modernisering van 
de besturing bespaart de klant vaak behoorlijk op de 
stroomkosten. 

Omdat men voor het vervoer naar boven en beneden 
vaak echt afhankelijk is van een lift, denk aan bewo-
ners van een complex met 17 etages, heeft Liftservice 
Noord een 24-uurs servicedienst. Wanneer er een 
storing aan de lift is wil men de klant zo snel mogelijk 
helpen door de storing te verhelpen. Qua onderhoud 
aan een lift hangt de frequentie hiervan een beetje 
af van het type lift, wat het advies van de fabrikant is 
en hoe vaak de lift op en neer gaat. In overleg wordt 
er een onderhoudsplan opgesteld en komt Liftservice 
Noord 1 of 2 keer per jaar langs om te controleren of 
alles nog soepel loopt en alle veiligheden op de lift nog 
werken. Belangrijk, want periodiek onderhoud aan een 
liftinstallatie geeft U de zekerheid van een betrouw-
bare en veilige rit in de lift naar boven of naar beneden. 

Voor meer informatie en advies kunt U contact opne-
men met Liftservice Noord aan de Oosterstraat 78a 
in Stadskanaal, op telefoonnummer 0599- 795 357 
of via een email naar info@liftservice-noord.nl. www.
liftservice-noord.nl
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Hubo Nieuw Amsterdam nu volledig in nieuwe 
huisstijl
Door Miranda Wolters
In augustus 2009 namen Arnold Nijenbanning en Yvonne 
Prins Hubo Nieuw Amsterdam over van de vorige 
eigenaar. Arnold had al veel ervaring in de detailhandel 
en Yvonne komt uit een echt ondernemersgezin, haar 
broer nam kortgeleden Hubo winkel in Erica over van 
haar ouders. 2 personeelsleden die al in de winkel in 
Nieuw Amsterdam werkten bleven en het team werd 
na de overname uitgebreid. De afgelopen tijd werd de 
Hubo winkel aan de Veilingstraat langzaam omgebouwd 
naar de nieuwe huisstijl van Hubo, een huisstijl waarin 
#Hubohelpt een belangrijke rol speelt. Waarom? Dat 
leggen we u verderop in dit artikel even uit. 

“We werken in de winkel met een superleuk team.” zegt 
Yvonne. “Het team is goed op elkaar ingespeeld en inmid-
dels hebben we 2 medewerkers in dienst die verantwoor-
delijk zijn voor de buitendienst.” Hubo Nieuw Amsterdam 
heeft een enorm groot assortiment Doe Het Zelf artikelen, 
van kleine schroefjes tot grote schuttingen voor uw tuin en 
van een kwast tot alles voor een nieuwe badkamer.

Decorette
Hubo Nieuw Amsterdam is ook trots op de Decorette shop 
in de winkel. Bij Decorette winkelt u voor de mooiste 
vloeren en vloerkleden, gordijnen, behang, binnen- en 
buitenzonwering en kleinmeubelen en accessoires voor de 
aankleding van uw woning. Net allemaal weer iets anders 
dan het assortiment dat Hubo al heeft. Denny is de vaste 
medewerker voor de Decorette shop en hij kan u van een 
perfect interieuradvies voorzien als u bijvoorbeeld even 
niet weet welke kleuren nu goed in uw interieur passen. 
Ook is het mogelijk een lichtplan voor uw woonkamer of 
ander woonvertrek te laten maken zodat de verlichting in 
uw huis niet alleen mooi maar ook functioneel is. 

#Hubohelpt
Tot slot nog de beloofde toelichting op #Hubohelpt. 

Wanneer u naar de winkel komt om het benodigde voor uw 
klus te kopen dan staan de medewerkers natuurlijk altijd 
voor u klaar met een goed advies. Vaak kunt u de kleine 
klusjes in uw woning wel zelf uitvoeren maar soms is het 
prettig om hierbij wat hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij 
het leggen van een pvc-vloer of plaatsen van een nieuwe 
deur. Bij Hubo is het voor vrijwel alle klussen mogelijk om 
deze uit te laten voeren, voor u wel zo prettig als u niet zo 
handig bent of er simpelweg de tijd niet voor hebt. #Hubo-

helpt dus. Hierbij aan een ieder de keus, je kan het zelf 
doen, je kan het samen doen of helemaal laten doen! Hubo 
maakt zorgeloos wonen mogelijk. 

Hubo Nieuw Amsterdam
Veilingstraat 36 | Nieuw Amsterdam
Tel: 0591 55 12 43
nieuwamsterdam@hubo.nl
www.hubo.nl
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I-Beheer zet voor u de puntjes op de i…
I-Beheer adviseert, installeert en beheert al uw ICT-
oplossingen. De diensten van I-Beheer op het gebied van 
ICT beheer zijn net zo breed en divers als hun klanten. Zo 
werkt I-Beheer voor klanten met een paar werkplekken 
tot wel een paar honderd werkplekken.

De dienstverlening gaat verder dan het leveren van hard-
ware. I-Beheer heeft in de loop der jaren veel expertise 
opgebouwd op het gebied van de voorziening en ontwik-
keling van IT systemen. Denk bijvoorbeeld aan hardware 

en software, netwerk en systeembeheer, internetverbin-
dingen en telefonie. Mede dankzij deze expertise kan 
I-Beheer u ondersteunen bij het beantwoorden van al uw 
IT vraagstukken en komen zij met een passende oplossing 
die aansluit bij de wensen en eisen van uw organisatie.

In de afgelopen 20 jaar heeft I-Beheer hoogwaardige, 
geavanceerde netwerken opgeleverd met de nadruk op 
stabiliteit, betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Klanten 
van I-Beheer zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, financiële 
instellingen en organisaties waar oponthoud door storin-
gen of downtime geen optie is. We zijn ervan overtuigd 
dat we in de regio noord de enige aanbieder zijn die dit 
serviceniveau kan combineren met een volledig diensten-
portfolio.

I-Beheer maakt gebruik van een eigen datacenter, het data-
center heeft unieke eigenschappen die voor een extreme 
bedrijfszekerheid zorgen. Om de connectiviteit van de 
systemen te garanderen, is het datacenter aangesloten op 
diverse glasvezelnetten. Bij een eventuele storing in één 
van de glasvezelnetwerken kunnen de andere, nog opera-
tionele glasvezelnetwerken de taken van het uitgevallen 
glasvezelnetwerk overnemen.

Certificering
Het onafhankelijke auditbureau NCI heeft I-Beheer en al 
haar identiteiten officieel gecertificeerd voor ISO 9001 en 
27001. Hiermee voldoet I-Beheer aan de internationale 
norm voor informatiebeveiliging. Het certificaat toont 
aan dat de beveiliging van de bedrijfsinformatie goed is 
vastgelegd en geïmplementeerd. Door jaarlijkse interne en 
externe controles wordt gewaarborgd dat we blijvend aan 
de gestelde eisen voldoen.

Vast contactpersoon
Als klant hebt u twee vaste contactpersonen binnen I-Be-
heer. U heeft een vast aanspreekpunt voor al uw commer-
ciële vragen en een verantwoordelijke engineer voor alle 
technische vragen/problemen. Onze dienstverlening draait 
immers om persoonlijk contact, korte lijnen en wederzijds 
vertrouwen; een vast aanspreekpunt is daarom een logisch 
gevolg. De contactpersonen zijn volledig op de hoogte van 
uw omgeving/situatie.

Servicedesk
Onze Servicedesk is de eerste plaats waar u terecht kunt 
met IT gerelateerde vragen. Onze medewerkers op de 
Servicedesk kennen de automatiseringssituatie binnen 
uw organisatie en weten met welke hard- en software uw 
organisatie werkt. Het is voor u een geruststelling dat u ge-
holpen wordt door gemotiveerde en ervaren medewerkers, 
binnen de afgesproken vastgelegde responstijd. Onze sto-
ringsdienst biedt de oplossing voor spoedeisende proble-
men en is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar.

In al onze adviezen en projecten besteden we niet alleen 
aandacht aan techniek, maar zorgen wij voor een goed sa-
menspel tussen medewerkers, organisatie en technologie. 
Hierdoor kunnen zij maximaal bijdragen aan het vermogen 
van uw organisatie en kunt u beter inspelen op de wensen 
van uw klanten.

I-Beheer
Monierweg 9 | 7741 KV Coevorden 
Tel: 0524 - 52 22 52
www.i-beheer.nl
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Samenwerking Voetzorg Noord en Margreet Dik 
Compressie & MammaCare Specialist
Even voorstellen Orthopedisch schoenmakers Bert Rengers en Michael Rengers, eige-
naar van Voetzorg Noord aan de Atlantis 49 in Emmen sinds 12 jaar. U kunt bij Voetzorg 
Noord terecht wanneer u problemen met uw voeten en schoeisel heeft. Door bijvoor-
beeld pijnlijke voeten of loopproblemen door diabetes, reuma, artrose, wondjes door 
onderliggend leed. Bij Voetzorg Noord worden o.a. Steunzolen, Orthopedische- en 
Semi- Orthopedische Schoenen aangemeten en gemaakt. De schoenmakers hebben ook 
spreekuren in het Scheper Ziekenhuis Emmen, Wilhelmina Ziekenhuis en Woonzorgcen-
trum de Vijverhof in Assen, bij Schutrups schoenen in Exloo. Hier wordt samen gewerkt 
met Revalidatie artsen en Orthopeden.

Margreet Dik Compressie & MammaCare Specialist, werkt ambulant voor het aanmeten 
van o.a Therapeutisch elastische kousen, verbandmiddelen en borstprothesen, bh’s, bad-
kleding voor dames met en na borstkanker. 

Als Compressie specialist werkt Margreet al een aantal jaren samen met Voetzorg Noord. 
We hebben kort lijntjes met verwijzers zoals wondpoli’s, huisartsen en thuiszorgorganisa-
ties. Heeft u dikke benen en/of wondjes, dan wordt u eerst gezien door een arts, meestal 
worden de benen dan gezwachteld en de wonden verzorgd. Als de benen stabiel zijn, 
worden er therapeutisch elastische kousen aangemeten door Margreet op het spreekuur, 
op de poli of ambulant bij de klanten thuis. Als de klant is voorzien van de kousen, kunnen 
de schoenen worden aangemeten.

Door jarenlange ervaring kunnen we samen specialistische zorg en een goed advies 
bieden. Zo is er een gezamenlijk spreekuur op de maandag middag bij Voetzorg Noord. 
Hier kunt u terecht voor informatie en aanmeten van Therapeutisch elastische kousen 
en informatie over uw schoeisel. We werken op afspraak telefoon: 0591-646114 of 06-
23930228. Met een verwijzing van de arts worden kousen 1x per 12 maanden vergoed 
door uw Zorgverzekeraar. We hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.
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Wortelboer bedden in Emmen is al 60 jaar
slaapspecialist
Door Miranda Wolters
Wortelboer bedden is al sinds 1959 slaapspecialist. 
Het familiebedrijf vindt zijn oorsprong in Coevorden 
waar vader Henk Wortelboer destijds zijn winkel aan de 
Friesestraat opende en Wortelboer bedden ontstond. De 
winkel in Coevorden bestaat tegenwoordig nog steeds 
en wordt gerund door een van de zoons van Henk, Hans 
Wortelboer. In de Hoofdstraat in Emmen opende de 
familie Wortelboer ergens midden jaren ’80 een tweede 
filiaal en toen zich in 1998 de mogelijkheid voordeed 
om te verhuizen naar de Nijbracht bleek dat een goede 
volgende stap voor Ruud Wortelboer, de andere zoon van 
Henk. 

“We zijn trots op wat we hier aan de Nijbracht opgebouwd 
hebben.” zegt Ruud. “We zijn een typisch familiebedrijf, 
mijn vrouw werkt bijvoorbeeld ook mee en doordat we met 
een klein maar hecht team werken is iedereen erg betrok-
ken en altijd van alles op de hoogte. Dit is vooral erg fijn 
voor de klant, vragen kunnen snel beantwoord worden en 
eventuele problemen kunnen we snel oplossen.”

Bij Wortelboer bedden kunt u terecht voor alles wat met 
slapen te maken heeft. Van een boxpring tot een waterbed 
en van een linnenkast tot nachtkastje en dekbedovertrek 
tot kussen. Alles van hoogstaande kwaliteit, van verschil-
lende A-merken en dus betrouwbare leveranciers. Box-
springs zijn te leveren in diverse prijsklassen van bijvoor-
beeld Auping, Eastborne, Caresse en Pullman. De ruime en 
overzichtelijke winkel is altijd up to date en binnenkort zal 
de nieuwe shop in shop van het merk Cinderella ingericht 
zijn. 

Waren de bedden die Wortelboer verkoopt tot voor kort 
vooral zwart of antraciet van kleur, tegenwoordig worden 
de bedden steeds kleurrijker. Zo zijn er al prachtige gele, 
roze, blauwe of groene bedden op de markt. Ook worden 
de gebruikte stoffen voor de bedden steeds comfortabe-

ler, denk hierbij bijvoorbeeld aan velours of fluweel. Een 
goede boxspring is de meest meewerkende bodem die er 
bestaat waarbij u bijvoorbeeld kunt kiezen voor 2 indivi-
duele matrassen aangepast aan uw eigen wens. Eventueel 
aangevuld met een elektrische bodem zodat u het bed 
in iedere gewenste stand kunt zetten en het bed ook in 
hoogte te verstellen is zodat in- en uitstappen gemakkelij-
ker gaat. 

Uw oude matras wordt bij aflevering van uw nieuwe bed 
gratis mee retour genomen en zal worden gerecycled. Op 
deze manier draagt Wortelboer bedden samen met u bij 
aan een schoner milieu en duurzaamheid. Mocht u uw 
oude bed door willen geven naar een volgende eigenaar 
dan kan Wortelboer er ook voor zorgen dat het daar direct 

afgeleverd wordt, een extra service die men u graag aan-
biedt. 

De 60 jaar ervaring als slaapspecialist betekent dat veel 
klanten inmiddels vaste klant geworden zijn en al meer-
dere bedden van Wortelboer hebben beslapen. Bent u ook 
toe aan een nieuw bed, een mooie linnenkast of nieuw 
bedtextiel? U bent voor een goed advies van harte welkom 
in de winkel aan de Nijbracht in Emmen, de koffie staat 
voor U klaar! 

Wortelboer bedden
Nijbracht 78 – Emmen
Tel: 0591 - 658 711
www.wortelboerbedden.nl
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Alles voor renovatie en nieuwbouw bij 
Bouwcenter Die Twee in Emmen
Door Miranda Wolters
Bouwcenter Die Twee is dé specialist in hout- en 
bouwmaterialen en een begrip in de Zuid-Oosthoek van 
Drenthe.  Voor  het leveren van materialen van fundering 
tot in de nok bent u hier op het juiste adres. Jeroen 
Suelmann en zijn vader namen in 1998 een bestaande 
houthandel over, en in het dorp werd gesproken over 
‘die twee’ die met de zaak verder zouden gaan. De 
naam voor het bedrijf werd dus ook “Die Twee hout- 
en bouwmaterialen”  Hun zaak groeide en toen ze 
uiteindelijk in 2012 “Bouwcenter Die Twee” werden, 
werd besloten de naam “Die Twee” te handhaven 
vanwege de al grote bekendheid in de omgeving.

Begonnen ze 22 jaar geleden na de overname in een pand 
iets verderop aan de Sint Gerardusstraat, 12 jaar geleden 
verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie. Een groter 
pand met ook meer ruimte buiten was vanwege de groei 

en grootte van het assortiment dan erg nodig. 
Een team van in totaal 8 medewerkers staat dagelijks 
klaar voor de professionals in de bouwsector (aannemers 
en zzp’ers), maar ook voor de fanatieke klussers. Ook 
technische opleidingen in de regio weten de weg naar 
“Bouwcenter Die Twee”  inmiddels goed te vinden voor de 
materialen voor bijv.  metsel- of timmerlessen.

Trends in Bouwmaterialen
Bouwcenter Die Twee levert alle voorkomende bouwmate-
rialen. Denk bijvoorbeeld aan gereedschappen en ijzerwa-
ren, maar ook hout- en plaatmateriaal en isolatiemateriaal. 
Alles voor renovatie en nieuwbouw van fundering tot in de 
nok. Maar ook sanitair en alle andere materialen voor het 
(ver)bouwen van de badkamer. Hierin ziet men tegenwoor-
dig weer een nieuwe trend want de laatste tijd wordt er 
steeds vaker gekozen voor zwart sanitair, al dan niet in 
combinatie met zwarte kranen. Met een ruime keuze in 
wand- en vloertegels is het voor iedereen mogelijk een 
badkamer naar wens samen te stellen. Modern en chique  

zijn de keramische wand- en vloertegels met hout-
motief, deze zijn geschikt voor alle woonruimtes. 
Deze tegelvloer lijkt na het leggen op een echte 
houten plankenvloer, mede door de natuurgetrouwe 
nerven en noesten en de erg smalle voeg tussen de 
tegels. 

De industriële look in en rond de woning is op dit 
moment mateloos populair. Bouwcenter Die Twee 
heeft prachtige binnendeuren in het assortiment die 
helemaal bij deze trend passen. Deuren in steel-
look, deze zijn gemaakt van hout maar zien eruit 
als stalen deuren. Ook vindt u bij “Die Twee” de 
mooiste en kwalitatief meest hoogwaardige houten 
voordeuren. “De mooiste voordeuren  zijn nog altijd 
van hout! En een voordeur moet decennia lang 
meegaan, vandaar dat wij ook kiezen voor de beste 
merken op dit gebied en dat zijn Weekamp, Albo en 
Skantrae’’ aldus Jeroen Suelmann

Velux daglichtoplossingen
Bij Bouwcenter die Twee vindt u ook de complete 
collectie Velux dakramen, dakkapellen lichtkoepels 
incl. bijbehorende gordijnen en buitenzonwering. 
Voor de binnenkant zijn er onder andere verschil-
lende, eventueel verduisterende,  rolgordijnen 
beschikbaar en voor de buitenkant is het rolluik 
erg geschikt. Deze kan eventueel elektrisch aan-
gedreven worden of op solar door het gebruik van 
een ingebouwd zonnepaneel. Rolhorren tegen de 
insecten maakt dat het dakraam altijd lekker open 
kan blijven staan zonder dat er vervelende beesten 
binnen komen. 

Tuintrends en Tuindeco
Bouwcenter Die Twee is Tuindeco-dealer voor de 
Zuid-oosthoek van Drenthe. Dé trend in de tuin zijn 
op dit moment de hout-betonsystemen. Dit is een 
combinatie van betonpalen en onderplaten (grijs 
of antraciet) i.c.m. houten tuinschermen, goed voor 
jarenlang, onderhoudsarm tuinplezier. Er is al een 
hout-betonsysteem vanaf € 39,95/m1!! In de tuin 
wordt tegenwoordig veel lariks hout gebruikt. Dit 
geldt voor zowel kant- en klare schuttingen als voor 
zelf te bouwen tuinafscheidingen, veranda’s en 
overkappingen. Net als in huis mag alles wat stoer-
der en robuuster en lariks past dus erg goed bij de 
stoere en industriële trend. 

Bouwcenter Die Twee is toeleverancier voor de 
bouw in de breedste zin van het woord met een 
grote hoeveelheid artikelen die uit voorraad lever-
baar zijn. Mocht dit echter niet het geval zijn dan 
kan er vanuit onze grote landelijke centrale maga-
zijnen alsnog snel geschakeld worden, zodat een 
korte levertijd haalbaar is. U hoeft dus nooit lang 
op uw materiaal te wachten en dat is wel zo prettig. 
Zo kunt u snel weer verder en loopt uw klus geen 
vertraging op! 

Bouwcenter Die Twee
Pioniersweg 7 | Emmen/Barger Oosterveld
Tel: 0591 – 62 94 30
www.bouwcenter.nl/die-twee
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Restaurant Da Xin aan de Ermerweg
in Emmen blijft bereikbaar tijdens 
wegwerkzaamheden
Door Miranda Wolters
Momenteel is de Ermerweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. 
De werkzaamheden om de weg autoluw te maken zijn eind februari 
begonnen. De Ermerweg zal een meer dorpse uitstraling gaan krijgen, 
het asfalt zal verdwijnen en vervangen worden door klinkers. De paral-
lelwegen verdwijnen en daar komen fietspaden voor in de plaats. De 
maximumsnelheid gaat van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per 
uur. 

Dat de Ermerweg is afgesloten voor het doorgaande verkeer betekent 
echter niet dat Chinees Indisch specialiteitenrestaurant Da Xin onbe-
reikbaar geworden is. Vanuit het centrum van Emmen is Da Xin namelijk 
gewoon per auto te bereiken. Omdat de brug over het Oranjekanaal vanaf 
9 maart is afgesloten voor autoverkeer is de bereikbaarheid vanaf de 
andere kant, via de overkant van het kanaal, iets minder goed. U kunt uw 
auto eventueel aan de andere kant van het kanaal parkeren en lopend 
de brug oversteken. De brug is namelijk wel open voor voetgangers en 
fietsers. 

Tijdens de wegwerkzaamheden is en blijft het restaurant dus gewoon 
open en bereikbaar en kunt u nog steeds gewoon uw eten komen afhalen 
of komen genieten van de à la carte gerechten in het restaurant. Zoals u 
van restaurant Da Xin gewend bent is er op zaterdag en zondag van 17.00 
uur tot 21.00 uur de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitge-
breid Chinees lopend buffet. En daarnaast kunt u natuurlijk gewoon nog 
steeds uw catering door restaurant Da Xin laten verzorgen en bezorgen. 

De (afhaal)menukaart van het restaurant en de mogelijkheden voor de 
catering vindt u op de website van restaurant Da Xin. 

Op bijgaande plattegrond ziet u hoe u restaurant Da Xin kunt bereiken en 
als alles volgens plan verloopt zullen de wegwerkzaamheden medio juli 
afgerond zijn. 

Restaurant Da Xin
Ermerweg 85 | Emmen | Tel: 0591 - 614 700
www.daxinemmen.nl




