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Het is een gekkenhuis op de woningmarkt en
daarom topdrukte bij de makelaars. Woningen gaan als de spreekwoordelijke warme
broodjes over de toonbank. Er is weinig
aanbod, maar toch is er meer mogelijk dan
veel mensen zich realiseren. ‘Veel mensen
zijn bang dat ze mogelijk zonder huis komen
te zitten, omdat ze niet op tijd een passende
woning gevonden hebben. Dat weerhoudt
potentiële verkopers om hun huis te koop
te zetten’, constateert Lieke Schuiling, makelaar bij Bentum Dragtstra te Emmen. ‘Er
zijn echter veel goede manieren en wegen
om in deze hectische tijd toch een soepele
aankoop en verkoop te doen’, aldus de Emmer makelaar.
Gratis waardebepaling en gratis woningfotografie
Om haar werk en dat van haar kantoorgenoten nog eens heel duidelijk onder de
aandacht te brengen komt de aan de Sterrenkamp gevestigde makelaar daarom met
de woonadviesweken. In de komende vier
weken heeft de huizenverkoper bij Bentum
Dragtstra recht op een gratis waardebepaling van zijn of haar woning en komt de
makelaar graag langs voor een vrijblijvend
informatiegesprek. Bovendien betaal je
bij Bentum Dragtstra geen opstartkosten
én krijg je professionele woningfotografie
cadeau! ‘Je huis optimaal op Funda presenteren, met hoogwaardige foto’s, is ook in
deze markt essentieel. Pas dan bereik je alle
potentiële kopers, waardoor je uiteindelijk
tot een uitstekende prijs zult komen’ merkt
Lieke Schuiling op.
Woonadvies
Tijdens de Gratis waardebepaling vertelt de
makelaar wat de beste verkoopstrategie is
en welke opbrengst haalbaar is. Ook denken
de makelaars van Bentum Dragtstra uitgebreid mee, over wat een geschikte volgende
woning kan zijn en hoe deze te verkrijgen

is. ‘We hebben de kennis en ervaring in huis
om ook in deze markt het gewenste huis
aan te kopen voor een goede prijs’.
‘We merken dat mensen steeds vaker
denken zelf via Facebook hun huis te kunnen verkopen. De ervaring leert echter dat
verkopers zichzelf dan regelmatig voor vele
duizenden euro’s in de vingers snijden.
Bovendien hebben we kennis van de bouwkundige en juridische aspecten rondom de
verkoop van je woning. Dat voorkomt gedoe
achteraf of tijdens de verkoop.’
Het woonadvies is geheel vrijblijvend en
kosteloos. Ook als de verhuisplannen nog
heel oriënterend van aard zijn, komen de
makelaars van Bentum Dragtstra graag
langs.
Je huis verkopen
Bovendien is verkoop van je huis een be-

slissing waarbij de nodige emoties komen
kijken. Logisch. De woning speelt tenslotte
een belangrijk rol in je leven en daar stap je
niet zomaar overheen. Een makelaar is emotioneel niet verbonden aan het huis en kan
daardoor rationeel handelen en dat leidt tot
betere afspraken en goede voorwaarden.
Geen verborgen kosten
Schuiling legt uit dat er absoluut geen verborgen kosten opduiken. Bentum Dragtstra
werkt met een helder vast tarief, zodat de
verkoper van te voren weet waar hij of zij
aan toe is. Pas als de woning verkocht, is
speelt de vergoeding een rol. ‘Er zijn vast
meer vragen of zaken die iemand ervan
weerhouden naar een makelaar te stappen.
Ik zou zeggen bel ons gewoon. We praten u
graag bij en komen natuurlijk geheel vrijblijvend langs en nemen daar alle tijd voor.’
www.bentumdragtstra.nl
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Gerrits Tuinmeubelen... dat zit wel goed!!!
Verlangt u ook al naar de warme zomeravonden? Heerlijk genieten in uw tuin of
op uw balkon? Gezellig met uw vrienden of
familie kletsen onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes. Klinkt goed toch?
En zou het niet fantastisch zijn als u tijdens
deze momenten ook nog eens lekker kunt
zitten? Gerrits Tuinmeubelen zorgt voor
zitcomfort! Want door het aanbieden
van een ruim assortiment tuinstoelen en
loungesets kunt u altijd een passende zit
vinden.
Nieuwe tuinmeubelen hoeven niet extreem
duur te zijn, want bij Gerrits Tuinmeubelen
in Emmen vindt u tuinmeubelen in iedere prijsklasse. ''Daarnaast bieden wij de
laagste prijsgarantie, zodat te veel betalen
niet aan de orde is,'' aldus eigenaar Robert
Gerrits.
Tuinmeubel collectie online
Wilt u nieuwe tuinmeubelen thuis vanaf uw
bank shoppen? Dat is geen probleem, want
de gehele collectie van dit familiebedrijf
aan de Nijbracht 53a staat namelijk online.
Of u nu kiest voor de nieuwste tuinmeubelcollecties van Garrison Teakfurniture, Sivara, Novara, Barbados, 4 Seasons Outdoor
of voordelige showroommodellen. Toch
liever winkelen in een grote showroom?
Maak dan een afspraak voor een bezoekje
in de ruim 4000 meter grote showroom in
Emmen. Daar zijn meer dan 200 verschillende soorten tuinstoelen te testen. Gaat
uw voorkeur uit naar een stevige loungestoel, een verstelbare tuinstoel of een
moderne diningstoel?
Snelle levertijden
Vanzelfsprekend kunt u ook voor de

nieuwste loungesets, tuintafels, ligbedden
en stoelkussens aan de Nijbracht terecht.
Gerrits: “We hebben voor vrijwel elke wens
een geschikt product. Zo niet, dan gaan
we graag voor de klant opzoek naar een
passende oplossing. Wij hebben niet alleen
de beste prijzen van heel Nederland, maar
zijn ook nog eens de grootste in wisselende
collecties. Al onze tuinmeubelen zijn direct
vanuit voorraad leverbaar, waardoor wij
snelle levertijden kunnen hanteren. Bovendien zijn al onze showmodellen direct
mee te nemen. Is uw auto te klein? Dan
kunt u een gratis aanhanger van ons lenen.

'Vandaag kopen is direct genieten', is ons
motto.''
Familiebedrijf
Gerrits tuinmeubelen is een echt familiebedrijf. Gerrits senior startte de onderneming ruim dertig jaar geleden. Twee jaar
geleden werd de vestiging aan de Nijbracht
in Emmen geopend. Vader Gerrits is nog
regelmatig op de werkvloer te vinden en
zijn zoons zijn daar erg blij mee. Robert
Gerrits: ''Het is nog steeds een harde werker en bovendien kunnen we zijn kennis
en ervaring nog steeds goed gebruiken.''
Dankzij die meer dan een kwart eeuw erva-

ring weten ze bij de tuinmeubelspecialist
waar ze moeten zijn voor goede producten
tegen scherpe prijzen. De klant merkt dit
nadrukkelijk in zijn of haar portemonnee. Scoren wil Gerrits niet alleen met
de prijs en service, maar ook als het gaat
om mentaliteit. ‘Bij ons geldt vanzelfsprekend de normale garantie. Maar we doen
ook niet moeilijk als er na afloop van de
garantieperiode problemen zijn ontstaan.
Dat lossen we gewoon in onderling overleg
op. Dat noemen wij een ‘niet moeilijk doen’
garantie. ''Bij Gerrits Tuinmeubelen zit je al
dertig jaar goed, blijkt maar weer'', aldus de
ondernemer.
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Verhuizing voor snelst groeiende
hypotheekspecialist van Emmen
Jouw Hypotheek gaat verhuizen, maar de prima service
en dienstverlening blijven zoals ze waren. Het onafhankelijke hypotheekadviesbureau is nu nog gevestigd
aan de Weerdingerstraat 43, maar per 1 mei worden de
deuren geopend van het nieuwe pand aan de Hoofdstraat 154. Eigenaar Henk Eising van Jouw Hypotheek:
‘We komen in onze huidige pand ruimte en dan met
name een spreekkamer tekort en dus is een groter
kantoorpand gewenst. Binnenkort zitten we daarom
pal aan de rotonde Hoofdstraat/Weerdingerstraat. Het
pand op zich is een echte blikvanger en we kunnen
daar onze klanten de ruimte bieden waar ze recht op
hebben.’
Snelle groei
De groei van Jouw Hypotheek gaat hard. Midden 2019
begon het bedrijf aan de Weerdingerstraat 42. Nog
geen paar maanden later moesten Eising en zijn mensen
alweer uitwijken naar het pand van de buren, Weerdingerstraat 43. De komst van hypotheekadviseur Dirk
Buwalda en de toenemende drukte leidt dus dit jaar
tot een nieuwe verhuizing. Buwalda is een gelouterde
hypotheekadviseur. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring
en kent Zuidoost-Drenthe uitstekend. Hij heeft namelijk 22 jaar een eigen kantoor hier in de regio gehad.
Secretaresse Monique Eising maakt het team van Jouw
Hypotheek compleet. Volgens Eising is het momenteel
extra druk dankzij de extreem lage rente, hét moment om
een hypotheek over- of af te sluiten. De hypotheekrentes
zijn historisch gezien nog nooit zo laag geweest.
De dienstverlening van Jouw Hypotheek
Eising: ‘Groot voordeel van Jouw Hypotheek is dat wij zijn
aangesloten bij een landelijke franchiseorganisatie en zodoende zaken kunnen doen met werkelijk alle hypotheekverstrekkers die op de markt actief zijn. Wij vinden voor de
klant altijd het best beschikbare aanbod.’

Het team van Jouw Hypotheek. Dirk Buwalda, Henk Eising en Monique Eising.
Heldere taal
Jouw Hypotheek regelt alle zaken rondom de aankoop
van je droomhuis. Denk hierbij aan het controleren van de
voorlopige koopakte, de taxatie en het aanvragen van de
best passende offerte. Verder ook het op tijd aanleveren
van alle benodigde documenten bij de juiste partijen en de
notaris voor het passeren van de akte van levering. Wie toe
is aan het oversluiten van zijn hypotheek kan op dezelfde
kennis en kunde rekenen.

Eising maakt graag een grondige analyse van uw persoonlijke situatie en geeft aan wat nodig is samen een nieuwe
hypotheek te bouwen.
Wij leggen alles uit in heldere taal, rechttoe, rechtaan.
Waarom ingewikkeld doen als het makkelijk kan? ‘, zeg
ik altijd aldus Eising. Bij ons telt alleen het belang van de
klant. Daarom heten wij Jouw Hypotheek. Kijk voor meer
informatie eens op www.jouwhypotheek.nl
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Multi Vloer & Woonspecialist
Het adres in Emmen voor zonwering op maat
EMMEN – De zon houd je in de zomermaanden graag buiten. Het is fijn dat hij
schijnt maar voor je het weet is het binnen
onaangenaam warm en heeft de uvstraling een negatieve invloed op onder
andere je meubels en vloer. De gordijnen
dicht doen is in dat geval een optie maar
daarmee houd je de warmte niet tegen.
Een goede zonwering is het beste alternatief. Het houdt het scherpe zonlicht én de
hitte tegen. Wie op zoek gaat naar bijvoorbeeld zonwering heeft een ruime keuze.
Wie zich echter goed wil laten bijpraten
over de voor – en nadelen van een bepaald
type zonwering is bij Multi Vloer aan het
juiste adres.
Specialist sinds 1987
Het bedrijf aan de Zuidbargerstraat is
al sinds 1987 specialist als het gaat om
vloeren maar zeker ook om zonweringen.
Martijn Velema is eigenaar van Multi Vloer
Emmen. Het bedrijf dat door zijn vader in
de jaren tachtig werd opgericht. ‘Wij bieden
enorm veel mogelijkheden qua zonwering
voor buiten. Wat dacht u bijvoorbeeld van
knikarmschermen, (veranda) screens, rolluiken markiezen, uitvalschermen en veranda
zonweringen.’
Martijn leerde van zijn vader het vak en
nam het bedrijf vorig jaar over. Een echt
familiebedrijf dus met korte lijntjes. Een
goede zonwering is een investering. Je
moet daarom zeker weten dat het gekozen

product bij jou past. Wij nemen daarom alle
tijd voor een goed advies,’ benadrukt de
Emmenaar.
Reparaties
Zelfs bij een topproductie kan er iets misgaan of een reparatie nodig zijn. Belangrijk
om te weten is dat Multi Vloer & Woonspecialist eigen monteurs in dienst heeft. ‘We
kunnen indien nodig dus snel handelen en

het probleem verhelpen. Als het onder de
garantie valt is het duidelijk. Zo niet dan
komen we er in overleg met de klant vrijwel
altijd wel uit’. Zelfs als bij een bestaande
zonwering het doek versleten is, kan Multi
Vloer uitkomst bieden. Het doek kan in veel
gevallen worden vervangen.

waarmaken. Om het woord ook bij de daad
te voegen hanteert Multi Vloer Emmen het
CBW-keurmerk. Dit houdt in dat alle voorwaarden wat betreft garantie, zekerheid,
annuleren, levering, garantie en vervoer
voldoen aan de strenge CBW-erkende
voorwaarden.

CBW-erkend
Kwaliteit beloven is iets anders dan het ook

www.multivloeremmen.nl
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Camperen of dineren in een camper?
Quality Time Campers maakt het mogelijk!
Op vakantie met een camper is ook in deze tijd, ondanks corona,
nog steeds mogelijk. Sterker nog, met een camper geniet je niet
alleen volop van de vrijheid onderweg maar heb je ook nog eens
vrijwel alles wat je nodig hebt aan boord en ben je dus behoorlijk
zelfstandig en zelfvoorzienend.
Maar wat als je wel zin hebt in een campervakantie maar niet in de gelukkige omstandigheid bent er zelf eentje te bezitten? Dan
huur je er gewoon eentje bij het Groningse
bedrijf Quality Time Campers. Quality Time
Campers heeft in totaal 20 verschillende
campers van het merk LMC in de verhuur,
in verschillende uitvoeringen en formaten.
LMC is onderdeel van de Duitse Hymer
Groep en de campers van dit merk behoren
bij de meest luxe modellen van Europa. De
grootste camper heeft een lengte van in
totaal 7,5 meter maar mag nog steeds door
bestuurders met een rijbewijs B bestuurd
worden.
Wilt u toch een kleinere camper dan kan
dat natuurlijk ook, bij Quality Time Campers kunt u in dat geval ook kiezen voor
bijvoorbeeld een buscamper. Deze heeft
de afmetingen van een gewone bestelbus
en dat maakt dat de buscamper gemakkelijk door smalle straatjes en in drukke
steden te manoeuvreren is. De buscampers
zijn van het merk Dreamer Living Van, label
van camperbouwer Rapido. Ondanks het
compacte formaat bieden deze campers
nog steeds meer dan voldoende ruimte,
het hefbed bevindt zich in het aangepaste
dak boven de cabine, de zithoek achterin is
gemakkelijk om te bouwen tot extra slaapruimte en uniek is de gescheiden doucheen toiletruimte in deze camper.

De nieuwe campers
van Quality Time
Campers verbruiken
niet meer brandstof
dan een doorsnee
personenauto en zijn
voorzien van een
dieselmotor, al dan
niet met een handgeschakelde of automatische versnellingsbak.
Verder zijn ze voorzien
van alle gemakken en
comfort zoals airco,
een navigatiesysteem
en achteruitrijcamera.
Vanzelfsprekend kunnen de opties per
model wat verschillen
maar daar kan men u
bij Quality Time Campers alles over vertellen zodat u een goede keuze kunt maken.
De minimale huurperiode van een camper
is 3 dagen en iedere camper is voorzien
van een basisuitrusting zodat u er in principe zo mee op pad kunt. Overigens worden
alle campers na verhuurd te zijn geweest
grondig schoongemaakt en ontsmet zodat
de volgende huurder ook weer een smetteloze en frisse camper meekrijgt.
Dineren in een camper
Door de coronamaatregelen was uit eten

gaan de laatste maanden niet mogelijk en
daarom biedt Quality Time Campers iedere
vrijdag en zaterdag de mogelijkheid om te
genieten van een heerlijk diner in een camper op de locatie van Quality Time Campers
in Groningen. Men is hiervoor een samenwerking aangegaan met Beijk Catering, zij
stellen voor u een heerlijk 3-gangen diner
samen met daarbij onbeperkt drinken voor
een prijs van € 59,50 p.p. Het dineren in
een camper is mogelijk voor maximaal 4
personen per camper en is natuurlijk een

unieke belevenis! Mocht u gebruik willen
maken van het 3 gangen diner + onbeperkt
drinken of meer willen weten over de
huur van een camper dan kunt u
mailen naar info@qualitytimecampers.nl
of telefonisch contact opnemen op
nummer 050-211 00 32.
Quality Time Campers
Johan van Zwedenlaan 9b
Groningen
www.qualitytimecampers.nl
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Elektro-Installatietechniek Emmen:
‘We hebben veel over voor klanten’

EMMEN – Elektro-Installatietechniek Emmen aan de Jacob
Roggeveenstraat 6 in Emmen verzorgt uiteenlopend
installatiewerk. Het bedrijf richt zich onder meer op het
verduurzamen van woningen.
Door Eline Lohman
Al het installatiewerk kan Elektro-Installatietechniek
Emmen verzorgen: van het installeren van cv-ketels en
warmtepompen en het uitvoeren van loodgieter- en rioolwerk tot en met het verzorgen van dakbedekking en het
aanbrengen van sanitair. “We doen veel nieuwbouw”, vertelt Arnoud ter Bruggen. “Dat komt doordat we veelvuldig
bezig zijn met het verduurzamen van nieuwe en bestaande
woningen. Onder meer door het realiseren van laadpalen
voor particulieren en het installeren van warmtepompen
en zonnepanelen. Verduurzaming is echt iets van nu en dit
gaan we in de toekomst alleen maar meer zien.”
Elektro-Installatietechniek Emmen is een dienstverlenend
bedrijf dat begrijpt dat de huidige technologie en bouwwijzen steeds hogere eisen aan ons leef- en werkklimaat
stellen. Door voortdurend te investeren in personeel, kennis en moderne technieken en gereedschappen biedt het
bedrijf de deskundigheid en vakbekwaamheid die bij die
hoge eisen horen. Kortom, Elektro-Installatietechniek Emmen heeft de kennis in huis om haar klanten professioneel
te adviseren en de opdracht adequaat uit te voeren.
Arnoud: “De kracht van ons is dat we een jong bedrijf zijn,
met veel jonge medewerkers. Daar hoort ook bij dat we
regelmatig leerjongens rond hebben lopen binnen het
bedrijf. Momenteel lopen er twee schooljongens mee. Dat
vinden we belangrijk – het is goed om jonge mensen een
kans te geven, want er is behoefte aan goed technisch
personeel omdat dit moeilijk te krijgen is. En wie weet stromen ze later wel door binnen ons bedrijf. Ondanks de jongere leeftijd van de medewerkers is er veel kennis in huis.
We hebben veel over voor klanten. Als iemand een keer
iets extra’s wil, zoals een kraan of een stopcontact, dan is
dit geen probleem. Vaak hebben we dit soort zaken al bij
ons als we ergens een opdracht aan het uitvoeren zijn, dus
dan kunnen we snel schakelen – we zijn heel flexibel. En is
er een storing, dan gaan we gelijk naar de klant toe.”
Het werkgebied van Elektro-Installatietechniek Emmen is
breed: de hele regio Emmen, Coevorden en Dalen wordt
bediend met installatiewerk, met soms een uitstapje richting Groningen voor met name particuliere verduurzaam
projecten. Meer weten over de mogelijkheden die het
bedrijf uit Emmen kan bieden? Kijk voor meer informatie
eens op de website www.elektrotechniek-emmen.nl of
neem contact op via het telefoonnummer 0591 - 78 52 54
voor meer informatie.
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NIEUWS

WAKKER EMMEN

EXTRA GELD VOOR
ZWEMBADEN EN
SPORTHALLEN

EXTRA GELD BESTRIJDING
EIKENPROCESSIERUPS
Gemeente Emmen zet extra middelen in voor de aanpak van de
eikenprocessierups. Wakker Emmen heeft hier meermaals aandacht voor
gevraagd en is blij dat er nu extra geld wordt uitgetrokken voor de bestrijding
van de eikenprocessierups.

geld wordt uitgetrokken voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. De
verwachting is dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het
aantal rupsen. Daarom past de gemeente dit jaar de aanpak van overlast aan: “Alle eikenprocessierupsen
bestrijden is onmogelijk. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen.
We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog
risico preventief kunnen bespuiten.” Daarnaast blijft de gemeente ook zoveel mogelijk de nesten ruimen
Gemeente
Emmen
schiet
zelfstandige
zwembaden
en
sporthallen te hulp. Onderhoud aan
geprivatiseerde zwembaden en
sporthallen mogelijk door subsidie
knelpuntenpot.
Stichting
Openluchtzwembad
Emmer-Compascuum,
Stichting
sporthal
Meerdijk,
stichting
zwembad
Erica,
Stichting
sporthal Erica, Stichting sporthal
Nieuw-Weerdinge en Stichting
zwembad De Wiekslag moeten
noodzakelijk onderhoud plegen
om de accommodatie geopend
te kunnen houden. Omdat zij dat
niet volledig zelf kunnen betalen,
schiet Gemeente Emmen hen te
hulp met een subsidie vanuit de
‘knelpuntenpot’. Zo kunnen de
stichtingen hun accommodatie
onderhouden en kunnen inwoners
van dorpen en wijken blijven
bewegen in de sporthal of het
zwembad in hun buurt.
Na het onderhoud voldoen de
sporthallen en zwembaden weer
aan de eisen van deze tijd en

kunnen zij een hele tijd vooruit. En
dat bevordert de leefbaarheid in
dorpen en wijken. Zo blijft het voor
iedere inwoner mogelijk om in de
buurt te bewegen, of dat nu in een
sporthal of zwembad is.
Wethouder
René
van
der
Weide: “We willen onze dorpen
en wijken leefbaar houden en
inwoners de mogelijkheid bieden
te bewegen. Dan moeten de
sportaccommodaties goed op orde
zijn. Stichtingen doen hun uiterste
best om rond te komen, maar
grote uitgaven in het onderhoud
kunnen zij niet financieren. Door
bij te dragen vanuit deze regeling
kunnen we de stichtingen helpen
om dit toch mogelijk te maken”.

en wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups
aan te trekken. Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuit de gemeente van april tot
begin mei ruim 7.000 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 1.000 bomen). Denk
hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes.
Deze gebieden krijgen voorrang en vallen niet onder de Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn
namelijk aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken
spuit de gemeente dan ook niet. In totaal wordt 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten.
Door meer preventief te spuiten, kan de gemeente in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen
op andere belangrijke plekken.
De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden
aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten
door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat,
maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder
of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen
en bes dragende struiken.

EINDELIJK NIEUWE SPORTHAL
IN EMMER COMPASCUUM
De kogel is eindelijk door de kerk. De bouw van een nieuwe sporthal in combinatie met wonen en
winkels aan het Hoofdkanaal in het centrum Emmer-Compascuum kan nu echt beginnen. In 2016 is op
initiatief van Wakker Emmen het proces voor de bouw van een nieuwe sporthal gestart. Dit plan moet
het centrum en het aangezicht van Emmer-Compascuum gaan verbeteren. Het bedrag van 5,7 miljoen
euro voor de bouw van de nieuwe sporthal is hoger dan geraamd. Door stijging van de bouwkosten,
energieneutraal bouwen en te streven naar kwaliteit op deze bijzondere locatie, valt het bedrag hoger
uit. Wakker Emmen gaat voor kwaliteit en dit project zal beeldbepalend zijn voor het centrum van
Emmer-Compascuum. Wij willen geen uitgekleed plan, maar gaan voor kwaliteit. Dit hebben we ook
gedaan in Nieuw-Amsterdam, Erica, Schoonebeek en het Raadhuisplein. Wakker Emmen vindt dat het
proces richting de gemeenteraad rondom dit project niet goed is gegaan, maar dat mag niet ten koste
gaan van Emmer-Compascuum.
Wakker Emmen vindt het belangrijk om te blijven investeren in buitendorpen. Dit is essentieel om de
voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden.
Raadslid Roelof Woltman: “Eindelijk centrumvernieuwing in Emmer-Compascuum. Eerst de aankoop
van de grond en vervolgens de planontwikkeling. Na de sloop van pand Losa en de nieuwbouw van
de Aldi, een belangrijke volgende stap in de centrumontwikkeling van Emmer-Compascuum. Hierdoor
wordt de voormalige locatie Abeln eindelijk opnieuw ingericht. Hiermee verdwijnt een ‘rotte kies’ in het
dorp die al jaren braak ligt.
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RENOVATIE SPORTPARK
NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

BLIJVEN
WERKEN AAN
VERNIEUWING
IN NIEUWAMSTERDAM/
VEENOORD
Wakker Emmen is blij met de
ontwikkeling op het voormalig terrein van autobedrijf
Vugteveen in Nieuw-Amsterdam.
Het plan: 10 appartementen
langs de Vaart en 10 twee-onderéén-kap-woningen op het achter
terrein als afronding van de
nieuwbouwwijk.
Raadslid
Marcel
Poelman:
“We zijn blij dat er een
projectontwikkelaar is opgestaan
en dit wil gaan ontwikkelen. Hulde
daarvoor. Op een prominente
plek in het dorp wordt een
fraai
appartementencomplex
gerealiseerd. Tevens is het goed
dat er twee-onder-een-kappers
worden ontwikkeld. Dit zorgt voor
nieuwbouwmogelijkheden in ons
dorp.”
De afgelopen jaren zijn er
diverse bouwmogelijkheden in
het
Tweelingdorp
gecreëerd.
Onder andere op de plek van
de voormalige school Veenoord
en de voormalige COOP in
Veenoord. Wakker Emmen vindt
het belangrijk dat er in ieder dorp
of wijk nieuwbouw- mogelijkheden
zijn en zal hierop aan dringen bij
het college.

Wakker Emmen is blij dat er geld beschikbaar komt voor de herinrichting van sportpark NieuwAmsterdam/Veenoord. Vanuit verschillende verenigingen en het plaatselijk belang is een plan
opgesteld. De voetbalvelden van SV Twedo worden allemaal geconcentreerd aan de oostkant van
de straat en Twedo heeft straks de beschikking over een eigen kunstgrasveld. Verder wordt er een
skeelerbaan annex ijsbaan aangelegd en krijgt de stichting Speedway Veenoord haar eigen baan. Met

Marcel Poelman: ”Vanaf 2014 zit ik
in de raad en heb met eigen ogen
kunnen zien dat er tal van zaken in
Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn
gerealiseerd. Te denken valt aan
de centrumvernieuwing, renovatie

de renovatie is een bedrag van ruim 2 miljoen euro gemoeid.
Raadslid Marcel Poelman: “Met de herinrichting van het huidige sportpark wordt invulling gegeven aan
de wens van de inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In de door inwoners zelf opgestelde woonen leefbaarheidsvisie voor Nieuw Amsterdam/Veenoord is dit als speerpunt genoemd. Met de geplande
investeringen wordt het sportpark weer toekomstbestendig gemaakt en kan er nog vele jaren op een goede en

van riolering op een aantal cruciale
punten, verhuizing van het sociaal

veilige manier gesport worden. Dit is erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp’’

cultureel centrum en bibliotheek
naar Oldersheem, nieuwbouw op
tal van plekken bijvoorbeeld in het
centrum en niet te vergeten de
toekomstige vernieuwing van het
sportpark en ijsbaan.”
Wakker Emmen zet in op dorps- en
wijkvernieuwing en de resultaten
zijn zichtbaar. Maar volgens
Poelman zijn we er nog niet. Het
leefbaar houden van een kern als
Nieuw-Amsterdam/Veenoord blijft
een dynamisch proces.
“Het havengebied blijft

een

aandachtspunt
en
ook
aantrekken van bedrijven

het
om

de werkgelegenheid op peil te
houden. We zullen oog moeten
hebben voor ouderen en jongeren
in ons dorp. Hebt uzelf ook het
gevoel dat u hieraan mee wilt
werken of ambitie hebt om mee te
willen praten neem dan contact op
met Wakker Emmen.”

GROTE OPKNAPBEURT
SPORTPARK EMMER-COMPASCUUM

BUSLIJN NIEUW
SCHOONEBEEK – EMMEN
GAAT WEER RIJDEN.
Naar aanleiding van veel klachten van reizigers en
vragen gesteld door Wakker Emmen heeft het OV
bureau besloten om buslijn 126 te hervatten.
Raadslid Leon Herbers: “Het schrappen van de lijn zou plotsklaps
en zonder overleg met de gemeente en inwoners gebeurd zijn. De
scholen zijn weer begonnen en een paar dagen voordat de scholen
begonnen, is zomaar deze belangrijke lijn voor Nieuw-Schoonebeek
geschrapt. Dit kan niet op deze manier. Het OV moet ook in de
buitendorpen toegankelijk en aantrekkelijk blijven.”
Gelukkig zag ook het OV bureau Groningen-Drenthe in dat dit zo
niet kan en is met ingang van 31 augustus 2020 de buslijn hervat.

Eindelijk, sportpark de Runde in Emmer-Compascuum gaat op de schop. Vanuit de samenleving in EmmerCompascuum is plan ontwikkeld voor een grote opknapbeurt van het sportpark. De renovatie van het sportpark

Wakker Emmen blijft de situatie nauwlettend volgen opdat de bus
ook blijft rijden.

is al jaren een grote wens van voetbalvereniging CEC, omdat de huidige velden nogal versnipperd liggen. Met
de opknapbeurt van het sportpark is een bedrag van ruim 2 miljoen euro gemoeid.
Raadslid Roelof Woltman: “Door de herinrichting en renovatie van het huidige sportpark worden de velden
straks gecentreerd rondom de kantine van CEC en krijgt de vereniging de beschikking over een kunstgrasveld.
Gelijktijdig neemt CEC zelf het initiatief om haar eigen kleedkamers en tribune op te knappen. Met de geplande
investeringen wordt het sportpark weer toekomstbestendig gemaakt en kan er nog vele jaren gevoetbald worden.
Hiermee gaat een grote wens van de vereniging in vervulling. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp’’
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Uw auto of bedrijfswagen niet alleen strak gerepareerd
maar ook stralend schoon dankzij de wasstraat van
Autoschade de Poel in Emmen
Door Miranda Wolters
Er is niets vervelender dan schade te rijden aan uw auto. Met de service en kennis van De Poel
kunt u erop vertrouwen dat de schade vakkundig gerepareerd wordt, hoe groot of klein ook.
Daarnaast is het sinds kort ook mogelijk om uw auto te laten wassen in de moderne wasstraat
waarover Autoschade de Poel vanaf nu beschikt.
“We hadden in ons bedrijf altijd al het motto dat we het
belangrijk vonden dat de klant niet alleen met een strak
gerepareerde maar ook met een schone auto weer de
weg op ging. Na iedere reparatie, hoe groot of klein ook,
werd de auto van de klant daarom ook altijd gewassen.
We hadden tot nu toe zelf nog geen autowasstraat maar
daar is nu verandering in gekomen.” vertelt Michel de Poel
over de nieuwste dienst binnen het bedrijf. “We hoeven
het wassen van de auto’s van klanten dus niet meer uit te
besteden en ook kan iedereen nu gewoon bij ons terecht
voor een stralend schoongewassen auto.” Behalve voor
auto’s is de wasstraat ook geschikt voor de wat grotere en
verhoogde bedrijfswagens met bijvoorbeeld een imperiaal. “Zij kunnen in de meeste wasstraten vanwege hun
hoogte niet terecht en we voorzien daarmee dus ook in
een behoefte.” aldus Michel. De wasstraat is van maandag
tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur en
op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag is er
washulp aanwezig.
Autoschade
Bij autoschade regelt De Poel alles voor u, van a tot z
en heeft u geen omkijken meer naar de administratieve
rompslomp of overleg met uw verzekeringsmaatschappij.
De Poel autoschade is een FOCWA Eurogarantbedrijf, dit
betekent dat het bedrijf voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die FOCWA stelt. De meeste autoschadeherstelbedrijven zijn aangesloten bij FOCWA en alle monteurs volgen
regelmatig bijscholingen om van de laatste ontwikkelingen
en regelgeving op de hoogte te blijven. Na de herstelwerk-

Nu ook een eigen Wasstraat!

zaamheden wordt de auto gespoten
in de eigen spuit- en droogcabine.
“Voor het bepalen van de juiste
kleur lak scannen we de lak en daaruit komt een kleurnummer.” legt
Michel uit. ”De lak van auto’s komt
overal ter wereld vandaan en rood
is niet altijd hetzelfde rood. Daarom
moeten we de lak scannen om in
de computer de juiste receptuur
voor de kleur te vinden. Doen we
dat niet, dan bestaat het risico op
kleurverschil en dat is natuurlijk niet
de bedoeling.”
Airconditioning
Voor de optimale werking van de
airco in de auto is regelmatig vakkundig onderhoud nodig.
Na verloop van tijd verliest de airco koelmiddel waardoor
deze minder goed gaat werken en de smering van de compressor minder wordt. Ieder jaar een controle en iedere 3
jaar een servicebeurt voor de airco is dan ook het advies.
Bij een servicebeurt wordt dan onder andere het koelmiddel vervangen en aangevuld.
Auto onderhoud en reparaties
In de volledig en modern uitgeruste werkplaats kunnen
alle merken auto’s en bedrijfswagens worden onderhouden en gerepareerd en kan uw auto apk-gekeurd worden.
Van simpelweg een lampje vervangen tot het vervangen

van een compleet motorblok of het wisselen van de winter- naar de zomerbanden, de vakkundige monteurs van
De Poel draaien er hun hand niet voor om. Michel: “Voor
het uitlezen van de elektronica van de auto hebben we
de beste apparatuur met de nieuwste software tot onze
beschikking en zo kunnen we storingen snel opsporen en
oplossen.” Mocht u niet zonder uw auto kunnen dan is er
eventueel een leenauto beschikbaar zodat u in ieder geval
mobiel blijft, zelfs als uw auto dat even niet is!
Autoschade en airco service de Poel
Nijverheidsstraat 1 | Emmen | Tel: 0591 - 61 35 59
Email: info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl
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Dimehouse in Emmen is weer open
EMMEN – Bij Dimehouse aan de Tweede
Bokslootweg 14 in Emmen kun je wel voor
een dubbeltje op de eerste rang zitten! Hier
zijn namelijk meubels te vinden voor aantrekkelijke prijzen. De winkel is compleet
verbouwd naar een locatie met 650 m² interieurinspiratie, waarvan 150 m² Dimehouse
winkel en 500 m² Dimehouse Outlet Store.
De winkel is recent weer open gegaan.
door Eline Lohman
Het begon allemaal met een kleinschalige
outletstore in retourartikelen die vanuit de
groothandel van de Vince Group is gestart,
maar door de groei van de afgelopen jaren
was het nu tijd voor een grote winkel, vertelt
Luuk Leffers. ,,We hebben nu een winkel met
een showroom. Hier kunnen mensen kiezen
uit een groot aanbod aan artikelen die retour
gekomen zijn van onder meer onze webshops. De spullen hebben bijvoorbeeld een
klein krasje of een kapotte verpakking, maar
zijn verder nog in goede staat.”
Dimehouse biedt alles op het gebied van
interieur design; van een industrieel interieur
tot een modern interieur. Ook voor interieurinspiratie of interieuradvies staan de medewerkers voor de klanten klaar. Elk design
interieur is samen te stellen met de meubels van Dimehouse. Er is in de zaak in Emmen een ruim assortiment aan
kwaliteitsmeubelen te vinden. Van eetkamerstoelen en
-tafels tot kasten, salontafels en banken. Daarnaast is er in
de winkel een uitgebreid aanbod aan diverse accessoires
te vinden, zoals kleden, spiegels en meubileer geschikt
voor in de slaapkamer. De meeste artikelen zijn geproduceerd onder eigen beheer waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. En dat voor een lagere prijs, want de artikelen
van Dimehouse mogen gerust goedkoop genoemd worden.
Luuk: ,,Onze kracht is dat wij de scherpste prijs bieden voor

meubelen en dat we direct uit voorraad kunnen leveren.
We doen onze eigen inkoop en hebben alles in eigen
beheer, op het transport na. Daardoor kunnen we kwaliteit
bieden voor aantrekkelijke prijzen.”
Luuk is blij dat hij onderdeel mag uitmaken van het team
van het vernieuwde Dimehouse in Emmen. ,,Elke dag is
anders. Elk retourtje is ook anders. Het mooie van dit werk
is dat je met verschillende soorten klanten te maken hebt.
Je moet mensen goed kunnen aanvoelen en mee kunnen
denken. Dat maakt het werk veelzijdig.”

Wie nu langskomt in de net weer geopende winkel, kan
gelijk profiteren van een mooie actie: knip de coupon in
deze krant uit en krijg vijf procent korting op een artikel in
de winkel. Kom langs en test de meubels zelf uit! De showroom is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar vanuit
Noord-Nederland.
Een voorproefje is vast te vinden op de website
www.dimehouse.nl/showrooms/showroom-emmen
Hier is ook het assortiment te vinden van Dimehouse.

34

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

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

35

Zwaagstra Hoogeveen; de sierbestrating
specialist van het Noorden
Zwaagstra Sierbestrating in Hoogeveen
is al 27-jaar hét adres voor sierbestrating
in Noord-Nederland. In de ruim 2500
vierkante meter grote showtuin komt de
bestrating perfect tot zijn recht. Je ziet
direct namelijk welke steensoort het beste
past in jouw tuin. Bedrijfsleider Arjan
Pronk: ‘We hebben, en dat zeg ik zonder
op te scheppen, de mooiste showtuin van
Noord-Nederland.‘
Showtuin
De showtuin is met meer dan 1000 verschillende soorten bestrating eigenlijk
een groot park. Zeker de moeite waard om
een wandeling te maken door de wereld
aan sierbestrating. ‘Misschien doe je nog
ideeën op, ’aldus Pronk. ‘We hebben de
showtuin eerder dit jaar grotendeels vernieuwd dus het is nu nog meer de moeite
waard eens te komen kijken.’
Elk budget
Bij Zwaagstra vind je sierbestrating voor
elke smaak en elk budget.’ In alle gevallen
bieden wij een assortiment tegen sterk
concurrerende prijzen. Wij willen voor
iedereen graag een passende oplossing
vinden en gelukkig lukt dit meestal ook.
Daar zijn wij als team best trots op.’
Keramische tegels
De laatste jaren zijn vooral de keramische
tegels helemaal in. Dat is een tegel die niet
krast, verkleurt of vlekt. Pronk: ‘Eigenlijk
is het perfect materiaal en ideaal voor op
het terras. Het is wel iets duurder maar
dan heb je ook echt topkwaliteit en is niet

te vergelijken met een betontegel.’ Wie in
de showtuin, bij wijze van spreken, door
de bomen het bos niet meer ziet, kan altijd
terecht bij een medewerker van Zwaagstra
Sierbestrating. Het vijf-man sterke team
denkt graag mee en komt indien nodig met
praktische adviezen. ’Het maakt eigenlijk
niet uit wat iemand zoekt. Of het nou iets
is voor de tuin van een tussenwoning, een
boerderij, kasteel of dakterras. Als je het
bij ons niet kunt vinden lukt het je hoogstwaarschijnlijk elders ook niet.’

Tuinverlichting
Nu de avonden weer langer worden breng
je vaak ook meer tijd door op het terras.
Een goede tuinverlichting is daarom belangrijk. Maar hoe weet je welke verlichting
bij jou tuin en of terras past. Zwaagstra
heeft speciaal daarvoor een sfeerkamer
ingericht. Deze ‘donkere kamer’ kan perfect
uitgelicht worden met de verlichting die
de klant wenst. Het assortiment bestaat uit
12volt verlichting waardoor het aansluiten
zo eenvoudig is dat iedereen dat zelf kan
doen.

Kunstgras en afwatering
De bestrating specialisten uit Hoogeveen
zijn ook het adres voor bijvoorbeeld kunstgras, grind, split, keien, afwatering en of
schaduwdoeken. Alleen de borrel voor op
het terras moet je ergens anders aanschaffen. ‘Kom gewoon eens vrijblijvend kijken
of bezoek eerst onze website,’ besluit de
bedrijfsleider van Zwaagstra Sierbestrating.
www.zwaagstra.nl
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Keukenstudio Emmen: van eerlijk advies tot
heerlijk koken
EMMEN - Keukenstudio Emmen is hét
adres met een grote collectie aan mooie
keukens. De collectie is in de showroom
te bekijken, aan de 2e Bokslootweg 25 in
Emmen.
Door Eline Lohman
Van klassiek tot tijdloos design: keukens
in allerlei stijlen zijn te vinden bij Keukenstudio Emmen. Twee jaar geleden namen
Marcel Lubbers en Melanie Leegstra het
bedrijf over. Eerst zat het familiebedrijf
in Klazienaveen, daarna werd de overstap
gemaakt naar Emmen. Bij Keukenstudio
Emmen wordt het complete plaatje geboden. Nieuwe keukens worden van A tot Z
geplaatst, zodat de klanten weer kunnen
koken wanneer de installateur weggaat.
Daar gaat een heel proces aan vooraf, vertelt Marcel. ,,We gaan altijd eerst zitten met
de klant, om te kijken wat hij of zij mooi
vindt op het gebied van keukens. Ook kijken we naar de ruimte: wat past er, zitten er
deuren in, ramen? Die zaken zijn allemaal
belangrijk als het gaat om het plaatsen van
een nieuwe keuken.
Net als de apparatuur. We leveren keukenapparatuur van onder meer de merken
Bosch, Siemens en AEG. Waar ook steeds
meer mensen voor kiezen, is de kokend water kraan van Quooker. Als we eenmaal in
beeld hebben wat de wensen en mogelijkheden zijn, dan maken we een 3D-tekening,
zodat mensen een goed beeld hebben bij
hun nieuwe keuken.”

Het fijne van Keukenstudio Emmen is dat
het een kleinschalig bedrijf is. Klanten hebben één aanspreekpunt. Marcel: ,,Mensen
die 20 jaar geleden een keuken bij mij
hebben gekocht, komen soms terug voor
een nieuwe keuken en zien nog steeds
hetzelfde gezicht. Of ze nemen een van
de kinderen mee, die dan ook weer een
keuken hebben van Keukenstudio Emmen.
Toch leuk!”

Er zijn talloze stijlen te vinden in de
showroom. Zo ook de laatste trends van
het moment. “Matzwart is populair, evenals
houttinten. In keukens zie je nog steeds
veel wit hoogglans en verder lopen de
stijlen uiteen van landelijk tot heel strak.
Sowieso zie je veel greeploze keukens,
bij zowel de jongere als de wat oudere
doelgroep. Bij ons kunnen mensen allerlei
keukens bewonderen in de showroom.

Er staan nu 24 verschillende opstellingen
en daar komen er de komende tijd nog vier
bij. Voor ieder budget hebben we wel een
mooie keuken.” Wie de kwaliteitskeukens
voor elk budget met eigen ogen wil zien,
is welkom in de showroom in Emmen. Een
greep uit het aanbod van Keukenstudio
Emmen is alvast te vinden op de website
van de zaak, keukenstudioemmen.nl
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Geef je voeten de aandacht die ze verdienen

Geef je voeten eens wat meer aandacht.
Ze brengen je dagelijks naar je werk of
school en leggen, zonder dat je erbij stilstaat, honderden kilometers per jaar af.
Kortom, ze krijgen het nodige te verwerken. Goede schoenen en gezonde voeten
zijn daarom erg belangrijk. Bij Schutrups
aan de Zuiderhoofdstraat in Exloo ben je
daarvoor aan het goede adres en dat al
ruim 95 jaar.
Schoenen zijn hier trouwens niet de hoofdzaak. ‘Bij ons staat de voet centraal’, legt
Roos Schutrups, dochter van eigenaar Jan
Schutrups uit. Ze inmiddels de vijfde generatie uit de familie die in de zaak te vinden
is. Ze krijgt bijval van haar zus Lisa: ‘Een
goede schoen is belangrijk voor de voetgezondheid maar dat is een steunzool, of een
bezoek aan de pedicure ook. Laat daarom
regelmatig ondermeer eelt weghalen en ze
incremen. Je voeten voelen daarna weer als
herboren.’

Alles op 1 adres
Schutrups heeft alles wat je voeten nodig
hebben in huis. Je kunt er naast kwaliteit
schoeisel terecht voor podologie, podotherapie, sportpodologie, orthopedie en
pedicure. Een gekwalificeerd team kan
nagenoeg alle voetproblemen en houdinggerelateerde klachten verhelpen of verlichten. Je vindt de mensen van Schutrups
trouwens niet alleen in Exloo.
Ook in Assen Groningen, Elburg, Meppel,
Kampen, Hoogeveen en Winschoten staan
de deskundigen voor je klaar. Het team
van Schutrups werkt nauw samen met
fysiotherapeuten, (sport)artsen, diëtisten
en sportpsychologen. Op deze manier ben
je altijd verzekerd van de beste zorg. Als je
hiervoor verzekerd bent, kan je een deel
hiervan vergoed krijgen via de aanvullende
zorgverzekering.
Verwen je voeten
Goede schoenen zijn belangrijk maar je

moet ze ook in je vrije tijd regelmatig
gebruiken. In het weekend even lekker het
bos in of de heide op. Goede tip: combineer een bezoek aan Schutrups met dat
aan de schaapskudde in het natuurgebied
het Molenveld. Ga de natuur in om je geest
te verruimen en je voeten te verwennen.
Dat kan bijvoorbeeld op een van de door
Schutrups georganiseerde wandeldagen.
Zodra corona het toelaat worden die volgens Schutrups in ere hersteld.
Nieuwe schoenen
Gewoon nieuwe schoenen kopen kan
vanzelfsprekend ook bij de voetspecialist
in Exloo. De collectie biedt voor ieder wat
wils. Schutrups: ‘De gemiddelde Nederlander zou er goed aan doen om meer tijd te
nemen voor schoenadvies. Het blijft vaak
bij prijsvergelijking op internet. Wij nemen
ruim de tijd voor de klant. Dat betekent dat
je soms even moet wachten. Gelukkig hebben we daar comfortabele sofa’s voor staan
en is er altijd verse koffie.’ De voetspecia-

listen uit Zuidoost-Drenthe. kijken verder
dan kleur, maat en model. ‘We vragen door.
Zijn er bijvoorbeeld rugproblemen, heeft
de klant regelmatig hoofdpijn? Allemaal
zaken die veroorzaakt kunnen worden door
een verkeerde houding. Goed en passend
schoeisel of bijvoorbeeld een steunzool
kan een deel van de klachten wegnemen,’
legt Schutrups.
Heel Nederland
Deze aanpak spreekt niet alleen in de regio
aan. Uit heel Nederland komen mensen
naar Exloo voor voet- en of schoenadvies. De Drentse voetenvrienden zijn daar
trots op maar beseffen dat succesvol zijn
en succesvol blijven twee verschillende
zaken zijn. ‘We blijven daarom kritisch naar
onszelf kijken en constant vernieuwen.
We gaan zeker niet naast onze schoenen
lopen.’
www.schutrups.nl
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Egberts Fietsen Borger voorspelt einde ‘gewone’ fiets
De eenzame fietser die volgens Boudewijn
de Groot kromgebogen tegen de wind
zichzelf een weg baant, is over niet al te
lange tijd geschiedenis. Dit voorspelt Klaas
Almoes, eigenaar van Egbers fietsen in
Borger.
Tachtig procent e-bikes
Volgens hem rijden we over binnen
afzienbare tijd allemaal op een elektrische
fiets en koersen we daardoor lachend
tegen de wind in. Almoes legt uit: ‘Een
goede stadsfiets kost tegenwoordig ruim
1000 euro. Een eenvoudige elektrische
fiets heb je al vanaf 1500 euro. Het
prijsverschil wordt steeds kleiner. Wij
merken al heel duidelijk dat het aanbod
van ‘normale’ fietsen daalt. Ik verkoop nu al
80 procent e-bikes. De motortjes worden
steeds kleiner en lichter en de fietsen dus
goedkoper. De e-bike heeft duidelijk de
toekomst.’ Voorlopig is de traditionele
tweewieler gewoon nog te koop. Zowel
nieuw als tweedehands.
Zomerklaar maken
Met de lente in zicht en de zomer aan de
horizon is de tijd rijp om het ijzeren ros
zomerklaar te maken. Egberts fietsen neemt
dit graag voor zijn rekening. ‘We hebben
het daar behoorlijk druk mee. Dat komt
ook doordat fietsen in coronatijd zonder
beperkingen kan worden gedaan.’
Alle soorten en maten
De fietsspecialist aan de Hoofdstraat 63
A in het hunebeddorp is in elk geval klaar
voor deze nieuwe ontwikkeling. Zowel
koop – als huurfietsen staan blinkend in
zijn showroom. Almoes heeft ze in alle
soorten en maten. Als je bij mij niet slaagt

is dat echt bijzonder,’ lacht de ondernemer
die vijf jaar geleden de fietsenzaak
overnam.
110 jaar begrip in de regio
Egberts fietsen is al 110 jaar een begrip
in de regio. Bij de fietsenspecialist kan je
terecht voor alles wat met je tweewieler
te maken heeft. Ofwel van fietscomputer
tot antilekband en van kinderfiets tot
stoere ATB voor in de prachtige natuur
rondom Borger. Door weer en wind met je
lek gereden fietsband aan de hand naar
Egberts lopen is trouwens niet nodig.
Een telefoontje volstaat om de haal- en

of brengservice van de fietsenmaker te
doen uitrukken. In een busje, dat dan weer
wel. Een fiets ophalen in een bakfiets is
voor Klaas Almoes net een brug te ver.
Ín de meeste gevallen kan je trouwens,
genietend van een kopje koffie, wachten op
de reparatie. Kijk ondertussen rustig even
rond in de winkel. Er is meer dan genoeg te
zien. Mocht de reparatie meer tijd kosten
dan komt de haal- en breng service weer in
actie.
Lease een fiets
Fietsen is leuk voor de vrije tijd, maar
kan ook een uitkomst zijn voor woon-

werkverkeer. Egbers fietsen stimuleert dit
door het aanbieden van de leasefiets. Voor
een vast bedrag per maand zoef je op de
E-bike over de mooie Drentse fietspaden,
de benzinepomp voorbij en kom je fris en
vol energie aan op kantoor. Onderhoud,
verzekering en service zitten bij de prijs
in ‘Wie döt mij wat’, zou Daniel Lohues
zeggen. Bedrijven kunnen inplaats van een
auto een fiets voor hun personeel leasen.
“Informeer bij ons eens naar de voordelen,
die zijn echt heel erg aantrekkelijk”
Bovendien investeer je op die manier in
een schoon milieu.
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EMFysio kijkt naar de mens achter de patient
Maandenlang in je eigen omgeving
thuiswerken. Het lijkt een ideale
situatie maar de praktijk blijkt
anders, constateert fysiotherapeut
Maurice van der Scheer van EMFysio aan de Westerbacht uit Emmen.
Het valt hem en zijn team namelijk
op dat veel van zijn patiënten met
‘thuiswerkklachten’ langskomen.
Denk aan bijvoorbeeld aan nek- en
schouderklachten en hoofdpijn.
Razend druk
‘Thuis zit je vaak op een keukenstoel, of zit je met de laptop op de
bank. Of de monitor staat te laag en
je doet er een paar boeken onder.
Dit lijkt allemaal comfortabel. Maar
het is funest voor je spieren en uiteindelijk ga je dat merken,’ aldus de
therapeut die het hierdoor razend
druk heeft. De problemen hadden
voorkomen kunnen worden, maar
ze er zijn er. Dus stropen ze aan de
Westerbracht de mouwen op om te

helpen. ‘Als dat nodig is komen we ook thuis kijken naar je
werksituatie. De klachten oplossen en het probleem laten
bestaan is nu eenmaal niets voor ons.’
Herstel
Het team van EMFysio verwacht sowieso veel corona gerelateerde klachten de komende tijd. ‘Het verschilt natuurlijk
per persoon maar herstel kan lang duren. Je lichaam heeft
tenslotte een tik gehad. Wij ondersteunen onze patiënten
daarom echt intensief.
Totaalconcept
Van der Scheer startte acht jaar geleden met EMFysio. Hij
vond het, na zeven jaar na 7 jaar lang medewerker en
eigenaar van een andere praktijk geweest te zijn. tijd om
echt mensen te helpen. ‘Ik wilde meer aandacht voor de
mens achter de patiënt. Ofwel niet alleen naar de spierpijn
kijken maar naar de bron ervan. Het totaalconcept noemen wij dat als team. Een lichamelijke klacht is vaak terug
te voeren op bijvoorbeeld stress, of andere kwesties. Bij
EMFysio verdiepen we in de mensen en dat maakt dit werk
zo boeiend,’ aldus de paramedicus.
Verantwoord sporten
Vanuit die betrokkenheid waarschuwt hij daarom nadrukkelijk voor de tijd na corona. Als de sportscholen weer
opengaan wil iedereen die thuiswerkkilo’s er zo snel mogelijk af fitnessen of lopen. ‘Pas daar mee op, want je lichaam
is veranderd in die thuiswerkmaanden. Je bent niet alleen
zwaarder, maar je bent ook anders gaan bewegen. Je dus
kunt niet dezelfde sportprestatie van je lijf verlangen zonder dat het klachten oplevert. ‘Jaag jezelf niet over de kop.
Bouw het op en doe het verantwoord. Wij denken graag
mee en maken een persoonlijk sportprogramma voor je.
We verzorgen ook professionele loopscholing voor sporters, maar ook voor kinderen en amateursporters. Zo blijft
sporten effectief en leuk!’ Een wachtlijst kennen ze niet bij
de praktijk aan de Westerbracht, dus niets houd je tegen.
Alle markten thuis
Maurice en zijn mensen zijn van alle markten thuis. Ze
staan voor je klaar als je schouder ‘moeilijk doet’ maar ook
als je als topsporter moet revalideren. Vaak een kwestie
van lange adem waarbij motivatie en mentale ondersteuning erg belangrijk is. Dat laatste wordt, helaas nog
wel eens onderschat. Sporten is leuk maar revalideren is
dat meestal niet. Hij kan het weten: De therapeut maakt
namelijk al bijna zes jaar deel uit van de medische staf van
handbalvereniging E&O.
www.emfysio.nl
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Wortelboer Bedden: al veertig jaar de
slaapspecialist van Emmen

EMMEN – Slapeloze nachten heeft hij er niet van gehad. Dat zou ook niet best
zijn voor een slaapspecialist zoals Ruud Wortelboer. Maar dat de coronacrisis
hem niet in de kouwe kleren is gaan zitten ontkent hij niet. “Je wilt er zijn
voor de klant en moet dan plotseling de deuren van de winkel aan de Nijbracht
sluiten. Gelukkig mogen we weer open, zij het op afspraak. De klant kan dus
weer veilig langskomen. Wij hebben 1000 vierkante meter tot onze beschikking en dus is afstand houden geen enkel probleem. Het was dus even lastig
maar wij kijken nu naar de toekomst. Zo hoort het ook bij een ondernemer,”
lacht Wortelboer.
Regiomentaliteit
De positieve houding van de ondernemer is logisch als je bedenkt dat
Wortelboer Bedden als tweeënzestig
jaar bestaat en inmiddels al veertig
jaar in Emmen is gevestigd. ‘Een echt
regiobedrijf’, zo omschrijft de beddenkenner zijn onderneming. Wij zijn de
langst zittende Emmer ondernemer in
deze branche en zijn echt verbonden
met de regio. “In de praktijk betekent
dit dat wij gewoon normaal doen.” Dat
wil zeggen. Topkwaliteit leveren, snelle
leveringstijd garanderen en goed en
creatief meedenken met de klant.
Oplossing voor elk probleem
“Hier in Drenthe wil men gewoon een
goed product en iemand waar ze op terug kunnen vallen mocht er iets niet in
orde zijn. Dan zit of lig je bij ons goed.
Voor vrijwel elk probleem is er een
oplossing. Samen met de klant weten

we die meestal ook te vinden. Als we
dat niet goed zouden doen, had ons
bedrijf het geen veertig jaar volgehouden,” stelt de ondernemer. Dat de klant
dit weet te waarderen blijkt uit het feit
dat generaties vaste klanten de winkel
bezoeken. Als een Drent eenmaal tevreden is blijft hij volgens Wortelboer
terugkomen. “Wij doen er alles aan om
de kwaliteit en service te blijven leveren die men hier in Emmen al veertig
jaar gewend van ons gewend is.”
Slaapadvies geen luxe
Het vier man sterke team staat altijd
klaar om bezoekers met raad en daad
bij te staan. Nieuwe producten worden vooraf getest zodat het advies
rechtstreeks uit de praktijk komt. Dat
komt goed uit want de gemiddelde
Nederlander is volgens directeur Ruud
Wortelboer een echte slaapkenner.
“Een goed bed en misschien nog wel

belangrijker: een goed matras, mag een
paar centen kosten, is onze ervaring.
Dat is zeker geen luxe. Want je brengt
namelijk een derde deel van je leven
slapend door. Een goed bed en matras is daarom echt heel belangrijk. Bij
Wortelboer kun je niet alleen terecht
voor bed of ledikant maar ook voor
bedtextiel en -kasten in alle soorten en
maten.
Proefliggen
De klant prikt volgens hem door
schreeuwende internetaanbiedingen
heen. Het is maar afwachten of dat
matras ook echt zo lekker ligt. “Bij Wortelboer mag je een matras zelf proberen. Weliswaar geen hele nacht, maar
lang genoeg om een goede mening
te vormen. Probeer dat maar eens via
internet. Daar moet je het doen met
een prachtige foto die in de praktijk de
lading meestal niet dekt.”
Nederlandse topmerken
Bovendien verkoopt Wortelboer alleen
producten van Nederlandse topmerken als Auping, Pullman, Caresse en
Eastborn. Merken die niet alleen in
ons land, maar wereldwijd hoog staan
aangeschreven. Op een boxspring van
deze merken zit altijd 25 jaar garantie
op het onderstel. “Ons advies is trou-

wens een matras om de acht tot tien
jaar te vervangen. Niet alleen omdat
het matras dan versleten is. Mensen
hebben vaak geen idee hoe onhygiënisch een oud matras is. Het jarenlang
transpireren in bed is ideaal voor bacteriën en schimmels. Dat is echt niet
gezond!”
Matras- recycling
Wortelboer bekommert zich trouwens
ook over het oude versleten matras.
De slaapkenners van de Nijbracht
zorgt voor recycling en transporteert
het naar een speciaal recyclingbedrijf.
Alle delen van het matras worden daar
namelijk op een milieuvriendelijke
manier verwijderd. Het grote voordeel
hiervan is de CO2-besparing die er
mee behaald wordt. Het milieu is hiervan de grote winnaar.
Aanbiedingen
De website van het bedrijf is ook zeer
zeker de moeite waard. Kijk online
eens rustig rond naar een geschikt bed,
bodem en of matras. Er is keuze genoeg en ook zijn er zeer aantrekkelijke
aanbiedingen te vinden.
www.wortelboerbedden.nl
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Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

PRIJSWINNAARS
KERST-LOGO-SPEL
KERST LOGO SPEL 2020
BEKEND GEMAAKT
In december stond er in het RegioMagazine een kerstlogospel. Men kon
door middel van de 70 logo’s van diverse bedrijven uit de regio Emmen
op de juiste plek te zetten en daarbij de invullijst op te sturen kans
maken op prachtige prijzen. Totaal zijn er 132 prijzen verloot uit de 723
inzendingen!
De beschikbaar gestelde prijzen
De hoofdprijs was een tuinset van Gerrits
Tuinmeubelen. Daarnaast waren er prijzen te
winnen zoals een diner voor 2 personen bij
Wereldrestaurant Puur, 2 hoofdkussens van
Bosma Bedden, een onderhoudsbeurt bij Auto
van Dijk, 1 rijles van Nijland verkeersschool, een
bluetooth box van The Boxxer, een cadeaubon van
Dames de Vries, cadeaubonnen van McDonald’s,
een waardebon van Haardenspeciaalzaak
Emmen, waardebonnen van Zwiers Cycling,
waardebonnen van bij Sib, waardebon van
Colors@Home Wendy, tegoedbon van Die Twee,
camping airfryer van Caravancentrum Emmen,
een complete poetsbeurt auto bij Autobedrijf
Habo, een paar Reusch handschoenen van Petra
Kampeer en Ski, een uitgebreide brunch voor 2
personen bij Thijs & Aafke Klijndijk, een fietstas

van Bike Totaal Theo Brüning, een elektrische
grillplaat van Keukenstudio Emmen, waardebon
van Decokay Sanders, waardebonnen van De Gier
Bloemen, tweemaal een broodrooster van Het
Onderdelenhuis, een chromecast van Schomaker
TV, een Stanley Powerlock van Warmteservice
Emmen, een onderhoudsbeurt van SK Auto’s, een
waardebon van Tapijt en Gordijnenshop Emmen,
een waardebon van Banden Dennis, dinerbonnen
van Bistro 2.53, een dinerbon van De Drommedaar,
een cadeaubon van Schippers Woonwereld, een
waardebon van Fietsspecialist Slagter, een aantal
quick-step spraymop sets van MultiVloer Emmen,
boodschappenpakketten van Plus Klazienaveen,
een steengrillarrangement incl. 1 uur bowlen
van Bowl en Fun, een waardebon van Dock 54,
wasbeurten bij Maxi Wax, een schadeherstelpakket
van Dregema, waardebonnen van Boud’s Inn,

vrijkaarten voor het Veenpark, contant geld te
besteden bij Jarmo Keuken en Meubelspuiterij,
waardebonnen van Busscher Drums, een 1 persoons
4 seizoenendekbed van Wortelboer Bedden, 1 kilo
koffie naar keuze van Leico, een waardebon van
Behangwinkel Emmen, een fietstas van Fietshuis
Harry Roosken, een inzet hor van HZ Zonwering,
gereedschap van Hubo Emmer-Compascuum,
een poef van Woninginrichting Wachtmeester,
een waardebon van Rolloek.nl, waardebonnen
van Pret met Led, een dinerbon van Toby’s
Steakhouse, waardebonnen van Marskramer EmmerCompascuum, waaardebonnen van Bakker Wilco
Emmer-Compascuum, een spellenpakket van @
Verhoef, een wintercheck voor de fiets bij Egberts
Fietsen, een waardebon van Van Lier Hout, een FC
Emmen mozaïek Vlinder van Geka Mozaïek, een
waardebon van Tuinbeurs Nederland, een primera
keuze cadeaukaart van ’t Drentsche Huys Makelaar,
een waardebon van Woon Living & Lifestyle,
een tegoedbon van Autobedrijf Ferdy Snijders,
een waardebon van Tjeerdsma Tuinmachines en
Gereedschappen, een Inventum eierkoker van
Keukenboerderij Roswinkel, tweemaal een diner
van Chinees Restaurant Da-Xin en een VIP pakket
van ME CarCleaning.

DE WINNAARS:
L. Schriever uit Emmen
H. Heidotting uit Klazienaveen
A. Snippe uit Zwartemeer
J. de Haas uit Klazienaveen
R. de Vries uit Barger-Compascuum
L. Hilberts uit Schoonebeek
G.J. Luktjeboer-Starke uit Emmen
H. Blaak uit Klazienaveen
E. Haverkort uit Emmen
E. Seubers uit Klazienaveen
R. Wubkes uit Klazienaveen
A. Bakker-Loves uit Weiteveen
A. Koiter uit Nieuw-Weerdinge
D. Wesselink uit Klazienaveen
T.A. Katerberg uit Emmen
M. Schaafsma uit Erica
F. Hofman uit Emmen
W. van Melis uit Veenoord
M. Groen uit Emmen
K. Jonkers uit Klazienaveen
J. Pesman uit Klazienaveen
R. Haitel uit Emmer-Compascuum
H. Koops uit Schoonebeek
F. Jongsma uit Erica
H. Blauwgees uit Schoonebeek
N. Nusse uit Klazienaveen
J. Klein uit Emmen
G. Oostenbrink-Brouwer uit Emmen
A. Langes uit Barger-Compascuum
Fietje uit Nieuw-Amsterdam
B. Sturre uit Emmen
E. Reinders uit Emmen
B. de Groot uit Schoonebeek

C. Scholten uit Klazienaveen
M. Vinke uit Klazienaveen
W. Heijnen uit Nieuw-Amsterdam
Fam. Eising uit Klazienaveen
W. Veninga uit Emmer-Compascuum
M. Savenije uit Klazienaveen
M. Kruise-Veenstra uit Barger-Compas.
B. Nieland uit Klazienaveen
J. Rengers uit Nieuw-Weerdinge
Fam. H. Heidotting uit Klazienaveen
E. Lubbers uit Zwartemeer
J. Hendriks uit Nieuw-Amsterdam
R. Meems uit Emmer-Compascuum
W. Huser uit Nieuw Schoonebeek
W. Stegeman uit Emmen
N. en E. Oosting uit Klazienaveen
C. van der Kolk uit Erica
P. Perdok uit Emmen
E. Lankhorst uit Klazienaveen
J. Koops uit Klazienaveen
N. Vos uit Weiteveen
R. Vloo uit Emmen
M.E. Bryan uit Barger-Compascuum
H. Pals uit Emmen
E. Schipper-Hijlkema uit Emmen
Fam. Hofstede uit Klazienaveen
B. Jansen uit Emmer-Compascuum
J.F. Haneman uit Emmer-Compascuum
H. de Vries uit Erica
J. Meinders uit Veenoord
H.J.G. Damen uit Zwartemeer
H. Smid uit Emmer-Compascuum
J. Ruijgers uit Emmen

G. van der Tuuk uit Erica
Fam. H. Wever uit Schoonebeek
C. Lahuis uit Weerdinge
A. Meier uit Schoonebeek
H. Duijnisveld uit Nieuw-Dordrecht
H. Tuinier uit Schoonebeek
H. Martens uit Emmen
R. Staats uit Emmen
B. Moes uit Emmen
J. Kuipers uit Emmen
S.N. Lok uit Zandpol
R. Hindriks uit Emmer-Compascuum
J. Willekes uit Emmen
S. van der Veen uit Nieuw-Amsterdam
Bron uit Emmer-Compascuum
C. Puk uit Emmer-Compascuum
D. de Wilde uit Emmen
J. de Roo uit Nieuw-Dordrecht
M. Eisen uit Schoonebeek
H.J. Jipping uit Schoonebeek
M. Jagt uit Emmen
M. Reuvers uit Erica
F.G. Thole uit Emmer-Compascuum
A. van Klinken-Stulen uit Emmen
P. van Boven uit Erica
M. Baron-Wieringa uit Emmer-Compas.
H. Pater uit Emmen
L. Immink uit Zwartemeer
E. Bebingh uit Emmen
M. Wubbels uit Nieuw-Schoonebeek
S. Assen uit Nieuw-Amsterdam
H. Berkhof uit Emmen
R. Bouman uit Barger-Compascuum

G. Willems uit Emmen
R. Gepken uit Emmer-Compascuum
I. Vugteveen uit Emmen
K. Harms uit Schoonebeek
G. Benus-Kuiper uit Emmen
D. Tip uit Nieuw-Amsterdam
K. Fuhler uit Emmen
H. Pals uit Schoonebeek
J. Miske uit Emmen
F. ter Haar-Pathuis uit Oranjedorp
L. de Vries uit Nieuw-Weerdinge
J. Veen uit Emmen
E. Regtop uit Emmen
A. Mulder uit Nieuw-Amsterdam
G. Klaver uit Nieuw-Amsterdam
Fam. Smit uit Emmen
T. Többen-Brinksma uit Emmen
A. Heres uit Emmen
R. Berens uit Zwartemeer
G. Hudepohl uit Weiteveen
J. Nieuwpoort uit Nieuw-Weerdinge
R. Weitering uit Nieuw-Weerdinge
L. van Loenen uit Klazienaveen
M. Habets uit Erica
Kamping uit Nieuw-Amsterdam
A. de Groote-Van Veen uit Emmen
B.J. Schutten uit Schoonebeek
S. Paterman uit Emmen
H. Snijder uit Veenoord
Sanne uit Emmen
M. Supheert uit Emmer-Compascuum
J. Folkers uit Nieuw-Amsterdam
M. Logtenberg uit Emmen

WIJ BEDANKEN ALLE BEDRIJVEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DEZE
PRIJZEN EN WENSEN ALLE WINNAARS VEEL PLEZIER MET HUN GEWONNEN PRIJS!
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