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Jouw Hypotheek: Ondanks stijgende
rente blijft het kopen van een eigen
woning of de hypotheek oversluiten
nog steeds interessant
Door Miranda Wolters
Ondanks het feit dat de hypotheekrente de
afgelopen tijd behoorlijk gestegen is, blijft
het onverminderd druk op het kantoor van
Jouw Hypotheek aan de rotonde Hoofdstraat/Weerdingerstraat in Emmen. Samen
met zoon Herm en collega Dirk Buwalda
levert eigenaar Henk Eising dagelijks maatwerk op het gebied van hypotheken.

KOUDENBURG IS
GEWOON BEREIKBAAR!
Zie pagina 36!

“Wil je een eigen woning kopen of je
bestaande hypotheek oversluiten, dan krijg
je alleen de best passende hypotheek als
je voorafgaand aan het afsluiten van de
hypotheek een onafhankelijk en gedegen
hypotheekadvies krijgt”, aldus Dirk. Henk
vult hem aan: “Ik ben natuurlijk al een hele
tijd actief op het gebied van hypotheken en
dat heeft ervoor gezorgd dat veel klanten
ons al weten te vinden zonder dat het nodig
is om nog veel reclame voor onszelf te
maken. Mond-tot-mond reclame is altijd nog
de beste reclame!"
Een hypotheek blijft maatwerk, geen persoonlijke situatie is hetzelfde en dat is ook
de reden waarom je bij Jouw Hypotheek
terecht kunt voor hypotheken van werkelijk
alle mogelijke geldverstrekkers. “Je buurman kan dus het meeste voordeel halen uit

Adverteren in RegioMagazine?
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Het voltallige team van Jouw Hypotheek
een hypotheek van de ene partij terwijl dat
voor jou heel anders kan zijn”, aldus Herm.
Reviews op de website
www.advieskeuze.nl laten dan ook zien

dat de klanten van Jouw Hypotheek erg
tevreden zijn over de dienstverlening van
het kantoor.
Lees verder op pagina 9!
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Blokhut.nl in Klazienaveen biedt voor iedere tuin
een passende blokhut of overkapping
Door Miranda Wolters
De lente is begonnen en de zomer komt eraan en dat betekent dat het blokhutten seizoen weer begonnen is! Ziet u zichzelf al helemaal zitten maar ontbreekt er nog zoiets
als een blokhut of mooie overkapping in uw tuin? Dan wordt het tijd een bezoek te
brengen aan Blokhut.nl, u zult versteld staan van de mogelijkheden die er zijn.
Blokhut.nl is de onderneming van Johan en
Bas Velzing. Johan heeft zijn sporen jaren
geleden al verdiend in de bouwmarktwereld, hij opende in 1982 zijn eerste
bouwmarkt in Klazienaveen onder de naam
Klus Zelf en in 1994 werd die bouwmarkt
uitgebreid met een groot tuincentrum en
sloot hij zich aan bij Big Boss. Hij merkte
toen al dat er veel vraag was naar blokhutten en besloot die ook aan te gaan bieden.
In 1997 werd de tweede bouwmarkt met
tuincentrum in Coevorden geopend en ook
daar werden blokhutten en tuinhout in het
assortiment opgenomen. Toen al registreerde Johan de domeinnaam Blokhut.
nl. Het bedrijf was destijds een van de
grootste in blokhutten van Nederland. In

2000 verkocht Johan zijn bouwmarkten
en tuincentra, deze werden overgenomen
door Praxis. Nu, een aantal jaren later, is
zijn liefde voor blokhutten toch weer begonnen te kriebelen. Samen met zijn zoon
Bas Velzing besloot hij Blokhut.nl nieuw
leven in te blazen en omdat hij de domeinnaam Blokhut.nl altijd heeft gehouden kon
de website opnieuw gebouwd worden. De
website is sinds begin deze maand de lucht
in gegaan!
Een blokhut in uw tuin kent veel voordelen,
het is niet alleen een fijne mogelijkheid om
extra opbergruimte voor uw tuinmeubelen,
fietsen of gereedschap te creëren maar
staat ook nog eens gezellig. Een blokhut
of tuinhuis maakt je tuin compleet. Daarnaast kan de blokhut ook (deels) dienen
als tuinafscheiding en kunt u de blokhut
eventueel ook nog uitbreiden met een
overkapping. Een overkapping in uw tuin
zorgt voor schaduw en heeft ook nog
eens als grote voordeel dat u ook bij wat
minder mooi weer nog steeds buiten kunt
zitten. Blokhut.nl levert deze blokhutten
en overkappingen in de breedste zin van
het woord, in zowel standaard maten als
ook in maatwerk. “Men vindt bij ons echter
niet alleen blokhutten en overkappingen
maar ook aluminium veranda’s, garages,
sauna’s, hottubs en zelfs jacuzzi’s. We bieden verschillende merken aan, zijn onder

De medewerkers van Blokhut.nl Robin Schuiling en Dévin Redmeijer
andere officieel dealer van Garden Dreams
in Zuidoost Drenthe en hebben daarnaast
ook ons eigen ‘private label’ dat bestaat
uit producten die men nergens anders
zal tegenkomen”, aldus Johan. “Voor een
blokhut of overkapping geldt overigens dat
de klant deze zelf helemaal naar wens kan
samenstellen”, vult Bas hem aan. “Bij het
bouwen van de blokhut wordt er vaak gebruik gemaakt van vurenhout maar dat kan
ook douglas hout zijn. Deze houtbouw kent
wat zwaardere profielen en ziet er daardoor
nog robuuster uit. En voor overkappingen
geldt natuurlijk dat deze ook van aluminium gemaakt kunnen zijn. Heeft de klant
op de website de keuze voor een bepaald
model gemaakt dan worden ook alle keuzes

die gemaakt kunnen worden qua kleur en
extra’s zichtbaar.”
De focus ligt voor Blokhut.nl op dit moment
nog op online maar natuurlijk bent u ook
van harte welkom aan de Pollux 7 in Klazienaveen. Volg vooral ook het laatste nieuws
op de Facebook pagina van Blokhut.nl, op
dit moment loopt er zelfs een mooie actie
waarbij u kans maakt op een gratis blokhut! Alle details vindt u in het bericht op
de Facebookpagina en de winnaar zal op
maandag 4 april bekend worden gemaakt.
Blokhut.nl B.V.
Pollux 7 | 7891 VA Klazienaveen
Tel: 0591 - 21 21 84 | www.blokhut.nl
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Kwekerij De Elzenhof in Roswinkel bestaat dit
jaar alweer 15 jaar!
Dit jaar is het precies 15 jaar geleden dat Els van Kooten, kort nadat ze in Roswinkel
ging wonen, begon met Kwekerij De Elzenhof. Els groeide op in het groen dus deze stap
was voor iedereen die haar al kende geen verrassing.
Els volgde haar opleiding aan de tuinbouwschool, deed daarna een hoveniersopleiding en voltooide later nog een cursus
ontwerpen en beplantingsleer in Boskoop.
Uiteindelijk ging ze aan de slag bij Krijn
Spaan, een bekende kweker en hovenier in
Kortenhoef en had ze dus al heel veel kennis en kunde in huis toen ze haar kwekerij
begon. “Toen ik het huis en de grond hier in
Roswinkel kocht was er alleen het huis met
daarbij een weiland waarop wat paarden
liepen”, vertelt Els. “Ik legde paden aan,
er kwam een parkeerplaats, er werd een
kas gebouwd en er werd van alles geplant
zodat ik er niet alleen zo snel mogelijk aan
de slag kon gaan met kweken maar het er
ook nog eens gezellig uitzag.” Els heeft van
haar hobby haar werk gemaakt en is tevreden met wat ze in de afgelopen 15 jaar
heeft kunnen bereiken. “Het is hard werken
maar ik vind niets mooier dan klanten blij
kunnen maken met veel groen en kleur in
hun tuin”, zegt ze hierover. “Ondanks het
feit dat de kwekerij niet langs een doorgaande route ligt weten klanten me steeds
beter te vinden.” Bij Kwekerij De Elzenhof
vindt u niet alleen de gangbare groeiers
en bloeiers zoals een hedera of viooltjes
maar ook hele bijzondere planten zoals een
Judasboom of bijzondere Monarda (bergamotplant). Zoekt u iets bijzonders en vindt
u dit ook niet bij de kwekerij dan gaat Els
er graag voor u naar op zoek. Ook kunt u er
terecht voor prachtige potten die ook in de
winter buiten kunnen blijven staan.

Het aanbod in kleur en groen voor de tuin
is enorm en met een goed beplantingsplan
kunt u er volgens Els voor zorgen dat er het
hele jaar door groen of kleur in de tuin te
vinden is. Een verscheidenheid aan planten
en grassen zorgt ook nog eens voor een
grote biodiversiteit in de tuin en dat maakt
dat vogels, vlinders en insecten zich bij
u thuis zullen voelen en er dus ook veel
leven in uw tuin te zien zal zijn. Een goed
advies zorgt voor mooie resultaten en dat
is waarom Els graag bij u langskomt om u te
adviseren over de beplanting voor uw tuin.
“Ik vind het zo jammer als mensen geen
goed advies krijgen en dan teleurgesteld
raken als het resultaat tegenvalt”, zegt ze.
“Als er bijvoorbeeld veel schaduw in de
tuin is dan moet je daarvoor ook de juiste
beplanting kiezen. Dat hoeft overigens niet
alleen maar groen te zijn maar er zijn ook
best wel veel planten die in de schaduw
heel mooi kunnen bloeien.”
Officieel bestond de kwekerij afgelopen
26 maart precies 15 jaar maar heeft Els er
vanwege drukte voor het voorjaar en het
feit dat het weer nog niet echt heel fijn was
nog niet uitgebreid bij stil kunnen staan.
Het jubileumweekend staat daarom nog
op de planning en zal waarschijnlijk ergens
in de zomer plaats gaan vinden, de exacte
datum zal op de website bekend worden
gemaakt. Ondertussen is het voorjaar in
volle gang en kunt u, ondanks het nog wat

koude weer, best wel al wat zaken in uw
tuin voorbereiden voor de komende tijd.
Els: “Viooltjes kunnen al volop worden
geplant, er zijn ook speciale voorjaarsbollen die goed tegen kou kunnen en ook zijn
er heesters die vroeg bloeien en geen last
hebben van late nachtvorst.”
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat
Kwekerij De Elzenhof te bieden heeft of
wilt u graag een advies voor de beplanting
van uw tuin? U bent van harte welkom!

De kwekerij is van maart tot en met november geopend van donderdag tot en met
zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en van
1 mei tot 31 augustus ook op donderdagavond tot 21.00 uur.
Kwekerij De Elzenhof
Verbindingskanaal NZ 115
Roswinkel
Tel: 0591 - 35 35 78 of 06 - 10 81 17 72
www.kwekerijelzenhof.nl
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(Vervolg van voorpagina)

Jouw Hypotheek: Ondanks stijgende rente blijft
het kopen van een eigen woning of de hypotheek
oversluiten nog steeds interessant
Toen Henk in 1987 begon met De Hypotheker in Emmen,
bedroeg het rentepercentage op hypotheken kort daarvoor
maar liefst zo'n 12% om kort daarna te dalen naar ongeveer 7%. “Veel mensen besloten toen om hun rente zo
lang mogelijk vast te zetten omdat ze ervan overtuigd waren dat deze nooit lager zou kunnen worden”, vertelt Henk.
“Kijk naar het huidige percentage dat rond de 2% zit, dat
is, ondanks het feit dat de rente de laatste tijd gestegen is,
nog altijd historisch laag. Daarom is het kopen van je eigen
woning of het oversluiten van de huidige hypotheek voor
veel mensen nog altijd aantrekkelijk.”
Verduurzaming en je hypotheek
Geldverstrekkers bieden tegenwoordig steeds meer mogelijkheden voor het meefinancieren van energiebesparende
maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, al dan niet in combinatie met een warmtepomp of
aan spouwmuur- of dakisolatie of kozijnen met HR++ of
Triple glas. Jouw Hypotheek biedt je op het gebied van
duurzaam en energiezuinig wonen vooraf aan het afsluiten
van je hypotheek de mogelijkheid om een gratis energiebesparingsrapport op te laten stellen. Dit rapport wordt
door een onafhankelijk bureau voor je opgesteld en laat
zien welke maatregelen de meeste voordelen op zullen
leveren. Bij het afsluiten van je hypotheek mag je bij de
meeste geldverstrekkers extra lenen voor energiebesparende maatregelen: tot zelfs 6 procent bovenop de marktwaarde van je woning. Waarbij je bij eveneens de meeste
hypotheekverstrekkers zelfs maximaal € 9.000 extra mag
lenen bovenop de maximale leencapaciteit in de vorm van
een zogenaamd Energiebespaar Budget.
Hypotheek mogelijkheden voor senioren
“Wat veel mensen over hypotheken overigens niet weten

Het voltallige team van Jouw Hypotheek
is dat het in principe tot op hoge leeftijd mogelijk is om
een hypotheek af te sluiten”, legt Henk nog uit. “Ongeacht
leeftijd krijgt een ieder een hypotheek met een looptijd
van nog steeds 30 jaar. Het gaat dan vaak wel om ouderen
die al een eigen woning en overwaarde hebben of om
ouderen die over voldoende eigen geld beschikken.”
Geldverstrekkers hanteren voor senioren speciale toetsnormen waardoor deze mensen aanzienlijk meer kunnen
lenen dan "junioren".

Wil je op latere leeftijd dus iets anders, bijvoorbeeld in een
appartement, of kleiner gaan wonen dan zijn er nog steeds
voldoende mogelijkheden. Je bent voor meer informatie
en een vrijblijvend advies van harte welkom bij
Jouw Hypotheek!
Jouw Hypotheek
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591 - 23 93 45
www.jouwhypotheek.nl
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2e Paasdag Paasshow bij jubilerende
2 Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur!
Meubelmakerij Smits
e

Dalen - “Naar wens teken ik bijvoorbeeld een kast uit met de indeling die de klant wil.
Ze kunnen zich oriënteren in onze ruime showroom. Ook kom ik graag bij u thuis voor
advies of inmeten van de meubelen.” Aan het woord is Martin Smits. Zijn Meubelmakerij Smits bestaat in maart 25 jaar. Wat begon als hobby is nu een florerend bedrijf dat
na verbouwing in 2009 een moderne uitstraling heeft gekregen met een showroom van
1000 vierkante meter. In 2016 is ook de werkplaats nog uitgebreid.
Smits: “Ik ben opgeleid als timmerman.
Toen ik van school kwam was er in de bouw
niet veel werk. Op dat moment heb ik de
beslissing gemaakt, om hout te kopen en
om verschillende klein meubelen te maken.
Daar was veel vraag naar. Ik heb mijzelf
het meubelmaken aangeleerd. In 1997 kon
ik dit pand, voormalig supermarkt van de
familie Assen, kopen. Na de verbouwing
kon ik in mijn werkplaats aan de slag. Eerst
met grenen en vurenhout en later alleen
met eikenhout.
Van begin af aan hebben mijn ouders veel
geholpen. Indien nodig springen mijn zus
en zwager ook bij. De laatste jaren ben
ik erkend leerbedrijf. Stagiaires van de
opleiding Meubelmaker lopen bij mij stage.
Ook neem ik examens af. Onze stagiaire,
Sylvana, is bijna afgestudeerd en komt bij
ons in loondienst.
Er is steeds meer vraag naar ambachtelijk, lokaal gemaakte producten. Bij veel
bedrijven is een levertijd van twintig weken
geen uitzondering. Omdat ik alles in eigen
beheer heb kunnen we meestal leveren
tussen de acht en twaalf weken. Soms nog
sneller. Kleuren doen we ook zelf. De klanten kunnen kiezen uit wel veertig kleuren
op olie basis.”

De stijl van Smits heeft zich ontwikkeld tot
tijdloos,verfijnd,modern. Hij werkt uitsluitend met massief eikenhout. Zijn klanten komen uit het hele land. Zelfs in het
buitenland zijn zijn producten te vinden.
Smits:” We hebben een vakantiewoning in
Frankrijk ingericht. Ook Duitsland behoort
tot onze klantenkring. Na vijfentwintig jaar
komen mensen in een andere fase van
hun leven, daar horen vaak ook nieuwe
meubels bij. De kinderen zijn de deur uit,
ze gaan kleiner wonen en willen kleinere
meubelen. Of ze nemen iets mee naar een
kleiner huis en daar moet dan iets passends
bijkomen.”
In de grote showroom aan de Brinken 2
in Dalen staan voorbeeldopstellingen waar
klanten inspiratie kunnen opdoen.
Veel daarvan de in eigen werkplaats
geproduceerde MG-collectie. Smits:”MG
staat voor Martin Geert. Geert is mijn
tweede voornaam. In de showroomopstellingen staan banken en stoelen van
een Belgische fabrikant en twee Nederlandse fabrikanten. In maart dit jaar hebben
we er een mooie actie mee: zes eetkamerstoelen halen, vijf betalen. Ons jubileum
vieren we met huisshows. We geven ook
rondleidingen door de zaak en door de
werkplaats.”

Dat de producten van Smits tijdloos zijn, wil
niet zeggen dat hij niet met zijn tijd meegaat. Smits: “Waar we de laatste tijd veel
vraag naar hebben is werkplek inrichting.
De trend is dat mensen steeds meer van
huis uit werken. Dan komen ze hier en zeggen ‘ik wil niet de hele dag aan die keukentafel zitten, ik wil mijn eigen werkplek.’
Inmiddels hebben we daar een complete
collectie voor. Die natuurlijk ook weer
gepersonaliseerd kan worden.”

Smits ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Smits:” ik blijf leuke nieuwe
ontwerpen maken, de collectie steeds meer
verbreden. Zoon Thijmen gaat na de zomervakantie de opleiding tot meubelmaker
volgen. Dus wie weet....
Tweede Paasdag geopend van
12.00 - 17.00 uur. Zie ook onze website:
meubelmakerijsmits.nl
Door: Rie Strikken
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Sporten en bewegen zoals jij wilt, wanneer je
wilt en zo vaak als je wilt bij 24/7 Fitness centrum
Ron Haans in Emmen
Door Miranda Wolters
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Emmen kun je sporten en bewegen zoals jij wilt,
wanneer en wilt en zo vaak als je wilt. De sportclub aan de Brinkenhalte biedt namelijk
een groot scala aan sportmogelijkheden, is 24 uur per dag geopend en met het abonnement van jouw keuze mag je zo vaak komen sporten als je wilt.
24/7 sporten
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans is het
dus mogelijk 24 uur per dag te sporten.
Hoe dat dan in de praktijk werkt? Er wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘bemande’ en
‘onbemande’ uren. Deze zijn voor iedere
vestiging terug te vinden op de website.
Tijdens bemande uren zijn er trainers, leraren en therapeuten aanwezig voor zowel
groepslessen als individuele begeleiding.
Buiten deze uren maak je gebruik van een
zogenaamde 24/TAG die je dag en nacht
toegang tot de sportschool geeft. Dankzij
een ingenieus beveiligingssysteem kun je
er overigens zeker van zijn dat je ook veilig
kunt sporten. Er is altijd toezicht, hetzij
dichtbij of op afstand. De medewerkers
leggen je er natuurlijk alles over uit als je
besluit bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans
te gaan sporten. “Dat veilig en prettig
kunnen sporten nemen we overigens heel
erg serieus”, aldus Ron. “Iedereen groot of
klein, dik of dun of rijk of arm moet zich bij
ons thuis kunnen voelen en daarom vinden
we dat er altijd respect voor elkaar moet
zijn. Ongewenst gedrag accepteren we niet

en we zullen dan ook niet schromen om
maatregelen te nemen als dat nodig is. De
regels worden aan iedereen uitgelegd en
zijn ook in de sportschool terug te vinden
en iedereen kent ze dus als het goed is.”
Lid worden
Lid worden doe je in 3 stappen. De eerste
stap is de online aanmelding en vervolgens
volgt de 24/7 intake op de club waarin je
uitleg krijgt over de werkwijze en de regels
in de sportschool. De laatste stap is de
sportintake. “Deze sportintake is eigenlijk
de belangrijkste omdat we hierbij samen
nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we dat aan kunnen gaan
pakken”, aldus Ron, “gebruik je medicatie
of zijn er blessures waarmee we rekening
moeten houden, wil je alleen je conditie
verbeteren of gaat het juist om gewichtsverlies, hou je van gewichten of ga je liever
voor een spinningles en wil je 2 keer of 7
keer per week komen sporten? De keuze
is aan jou, jij bepaalt hoe, wat, wanneer en
voor welk bedrag je wilt komen sporten!”
Voor wat betreft de abonnement zijn er

verschillende mogelijkheden, zo ben je al
voor € 19,99 van harte welkom om onbeperkt te komen fitnessen en zijn de abonnementen per maand (4 weken) opzegbaar.
Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met
ondernemen in de fitnessbranche. Ik was
zelf erg actief op het gebied van hockey
en voetbal en heb na mijn opleidingen
over de wereld gezworven en trainingen
mogen geven voor en aan verschillende
sportbonden- en ploegen. Het starten van
mijn eigen fitness bedrijf werd daardoor
een droom en daarvoor had ik al vroeg een
duidelijke visie voor ogen; ik wilde een
brede doelgroep laten bewegen voor een
betaalbaar bedrag op momenten dat zij dat
zelf wilden en op een bij hen passend niveau.” Na terugkomst in Nederland opende
Ron dan ook de eerste vestiging van zijn
fitnesscentrum in Zuidlaren. Het werd
een succes en inmiddels zijn er in totaal

15 vestigingen in Groningen, Drenthe en
Friesland te vinden. Op dit moment is Ron
voor de vestiging in Emmen overigens nog
op zoek naar een 3-tal fitness trainers en/
of gastheren- of dames. Heb je interesse of
wil je meer weten? Neem dan even contact
op door een mail te sturen
administratie@ronhaans.nl.
Kijk voor meer informatie over de sportmogelijkheden op de website of kom
tijdens de bemande uren even langs bij het
fitnesscentrum aan de Brinkenhalte, deze
tijden vind je op de website. Je bent van
harte welkom!
Fitnesscentrum Ron Haans
Brinkenhalte 16 | Emmen
Tel: 0591 - 72 51 95 | www.ronhaans.nl
email: emmen@ronhaans.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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CarXpert ABS in Barger Compascuum is een allround
garagebedrijf mét een belangrijke maatschappelijke functie
Door Miranda Wolters
CarXpert ABS in Barger Compascuum is met recht een allround garagebedrijf te noemen, zo kunt u er niet alleen terecht voor de koop van uw nieuwe auto of reparatie en
onderhoud van alle merken auto’s maar is CarXpert ABS ook het adres voor de aankoop
van een (elektrische) scooter en is het bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van uw
camper, bedrijfswagen of aanhanger. Dat maakt CarXpert ABS een heel divers en deskundig bedrijf maar wat het meest bijzonder is aan dit garagebedrijf is dat men sinds
april vorig jaar ook is gaan samenwerken met Zwat. Zwat is een organisatie die dagbesteding voor tieners, (jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 en de 67 jaar met een
‘afstand tot de arbeidsmarkt’ biedt.
Dagbesteding met een technisch tintje
“Je zou in feite kunnen zeggen dat we een
zorggarage zijn geworden die dagbesteding
met een technisch tintje aanbiedt”, legt
Monique AB uit. Samen met Johan is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken in het garagebedrijf. Zij vestigden
zich in al 1988 in Barger Compascuum, sloten zich in 2009 aan bij CarXpert en hebben eigenlijk al een aantal jaren ervaring in
het begeleiden van medewerkers met een
‘rugzakje’. “In onze garage bieden we al een
aantal jaren leerwerkplekken voor studenten die een lichamelijke, verstandelijke of
geestelijke beperking hebben en omdat we
dit graag verder wilden gaan professionaliseren hebben we ons uiteindelijk bij Zwat
aangesloten en daar zijn we erg blij mee.
Bij ons leert men niet alleen sleutelen aan
auto’s, motoren en scooters maar ontstaat
er door de dagbesteding ook dagritme en
leert de deelnemer allerlei sociale vaardigheden en ontstaat er doorzettingsvermogen”, aldus Monique. “Er is op dit moment
nog plaats voor nieuwe deelnemers en bij
interesse kan men natuurlijk contact met
ons opnemen.” Door het aanbieden van
deze bijzondere vorm van dagbesteding

heeft CarXpert ABS dus ook een belangrijke
maatschappelijke functie gekregen.
CarXpert voor ieder merk auto, camper,
scooter én boot
Johan is specialist in het repareren en
onderhouden van alle merken auto’s en
gaat in de zoektocht naar problemen en
oplossingen vaak verder dan de merkdealer doet. Een aantal jaren geleden volgde
Johan nog een opleiding waarmee hij zich
ook specialiseerde in camperonderhoud
en reparaties want nu steeds meer mensen
kiezen voor campervakanties is het onderhoud daarvan ook een belangrijke dienst
van het garagebedrijf geworden. Monique:
“En daarbij kijkt Johan natuurlijk verder dan
alleen de motorische staat van de camper,
de verwarming, de zonnepanelen, de koelkast en de magnetron die zich aan boord
bevinden horen daar natuurlijk ook bij, net
als de airco waarover de meeste campers
tegenwoordig beschikken.”
Monique vertelt dat klanten af en toe verrast zijn over het grote dienstenpakket van
het garagebedrijf. Omdat CarXpert gevestigd is langs de vaarroute van de Veenvaart

heeft het bedrijf bijvoorbeeld 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! “Maar wat
we bijvoorbeeld ook doen is het op maat
inrichten van de laadvloer van bedrijfswagens”, zegt ze. “En kunnen we iedere
auto, camper of bedrijfswagen van binnen
en buiten professioneel reinigen waarbij
we bacteriën doden en nare luchtjes laten
verdwijnen en beschikken we altijd over de
nieuwste software voor het uitlezen van de
boordcomputer van alle merken auto’s. In
de supermarkt is het voor iedereen altijd
in één oogopslag helder wat het aanbod is

maar dat is bij ons natuurlijk anders, vandaar dat men soms verbaast reageert als we
benoemen dat men voor een professionele
roetfilterreiniging ook bij ons terecht kan.”
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor dagbesteding of is uw auto aan
vervanging, een reparatie of een onderhoudsbeurt toe? Neem dan contact op
met CarXpert ABS in Barger-Compascuum,
Johan en Monique helpen u graag op weg!
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger-Compascuum
Tel: 0591 - 34 95 35
www.carxpert-abs.nl
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Wilting Hogedruk Techniek werkt ook heel
graag in de gemeente Emmen
Wilting Hogedruk Techniek zit niet meer
in Vriescheloo, maar in Mussel, aan de
Zandtangerweg 47. Hier heeft het bedrijf,
dat specialist is in onderdelen, advies en
accessoires voor hogedruk-reinigingsapparatuur, drie keer zoveel ruimte als op de
oude locatie. Handig, want Wilting Hogedruk Techniek groeide uit haar jasje.
Door Eline Lohman
De verhuizing naar Mussel was echt nodig,
vertelt Jacob Wilting, eigenaar van Wilting
Hogedruk Techniek. “We hadden plek tekort op de oude locatie. We hebben nu veel
meer ruimte en daardoor kunnen we ons
assortiment steeds wat verder uitbreiden.”
Wilting Hogedruk Techniek richt zich op de
verkoop van professionele hogedrukpompen en reinigingsmachines, voor bijvoorbeeld boeren, tuinders, veehouders, autowasstraten en loonwerkers. “Mijn kracht is
de servicegerichtheid en het maatwerk dat
ik lever. We verkopen de machines, maar
het gaat bij Wilting Hogedruk Techniek veel
verder dan alleen die verkoop. Ik kan namelijk ook de installatie verzorgen. Dat maakt
dat klanten voor mijn bedrijf kiezen, want
een machine kopen is natuurlijk mooi, maar
de installatie is ook uitermate belangrijk.”
Door deze service en het maatwerk heeft
Jacob klanten uit de hele regio en soms
zelfs landelijk. Drie jaar geleden begon hij
zijn bedrijf, nadat hij zes jaar lang bedrijfsleider was bij een soortgelijk bedrijf.
“Ik ben dus zeker geen onbekende in de
branche. Hoe het gaat met Wilting Hoge-

druk Techniek? Hartstikke goed! Elk jaar
is er een gigantische groei. Daar speel het
maatwerk zeker een rol in, plus de kwalitatief goede producten die ik mijn klanten
kan bieden.
Mensen vinden het ook fijn dat ik reparaties en onderhoud kan verzorgen. De beste

bescherming tegen ongeplande stilstand
of het falen van een machine is goed
preventief periodiek onderhoud. Dat komt
de bedrijfsvoering ook weer ten goede.
Niet voor niets zeg ik: ‘lange levensduur,
minimaal onderhoud en hoge betrouwbaarheid zijn de normale prestaties van Wilting
Hogedruk Techniek installaties’.”

Op de website www.hogedruktechniek.nl is
alles te vinden voor het bouwen, repareren
of uitbreiden van de hogedrukreinigingsinstallatie. Mocht een artikel of onderdeel
niet op voorraad zijn, dan is het na bestelling in de meeste gevallen een dag later in
huis.
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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

