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Bert Stadman Makelaardij, de makelaar
die thuis is in het landleven
Dat Bert Stadman de makelaar is die gespecialiseerd is in het
leven op het land wordt al snel duidelijk voor degene die het
landelijk gelegen makelaarskantoor in Oosterhesselen bezoekt.
Kortgeleden werd het kantoor in Oosterhesselen nog geheel verbouwd maar in verband met corona was het helaas niet mogelijk
de heropening groots te vieren. Bert begon ooit als makelaar
binnen een groot kantoor maar besloot in 1996 als zelfstandig
makelaar verder te gaan en profileert zich daarbij sindsdien als
makelaar die thuis is in het landleven.

VASTE PLANTEN
BIJ KOUDENBURG!
Zie pagina 24!

Nog altijd is Bert Stadman Makelaardij niet een heel groot makelaarskantoor. “Ik heb daar bewust voor gekozen omdat kwaliteit wat
mij betreft boven kwantiteit gaat”, aldus Bert. “Bij ons op kantoor
weet degene die de telefoon opneemt nog altijd direct wie er aan
de lijn hangt en we merken dat onze klanten die kleinschaligheid
en dus persoonlijke benadering erg fijn vinden.” Het team bestaat
uit Bert zelf, hij makelaar en taxateur, Roeli Vos die kandidaat makelaar is en Kjeld Stadman die werkzaam is als vastgoedadviseur.
Woningtekort
Woningen worden op dit moment snel en tegen recordprijzen verkocht en dat maakt dat het vooral voor starters ontzettend moeilijk
is om een woning te vinden en te kopen. Daarbij komt ook nog dat
het woningtekort redelijk groot is vanwege het feit dat er steeds
meer eenpersoonshuishoudens zijn en ouderen vaak tot op hoge
leeftijd in hun woning blijven wonen door de woning levensloopbestendig te maken. Bert heeft wel ideeën over hoe het woningtekort misschien (deels) opgelost zou kunnen worden: “Politici
roepen al tijden dat er snel een flink aantal woningen bijgebouwd
moeten worden maar vergeten daarbij dat nieuwbouw in het huidige systeem ook voor veel starters onbetaalbaar geworden is.
Gemeenten verkopen grond tegen hoge prijzen en ook aannemers
vragen hoge prijzen voor de bouw van een woning, mede veroorzaakt door de hoge prijzen voor de nodige bouwmaterialen. In
de jaren ’80 hadden we het zogenaamde ‘premiestelsel’ waarin
onderscheid gemaakt werd tussen premie A, B en C woningen. Als
je aan de voorwaarden voldeed kreeg je van de overheid flinke
premie voor de koop van je woning en die kon in bepaalde gevallen flink oplopen. Voorwaarden waaraan men moest voldoen waren
bijvoorbeeld dat men sociaal economisch
gebonden aan de woonplaats moest zijn en
ook deed de hoogte van het gezinsinkomen
ertoe. Ik ben van mening dat herinvoering
van zo’n soort systeem een goede oplossing
zou kunnen zijn maar verwacht helaas dat we
het woningtekort de komende tijd niet heel
snel opgelost zullen zien.”
50% korting op de gehele
zomercollectie bij Ballij Schoenen!
Kijk snel op pag 3!

Trends woningmarkt
Wat we volgens Bert op dit moment wel veel zien op de woningmarkt is dat er ook steeds meer jonge gezinnen met kleine kinderen vanuit het Westen van Nederland naar het Noorden verhuizen.
Belangrijke redenen voor deze ouders zijn de ruimte en relatieve
sociale veiligheid waarin hun kinderen hier kunnen opgroeien. Hier
kunnen de kinderen veilig over straat en naar school en hoeven ouders niet snel bang te zijn dat hen iets overkomt. Daarnaast kiezen
de ouderen die wel besluiten om hun woning te verkopen er niet
meer automatisch voor om deze te verruilen voor een appartement.
“Steeds vaker zien we dat ze het landelijke uiteindelijk toch gaan
missen en er daarom voor kiezen om dan kleiner, gelijkvloers en
eventueel toch een woning met een tuintje te kopen”, vertelt Bert.
“Maar ook hier geldt dat dit soort woningen moeilijk te vinden zijn
en dus zouden er meer van dit soort woningen bijgebouwd moeten
worden om een hogere doorstroming in de woningmarkt te krijgen.”
Bent u op zoek naar een woning of wilt u uw woning verkopen of
laten taxeren? Neem dan contact op met Bert Stadman Makelaardij
om in een persoonlijk gesprek kennis met elkaar te maken, u bent
van harte welkom aan de Burg. De Kockstraat 20A in Oosterhesselen!
Bert Stadman Makelaardij
Burg. de Kockstraat 20A | Oosterhesselen | 0524-581111
www.bertstadman.nl. Zie ook onze advertentie op pagina 7.
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Hoving Duurzaam in Emmen, duurzaam wonen en
leven met energie
Het duurzaam maken van de samenleving is al sinds april 2018 de missie van Gerard
Hoving en Wilma Prins van Hoving Duurzaam in Emmen. Duurzaam wonen en leven
bereik je niet alleen door simpelweg zonnepanelen op het dak van je woning te laten
installeren, daar komt veel meer bij kijken. Gerard en Wilma hebben zich ten doel
gesteld iets voor de samenleving en hun klanten te betekenen op het gebied van duurzaam wonen en leven en hun dienstenpakket gaat dus verder dan alleen het verkopen
van zonnepanelen.
“We begonnen in eerste instantie onder
een andere naam en boden alleen zonnepanelen aan maar de ervaring leerde
ons al snel dat we verder dan dat moesten
gaan. We besloten daarom niet alleen ons
dienstenpakket uit te breiden maar ook
van naam te veranderen”, vertelt Gerard.
“Logische volgende stap was de verhuizing
van ons kantoor thuis in Nieuw-Weerdinge
naar een ruim bedrijfspand aan de Phileas
Foggstraat in Emmen.”
Uitgebreid dienstenpakket
Het dienstenpakket van Hoving Duurzaam
richt zich voornamelijk op het duurzaam
wonen, leven én werken voor zowel
particulieren als het MKB. “De allereerste
stap die je moet maken als je duurzamer
wilt wonen en leven is het bepalen van je
behoeftes, nu en in de toekomst”, aldus
Gerard. “Daarom is dat ook het allereerste
dat ik met klanten zal bespreken, ik vraag
hen wat ze willen om op die manier goed te
kunnen bepalen wat daarvoor nodig is. Zo
kom ik uiteindelijk tot een goed en eerlijk
advies.” Alles op het gebied van stroom
en warmte zoals de verkoop van zonnepanelen en warmtepompen en de installatie
ervan doet Hoving Duurzaam zelf en voor
alle andere zaken werken ze nauw samen

met andere bedrijven. “We zijn inmiddels
zover dat we over een enorm netwerk
van vakmensen beschikken en we dus op
ieder moment in het (ver)bouwproces het
juiste poppetje op de juiste plek kunnen
zetten”, zegt Gerard hierover. Denk hierbij
aan energiebesparende maatregelen zoals
kunststof kozijnen, dubbelglas of spouwmuurisolatie. Een project waar Gerard en
Wilma erg trots op zijn is bijvoorbeeld de
complete verbouwing van een vakantiewoning in Sellingen, een project waarbij
ze intensief samenwerkten met andere
vakmensen en waarbij de nul op de meter
gerealiseerd werd.
Onderhouds- en servicecontract voor zonnepanelen
Voor een zo hoog mogelijk rendement van
uw zonnepanelen is het belangrijk deze
regelmatig te onderhouden en te inspecteren. Hoving Duurzaam biedt hiervoor
verschillende servicecontracten aan waarbij de panelen in ieder geval regelmatig
schoongemaakt en geïnspecteerd worden.
“We kennen allemaal de nieuwsberichten
over zonnepanelen die in brand gevlogen
zijn. Tussen de panelen en het dak bevindt
zich wat ruimte en vogels nestelen er
bijvoorbeeld graag. Omdat ze het vaak toch

te warm vinden vertrekken ze vaak alweer
snel waarbij ze het nestmateriaal natuurlijk
achterlaten. De combi van de warmte en
dat materiaal zorgt uiteindelijk vaak voor
brand. De ‘rommel’ onder de panelen zie
je vanaf de straat beneden vaak niet en
daarom is het dus best belangrijk regelmatig te inspecteren”, aldus Gerard. “Wij
gebruiken daarbij onder andere een speciale camera die eventuele ‘hotspots’ snel op
kan sporen.”
Toekomst
De mogelijkheden voor duurzaam leven en
wonen zullen in de toekomst volgens Gerard en Wilma alleen maar groter worden.
Gerard: “We kennen natuurlijk allemaal
al de term ‘levensloopbestendig’ wonen
waarbij we dankzij allerlei aanpassingen in
de woning tot op late leeftijd in ons eigen
huis kunnen blijven wonen. De vooruitgang
op het gebied van domotica gaat nu zo

snel dat het straks ook zal zijn om de door
je panelen opgewekte stroom zo slim te
gebruiken dat er niets verloren gaat en je
omvormer niet meer uit zal slaan omdat de
spanning op het elektriciteitsnet te hoog
geworden is omdat iedereen aan dat net
teruglevert. Zo zou je bijvoorbeeld juist op
die momenten je wasmachine kunnen laten
gaan draaien.”
Meer weten of advies nodig?
Wilt u meer weten over wat Hoving Duurzaam voor u zou kunnen betekenen? Neem
dan contact op, Gerard adviseert u graag!
Hoving Duurzaam
Phileas Foggstraat 3 | Emmen
Tel: 0591 – 212119
www.hovingduurzaam.nl
www.facebook.com/hovingduurzaam
www.instagram.com/hovingduurzaam
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Jan van Peer koken, tafelen en cadeaus bestaat al
120 jaar maar is nog steeds piepjong!

v.l.n.r. Ronald, Berjo en Jan van Peer
Wie Jan van Peer zegt denkt natuurlijk als eerste aan het mooie karakteristieke pand op
de hoek van de Hoofdstraat en de Derksstraat in Emmen. De familie van Peer verkoopt
hier al sinds 120 jaar allerhande spullen voor in huis en heeft zich in de loop van de tijd
ontpopt tot de specialist in kookgerei, alles voor een mooi gedekte tafel en originele
cadeaus.
Ronald van Peer zwaait sinds 2002, als
vierde generatie van de familie van Peer, de
scepter over de winkel. Loop je de winkel
binnen dan zul je een groot assortiment in
pannen, servies, huishoudelijke apparaten
en bestek aantreffen van verschillende
merken.
Ook is er een ruime hoek in de winkel
ingericht waar de huisparfums van Maison
Berger en de geurkaarsen van Yankee
Candle een plek hebben gekregen.
Koffieliefhebbers komen bij Jan van Peer
ook aan hun trekken want Jan van Peer is

authorised dealer van de koffiemachines
van Jura.
Thuis koken en tafelen
“Sinds de uitbraak van het coronavirus
hebben mensen het laatste jaar meer tijd
dan ooit thuis doorgebracht en is men
veel bewuster met het leven bezig. Lekker
thuis koken en tafelen is daardoor steeds
belangrijker geworden”, vertelt Ronald.
“Voor de aankleding van de tafel kiest
men er dan natuurlijk voor om een mooi
servies te gebruiken. Want waarom zou
je wel heel veel aandacht besteden aan

het bereiden van die lekkere maaltijd om
het dan vervolgens te serveren op lelijke
borden en schalen? We bieden een enorme
keuze in servies, in talloze dessins en in
verschillende prijsklassen.” Tegenwoordig
maken ook veel mensen de overstap
van het koken op gas naar het koken op
inductie . “Vaak is men zich er dan niet van
bewust dat hun inductieplaat zo goed is als
de pan die men er op zet”, aldus Ronald.
Het is daarom aan te raden om je goed te
laten voorlichten door de specialistische
medewerkers van Jan van Peer, zij kunnen
je werkelijk alles vertellen over de zaken
waarop je moet letten als je deze overstap
maakt.
120- jarig jubileum
Een 120-jarig jubileum is speciaal en moet
daarom natuurlijk worden gevierd. “Dit
zullen we dan ook doen met vele unieke
acties en jubileumaanbiedingen”, zegt

Ronald. Momenteel ondergaat het oude
centrum waar Jan van Peer gevestigd is
een metamorfose en zal het gebied er
uiteindelijk alleen maar groener, sfeervoller
en aantrekkelijker uit gaan zien. Van Peer is
overigens nog altijd een echt familiebedrijf
want behalve Ronald van Peer zijn ook zijn
broers Jan en Berjo werkzaam in het bedrijf.
Broer Jan heeft, ook in de Derksstraat, een
speciaalzaak in bedden, kasten, bedlinnen
en andere slaapkamerinrichtingen en
broer Berjo neemt de administratie voor
zijn rekening. Jan van Peer en Emmen zijn
dus nog altijd onlosmakelijk met elkaar
verbonden en als het aan de familie van
Peer ligt is dat over 120 jaar nog altijd het
geval!
Jan van Peer, koken, tafelen en cadeaus
Hoofdstraat 123 | Emmen
Tel: 0591 - 614 218
www.janvanpeer.nl
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Krijg nu een rolluik cadeau bij aanschaf van een
dakkapel bij NieuweKozijnen uit Emmen!
Sinds kort vindt u NieuweKozijnen aan de Phileas Foggstraat 28a in Emmen. NieuweKozijnen heeft zich niet alleen gespecialiseerd in de productie en montage van kunststof
en aluminium kozijnen maar ook in dat van dakkapellen en deuren voor zowel de particuliere als zakelijke bouw.
Rolluik cadeau bij aanschaf van een dakkapel!
Een dakkapel is een mooie verfraaiing
van je woning en met een dakkapel op je
schuine dak zorg je ervoor dat je ruimte
boven optisch groter wordt en nog beter
bruikbaar zal zijn. NieuweKozijnen levert 4
verschillende soorten dakkapellen en welk
kozijn voor jouw woning de juiste keuze is
hangt af van het formaat dat je nodig bent
en het aantal bewegende raamdelen dat
er in het kozijn moet komen. Zo heeft type
A één draaikiepraam en één vast raam en
type D drie draaikiepramen en twee vaste
ramen. Voor alle dakkapellen geldt dat
deze zowel op traditionele als op prefab
wijze te plaatsen zijn. Vanzelfsprekend zijn
de dakkapellen perfect geïsoleerd zodat
je je na plaatsing ook zeker geen zorgen
hoeft te maken over warmteverlies. En heb
je specifieke wensen voor de dakkappel?
Samen met een van de adviseurs van NieuweKozijnen wordt er in een eerste kennismakingsgesprek gekeken naar de wensen
en de mogelijke maatwerkoplossing ervan.
Maak gerust een afspraak, mocht je de dakkappel aanschaffen krijg je op dit moment
bovendien een rolluik cadeau!
Kunststof of aluminium kozijnen en
deuren
Wie voor duurzaamheid en jarenlang woongenot kiest komt al snel uit bij kozijnen
gemaakt van kunststof of aluminium. Voor

beide mogelijkheden geldt namelijk dat
het productieproces erg duurzaam is en
de kozijnen daarnaast jarenlang meegaan
en vrijwel geen onderhoud met schadelijke chemische middelen nodig is. Als de
kozijnen vuil geworden zijn is afnemen met
een sopje over het algemeen voldoende.
Wat voor veel mensen ook meespeelt in
de keuze tussen kunststof en hout is het
feit dat kunststof een hogere isolerende
waarde heeft dan hout en dus energiezuiniger is. De ontwikkelingen in de productie
van kunststof kozijnen heeft de afgelopen
jaren niet stilgestaan, zo zijn er tegenwoordig ook prachtige kozijnen gemaakt van
kunststof maar met houtnerf zodat deze
bijna niet van hout te onderscheiden zijn.
Vanzelfsprekend worden de kozijnen in
iedere gewenste kleur geleverd, eventueel
zelfs aan de buitenkant in een andere kleur
dan binnen zodat de kleuren helemaal af
te stemmen zijn op je woonwensen. En wil
je in de warme maanden van het jaar wel je
raam openzetten maar die hinderlijke muggen buitenhouden? Klik dan de zogenaamde ‘inzethorren’ in de bewegende delen
van je ramen zodat het ongedierte je huis
niet binnen kan komen. Vroeger haalde
je met aluminium kozijnen de kou in huis,
tegenwoordig is dat absoluut niet meer
het geval want aluminium isoleert over het
algemeen zelfs nog beter dan kunststof.
Daarnaast is aluminium nog onderhoudsvriendelijker dan kunststof dankzij het

gladdere oppervlak van het materiaal,
vuil kan zich hier namelijk vrijwel niet aan
hechten.
Wil je een deur van hout of toch van
kunststof of aluminium? Bij NieuweKozijnen is het allemaal mogelijk en zijn er qua
uiterlijk van de deur veel mogelijkheden.
Ook de deurknoppen, handgrepen en alle
bijkomende accessoires zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Wil je ook
een brievenbus in de deur dan kan dat
natuurlijk ook en het is zelfs mogelijk het
door jezelf geleverde kattenluik in de deur
te laten monteren zodat je kat in- en uit kan
lopen wanneer hij dat wil!

Meer weten of gebruik maken van de actie
waarbij je een rolluik cadeau krijgt?
Wil je meer weten over de mogelijkheden
voor jouw woning of bedrijfspand of wil
jij gebruik maken van de actie waarbij je
bij aanschaf van een dakkapel een rolluik
cadeau krijgt? Kom dan langs of maak een
afspraak, men helpt je graag bij het realiseren van jouw woonwensen!
NieuweKozijnen
Phileas Foggstraat 28/a | Emmen
Telefoonnummer: 085 303 12 40
Whatsapp: 06 25 15 96 22
E-mailadres: info@nieuwekozijnen.eu
www.nieuwekozijnen.eu
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Bike Totaal Theo Bruning, de mooiste en
gezelligste fietsenzaak in Emmen!
Door Miranda Wolters
Bike Totaal Theo Bruning is voor vrijwel iedere Emmenaar een bekend adres voor alles op het gebied van fietsen. Wie de winkel aan
de Weerdingerstraat 82 bezoekt merkt het al snel; hier is de hele dag
door bedrijvigheid, mensen komen er voor een nieuwe fiets, om hun
fiets te laten repareren of zomaar even voor een praatje. Dat laatste
gebeurt regelmatig en dat vinden ze bij Bike Totaal Theo Bruning
helemaal niet raar, iedereen is er welkom!
“Het zijn bijzondere tijden”,
vertelt Judith Bruning. “Iedereen
heeft de afgelopen tijd met allerlei beperkingen te maken gehad
en wil er op de een of andere
manier toch op uit. Nederland
is van oudsher natuurlijk al een
fietsland maar de laatste tijd is het
fietsen nóg populairder geworden.
Nadeel op dit moment is alleen
dat fietsen en fietsonderdelen
juist nu moeilijk of helemaal niet
leverbaar zijn.” “En dus is het best
lastig om de voorraad op peil te
houden maar dat lukt ons gelukkig
tot nu toe aardig”, vult Erwin van
Veen haar aan.
Kinderfietsen en schoolfietsen
In de winkel aan de Weerdingerstraat vind je fietsen van veel
verschillende merken, geschikt
voor jong en oud. Zo zijn er, ondanks de leveringsproblemen, nog
steeds voldoende leuke kinderfietsen beschikbaar en is er ook
nog voldoende keuze in goede en
stevige schoolfietsen. Gelukkig
maar, want er is niets vervelender

dan op een te kleine fiets naar het
voortgezet onderwijs te moeten
trappen.
Dutch ID E bikes
De populariteit van E bikes blijft
maar toenemen en de fietsen zijn
dan ook niet aan te slepen”, vertellen Judith en Erwin. “De fietsen
van Dutch ID springen er voor ons
qua kwaliteit en gebruikte techniek wel uit. Het merk is afkomstig
uit Beverwijk en is dus een echt
Nederlands product en men heeft
in het ontwerp en de productie
ervan zeker niet bezuinigd op de
kwaliteit van de onderdelen. Zo
heeft de fiets niet een standaard
middenmotor maar een hele
sterke Bosch motor en niet een
eenvoudige ketting maar een
getande riem. De meest complete
en doordachte fietsen die we op
dit moment in de collectie hebben, wij vinden het de Rolls Royce
onder de fietsen.” De techniek
op het gebied van E bikes staat
absoluut niet stil, alle merken zijn
nog steeds bezig de bestaande

technieken te verbeteren. Zo zijn
de accu’s steeds beter geworden
en worden tegenwoordig zelfs in
het frame van de fiets verwerkt.
Garantiepakket
Bike Totaal Theo Bruning biedt bij
aankoop van een E bike het garantiepakket aan waarbij je 5 jaar
garantie op je fiets krijgt. Het gaat
dan om garantie op bijvoorbeeld
de accu en de motor en normale
slijtage van onderdelen valt hier
vanzelfsprekend niet onder. Voor-

deel van deze verlengde garantie
is dat de accu en de motor dure
onderdelen zijn als deze vervangen of gerepareerd moeten
worden. Je hebt met het garantiepakket dus 5 jaar lang zeker
geen hoge kosten bij eventuele
storingen of mankementen aan
de fiets. Regelmatig onderhoud is
hierbij natuurlijk erg belangrijk en
in het pakket zijn daarom 2 gratis
onderhoudsbeurten inbegrepen.

Kortom, ben je op zoek naar een
nieuwe fiets of twijfel je nog over
de aanschaf van een elektrische
fiets? Je bent van harte welkom
aan de Weerdingerstraat in Emmen, het team van Bike Totaal
Theo Bruning staat voor je klaar
en helpt je graag met het maken
van de juiste keuze!
Bike Totaal Theo Bruning
Weerdingerstraat 82 | Emmen
Tel: 0591 – 613 585
info@theobruning.nl
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Oktoberfest Emmen
klaar voor haar 2e editie!

Emmen - Na een succesvolle 1e editie, is Oktoberfest Emmen klaar voor haar 2e editie!
Het bier koud, de Bratwurst voorgeproefd, songteksten uit het hoofd geleerd, organisator Laurens Meijer is er klaar voor. ,,Na de tegenslag in 2020 zijn we eigenlijk gewoon
doorgegaan, ideeën uitwerken voor 2021, verder professionaliseren en natuurlijk onze
line up proberen vast te houden! Want een dikkere line up ga je in het Noorden van
Nederland niet vinden bij een Oktoberfest”
Dit jaar op 18 september zijn er weer vele
artiesten op de Bühne te vinden, van accordeonist tot DJ, tot echt blaaskapel! Dat
moet ook wel want het Oktoberfest is maarliefst een zeven uur durend feest, met ruim
8 artiesten is er voor ieder wat wils, van
de bekende Alpenzusjes tot Oktoberfest
rammer DJ Otto Wunderbar of 20 koppig
blaaskapel Nationaal jeugd blaaskapel 'Die
Junge Bläser'.
Zoals het hoort hebben we Duits bier op de
tap, bakken we bratwursten en serveren we
pommes! Wat dit jaar extra leuk is, wethou-

der economie, Guido Rink zal het vat om
20:00 uur aanslaan. ,,Vorig jaar sloeg ik hem
aan met mijn vader en dit jaar de wethouder van Economie, daar ben ik echt trots op,
Guido reageerde direct enthousiast ”
Kaartjes moeten snel gescoord worden,
ondanks een nieuwe tentindeling zijn de
tafels al zo goed als uitverkocht en gaan
de tickets in de voorverkoop erg hard, er is
maximaal plek voor 3500 man!
Meer info & tickets op:
www.oktoberfestmm.nl
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Bij fitnesscentrum Ron Haans in Emmen kun je
24/7 tegen een scherp tarief sporten
Fitnesscentrum Ron Haans was in de provincies Groningen, Friesland
en Drenthe al geen onbekende naam maar hij breidt zijn fitness imperium met de overname van Easyfitness in Emmen nu nog verder uit.
De fitnesscentra van Ron Haans zijn vooral bekend vanwege het feit
dat er 24/7 tegen een scherp tarief gesport kan worden.
Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met ondernemen in de
fitnessbranche. Was zelf erg actief
op het gebied van hockey en
voetbal en ben 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 14
vestigingen in eerdergenoemde
provincies te vinden.
Overname sportschool in Emmen
Afgelopen 7 juni werd de
overname van Easyfitness, de
sportschool van Rolf en Jacqueline Kruithof, een feit. Ron zegt
hierover: “Ik wilde graag uitbreiden naar Emmen want daar was
simpelweg nog geen vestiging

te vinden. De familie Kruithof
wilde zo langzamerhand wat meer
van hun rust gaan genieten dus
dit was het ideale moment.” De
afgelopen tijd is de sportschool
aan de Brinkenhalte in Emmen
compleet gerestyled en zo werd
de overgang langzamerhand zichtbaar. Rolf en Jacqueline zullen
de komende tijd nog wel af en
toe in de sportschool te vinden
zijn en zo wordt ook een rustige
overgang voor alle leden mogelijk
gemaakt.
24/7 sporten
Bij Fitnesscentrum 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 Fitnesscentrum Ron
Haans te gaan sporten.
Lid worden doe je in 3 stappen,
je meldt je aan, daarna volgt er
een intake en krijg je uitleg over
de werkwijze en de regels in de

sportschool en vervolgens vindt
er nog een sportintake plaats.
“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, “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!”
Fitnesscentrum Ron Haans
Brinkenhalte 16
Emmen
Tel: 0591-725195
www.ronhaans.nl
email: emmen@ronhaans.nl
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Westerwolde heet je welkom!
In het Groningse Westerwolde gebeuren heerlijke dingen. Een aantal ondernemers
hebben de handen ineengeslagen, ze hebben een manier bedacht om dit deel van
Groningen op de (menu)kaart te zetten. Rineke Dijkinga, PUUR Westerwolde, Sellingen
en Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling zoeken ambassadeurs. We
nodigen je uit voor een Verrassend Doordachte beleving in Westerwolde: overnachten,
heerlijk eten, de mooiste plekken om te bezoeken. Na deze 2-daagse ben je fan van
Westerwolde én ambassadeur, dat weten we zeker.
Wil je dit Verrassend Doordachte feestje
winnen? Mail ons of deel dit bericht op
één van onze Facebook pagina’s en vertel
ons waarom we jou een uitnodiging voor 2
personen moeten sturen. Alvast even gluren? Nu in de winkel: Columbus-travel, een
toonaangevend reismagazine met daarin
een uitgebreid artikel en op zondag 15
augustus om 15.30 uur speelt Westerwolde
de hoofdrol in 'Onderweg naar de Regio'
(RTL 4). Zie dan hoe mooi! De winactie
loopt tot 15 september 2021.
www.facebook.com/verrassenddoordacht
www.facebook.com/rinekedijkinga
www.facebook.com/GasterijNatuurlijkSmeerling
www.facebook.com/alteveerbuiten
mailadres:
verrassenddoordacht@gmail.com
Deze actie is een initiatief van Verrassend
Doordacht – lokale catering uit Westerwolde, www.verrassenddoordacht.nl. Voor
meer informatie over dit persbericht kunt u
contact opnemen met Reina Boels-Feikens,
tel: 06-21357195.

Meer informatie van de ondernemers: Als
onze gast overnacht je in een B&B, we
bieden een aantrekkelijk programma, zorgen voor een heerlijk diner op de dag van
aankomst en een even smakelijke lunch op
de tweede dag. Het enige dat je zelf moet
doen is naar Westerwolde reizen, daar
wacht je een hartelijk welkom. Verder vragen we onze gasten om tijdens je bezoek
filmpjes te maken. Die filmpjes willen we
uiteraard graag gebruiken om dit project
onder de aandacht te brengen van onze
toekomstige gasten.
Wil je winnen? Aanmelden kan
via één van onze
Facebook-pagina’s:
www.facebook.com/verrassenddoordacht
www.facebook.com/rinekedijkinga
www.facebook.com/GasterijNatuurlijk
Smeerling
www.facebook.com/alteveerbuiten
Of mailen naar:
verrassenddoordacht@gmail.com
www.verrassenddoordacht.nl
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Je afval snel en verantwoord afgevoerd dankzij
de containers van Cubri recycling in Schoonebeek
Door Miranda Wolters
Afval kennen we in vele soorten en maten en normaal gesproken voldoen je kleine containers voor je huishoudelijke
afval. Maar soms, wanneer je bijvoorbeeld je huis verbouwt of je tuin leeghaalt is die kleine container niet voldoende
of niet geschikt voor het soort afval dat je kwijt wilt. In al die gevallen huur je gemakkelijk en snel een container via
containerbestel.nl, de containerbestelsite van Cubri in Schoonebeek.
de voorraden op locatie bij Cubri recycling minimaal, op
die manier voorkomen we zaken als overlast en brandgevaar.” “We voldoen dan ook aan alle eisen en voorwaarden
die gesteld worden aan de ISO 9001, 14001 en 45001”,
vult André Koster, directeur bij Cubri, hem aan. “Voor het
afvoeren van afval kijken we heel goed naar de mogelijkheden voor hergebruik, daar zijn we eigenlijk constant mee
bezig. Zo kan bouwpuin bijvoorbeeld heel goed gebruikt
worden onder een nieuwe asfalt laag op wegen en is het
mogelijk om hout te hergebruiken in de biomassa industrie
of bij de productie van spaanplaten”, aldus André.

Cubri is het familiebedrijf van de familie Brinks dat ruim
30 jaar geleden begon als bedrijf dat handelde in pallets. Inmiddels is Cubri uitgegroeid tot een professioneel
recyclingbedrijf met 34 werknemers, een eigen uitgebreid
wagenpark, milieustraat en in totaal beschikt Cubri over
circa 1300 verschillende containers in allerlei soorten en
maten. 15 jaar geleden vestigde Cubri zich op de huidige
locatie aan de Kanaalweg 14 in Schoonebeek, recht achter
het bekende Turfcafé. Het hele bedrijfsterrein is 6ha groot
en vanuit hier wordt al het afval verzameld, gesorteerd en
via de juiste kanalen afgevoerd.
“Het op de juiste manier inzamelen en afvoeren van afval
is in verband met het milieu natuurlijk ontzettend belangrijk, dat weten we als geen ander”, zegt Justin Brinks,
eigenaar bij Cubri recycling. “We moeten ons onder andere
houden aan strenge regels en voorwaarden in verband met
de verleende vergunningen en certificeringen. Daarom zijn

Cubri zet zijn containers in heel Nederland uit, zowel vanuit de vestiging in Schoonebeek alsook vanuit de tweede
vestiging in Veendam en via partners waarmee men samenwerkt. Containers zijn er in veel verschillende soorten
en maten en voor veel verschillende soorten afval. Denk
hierbij aan puinafval, grof huisvuil, sloophout, bouw- en
sloopafval en tuinafval.
Via de website containerbestel.nl bestel je eenvoudig de
juiste container want de site is zo ingericht dat je direct
ziet welke container voor welk soort afval geschikt is en
hoe groot deze is. Ben je op zoek naar iets kleiners dan een
container van 6m3? Dan zijn er ook rolcontainers beschikbaar die op een vaste frequentie geledigd kunnen worden.
Ideaal ook voor ondernemers in het MKB, andere bedrijven
zoals klusbedrijven, aannemers en bouwbedrijven zullen
sneller voor een wat grotere container kiezen.
Overigens beschikt Cubri op de vestiging in Schoonebeek
ook over een moderne milieustraat waar je als particulier
van maandag tot en met vrijdag alle soorten afval (behalve

asbest en gevaarlijke stoffen) kan deponeren. Voor meer
informatie hierover, neem dan een kijkje op de website
www.cubri.nl.
Ben je dus op zoek naar een container om je afval eenvoudig, snel en professioneel af te kunnen voeren? Bestel
deze dan eenvoudig op www.containerbestel.nl. Ben je
ondernemer en op zoek naar de juiste oplossing voor je
bedrijfsafval? Ook dan is Cubri er voor je, maak een afspraak met een van de vertegenwoordigers voor een kennismaking en analyse van je afvalstroom zodat jullie samen
tot een goede en milieubewuste oplossing zullen komen!
Cubri B.V.
Kanaalweg 14 | Schoonebeek
www.cubri.nl | www.containerbestel.nl
Email: info@cubri.nl
Tel: 0524 - 531817

24

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

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

25

Stuifzand Allerhande in Zuidwolde, de grootste
hobbywinkel van Nederland!
Door Miranda Wolters
Ontspannen bezig zijn in je vrije tijd kan op allerlei manieren en creatief bezig zijn met een hobby is voor veel
mensen de meest populaire manier van vrijetijdsbesteding. Er zijn ontelbaar veel verschillende creatieve hobby’s,
voorbeelden die waarschijnlijk iedereen wel kent zijn haken en breien, het zelf maken van kaarten en schilderen.
Mits het in de winkel niet de druk is worden deze gemaakt
terwijl je wacht. Daarnaast zijn er in de winkel ook allerlei
leuke bijzondere feestartikelen te vinden.
Haken, breien, Diamond Painting, Hobbydots en
nog veel meer
Haken en breien is op dit moment weer helemaal hip en
happening en dat dit zeker geen hobby voor alleen ouderen is blijkt wel uit het feit dat de Britse schoonspringer
Tom Daley tijdens de Olympische Spelen op de tribune
zat te breien en daarbij vertelde dat hij het niet alleen een
leuke maar vooral ook erg rustgevende bezigheid vond. In
de speciale wolhoek in de winkel vind je diverse brei en
haakgarens van verschillende merken van bijvoorbeeld
Lang Yarns, Durable, Smc en scheepjes.

Henk en Ina Stuifzand begonnen in oktober 1998 met
hun hobbywinkel, Stuifzand Allerhande, in Zuidwolde.
Het allereerste pand dat ze betrokken was slechts 45m2
groot en omdat er erg veel vraag naar hobbymaterialen en
allerhande zaken bleek te zijn verhuisden ze al snel naar
een wat groter winkelpand aan de Hoofdstraat in Zuidwolde. Inmiddels zijn ze ook daar al lang geleden uit hun
jasje gegroeid en is de winkel tegenwoordig te vinden aan
dezelfde Hoofdstraat maar nu op nummer 57. Stuifzand
Allerhande is met ruim 600m2 de grootste hobbywinkel
van Nederland en je vindt er, zoals de naam van de winkel
al zegt, niet alleen hobbymaterialen maar ook allerhande
andere zaken. Zo kun je er ook terecht voor zaken als stofzuigerzakken, is er de stomerij service van Meinen Stomerij
en is er de mogelijkheid om sleutels te laten maken.

Met Diamond Painting maak je een schilderij met gekleurde kristallen steentjes. Dit wordt ook wel borduren met
steentjes genoemd. Op het canvas staat het patroon duidelijke aangegeven zodat je goed kunt zien waar de steentjes
gelegd moeten worden, ontzettend leuk en gemakkelijk
om te doen en de uiteindelijke resultaten zijn prachtig om
te zien!
Speciaal voor iedereen die graag kaarten maakt is er ontzettend veel keuze in materialen om de mooiste creaties te
produceren. Zo is er een hele wand vol snij en embossing
mallen en vind je er diverse merken zoals Marianne design,
Joy Crafts, Studio Light, Precious Marieke, Yvonne Creations, Amy Design en Jeanine's art. Ook zijn er leuke Dot en
do pakketjes, dit zijn pakketjes om zelf mooie kaarten te
maken met Hobbydots. Hobbydots zijn kleine stickertjes
die je op een kaart plakt volgens een patroon.

Bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief kun je niet
alleen terecht voor materialen die je nodig bent voor de
hierboven omschreven hobby’s maar natuurlijk ook voor
vrijwel iedere andere creatieve bezigheid.
Van harte welkom in Zuidwolde
Je bent van harte welkom in de winkel, er is gratis parkeergelegenheid voor de deur en de winkel is toegankelijk met
rolstoel of rollator. Kijk voor leuke acties, aanbiedingen en
aankondigingen op de website www.stuifzandallerhande.
nl of op de Facebookpagina van Stuifzand Allerhande. En
ben je niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen?
Dan kun je de gewenste artikelen ook gemakkelijk online
bestellen bij hobby-koopjes.nl
Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief
Hoofdstraat 57 | 7921 AC Zuidwolde
Tel: 0528-371561
info@stuifzandallerhande.nl
www.stuifzandallerhande.nl
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Internationale belangstelling voor mozaïek uit Emmen
EMMEN - Wie in Zweden, Frankrijk of Brazilië een metershoge kikker, felgekleurde stoel
of ander bijzonder mozaïek-kunstwerk in tuin of binnenplaats ziet, heeft grote kans een
creatief object uit Emmen te hebben gezien.
Honderden creaties
Het werk is hoogstwaarschijnlijk een creatie
van Gea Braams-Geugies en Karel Braams.
Het echtpaar, met een atelier aan de Prinsenlaan, heeft onder de naam Geka-mozaïek de
afgelopen twintig jaar al honderden creaties
gemaakt. Bij mozaïek vormen gekleurde
tegels of glas samen een patroon of afbeelding. We kunnen het Emmer bedrijf gerust
een specialist noemen. Ze steken al ruim
twintig jaar vrijwel al hun tijd in deze uit de
hand gelopen hobby.
Gouden handjes
Dat de Emmenaren ‘gouden handjes’ hebben
blijkt wel uit de internationale belangstelling voor hun werk. Ook komen klanten van
heinde en verre naar Emmen: ‘Onlangs kwam
iemand speciaal vanuit Amsterdam langs
om een beeld te kopen. Die persoon had via
via van ons gehoord en wilde perse komen
kijken. Die 400 kilometer heen en terug had
hij er graag voor over’, aldus Karel Braams.
Verliefd op een beeld
Normaal gesproken reizen ze het land door
naar kunstmarkten en geven ze workshops,
maar in deze bijzondere tijden zijn ze meestal in hun atelier te vinden. Een bezoekje
aan het atelier is trouwens een uitstekende
remedie tegen een slecht humeur. De klant
wordt verwelkomd door kleurrijke mozaïeken dieren en voorwerpen in alle soorten en
maten. Zijg er even neer op het mozaïeken
fauteuil voor de ingang en neem de tijd om
de kunstwerken te bewonderen. Een ideaal

kado voor in de tuin, balkon of in de kamer.
De webshop is te vinden op
www.geka-mozaiek.nl.
Vlinderboom
Voor vrolijke felgekleurde kunstobjecten
is Geka dus het juiste adres, maar het echtpaar heeft meer in huis. De twee zijn buitengewoon trots op de door hen bedachte
vlinderboom, die op een begraafplaats in
Amersfoort dienst doet als grafmonument.
Aan de vleugels van deze boom kunnen
urnvlinders gehangen worden. ‘Het is een
hele verantwoordelijkheid als iemand vraagt
of je zoiets wilt maken. Het gaat toch om de
herinnering aan een dierbare. Dat geldt ook
voor de kleine herdenkingsvlinders. Het is
altijd weer dankbaar werk’, constateert Gea
Braams-Geugies. ‘Doordat alles met de hand
gemaakt wordt is elk product net even anders. Dat persoonlijke spreekt duidelijk aan
bij de mensen.’
Geheim van de smid
Kunstenaars houden normaal gesproken de
lippen stijf op elkaar als het gaat om het creatieve proces. Gea en Karel vertellen daarentegen graag aan iedereen die het weten
wil hoe ze te werk gaan en wat het knutselen
met dit materiaal nou zo mooi maakt. ‘Het is
niet alleen lekker creatief bezig zijn’, legt Gea
uit. Het is precisiewerk, dus concentratie is
vereist. Dat werkt heel erg ontspannend.’
Prinsenlaan 72 | Emmen | 0591 - 61 53 00
www.geka-mozaiek.nl
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In de zomer professionele foto’s laten maken, later verkopen!
Een huis kopen of verkopen? Bentum Dragtstra makelaars in Emmen
adviseert, begeleidt en regelt het zorgeloos en zonder stress voor je
Door Miranda Wolters
We horen er steeds over in het nieuws, de ‘gekte’ op de huizenmarkt is nog altijd niet voorbij. Verkoopprijzen blijven
stijgen en huizen die te koop worden aangeboden zijn in no-time verkocht. Veel mensen willen pas verkopen, als het
nieuwe huis gekocht is. Het is dan handig dat er alvast foto’s gemaakt zijn en dat het huis met letterlijk één druk op de
knop op Funda kan. Wil je je woning pas in het komende najaar of zelfs pas in de winter te verkopen dan is het nu juist
dé tijd om professionele foto’s voor de verkoop te laten maken, de zomertijd levert immers het mooiste beeld op. De
zomer is daarbij ook de ideale periode om de woning alvast helemaal ‘verkoopklaar’ te maken. Mocht dit je plan voor
na de zomer zijn dan neemt Bentum Dragtstra nu de kosten van het maken van de verkoopfoto’s op zich, scheelt weer
in de kosten en het levert je later alleen maar voordeel op!
Eigen voorwaarden voor verkoop bepalen
Een van de dingen die je volgens Lieke kunt doen als je
toch besluit om je woning te gaan verkopen is hierbij je
eigen voorwaarden voor de verkoop gaan scheppen. Een
mogelijkheid is om bij verkoop op te nemen dat je nog een
bepaalde periode in je oude woning kunt blijven wonen
zodat er voldoende tijd is voor de zoektocht naar de
nieuwe woning.
Kopers zijn tegenwoordig best bereid om een aantal maanden op de sleuteloverdracht te moeten wachten. “Soms is
het toch slimmer om eerst het huis te verkopen. Dat zorgt
ervoor dat men precies weet hoeveel overwaarde er is.”
licht Lieke toe. “Iedere verkoop is maatwerk, samen met
de klant bepalen we de voorwaarden en dat geeft rust en
duidelijkheid.”
Verkoopstrategie
Bentum Dragtstra makelaars helpen je een zo hoog
mogelijke prijs voor je woning te krijgen tegen zo goed
mogelijke voorwaarden. Daarbij is het belangrijk om voor
een strategie te kiezen die bij het huis past en waar je je
prettig bij voelt. “Strategie kan bijvoorbeeld zijn om zoveel
mogelijk bezichtigingen in korte tijd te plannen om zo het
maximale uit de verkoop van de woning te halen”, aldus
Lieke. “Wij zorgen er daarbij natuurlijk wel voor dat dit
voor de verkoper zo min mogelijk ‘overlast’ veroorzaakt.”

Bentum Dragtstra werkt altijd met vaste tarieven voor de
dienstverlening, zo weet je van tevoren altijd precies waar
je aan toe bent.
Wonen in het buitengebied
Lieke: “Op dit moment zijn vooral woningen in de buitendorpen rondom Emmen enorm populair omdat ontzettend
veel mensen op zoek zijn naar een woning met een ruime
tuin of in ieder geval veel ruimte rondom de woning. De
prijzen in de buitendorpen zijn erg sterk gestegen. Mocht
je dus in een van de dorpen rondom Emmen wonen en
overwegen om je woning te verkopen dan is nu het moment om contact op te nemen met Bentum Dragtstra.”
Ook aankoopmakelaar
Naast verkoopmakelaar zijn de makelaars bij Bentum
Dragtstra natuurlijk ook aankoopmakelaar. Lieke: “Door
onze jarenlange ervaring weten we hoe de makelaars in
de regio werken en we helpen onze klanten door voor hen
ook kritisch naar de woningen te kijken. De roze bril moet
soms even af, wij geven een eerlijk advies. Bovendien
werken we dagelijks in deze woningmarkt en zijn we goed
op de hoogte van de prijzen die nu betaald worden voor
woningen. Belangrijk is natuurlijk dat de klant uiteindelijk
een zo goed mogelijke koopovereenkomst sluit voor het
droomhuis.”

Actie: professionele verkoopfoto’s
Wil je je woning verkopen, kennismaken en nog meer te
weten komen over de werkwijze van de makelaars van
Bentum Dragtstra? Maak dan een afspraak, Lieke of een
van haar collega’s komt graag bij je langs voor een vrijblijvend gesprek.
Als je de afspraak inplant voor 30 september 2021 en je
besluit de woning met Bentum Dragtstra te gaan verkopen,
krijg je bovendien de foto’s cadeau!
Bentum Dragtstra makelaars
Sterrenkamp 1 b | Emmen | Tel: 0591 – 61 44 22
www.bentumdragtstra.nl | emmen@bentumdragtstra.nl
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“Steeds meer mensen weten ons te
vinden voor het glazenwassen”

KLAZIENAVEEN – Als jonge ondernemer heeft Milos uit Klazienaveen een
goede maar ook harde leerschool meegekregen van zijn vader waarin hard
werken een belangrijk onderdeel was! In 1994 heeft zijn vader het schoonmaakbedrijf opgezet en hielp Milos daar als kleine jonge al vaak mee om
een zakcentje te verdienen.
“Natuurlijk is het heel erg leuk om
met je vader op pad te gaan”, verteld
Milos, “maar ook een leerschool waar
hard gewerkt moest worden. Op latere leeftijd ben ik als vaste medewerker begonnen in het schoonmaakbedrijf van mijn vader. Helaas werd hij
enkele jaren later ongeneeslijk ziek
en is hij aan de gevolgen daarvan
overleden.

ten schoonmaakwerkzaamheden,
zoals: Glazenwassen (particulieren en
bedrijven), gevelreiniging, dakgoten
en windveren reinigen, dakreiniging,
impregneren, schoonspuiten van
uw terras en/of oprit, bouwschoon
opleveren van huizen en panden,
reinigen van huizen en panden, graffiti verwijderen en reinigen van zonnepanelen.

Vanaf dat moment heb ik het bedrijf
overgenomen. Sindsdien zijn wij
uitgegroeid tot een gezond en kwalitatief hoogwaardig schoonmaakbedrijf met een breed pakket aan
diensten op het gebied van alle soor-

Ook zijn wij naast al die werkzaamheden een toonaangevend bedrijf
in de agrarische sector. Kortom, wij
nemen met Opti reiniging & Service
al uw schoonmaakwerkzaamheden
uit handen voor een goede prijs/

kwaliteitsverhouding, zodat u daar
geen omkijken naar heeft! Service,
klantgerichtheid en kwaliteit zijn bij
ons vanzelfsprekende voorwaarden
waarbij ons bedrijf zich duidelijk onderscheidt van andere schoonmaakbedrijven.
Neemt u snel eens een kijkje op onze
Facebookpagina/optireiniging of
stuur ons een email naar:
info@optireiniging. nl en vraag
vrijblijvend een offerte aan of u kunt
ons telefonisch bereiken op nummer:
+31 (0) 591 232 569 of +31 (0)6
543 280 91. We zijn gevestigd op de
Oosterbracht 18 A in Emmen.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m
zaterdag van 8:00 tot 17:00 uur. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij
ons hoog in het vaandel”,aldus Milos
van Opti reiniging & Service.

