RegioMagazine
Dé reclamekrant van ondernemers
o
voor de inwoners van de gemeente Emmen

December 2020 | 1e jaargang, nr. 9

INCLUSIEF KERSTBIJLAGE MET KERST-LOGO-SPEL!

Adverteren?

Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Lieslot Adams van Ekoplaza, de biologische supermarkt
in Emmen: “2 jaar na de overname ben ik enorm blij en
trots op wat we allemaal hebben bereikt.”
Door Miranda Wolters
Volgende maand is het alweer 2 jaar
geleden dat Lieslot Adams de natuurwinkel aan de Wilhelminastraat in Emmen
overnam van de vorige eigenaar. Al snel
stapte ze over naar de Ekoplaza formule,
een landelijke keten van biologische
supermarkten waar je alles vindt op het
gebied van biologische voeding, persoonlijke verzorging en zelfs diervoeders.
“Samen werken aan een leukere en
groenere wereld is de missie van Ekoplaza en die sluit helemaal aan bij mijn
persoonlijke missie. Met de verkoop van
biologische producten wil ik mijn steentje
bijdragen aan een beter welzijn en goede
gezondheid voor iedereen én hun omgeving.” vertelt Lieslot. “Alles wat je in de
‘normale’ supermarkt vindt ligt bij ons
ook in de winkel waarbij we alle producten zoveel mogelijk lokaal inkopen.” Alle
producten zijn biologisch, er wordt bij de
productie geen gebruik gemaakt van pesticiden of chemicaliën en je vindt bij Ekoplaza
geen gemanipuleerde voeding of voeding
met toegevoegde synthetische E-nummers
en kleur- geur- en smaakstoffen. Dit maakt
dat biologische voeding qua smaak écht
veel puurder en lekkerder is.

Groei door uitbreiding
Met de overstap van natuurwinkel naar
Ekoplaza werd de winkel al een flink stuk
lichter en moderner en nodigde daardoor
ook veel nieuwe klanten uit om eens binnen
te komen lopen. Afgelopen september werd
de winkel grondig verbouwd en door het naastgelegen pand bij de bestaande winkel te
voegen nog een stuk groter. “Dit maakte het
voor ons mogelijk om het assortiment nog
verder uit te breiden, een mooie volgende
stap in de groei van Ekoplaza Emmen.” aldus
Lieslot. Het assortiment versproducten
is nog kleurrijker geworden en er is nog

meer keuze in zuivel, vleesvervangers en
diepvriesproducten. “Nieuw is ook de ‘versbak’.” vertelt Lieslot. “In de versbak vind je
dagelijks een uitgebreide keuze in kant-en
klaar maaltijden. Deze kun je in zowel de
pan, oven als magnetron opwarmen.” Door
alleen maar verse en gezonde ingrediënten
in de kant- en klaar maaltijden te gebruiken
is deze optie nog steeds een goede en gezonde keuze. De vernieuwde winkel is ruim
en overzichtelijk ingericht waardoor het nog
prettiger winkelen is geworden.
Lees verder op pagina 21!
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Twijfelt u aan uw gehoor? Hoorcentrum Hondsrug
in Emmen heeft hiervoor dé oplossing
Het is in februari alweer vijf jaar geleden dat Hein Oosterman zich als zelfstandig en onafhankelijk audicien
vestigde in Emmen onder de naam Hoorcentrum Hondsrug. Hij doet dit niet alleen vanuit zijn winkel aan de Van
Schaikweg 17, op de hoek met de Wilhelminastraat, maar
ook bij de mensen thuis. “De hoortest verzorg ik in Groningen en Drenthe (eventueel) ook bij de mensen thuis.
Ook de aanpassing kan ik bij de mensen thuis doen. Zo
kan ik rekening houden met de thuissituatie.”
Hein zelf is geboren en getogen in Emmen en zoon van de
vroeger in Emmen bekende eigenaar van Mulder’s Stoffenhuis. Na een carrière als musicus heeft hij zeven jaar geleden, na de opleiding tot zelfstandig audicien met succes
te hebben afgerond, de stap gezet om audicien te worden
en niet zonder succes blijkt achteraf. In de afgelopen jaren
is Hoorcentrum Hondsrug een vertrouwd en bekend adres
geworden in Emmen. Door zijn muzikale achtergrond en de
persoonlijke aanpak onderscheidt Hoorcentrum Hondsrug zich op een plezierige manier van de grote audicienketens.
Dat Hoorcentrum Hondsrug onafhankelijk is wil zeggen
dat u, in tegenstelling tot de vestigingen van de landelijke
ketens, vrij bent om te kiezen uit tientallen verschillende
merken hoortoestellen. Daarnaast helpt Hein u met de
vergoeding die u terugkrijgt van uw zorgverzekeraar of
eventuele teruggave van de belastingdienst. “Ik laat mij
niet beïnvloeden door wat de zorgverzekeraars mij voorschrijven. Ik vind voor mijn klanten de meest geschikte
en persoonlijke op maat gemaakte hoor oplossing. Deze
mogen ze vervolgens gratis en vrijblijvend uitproberen,
waarbij het mij niet uitmaakt hoelang ze hier over doen. Ik
wil voorkomen dat het hoortoestel in de keukenla belandt”. Hoortoestellen hebben de laatste jaren een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn tegenwoordig onopvallend te dragen achter het oor, maar ook in het oor of zelfs
in de gehoorgang. Onzichtbaar! Niemand ziet meer dat u

een hoortoestel draagt en u kunt weer horen wat u jaren
niet meer gehoord heeft.
Hoortoestellen zijn tegenwoordig mini-oorcomputers. Met
een natuurgetrouwe weergave van spraak en muziek. Hierdoor is men volgens Hein altijd verzekerd van een super
geluid. Ook in een rumoerige omgeving zorgen deze voor
een helder geluid. “De hoortoestellen van de nieuwste
generatie zijn een uitkomst voor iedereen die eigenlijk een
hoortoestel nodig heeft, maar geen opvallende apparaten
wil waarbij ze in sommige gevallen te bedienen zijn met
een app op uw smartphone”.
Niet alleen ouderen hebben last van gehoorverlies, ook
op relatief jonge leeftijd komen gehoorproblemen voor.
“Ik heb klanten in de leeftijd van 2 jaar tot 102 jaar oud.

Mijn doel is om klanten (weer) beter te laten horen zodat
ze weer plezier beleven in het luisteren en dat is de laatste
jaren gelukt. De klanten zijn mijn beste ambassadeurs”.
(Regiomagazine / Martin Zaagman)

Hoorcentrum Hondsrug
Van Schaikweg 17 | 7811 KH Emmen.
Tel. (0591) 85 89 89 | info@hoorcentrumhondsrug.nl
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Metamorfose voor McDonald’s in Emmen
Door Miranda Wolters
De verbouwing van het McDonald’s restaurant in Emmen
stond al enige tijd op de planning en kon een paar weken
geleden, ondanks de coronacrisis, gelukkig van start
gaan. Het gehele interieur en het terras ondergingen een
complete metamorfose, tientallen vakmensen werkten
keihard om alles op tijd klaar te krijgen zodat het restaurant afgelopen 12 december weer ‘geopend’ kon worden.
Een hele grote feestelijke opening kon het vanwege het
coronavirus niet worden, de zitplaatsen in het restaurant mogen immers nog niet worden gebruikt vanwege
de beperkingen. Wel is de McDrive weer open en is
het restaurant toegankelijk voor het afhalen en mag er
gebruik gemaakt worden van het toilet. Het hele interieur
is compleet veranderd, de keuken is deels vernieuwd en
zelfs boven het plafond zijn er verschillende aanpassingen
gedaan, zo is het hele aircosysteem ook aangepakt. De
hele verbouwing heeft zo’n 6 weken geduurd waarbij de
McDrive slechts 2 van de 6 weken ook moest sluiten.
“Qua concept hebben we voor het restaurant gekozen
voor Wood & Stone.” vertelt Reinier Hiddink, franchisenemer van het restaurant. “Datzelfde concept hebben we
ook toegepast in ons restaurant in Meppel
en het is een concept waarbij natuurlijke
materialen zoals hout en steen domineren.
Het hele restaurant oogt daardoor een stuk
knusser en qua materialen zijn hout en
steen natuurlijk materialen die heel goed
bij McDonald’s en Drenthe passen!” Reinier
is sinds 24 jaar franchisenemer in Emmen,
hij nam het restaurant destijds 2 jaar na de
opening van de toenmalige franchisenemer over. “In al die jaren is dit nu onze 4e
grote verbouwing geweest. 2 keer eerder
werd het restaurant vergroot, 1 keer werd
de keuken compleet vernieuwd en 1 keer
hebben we de McDrive aangepakt. Ook nu
was het weer een gigantische klus, ik ben
blij dat het achter de rug is en dankzij al die

vakmensen die zo keihard werkten is het allemaal gelukt.”
aldus Reinier. Het restaurant beschikt na de grote verbouwing over in totaal 237 zitplaatsen.
McCafé
Helemaal nieuw in Emmen is het zogenaamde McCafé.
McCafé van McDonald’s biedt een ruim assortiment in verschillende koffiespecialiteiten met bijbehorende lekkernijen. Denk aan espresso’s, cappuccino, een latte macchiato
maar ook aan een flat white of verse muntthee. Met daarbij
een heerlijk stuk cheesecake, een chocolate brownie, een
verse croissant of lekkere macarons. Kom je ook snel een
keertje langs?
McDonald’s Emmen
Hoenderkamp 1 | 7812 VZ Emmen
Telefoon: 0591-649000 | www.mcdonalds.com
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Elektromotoren in Emmen, specialist op het
gebied van aandrijvingen
Elektromotoren Emmen is specialist op het gebied van
elektromotoren voor de grote industrie. Elektromotoren
drijven de machinerie zoals transportbanden, generatoren, pompen en ventilatoren en tandwielkasten aan.
Elektromotoren Emmen levert, onderhoudt en reviseert
deze. Ook is er een vestiging in Delfzijl, de dienstverlening daar richt zich voornamelijk op bedrijven die zich op
het chemiepark en in de Eemshaven bevinden.
Hendrikus Velzing en Rob Doornbos zijn de eigenaren van
het bedrijf, beide zijn ze op allerlei verschillende manieren
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en dus zijn ze ook beide regelmatig op de werkvloer
te vinden. “Ik ga zelfs nog wel eens mee naar een klant. Als
er een storing of probleem bij een klant ontstaat dan willen
we dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen omdat stilstand
van machinerie in de industrie nu eenmaal geld kost voor
de ondernemer.” vertelt Rob. Grote klanten van Elektromotoren Emmen zijn onder andere DSM, Siemens, Gasunie,
Avebe, Friesland Campina en Teijn en Prysmian.
Om stilstand van machines zoveel mogelijk te voorkomen is goed en regelmatig onderhoud van groot belang.
Daarnaast zorgen slecht draaiende of versleten lagers in
machines en ophoping van stof in ventilatoren voor serieus brandgevaar in fabrieken. ”Eigenlijk kun je dit vergelijken met ophoping van stof in een wasdroger of ventilator
in een woning.” legt Rob uit. “Uiteindelijk zal de motor
vastlopen en in het slechtste geval breekt er dan brand
uit.” Onderhoud of revisie van elektromotoren vindt zoveel
mogelijk op locatie plaats, de monteurs van Elektromotoren Emmen zijn hiervoor dagelijks onderweg. Een gecertificeerd trillingsanalist voert met behulp van een motion
amplification camera regelmatig zogenaamde ‘conditiemetingen’ uit. Dit zijn metingen waarbij de conditie van
de lagers en tandwielen van de elektromotoren gemeten
wordt. Deze conditiemetingen zorgen ervoor dat onderdelen op tijd vervangen worden. In Delfzijl en de Eemshaven

worden ook elektromotoren in de scheepvaart geleverd,
onderhouden en gerepareerd. In de scheepvaart gaat het
dan bijvoorbeeld om de aandrijving van de schroefmotoren die gebruikt worden om het schip van links naar rechts
te laten manoeuvreren of om de generator die voor de
stroomvoorziening op het schip zorgt. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat de grootte van elektromotoren
enorm kan variëren, van klein naar onvoorstelbaar groot.
“We hebben weleens een motor gerepareerd die zo groot
was als de gemiddelde Nederlandse woonkamer.” aldus
Rob. Elektromotoren zien er overigens niet altijd grijs en
saai uit.
Elektromotoren Emmen levert ook elektromotoren en pompen die voorzien zijn van een leuke vrolijke kleur. Kleur
brengt levendigheid en vrolijkheid in de werkomgeving

en daarnaast kan men aan de kleur van de motor of pomp
gemakkelijk zien in welk jaar deze is gereviseerd.
Zowel Hendrikus als Rob gaan iedere dag met ontzettend
veel plezier naar hun werk en het werken in deze branche
verveelt nog steeds niet. Geen situatie is hetzelfde en het
vinden voor de beste oplossing voor een klant is en blijft
nog altijd een uitdaging. Wilt u meer weten over Elektromotoren Emmen en Delfzijl? Neem dan zeker eens een
kijkje op de website van het bedrijf, www.elektromotorenemmen.nl
Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13 | Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
www.elektromotorenemmen.nl
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Van Boven Emmen nu ook CarProf
Van Boven Emmen sluit zich aan bij de landelijke garageformule
CarProf. Mede-eigenaar Rosilde van Boven: “We zijn al 40 jaar Suzuki dealer en ruim 10 jaar Nissan specialist. Met CarProf maken
wij kenbaar dat alle merken auto’s bij ons op het juiste adres zijn
voor onderhoud, APK, reparatie en schadeherstel. Wij geven zelfs
twee jaar garantie!”
Voor alle automerken
De opgeleide autotechnici beschikken over data van alle automerken. Met de juiste apparatuur kunnen zij hun vakmanschap optimaal uitvoeren. Van Boven Emmen is daarmee sterk in elk merk. Bij
een onderhoudsbeurt geeft het autobedrijf één jaar gratis Europese
pechhulp cadeau. En de Service Card wordt gratis met een jaar verlengd na een onderhoudsbeurt. "Daarbovenop geven we nog een
garantie van twee jaar op reparaties en arbeidsloon.”
Bekend gezicht
Het familiebedrijf is in 1946 opgericht en zit sinds 1971 in Emmen.
Inmiddels wordt het autobedrijf gerund door de derde generatie
Van Boven. “Mijn broer Raymon en ik zijn hier opgegroeid en zetten
ons elke dag vol passie en plezier in voor auto’s en tevreden klanten." Het autobedrijf heeft een team van vijf monteurs, waarvan
twee 40 jaar in dienst zijn. “Bij ons treffen klanten vaste gezichten.
We kennen onze klanten en gaan voor de beste serviceverlening."
Geen verrassingen
“Wat ons autobedrijf nog meer typeert? Onze openheid. We maken
vooraf duidelijke afspraken, zodat er achteraf geen verrassingen

CarProf
CarProf is een garageformule van Alliance Automotive Group en verbindt universele
autobedrijven met elkaar onder één landelijke paraplu. Alle automerken van alle
leeftijden zijn welkom bij CarProf. Klanten kunnen rekenen op de hoogste service
voor een betere prijs, met behoud van fabrieksgarantie. Onze vakkundige monteurs
werken met moderne uitleesapparatuur, de juiste technische informatie en A-merkonderdelen. Klanten krijgen vooraf heldere offertes en naderhand uitleg over het
werk dat aan de auto is uitgevoerd. Naast de standaard garantie van 24 maanden op
onderdelen en arbeidsloon biedt een CarProf autobedrijf ook een voordelige 24/7
internationale pechhulp. Een aantal vestigingen biedt daarnaast services als Private
Lease, Kentekenloket en elektrische laadpalen. Voor meer informatie over CarProf:
www.carprofworden.nl
Over Alliance Automotive Group Benelux
Alliance Automotive Group Benelux is actief in de distributie en verkoop van aftermarket onderdelen, accessoires, gereedschappen, banden en marketing concepten.
Het bedrijf kent diverse dochters en formules: de netwerken van Staadegaard-TC,
Dabeko en Brezan. Via het netwerk worden duizenden garagisten in Nederland en
België dagelijks van onderdelen en ondersteuning voorzien. Alliance Automotive
Group Benelux bedient tevens ruim 60 onafhankelijke grossiers in Nederland via
Alliance Automotive Trading. Alliance Automotive Group Benelux biedt werk aan
ongeveer 1.700 medewerkers. Alliance Automotive Group Benelux is een onderdeel
van Alliance Automotive Group (Europa). Voor nadere informatie: www.allianceautomotivegroupbenelux.nl

zijn. We bellen de klant op voor overleg en geven duidelijk uitleg
bij mankementen. Kijkend naar onze vaste klantenkring, met zelfs
verschillende generaties binnen één familie, wordt dit gewaardeerd.”
Autoworld van Boven is te vinden aan de Phileas Foggstraat 10 in
Emmen. www.van-boven.nl 0591-618128
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Leico Koffie en Koffieservice Moes, 2 koffiespecialisten
samen onder 1 dak in Emmer-Compascuum

Door Miranda Wolters
Wist u dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 260 liter
koffie per persoon drinkt? Daarmee zijn we de grootste
koffieleuten ter wereld! Erik van der Lei van Leico Koffie
en Patrick Moes van Moes Koffieservice hebben daarom
de handen inééngeslagen om er samen voor te zorgen
dat u, zowel thuis als in uw bedrijf, altijd een lekkere kop
koffie kunt drinken.
Erik biedt met Leico Koffie nieuwe koffiemachines aan van
het merk Nivona maar verkoopt ook kwalitatief goede jong
gebruikte koffiemachines aan van dit merk én van het merk
Jura. Daarbij horen natuurlijk ook de reinigingsmiddelen
voor de machines en verschillende soorten koffiebonen.
Patrick houdt zich met Moes Koffieservice bezig met het
onderhouden en repareren van koffiemachines en op deze
manier vullen ze elkaar perfect aan. Sinds enige tijd zijn
de dan ook in hetzelfde pand aan het Oosterdiep w.z. 9 in
Emmer-Compascuum te vinden.
Leico Koffie
“Ik ben dealer van het merk Nivona en daarnaast heb ik
specifiek gekozen voor het leveren van jong gebruikte koffiemachines van de merken Jura en Nivona gekozen vanwege de hoge kwaliteit en goede naam van deze merken.
Goede kwaliteit betekent dat de machines lang meegaan
maar dat er als je ze nieuw aanschaft ook een behoorlijk
prijskaartje aan hangt. De jong gebruikte machines die ik
verkoop kosten vaak nog een fractie van die nieuwprijs
maar zijn verder nog helemaal prima in orde en zetten
dus ook nog gewoon steeds de lekkerste koffie.” aldus
Erik. Leico Koffie levert de machines in heel Nederland
en de collectie wisselt regelmatig. Qua modellen varieert
het aanbod van de meest eenvoudige modellen tot de
meest luxe Jura die er te krijgen is. Deze beschikt dan over
voorinstellingen voor het zetten van allerlei verschillende
koffiespecialiteiten zoals een cappuccino, latte of een
heerlijke espresso. Heeft u een Nivona of Jura koffiemachine en wilt u deze graag inruilen dan kan dat natuurlijk ook.
Leico Koffie levert de machines aan zowel particulieren
als (kleine) bedrijven. Een goede en lekkere kop koffie kan
natuurlijk alleen gezet worden met een kwalitatief goede
koffieboon. Reden waarom Leico Koffie ruime keuze in verschillende koffiebonen biedt want dit hoort er dan natuur-

lijk ook bij. De koffie is ook in de webshop te bestellen. Zo
zijn er bijvoorbeeld de Drentse boontjes, samengesteld uit
langsoam gebrande bonen uit Colombia, Costa Rica, Brazilië en Vietnam. De Drentse boonties zijn gewoon lekkere
koffiebonen zonder franje, maar puur zoals Drentse koffie
bedoeld is. Deze koffie is op ambachtelijke wijze gebrand.
“Daarnaast importeer ik ook zelf koffiebonen vanuit vanuit
Italië zoals de Gran Riserva, samengesteld uit bonen uit
Midden-Amerika, Afrika en Indonesië. Koffie met een rijke
body en een afgenomen zuurgraad. Met een vulkanisch
temperament getemd door een lichte chocolade smaak.”
Koffieservice Moes
Goed onderhoud aan uw koffiemachine zorgt ervoor dat
deze langer meegaat. Een jaarlijkse servicebeurt voorkomt
daarnaast lekkage en een slechte koffiesmaak. “Tijdens
zo’n onderhoudsbeurt haal ik de machine uit elkaar en kijk
ik alles na. De O-ringen en ventielen worden gecheckt en
vervangen en ook wordt het maalwerk nagekeken en opnieuw ingesteld zodat de machine daarna weer helemaal
tiptop in orde is.” legt Patrick uit.
Een kapot apparaat kan in
principe altijd gerepareerd
worden waarbij Patrick
samen met u natuurlijk altijd
even na zal gaan of de kosten hiervoor in verhouding
zijn met de aanschafprijs en
leeftijd van de machine. Het
is sowieso altijd gebruikelijk
dat Patrick het probleem
van de machine eerst
onderzoekt en u even op
de hoogte brengt van de te
verwachten reparatiekosten.
“Reparaties worden altijd
zo snel mogelijk uitgevoerd
en ik repareer machines van
alle voorkomende merken
maar ben gespecialiseerd in
het onderhouden en repareren van de merken Jura,
Nivona, Gaggia, Saeco, Siemens, Bosch, Rheavandors,

Animo en nog een aantal andere. Waarbij het overigens
niet uitmaakt of het om een inbouwmachine gaat of niet.
Onderdelen van de merken Jura en Nivona heb ik vrijwel
altijd op voorraad, voor de andere merken moeten deze
soms besteld worden.” Ook storingen in het apparaat kan
Patrick voor u verhelpen.
Leico Koffie en Koffieservice Moes hebben beide hun eigen
website waarop u meer informatie kunt vinden. Wanneer
de winkel gesloten is kunt u Patrick voor onderhoud of
reparatie aan uw koffiemachine ook bereiken op zijn eigen
06-nummer. U bent van harte welkom in de winkel aan het
Oosterdiep w.z. 9, de koffie staat natuurlijk voor u klaar!
Leico Koffie en Koffieservice Moes
Oosterdiep w.z. 9
Emmer-Compascuum
Tel. Leico Koffie: 0591 – 353111
Tel. Koffieservice Moes: 06 – 152 87 879
www.leico.nl | info@leico.nl
www.koffieservicemoes.nl | info@koffieservicemoes.nl
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Kloppenburg Bodyfashion in Emmer-Compascuum is dé speciaalzaak in de
regio op het gebied van ondermode, lingerie, nachtmode en zwemkleding
Het winkelpand aan de Runde Noordzijde 95 is al ruim
100 jaar oud en in al die jaren hebben veel verschillende
winkeliers hun waar er mogen verkopen. Zo is het al een
kruidenierszaak geweest en werden er al kinderwagens
verkocht. Oma begon de textielzaak 55 jaar geleden in
het ernaast gelegen pand en sinds 40 jaar is de winkel
gevestigd in het huidige pand en hebben Geert Kloppenburg en zijn vrouw Roelie de zaak, samen met hun
dochter Sandra Kloppenburg.
Was de winkel tot een aantal jaren terug in de regio bekend onder de naam ‘Kloppenburgs Textiel’, inmiddels is
deze veranderd in Kloppenburg Bodyfashion. “Dat heeft
te maken met het feit dat we ons op een bepaald moment
gingen specialiseren op het gebied van ondermode, lingerie en nachtmode.” legt Sandra uit. U vindt er ondermode,
lingerie, nachtkleding en zwemkleding. Qua ondermode
gaat het dan om ondergoed voor zowel dames, heren als
kinderen en in de nachtmode zijn er bijvoorbeeld ook nog
steeds mooie pyjama’s voor heren verkrijgbaar. “Onze
klanten komen vanuit de hele regio, niet alleen vanwege
het feit dat we een breed scala aan A-merken bodyfashion
verkopen, maar ook vanwege het feit dat bijvoorbeeld
een kwalitatief goede herenpyjama, slip, of boxershort
tegenwoordig niet meer op heel veel plekken te verkrijgen
is.” vult Sandra aan. Wat merken betreft vindt u bij Kloppenburg Bodyfashion bekende ‘oude’ merken zoals Sloggi
en Ten Cate, lingerie van Prima Donna, MEY, Marie Jo, Anita,
Chantelle en Passionata. Veel sterke merken naast elkaar,
ieder met zijn eigen sterke punten en daarmee biedt Kloppenburg Bodyfashion dus voor iedere buste een geschikte
BH.
Ontwikkelingen in de ondermode en lingerie
De afgelopen jaren vonden er op het gebied van ondermode en lingerie best een aantal veranderingen plaats.
Volgens Sandra en haar ouders vond er een grote verandering plaats nadat de string geïntroduceerd werd. Tot
dan toe was ondermode vooral functioneel maar vanaf dat
moment werd het meer en meer een modeartikel. “Mijn

vader hoefde vroeger alleen maar aan een klant te vragen
of ze een huidkleurige, een zwarte of een witte BH wilde,
dat is tegenwoordig wel anders met alle leuke printjes en
kant in de lingerie.” lacht Sandra. De trend van nu is dan
ook dat kant mag, de BH niet meer persé glad hoeft te zijn
omdat het kant van tegenwoordig zo fijn is dat ook dit niet
tekent in kleding. Broekjes worden seamless, dus zonder
naden, met een laser in één stuk uit de stof geknipt. Op
deze manier gaat de stof ook niet rafelen en deze techniek
zorgt voor een ongelooflijk fijn draagcomfort. Verschillende merken passen deze techniek al toe waarbij MEY
overigens één van de weinige merken is, die deze broekjes
ook in katoen levert, veel andere broekjes zijn gemaakt van
microfiber met of zonder elastisch kant. Hip en erg gewild
zijn op dit moment de zogenaamde bralette’s. Een bralette
is een top die lijkt op een BH maar waarbij alleen zachte
materialen gebruikt zijn zodat je deze bijna niet voelt
zitten. Zonder beugels en met zachte bandjes en eventueel voorgevormd. “Vooral nu vrouwen veel thuiswerken
zien we dat de behoefte aan comfortabele ondermode
toegenomen is en de bralette niet meer alleen door jonge
meiden gedragen wordt.” aldus Sandra.
Daywear, nachtmode en zwemkleding
Kloppenburg Bodyfashion is een van de weinige speciaalzaken in de regio met een ontzettend grote collectie
nachtmode en homewear. Het vele thuiswerken vanwege
corona heeft ervoor gezorgd dat vooral huispakken dit
jaar veel gedragen worden. Sandra: “De grens tussen
homewear en nachtmode en mode die je overdag draagt
is een beetje vervaagd de afgelopen tijd, we doen tegenwoordig ook rustig de deur open in een mooi huispak.”
Zowel in de ondermode, de lingerie, als in de nachtmode
en homewear wisselen de collecties regelmatig en niet
meer alleen in de zomer en winter. We kunnen wel stellen
dat er iedere maand wel een merk is dat weer iets nieuws
brengt. Natuurlijk mag ook de badmode niet ontbreken in
het assortiment van Kloppenburg Bodyfashion. Zowel op
het gebied van badpakken als bikini’s is er ontzettend veel
keuze, zowel voor de recreatieve als sportieve zwemmer.
Bikini’s worden tegenwoordig vaak als mix & match ver-

kocht en zijn net als de badpakken het hele jaar door, voor
zowel grote als kleine maten, in de meest mooie prints en
modellen verkrijgbaar.
Kloppenburgs’ service
Kloppenburg Bodyfashion is een speciaalzaak op het gebied van ondermode, lingerie, nachtmode én zwemkleding
en kopen in de winkel betekent dat u ervan uit mag gaan
dat u met kwaliteit én een goed passend kledingstuk naar
huis gaat. Gaat u liever de deur niet uit? Geen probleem, u
kunt dan ook even bellen en uw wensen doorgeven. Sandra of haar ouders komen dan graag even bij u langs zodat
u thuis op uw gemak iets naar uw wens uit kunt zoeken.
Service die hoort bij een speciaalzaak als dat van Kloppenburg Bodyfashion.
De bekende grote opruiming, met kortingen op vrijwel het
hele assortiment - die al 40 jaar lang twee keer per jaar
plaatsvindt- is deze week weer van start gegaan !
Kloppenburg Bodyfashion
Runde Noordzijde 95 | Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 351 798
Facebook: www.facebook.com/kloppenburgbodyfashion
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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.’
Geka Mozaïek | Prinsenlaan 72 | 7822 GJ Emmen | Telefoon: 0591 615 300
www.geka-mozaiek.nl
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EMFysio in Emmen groeit
uit tot Fysiotherapie
Gezondheidscentrum
dankzij uitbreiding van
specialisaties

Door Miranda Wolters
Maurice van der Scheer, fysiotherapeut en eigenaar van EMFysio aan de Westerbracht
18 in Emmen had bij de start van zijn praktijk 8 jaar geleden al een duidelijke visie en
missie. Inmiddels groeit EMFysio uit tot een fysiotherapeutisch gezondheidscentrum
dankzij onder andere de samenwerking met fysiotherapeut Björn Stricker, een podoloog en de orthopeed die regelmatig in de praktijk aanwezig is.
Het team bestaat verder uit fysiotherapeuten René, Mervin, Simon en praktijkondersteuner Saskia. “Ondanks de flinke groei vanaf het moment dat de praktijk openging zijn we
nog steeds een kleinschalige praktijk en willen we dat ook blijven.” vertelt Maurice. “Zo
blijven de lijnen kort en is er voor iedere patiënt altijd voldoende tijd en aandacht.”
Björn Stricker, Podoloog en Orthopeed
EMFysio was al een allround fysiotherapiepraktijk waar patiënten met allerlei uiteenlopende klachten snel behandeld konden worden maar door de samenwerking met Björn
Stricker, de podoloog en de orthopeed uit te breiden haalt EMFysio nog meer kennis en
ervaring in huis. Björn is net als Mervin en Simon specialist op het gebied van blessures
bij topsporters maar dan vooral voor wat betreft bijvoorbeeld de volleyballers. “Iedere
sport brengt weer zijn eigen verschillende soorten blessures met zich mee en de diensten
van Björn zijn daarom een mooie aanvulling.” aldus Maurice. De podoloog is gespecialiseerd op het gebied van het onderzoeken en behandelen van voeten en kan u helpen
als u klachten aan uw voeten heeft maar ook wanneer er elders in het lichaam klachten
ontstaan die met uw voeten te maken kunnen hebben. De podoloog meet bijvoorbeeld
ook steunzolen aan op advies van de fysiotherapeuten van EMFysio. Ook zal de orthopeed
regelmatig in de praktijk van EMFysio te vinden zijn, niet alleen voor de controles van
patiënten die hij zelf geopereerd heeft maar ook om de fysiotherapeuten te ondersteunen
en van advies te kunnen zijn bij de behandeling van verschillende klachten.
Meer blessures tijdens de coronacrisis
“Sinds de uitbraak van het coronavirus zien we helaas een toename van zowel sportblessures als klachten bij mensen die de afgelopen tijd veel thuiswerkten.” vertelt Maurice. Bij
de sporters gaat het dan vooral om blessures die ontstaan door onregelmatig training of
door een gebrek aan goede begeleiding tijdens die trainingen. “Veel thuiswerkers hebben
de afgelopen maanden veel aan de keukentafel gewerkt en beschikten dus niet over een
goed bureau met een verantwoorde bureaustoel. Daardoor zie je dat men een totaal verkeerde werkhouding heeft aangehouden waardoor veel nek- en schouderklachten en zelfs
tennisellebogen ontstaan zijn.” Met 3 á 4 behandelingen en een aantal goede adviezen
voor een betere werkplek zijn deze klachten over het algemeen gelukkig redelijk snel te
verhelpen. Twijfelt u ook over uw werkplek en uw werkhouding? Laat uw partner of huisgenoot dan even een foto van u maken terwijl u zit te werken, alleen al aan de hand van
deze foto’s kan de fysiotherapeut van EMFysio u al een aantal tips en adviezen geven.
Richtlijnen coronavirus
Ook in deze periode is de praktijk gewoon geopend voor de verschillende behandelingen die allemaal met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd worden.
U wordt vanzelfsprekend gevraagd een mondkapje te dragen zodra u de praktijk binnenkomt en u zult aan de deur gescreend worden. Als u klachten heeft die met het coronavirus te maken zouden kunnen hebben wordt u verzocht thuis te blijven en in de praktijk is
een looproute aangegeven zodat er voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.
Neem bij klachten of vragen telefonisch of per email contact op met EMFysio, de praktijk
is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 22.00 uur en op zaterdag alleen op afspraak.
EMFysio Emmen
praktijk voor fysiotherapie | Westerbracht 18 | Emmen
Tel: 06-52332166 | Email: info@emfysio.nl | www.emfysio.nl
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Lieslot Adams van Ekoplaza, de biologische supermarkt
in Emmen: “2 jaar na de overname ben ik enorm blij en
trots op wat we allemaal hebben bereikt.”
Door Miranda Wolters
Volgende maand is het alweer 2 jaar
geleden dat Lieslot Adams de natuurwinkel aan de Wilhelminastraat in Emmen
overnam van de vorige eigenaar. Al snel
stapte ze over naar de Ekoplaza formule,
een landelijke keten van biologische
supermarkten waar je alles vindt op het
gebied van biologische voeding, persoonlijke verzorging en zelfs diervoeders.
“Samen werken aan een leukere en groenere wereld is de missie van Ekoplaza en
die sluit helemaal aan bij mijn persoonlijke
missie. Met de verkoop van biologische
producten wil ik mijn steentje bijdragen
aan een beter welzijn en goede gezondheid voor iedereen én hun omgeving.”
vertelt Lieslot. “Alles wat je in de ‘normale’
supermarkt vindt ligt bij ons ook in de
winkel waarbij we alle producten zoveel
mogelijk lokaal inkopen.” Alle producten
zijn biologisch, er wordt bij de productie
geen gebruik gemaakt van pesticiden of
chemicaliën en je vindt bij Ekoplaza geen
gemanipuleerde voeding of voeding met
toegevoegde synthetische E-nummers en
kleur- geur- en smaakstoffen. Dit maakt dat
biologische voeding qua smaak écht veel
puurder en lekkerder is.
Groei door uitbreiding
Met de overstap van natuurwinkel naar
Ekoplaza werd de winkel al een flink stuk
lichter en moderner en nodigde daardoor
ook veel nieuwe klanten uit om eens binnen te komen lopen. Afgelopen september
werd de winkel grondig verbouwd en door het naastgelegen pand bij de bestaande winkel te voegen nog een stuk
groter. “Dit maakte het voor ons mogelijk om het assortiment nog verder uit te breiden, een mooie volgende stap in
de groei van Ekoplaza Emmen.” aldus Lieslot. Het assortiment versproducten is nog kleurrijker geworden en er is
nog meer keuze in zuivel, vleesvervangers en diepvriesproducten. “Nieuw is ook de ‘versbak’.” vertelt Lieslot. “In de
versbak vind je dagelijks een uitgebreide keuze in kant-en
klaar maaltijden. Deze kun je in zowel de pan, oven als
magnetron opwarmen.” Door alleen maar verse en gezonde
ingrediënten in de kant- en klaar maaltijden te gebruiken
is deze optie nog steeds een goede en gezonde keuze. De
vernieuwde winkel is ruim en overzichtelijk ingericht waardoor het nog prettiger winkelen is geworden.
Groente, fruit en brood
Op de groente- en fruitafdeling vind je producten die
afkomstig zijn van bedrijven dichtbij huis. Niet alleen veel
smaakvoller vanwege het feit dat ze biologisch geteeld zijn
maar ook een stuk beter voor onze leefomgeving doordat
er bijvoorbeeld geen lange transporten nodig geweest zijn

om ze in de winkel te krijgen. Rond de feestdagen zijn er
ook nog eens veel speciale fruit- en groentesoorten te verkrijgen voor het bereiden van bijvoorbeeld een feestelijk
kerstdiner. Op de broodafdeling is er keuze uit verschillende soorten brood, gebak en koek. Zelfs een lekker afbakbroodje voor het kerstontbijt en in de koeling er vlak naast
vind je dan allerlei lekkere kaasjes en (vegan) smeersels
voor op het broodje.
Vlees en vegan producten
Biologisch vlees mag ook niet ontbreken in het assortiment. Dit biologische vlees is afkomstig van koeien,
varkens of schapen die in een groot Nederlands natuurgebied leven en grazen. Het vlees van deze dieren krijgt door
het grazen van de gewassen en kruiden in dat natuurgebied een unieke smaak. Wil je voor kerst een heerlijke rollade of hele kip in de oven bereiden? Geen probleem, ook
dat ligt bij Ekoplaza in de koeling of diepvries. Tot slot zijn
de unieke biologische wijnen het vermelden waard. De zijn
laag in het nitriet gehalte, het ingrediënt dat vaak bestempeld wordt als hét ingrediënt dat hoofdpijn veroorzaakt.
Lieslot: “De druif bevat van nature ook al nitriet en dat
maakt het toevoegen van veel nitriet helemaal niet nodig.”

Alle wijnen zijn daarnaast veganistisch geklaard. Drink je
tijdens het kerstdiner of borrel op oudejaarsavond liever
een (gluten) vrij biertje dan is dat natuurlijk ook een mogelijkheid.
“Trots op wat we bereikt hebben.”
Nu, na 2 jaar, bestaat het team van Ekoplaza Emmen uit in
totaal 14 medewerkers en heeft de supermarkt bewezen
aan de groeiende vraag naar biologische producten te
voldoen. Mensen waren zich de laatste tijd al bewuster
van wat ze eten en het feit dat biologische voeding veel
gezondheidsvoordelen op kan leveren en dat bewustzijn
is sinds de uitbraak van het coronavirus alleen maar groter
geworden. “Ik ben dan ook enorm blij dat we met onze
mooie supermarkt aan de vraag en behoefte van de klant
kunnen voldoen en daarnaast enorm trots op wat ik, samen
met het hele team, de afgelopen 2 jaar bereikt heb!” aldus
Lieslot.
Ekoplaza Emmen
Wilhelminastraat 50A | Emmen
Tel: 0591 - 649 770 | www.ekoplaza.nl
Facebook: www.facebook.com/Ekoplazaemmen
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Kinderen, het was je
allergrootste wens!
andere mensen prikken in je rug. Je voelt hun
afkeuring. Je schaamt je rot en voelt je enorm
ongemakkelijk. Het huilen staat je nader dan het
lachen, het liefst zou je door de grond zakken.
Op van de zenuwen winkel je verder. Je voelt je
helemaal leeggezogen. Al je energie is op.
Het leek je zo leuk. Twee kinderen. Zo hebben
ze altijd iemand om mee te spelen. Want met
zijn tweeën is het toch zoveel leuker. Maar
helaas, niets is minder waar. Je oudste is jaloers
op de jongste. Hij pakt zijn speelgoed af. En als
je niet goed oplet, dan slaat of duwt hij ook nog.
Je kan het niet uitstaan. Boos word je ervan. Er
is de hele dage ruzie en je voelt je meer een
politieagent. Het enige moment dat ze vredig
naast elkaar kunnen zitten is op de bank voor
Als opvoeden soms wat zwaar voelt, kijk ik graag met je mee!
de tv. Je wilt dit eigenlijk niet, maar je bent er zo
zat van.
Je wilt alleen maar heel even rust!
Als kind droomde je er al van. Moeder worden. Je zag het
helemaal voor je, een grote keukentafel. Kopjes thee, samen spelletjes spelen, fijne gezinsvakanties. Moeder ben Hoe zou het voor je zijn, als jij weer kunt genieten van het
je geworden, maar het is allesbehalve gezellig. Je doet zo opvoeden. Dat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Dat
je best, maar niks lijkt te werken. Bij alles wat je doet of
als je naar je kind kijkt, je weer vlinders in je buik voelt, in
zegt lijkt het alleen maar erger te worden. Je voelt je zo
plaats van een baksteen. Dat kan!
machteloos, dit moet anders, maar hoe?
Paulien Többen is opvoed- en kindercoach van 2 tot 12
Je moet naar de supermarkt. Liever ga je niet, want je weet
jaar. Vragen waar ouders mee komen zijn onder andere:
wat er staat te gebeuren. Voor dat jullie weg gaan loopt de
ik ben twee en zeg nee, peuterpubertijd, niet luisteren,
spanning al bij je op. Je wilt je kindje voor in het winkelbrutaal gedrag, boos, driftbuien, angsten, uit bed komen,
wagentje zetten, je weet dat hij anders wegloopt. En naar
niet willen slapen, faalangst, ruzie en moeilijk gedrag na
je luisteren doet hij echt niet. Hij schreeuwt, huilt en hij
een scheiding.
spartelt enorm tegen. Na flink geworstel en veel afleiding
lukt het je toch. Natuurlijk ziet hij iets wat hij graag wil heb- Wil jij weten of Paulien iets voor je kan
ben. Twijfel, zal ik toegeven? Maar je houdt je sterk en zegt betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met haar op.
NEE. En dat is precies wat hij niet wil horen. Hij krijgt een
mail@ukudlala.nl | 0653793434 | www.ukudlala.nl
enorme woedeaanval. Hij zegt hele nare dingen en, als klap UKUdlala Borger | Eelderwolde | Online coaching
op de vuurpijl, slaat hij je ook nog. Je voelt de ogen van de
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Win een prachtige FC Emmen vlinder gemaakt
door Geka Mozaïek uit Emmen!
Zoals u eerder in dit RegioMagazine heeft
kunnen lezen maakt het creatieve echtpaar
Karel Braams en Gea Braams - Geugies al
jaren de meest prachtige mozaïek kunstwerken onder de naam Geka Mozaïek.
“Ook wij wilden de lezers van RegioMagazine natuurlijk graag de kans geven om een
door ons gemaakt mozaïek kunstwerk te
winnen en na kort beraad bedachten we dat
een vlinder met daarop een mozaïek in de
kleuren van ‘ons’ FC Emmen een toepasselijk
cadeau zou zijn.” vertelt Karel. “Een vlinder
omdat deze gewoon bij Emmen hoort en het
mozaïek in de kleuren van FC Emmen omdat
ook wij de club een warm hart toedragen,
zeker nu ze vanwege het coronavirus zonder
publiek moeten spelen en het in de competitie erg lastig hebben.” vult Gea hem aan.
Karel: ”Ik ben met het idee aan de slag
gegaan en dat bleek nog niet zo gemakkelijk.
We wilden zowel de vorm als de kleuren van
het shirt van FC Emmen op de vlinder in mozaïek aanbrengen en dat werd uiteindelijk
best wel een puzzel, maar het is ons gelukt.”
Overigens hebben Karel en Gea uiteindelijk
meerdere exemplaren van de vlinder gemaakt die voor de liefhebber ook gewoon te
koop zijn. Mocht u dus niet winnen en toch
graag een vlinder willen kopen dan kan dat,
neem daarvoor even contact op met Geka
Mozaïek.
Geka Mozaïek
Prinsenlaan 72 | 7822 GJ Emmen
Telefoon: 0591 615 300
www.geka-mozaiek.nl
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Schutrups in Exloo is al jaren een begrip in schoenenland
Schutrups schoenen bestaat al bijna 100 jaar en is niet meer weg te denken uit het
noorden van het land. Schutrups heeft als doelstelling dat het een totaalconcept wil
neerzetten. De doelstelling is om een belevenis te maken van schoenen kopen. In de
winkel staan een stuk of tien Chesterfield-banken, er is een café, er staan verschillende motoren en het kantoor is een boomhut. Dit draagt allemaal mee aan de belevenis.
Schutrups is meer dan alleen een winkel, achterin de winkel is een groot zorgcentrum voor voeten met tien spreekkamers. Schoenen kunnen worden gerepareerd
en/ of aangepast worden. Al deze verschillende serviceverleningen zorgt ervoor dat
Schutrups erg populair is in het noorden van Nederland.
Unieke winkel / de perfecte schoen voor jou
Veel mensen weten hun weg te vinden naar de winkel en
daar staat een gemotiveerd en goed team van adviseurs
klaar om deze mensen te helpen met het vinden van het
juiste paar schoenen. Om mensen te kunnen helpen met
het vinden van de juiste schoenen is uitgebreide kennis
nodig van de verschillende merken en schoenen, maar
ook van de typen voeten die er zijn. Het team van adviseurs in de winkel beschikt over deze kennis door vele
trainingen en jarenlange ervaring. Daarnaast is er altijd
een podoloog aanwezig op de winkelvloer, voor het geval
de adviseur er niet helemaal uit komt. Maar doordat de
adviseurs uitgebreide kennis hebben zijn zij beter in staat
om de klant juist te adviseren en te helpen waardoor de
tevredenheid van klanten in de winkel hoog is. Deze goede
ervaring brengt klanten in een later stadium weer terug bij
Schutrups.
Specialistische voetzorg / voor gezonde voeten
Wij hebben ruime ervaring in onder meer podologie, podotherapie, sportpodologie, orthopedie en pedicure. Ons
gekwalificeerde team kan nagenoeg alle voetproblemen
en houding gerelateerde klachten verhelpen of verlichten. Wij hebben een team die gespecialiseerd zijn in de
verschillende onderdelen van de voetzorg. Bij pijnlijke of
vermoeide voeten of beperkt worden in de bewegingsvrijheid, kan de podoloog je helpen. Bij klachten aan de voet
die komen door een verkeerde stand van de voet of een
verkeerd looppatroon kan de podotherapeut ingeschakeld
worden. Bij podopostuaal therapie wordt er gekeken naar
elke afwijking van de stand van de voeten en houding.

Bij de voetzorg worden
verschillende onderzoeken gedaan en kunnen
zolen ter plekke worden
aanpast of gemaakt.
Kleine aanpassingen aan
zolen kunnen ook direct
worden aangepast, zodat
je je zool direct weer
mee kan nemen. Terwijl
je wacht kun je genieten
van een lekker bakje koffie in het loungecafé.
Schutrups Works / pijnvrij werken
Pijnlijke voeten en voetklachten komen niet alleen thuis
voor, men heeft hier op dagelijkse basis last van. Dit betekent ook dat men pijnlijke voeten en voetklachten ervaren
tijdens en op hun werk. Om bedrijven en werknemers een
helpende hand te bieden hebben wij een nieuwe bedrijfstak opgericht; Schutrups Works. Schutrups Works staat
voor veilige werkschoenen, want het is erg belangrijk dat
werkschoenen perfect aansluiten bij de voet en werkomstandigheden, daarbij letten wij op gewicht, stabiliteit,
breedte, classificering en certificering. Ook kunnen wij speciale werkzolen leveren, volledig gecertificeerd en erkend.
Door aangemeten werkzolen met werkschoenen te dragen
kan je vervelende klachten voorkomen zoals branderige
voeten, hielklachten, voorvoetklachten, knieklachten en
houdingsklachten.

De bekende containerverkoop dit jaar online
Nu de nieuwe lockdown van toepassing is, moeten wij creatief zijn. Daarom wordt de containerverkoop dit jaar online gehouden op www.schutrups.nl. Op de webshop van
Schutrups kan je ‘ouderwets’ koopjes scoren per container.
De schoenen kunnen worden opgehaald bij een uniek en
gezellig pick-up point bij Schutrups in Exloo. Je krijgt als jij
jouw bestelling ophaalt een heerlijk bordje poffertjes. De
kinderen kunnen een gratis knuffel bij de bestelling krijgen. Niet in staat om de schoenen op te halen? Schutrups
verzendt de schoenen ook. De online container verkoop
begint op tweede kerstdag om 10:00 uur.
Wij namens Schutrups wensen je een fijne kerst en een
gelukkig nieuwjaar! WWW.SCHUTRUPS.NL
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Nieuw in Emmen: The Dinnerclub Emmen
Door Miranda Wolters
Maurice Jansen nam onlangs Grand Café Markant in het
centrum van Emmen over van vorige eigenaar Ronald
Grevink en besloot het interieur flink aan te passen en er
een ander soort horecazaak in te vestigen. De Emmenaar
is onder meer eigenaar van het Amerikaanse steakhouse
Good Fella’s in Barger-Oosterveld en het Ierse restaurant Flanagan’s in Weerdinge. De nieuwe zaak aan het
Marktplein gaat verder onder de naam “The Dinnerclub
Emmen” en zal onder leiding van bedrijfsleider Ron Buurman een mooie aanvulling op het al bestaande horeca
aanbod in het centrum worden.
“Afgelopen 1 november kregen we de sleutel van het pand
en vrijwel direct zijn we begonnen met het leeghalen ervan.” vertelt Ron. “Aan de buitenkant is er niet zo heel veel
veranderd maar binnen wordt direct duidelijk dat we het
hele interieur hebben aangepakt.” Zo is de oude bar eruit
gehaald en is er een nieuwe in het midden van de ruimte
geplaatst zodat er straks als vanzelf meer direct contact
met de gasten zal zijn.
Qua interieur is er gekozen voor trendy en modern met
mooie stoffen stoelen en banken waarop je prima een
hele avond heerlijk kunt zitten. Het interieur valt het beste
te omschrijven als trendy maar niet exclusief met een
knipoog naar sjiek. Hier en daar vind je elementen die daar
weer totaal haaks op staan zoals een want met graffiti of
iets anders onverwachts. “Precies zoals de bedoeling was.”
aldus Ron. “The Dinnerclub Emmen is straks het restaurant waar je naartoe gaat voor een hele avond lekker eten
en drinken. We willen graag dat iedereen zich straks bij
ons thuis voelt en dat je niet het idee hebt dat je binnen
2 uur weer buiten moet staan omdat de volgende gast
wacht.” Over het hele concept van The Dinnerclub is goed
nagedacht, tijdens de verbouwing werd een en ander nog
gefinetuned zodat alles klopt.
Op de menukaart van The Dinnerclub Emmen vind je straks
gerechten die je ongetwijfeld al kent maar die nu nét iets
anders, eigentijdser, gepresenteerd zullen gaan worden.

“We hebben ook over de menukaart natuurlijk goed nagedacht.” legt Ron uit. “Zo serveren we straks verschillende
vlees- en visgerechten maar zullen er ook variaties zoals
bijvoorbeeld sushi op de kaart te vinden zijn. En, ook erg
belangrijk, ook lekkere vegetarische gerechten.” Verder wil
Ron over het menu en de beleving van straks alleen nog
kwijt dat er tussen de gangen door ook kleine gerechtjes
geserveerd zullen worden. “Laat je verder maar gewoon
verassen door de kaart als je het restaurant straks bezoekt,
we weten zeker dat er voor iedereen iets van zijn of haar
keuze op de menukaart te vinden is.” zegt hij hierover.
De verbouwing is inmiddels afgerond en The Dinnerclub
Emmen is er klaar voor. Helaas is het coronavirus op dit

moment nog niet klaar met ons en wordt er met de officiële
opening gewacht op het moment dat de horeca weer open
mag. Houd ondertussen zowel de Facebookpagina als het
Instagram account van The Dinnerclub Emmen in de gaten
voor alle laatste nieuwtjes en inkijkjes in het restaurant,
Ron en de rest van het team hebben er ontzettend veel zin
in om van start te kunnen gaan!
The Dinnerclub Emmen
Marktplein 62 | Emmen
Tel: 0591 - 646 045
Facebook: www.facebook.com/dinnerclubemmen
Instagram: www.instagram.com/dinnerclubemmen
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Liefhebbers van fotografie gaan naar
de Snelprinter in Emmen
Door Miranda Wolters
Sinds jaar en dag is de Snelprinter een bekend adres in Emmen en omgeving voor alles wat met fotografie te maken
heeft. Gerard Vis heeft al zo’n 45 jaar ervaring in de fotografiebranche en nam de Snelprinter 4 jaar geleden over van de
vorige eigenaar. De afgelopen jaren is er voor wat betreft
fotografie veel veranderd, we fotograferen eigenlijk alleen
nog maar digitaal dat betekent ook grote veranderingen
in techniek en apparatuur voor het maken van de mooiste
foto’s.

Op 1 oktober jl. verhuisde de Snelprinter naar het nieuwe
pand aan de Derkstraat 2 in Emmen, precies op de kruising van
de Derkstraat met de Hoofdstraat en de Stationsstraat. “We
hebben nadat we de sleutel hadden gekregen ontzettend hard
gewerkt aan de inrichting van de winkel en konden uiteindelijk
de deuren eerder openen dan ik gepland had.” zegt Gerard. In
de winkel is een compleet nieuwe en professionele fotostudio
voor het maken van pasfoto’s ingericht en vindt u er verder
alles op het gebied van fotografie.
Grootste collectie tweedehands camera’s en lenzen
in heel Drenthe
Zo biedt Gerard op het gebied van tweedehands camera’s
en lenzen de grootste keuze in heel Drenthe. “Gemiddeld

heb ik zo’n 70 bodies op voorraad en zijn er altijd zo’n 100
lenzen beschikbaar.” aldus Gerard. Deze occasions zijn allemaal getest en vanwege de vaak enorm hoge aanschafprijs
van nieuwe apparatuur zijn ze erg gewild. “Maar daarnaast
verkoop ik ook nog de ‘ouderwetse’ analoge camera’s en andere benodigdheden voor analoge fotografie. Eigenlijk zou je
rustig kunnen zeggen dat ik een ouderwetse fotowinkel ben.”
Vanwege de fluctuerende verkoopprijzen zijn nieuwe camera’s
overigens alleen op bestelling te leveren.
Naast camera’s en lenzen vindt u in de winkel ook alle andere
benodigdheden en accessoires op het gebied van fotografie. Zo zijn er filters in alle soorten en maten, van kwalitatief
goede merken want volgens Gerard zet je onder een mooie
Mercedes immers ook geen goedkope velgen. Ook zijn er tassen, een keur aan (studio) verlichting en statieven verkrijgbaar
en beschikt Gerard over een enorme collectie fotolijsten- en
albums.

zwart-wit of kleurenkopie op zowel A4 als A3-formaat, inkt
cartridges voor uw printer én natuurlijk ook voor het afdrukken van uw foto’s. Binnenkort beschikt Gerard ook over een
Kodak Kiosk waarmee u uw foto’s heel eenvoudig direct
vanaf uw Android of Apple smartphone, een geheugenkaart
of USB-stick kunt laten afdrukken. Gewoon per stuk of zelfs in
een mooie kalender of sprankelende kerstkaart, er zijn talloze
mogelijkheden.
Zoals gezegd beschikt de Snelprinter over een professioneel
ingerichte fotostudio voor het maken van de juiste, goedgekeurde en mooie pasfoto’s. Elders in de krant vindt u de advertentie met daarin een hele mooie openingsaanbieding!
De Snelprinter
Derksstraat 2 | Emmen | Tel: 0591 - 643 615
www.snelprinter.nl
Facebook: www.facebook.com/desnelprinter

Mede dankzij de digitale fotografie en het gemak ervan zijn
er tegenwoordig ontzettend
veel hobbyfotografen actief.
Zij ontdekken al spelenderwijs
de verschillende mogelijkheden van hun camera’s maar
dat is ook het advies dat
Gerard aan iedereen die in
het bezit is van een digitale
camera zou willen meegeven.
“Op de automatische stand
fotograferen kan iedereen
maar een camera biedt zoveel
meer mogelijkheden. Speel
daarom met licht, probeer verschillende standen en ontdek
op die manier de fun van het
fotograferen.”
Inkt cartridges, kopieën en
foto’s afdrukken
Behalve voor alle bovengenoemde producten kunt u bij
de Snelprinter ook terecht
voor het maken van een
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Bosma Bedden blijft
bereikbaar voor klanten
EMMEN – Van de een op de andere dag moesten dinsdag de niet-essentiële winkels vanwege de toegenomen dreiging van het coronavirus de deuren sluiten. Die mededeling
van premier Rutte kwam hard aan bij de winkeliers, die het toch al zo moeilijk hebben
na de eerdere sluitingsperiode. Hoe houd je in deze crisis je hoofd boven water is dan
de vraag. Een van de lokale ondernemers die in deze moeilijke tijd klaar blijft staan
voor zijn klanten is Bosma Bedden in Emmen.
“Onze winkel moet begrijpelijkerwijs dicht tot 19 januari, maar dat betekent niet wij onze
klanten in de steek laten”, zegt Gerrie Bosma. “Iedereen die iets bij ons heeft besteld krijgt
het sowieso thuis geleverd. Onze bezorging gaat dus gewoon door.” Bosma geeft aan
dat de veiligheid en gezondheid van de klanten en medewerkers daarbij leidend en het
allerbelangrijkste is. “We volgen daarom de berichtgeving van de overheid op de voet en
nemen de daarbij behorende maatregelen.”
“Maar”, adviseert Bosma, “juist nu is goed slapen ontzettend belangrijk om fit en sterk te
blijven. Of om uit te rusten en bij te komen als je door ziekte geveld bent. Corona vergt

Vraag ook naar de
doorplaatsingsmogelijkheden
naar
Stadskanaal - Westerwolde
Borger-Odoorn

zowel fysiek als psychisch veel van ons. Ga daarom op tijd naar bed, probeer een vast
ritme aan te houden en beweeg overdag voldoende. We vertrouwen erop dat we met alle
voorzorgsmaatregelen, zorgvuldigheid en klaar staan voor elkaar, deze uitbraak doorstaan. Wij bewaren ondertussen de rust, want dat is wat we al ruim zestig jaar doen.”
Omdat een gang naar de winkel momenteel niet mogelijk is, komen de medewerkers van
Bosma bij de klanten thuis om onder meer persoonlijk advies te geven over matrassen,
boxsprings en dekbedden. Is dat een probleem, dan is het nu al mogelijk om een winkelafspraak in te plannen voor na de huidige lock down. “We helpen onze klanten nu en ook
in het nieuwe jaar graag met persoonlijk slaapadvies, op een moment dat het hen goed
uitkomt. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.”
Maak nu een afspraak via www.bosmabedden.nl of bel 0591 648328 of 0629 411212.
Mailen kan ook naar emmen@bosmabedden.nl
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Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021!

RegioMagazine

RegioMagazine Emmen: ‘Uitgebreide aandacht en
de laagste advertentiekosten’
EMMEN – Marc Zegerius ontfermt zich sinds maart dit jaar
vol overgave over de fonkelnieuwe ondernemerskrant
‘RegioMagazine Emmen’. De accountmanager en voormalig profvoetballer weet wel hoe het werkt in de wereld
van advertenties. “Gepokt en gemazeld, noemen ze dat
heel mooi. Doordat ik een kwart eeuw werkervaring heb
opgebouwd bij Boom Uitgeverij, weet ik inmiddels wel
hoe het werkt. Zorgen voor je klanten en oprecht zaken
doen. Dat zijn belangrijke pijlers”, verklaart Zegerius aan
zijn keukentafel.
Belangrijke pijlers of niet, de ondernemerskrant komt voor
het eerst uit de drukpersen in de coronamaand, maart
2020. De zeventiende om precies te zijn: “Dat was erg
lastig natuurlijk. Je start met de beste bedoelingen en
maakt een bedrijfsprognose, maar dan komt het coronavirus om de hoek en kunnen alle plannen terug naar de
tekentafel”, vertelt Zegerius. Het gevolg daarvan is dat het
nieuwe magazine, dat eens in de maand uitkomt, de tweede
maand meteen niet wordt gepubliceerd: “We hebben toen
besloten een pas op de plaats te maken om de ondernemers eerst de rust en tijd te gunnen die ze nodig hadden”,
verklaart de uitgever.
In mei ligt er vervolgens wel een tweede editie van RegioMagazine Emmen in de brievenbus. “We hebben een ontzettend mooi product. Het is een platform voor ondernemers om hun verhaal te doen. Dankzij strakke advertorials,
zoals deze, kunnen ondernemers en bedrijven hun klanten
op een andere manier benaderen dan via een statische
advertentie. Daarin denken we graag met onze klanten
mee.” In nog geen jaar tijd is RegioMagazine Emmen al een
gevestigde naam binnen de ondernemerskring. “Dat komt
omdat we voor iedere ondernemer een passend aanbod
hebben. De drempel is ontzettend laag en die houden we
laag. Daarom zijn we voor iedereen benaderbaar.

Voor de slager op de hoek en voor de multinational op het
industrieterrein.”
RegioMagazine Stadskanaal wordt gebruikt als voorbeeld:
“Als je kijkt hoe die krant erop staat, dan kunnen we daar
een voorbeeld aan nemen. RegioMagazine Stadskanaal zit
gewoon geworteld in de maatschappij in die omgeving. Al
meer dan twintig jaar is het een begrip daar en wij hopen in Emmen aan een soortgelijk instituut te bouwen.”
RegioMagazine Emmen moet breed gedragen worden in de
gehele regio: “Het grote voordeel is dat we eens per maand

uitkomen en bovendien hanteren we de scherpste advertentiekosten voor onze klanten.” De ondernemerskrant
is toegankelijk voor alle ondernemers. “We hebben een
passend aanbod voor iedereen. Ik wil deze kans dan ook
benutten om ondernemers en bedrijven vooral uit te nodigen om eens bij ons te informeren”, licht Zegerius toe. “Met
onze volle aandacht voor de klant, kunnen we samen tot
iets moois komen hier in Emmen en de wijde omgeving.“
Adverteren in RegioMagazine Emmen?
Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39
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Groot jubileumfeest bij Autoworld van Boven in Emmen
EMMEN - Groot feest komend jaar bij Autoworld van
Boven aan de Phileas Foggstraat. Het bedrijf viert in 2021
zijn 50-jarig bestaan in Emmen. Autobedrijf van Boven
zelf bestond al veel langer. Het werd net na de oorlog
opgericht in Erica.
Taart en acties
In 1971 streek de familie Van Boven neer op het Emmer
bedrijventerrein. Tien jaar later werd het bedrijf als een van
de eersten in Nederland officieel Suzuki-dealer. Een dubbel
jubileum dus, reden genoeg voor taart, slingers en leuke
acties. Van dat laatste gaat de klant veel merken, belooft
Rosilde van Boven, die samen met broer Raymon de leiding
heeft. Wat er precies gaat gebeuren blijft voorlopig nog een
verrassing. ‘Kijk vooral regelmatig op onze website
www.van-boven.nl is het advies.
Erkentelijk
Nog een reden tot feest is het veertigjarig jubileum van
monteurs Paul en Johan. Bovendien viert receptioniste
Monique ook nog eens haar tienjarig dienstverband bij Van
Boven. “Hoe bijzonder is het tegenwoordig dat werknemers
zolang bij hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. We zijn ze zeer
erkentelijk voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor ons
bedrijf hebben gedaan en hopen dat ze daar nog een tijdje
mee doorgaan.’
Echt familiebedrijf
Rosilde is er trots op dat er weinig verloop is bij Van Boven.
‘We zijn een echt familiebedrijf met veel aandacht voor de
persoon achter de klant en de medewerker. We hebben
veel vaste klanten die echt al jaren bij ons komen. Ze horen
bijna bij de familie. ‘We kennen ze niet alleen persoonlijk
goed maar ook hun auto.’
Twee jaar garantie op onderdelen en arbeidsloon.
Ook zonder jubilea is auto-reparatie en/of -onderhoud bij
dit familiebedrijf zeker de moeite waard.’ Als enige autobedrijf in Emmen geeft Van Boven namelijk twee jaar garantie
op onderdelen en arbeidsloon. Bovendien krijgt de klant er

ook nog eens gratis 24/7 (Europese) pechhulp bij cadeau.
Voor alle merken geldt dat de fabrieksgarantie bij onderhoud en repartie behouden blijft.
Carprof
Deze service hoort bij de Carprof-formule, waar het bedrijf
bij is aangesloten. Klanten kunnen er daardoor ook op rekenen dat er bij reparatie altijd originele A-merk onderdelen
gebruikt worden. Dat geldt trouwens zeker niet alleen voor
de Suzuki. Ook voor alle andere merken kunnen autobezitters aan de Phileas Foggstraat 10 terecht. Carprof is uitgeroepen tot de beste formule van Nederland. We zijn dan
ook trots dat we daar deel van uit maken,’ aldus Rosilde.

Leaseauto’s
Niet alleen particuliere, maar ook leaseauto’s zijn bij de
garage in goede handen. Het bedrijf verzorgt het onderhoud in opdracht van grote leasemaatschappijen De auto
wordt indien nodig gehaald en teruggebracht en krijgt
gegarandeerd gelijkwaardig vervangend vervoer mee terug.
Autoworld van Boven is aangesloten bij Leaseprof.
Occasions
Ook wie op zoek is naar een nieuwe of gebruikte auto,
heeft bij Van Boven genoeg te kiezen.
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Bij Maarten in Emmen worden klanten écht gezien

EMMEN – Maarten Mensink is de eigenaar van Bij Maarten
Oogmode aan de Noorderstraat in Emmen. De allround
opticien wist vorig jaar met zijn oogstrelende winkel de
prijs voor mooiste optiekzaak van Nederland op te eisen.
Inmiddels is zijn brillenwinkel alweer drie jaar gevestigd
op deze locatie en ondanks het coronavirus blijft er een
gezonde doorstroming. Mensink ziet deze periode dan
ook vooral als leerproces: “Het is veel uitzoeken. Dat
vergt ondernemerschap en dat levert weer een hoop
creativiteit op.”

Mensink is begonnen in een klein boetiekje. Als hij terugblikt op die periode, doet hij dat vooral met veel trots: “Na
vijf jaar verhuisden we naar de Hoofdstraat en weer vijf
jaar later zijn we hier naartoe verhuisd. Ik denk dat we onze
ontwikkeling echt te danken hebben aan onze service.” Zo
willen de medewerkers van Bij Maarten Oogmode hun klanten niet alleen een bril verkopen: “We kijken samen met de
klant naar wat het beste is voor hun ogen. Daarbij wordt er
nauwkeurig in het oog gekeken en wordt de staat van de
ogen accuraat geanalyseerd. De gezondheid van de ogen is
ontzettend belangrijk.”

Klanten van Bij Maarten Oogmode kunnen op een veilige
manier bij de opticien terecht. “Onze medewerkers dragen
een mondkapje en houden voldoende afstand. We hebben
daarnaast een aantal spatschermen op de overlegtafels
geplaatst”, legt Mensink uit. Klanten dienen een registratieformuliertje in te vullen en als ze eventjes moeten wachten,
worden ze door de vriendelijke medewerkers voorzien van
een vers kopje koffie. Over gastvrij gesproken.

Mensink loopt al jaren mee en weet hoe het werkt: “Wat
je op een gegeven moment zag, was dat opticiens lukraak klanten doorstuurden naar de oogarts. Het grootste
gedeelte van deze doorverwijzingen was onnodig. Daardoor kwam er een enorme druk te staan op de agenda van
de oogarts, terwijl je als goede opticien al veel zelf kunt
doen. Een voorwaarde is dan wel dat je die kennis daarvoor
in huis hebt en dat hebben wij.” De sympathieke bril- en
lenzenspecialist investeert in zijn hooggekwalificeerde

personeel. “Wij blijven trainen. Er verandert zoveel in deze
wereld dat bijscholing noodzakelijk is”, verklaart Mensink.
Inmiddels kunnen er oogmetingen verricht worden op een
honderdste van het oog: “Waar men vroeger met glaasjes
mat, meten we nu met vloeistof. Daardoor zijn onze metingen veel nauwkeuriger.”
Tot slot legt Mensink uit hoe hij zo succesvol met zijn
winkel is geworden: “Er zijn 1001 winkels, maar als klanten
binnenkomen, willen ze het gevoel krijgen dat ze ertoe
doen. Dat gevoel wil ik mijn klanten te allen tijde geven.
Als zij het gevoel krijgen dat wij het zonder hen kunnen,
gaat er iets mis. Pas als mensen na een gesprek aangeven
dat ze zich welkom bij ons hebben gevoeld, dan is mijn dag
geslaagd.”
Bij Maarten Oogmode
Noorderstraat 36 | 7811 AV Emmen
Telefoon: 0591-612418
E-mail: info@bijmaarten.nl
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33

Bistro 2.53

34

Bosma Bedden

35

Bouds ' Inn

36

Bowl & Fun

37

Busscher Drums

38

Caravancentrum Emmen

39

Chinees restaurant Da-Xin

40

Colors@home Wendy

41

Dames de Vries

42

De Drommedaar

43

De Gier Bloemen

44

De Marskramer Emmercompas

45

Decokay klazienaveen

46

Die twee Bouwcenter

47

Dock 54

48
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Dregema

49

't Drentsche Huys Makelaar

50

Egbert Egberts

51

Elektrotechniek Emmen

52

Fietshuis Harry Roosken

53

Fietsspecialist Slagter

54

Flanagans

55

Geka mozaïek

56

Gerrits Tuinmeubelen

57

Goodfella's

58

HZ Zonwering

59

Haardenspeciaalzaak Emmen

60

Het Onderdelenhuis

		

Het Veenpark

61

Hubo Emmercompascuum

62

Jarno Keuken- en Meubelspuiterij

63

Jouwhypotheek.nu

64

Keukenboerderij Roswinkel

65

Keukenstudio Emmen

66

Leico Koffie

67

Maxi Wax

68

Mc Donalds

69

Multi Vloer Emmen

70

Nijland Verkeersschool

KERST-LOGO-SPEL
REGIOMAGAZINE EMMEN
Op de linker pagina vindt u 70 logo's van
diverse bedrijven uit de regio Emmen.
U ziet slechts een gedeelte van het
bedrijfslogo en hierboven de invullijst om
alle logo's bij de juiste bedrijven te puzzelen.
Het nummer dat bij het logo vermeldt wordt
moet dus op deze invullijst ingevuld worden.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Petstra kampeer en ski
Plus Klazienaveen
Pret met Led
Rolloek.nl
SK Auto’s
Schippers Woonwereld
Schomaker tv
Tapijt en Gordijnshop Emmen
The Boxxer
The Dinnerclub
Thijs & Aafke
Tjeerdsma tuinmachines
& gereedschap
Toby’s Steakhouse
Tuinbeurs Nederland
Turfcafe
Van Lier Hout
Warmteservice
Wereldrestaurant Puur
Woninginrichting Wachtmeester
Wooon living & lifestyle
Wortelboer bedden
Zwiers cycling

OPLOSSINGEN LOGOSPEL
REGIOMAGAZINE EMMEN
Over de uitslag van het Kerst-Logo-Spel
kan niet worden gecorrespondeerd.
Zend het invulformulier voor 31 januari
2021 in een voldoende gefrankeerde
enveloppe naar:
Uitgeverij Olympia t.a.v. Kerstlogospel
Oosterkade 29 | 9503 HP Stadskanaal

Naam

:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres

:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode

:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats

:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer

:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KERST LOGO SPEL
HOOFDPRIJS: TUINSET T.W.V. € 500,Beschikbaar gesteld door Gerrits Tuinmeubelen!

Overige prachtige prijzen die u kunt winnen:
Wereldrestaurant Puur........................................................................................................... 2x een diner voor 2 personen t.w.v. € 65,Bosma Bedden.................................................................................................................................... 2 hoofdkussens t.w.v. € 60,Auto van Dijk......................................................................................................................................... Onderhoudsbeurt t.w.v. € 150,Nijland Verkeersschool......................................................................................................... 1 Rijles personenauto t.w.v. € 47,50
The Boxxer................................................................................................................................................. Een Bluetooth box t.w.v. € 19,99
Dames de Vries.................................................................................................................................. Cadeaubon t.w.v. € 25,Mc.Donalds............................................................................................................................................... 10x cadeaubon t.w.v. € 7,50 per stuk
Haardenspeciaalzaak Emmen..................................................................................... Waardebon t.w.v. € 50,Zwiers cycling...................................................................................................................................... 5x een waardebon t.w.v. € 15,Bij Sib................................................................................................................................................................ 6x een waardebon t.w.v. € 25,- per stuk
Color@home Wendy................................................................................................................ Waardebon voor raamdecoratie t.w.v. € 150,Die twee....................................................................................................................................................... Tegoedbon t.w.v. € 75,Caravancentrum Emmen..................................................................................................... Camping Airfryer t.w.v. € 62,95
autobedr Habo................................................................................................................................... Complete poetsbeurt auto t.w.v. € 150,Petstra kampeer en ski........................................................................................................... Een paar Reusch handschoenen t.w.v. € 50,Thijs & Aafke.......................................................................................................................................... Een uitgebreide brunch voor 2 personen t.w.v. € 39,Bike totaal Theo Brüning ................................................................................................... Fietstas t.w.v. € 69,99
Keukenstudio Emmen............................................................................................................. Elektrische grillplaat t.w.v. € 79,Decokay klazienaveen .......................................................................................................... Waardebon t.w.v. € 250,- voor raamdecoratie/zonwering
De Gier Bloemen............................................................................................................................. 8x een waardebon t.w.v. € 12,50
Het Onderdelenhuis ................................................................................................................. 2x een broodrooster t.w.v. € 29,99
Schomaker tv........................................................................................................................................ Een chromecast t.w.v. € 44,95
Warmteservice.................................................................................................................................... Stanley Powerlock t.w.v. € 24,SK Auto’s .................................................................................................................................................... Onderhoudsbeurt € 150,tapijt en Gordijnshop Emmen..................................................................................... Waardebon t.w.v. €100,Banden Dennis................................................................................................................................... Waardebon t.w.v. € 100,Bistro 2.53................................................................................................................................................. 3x dinerbon t.w.v. € 25,De Drommedaar ............................................................................................................................. Een dinerbon t.w.v. € 75,Schippers Woonwereld......................................................................................................... Cadeaubon t.w.v. € 25,Fietsspecialist Slagter.............................................................................................................. Waardebon t.w.v. € 25,Multi Vloer Emmen...................................................................................................................... 5x quick-step spraymop set t.w.v. € 44,95 per stuk
Plus Klazienaveen......................................................................................................................... 5x boodschappenpakket t.w.v. € 50,- per stuk
bowl & fun................................................................................................................................................ 1x steengrillarrangement incl. 1 uur bowlen t.w.v. € 100,Dock 54......................................................................................................................................................... Waardebon t.w.v. € 25,Maxi Wax..................................................................................................................................................... 10x wasbeurt t.w.v. € 13,50 per stuk
Dregema....................................................................................................................................................... 1x een schadeherstelpakket t.w.v. € 85,Bouds ' Inn................................................................................................................................................. 4x waardebon t.w.v. €25,Het Veenpark........................................................................................................................................ 2x vrijkaart voor het park t.w.v. € 32,50
Jarno keuken en meubelspuiterij.......................................................................... € 50,- contant, vrij te besteden!
Busscher Drums................................................................................................................................ 10x waardebon van € 10,- per stuk
Wortelboer bedden.................................................................................................................... 1-persoons 4 seizoenendekbed t.w.v. € 99,Leico................................................................................................................................................................... 1 kilo koffie naar keuze t.w.v. € 20,Behangwinkel Emmen............................................................................................................ Waardebon t.w.v. € 150,- op bestaande voorraad behang
Fietshuis Harry Roosken...................................................................................................... Fietstas t.w.v. € 69,95
HZ Zonwering....................................................................................................................................... Inzet Hor voor elk type raam t.w.v. € 150,Hubo Emmercompascuum ............................................................................................. Gereedschap t.w.v. € 100,Woninginrichting Wachtmeester........................................................................... Een poef t.w.v. € 145,Rolloek.nl.................................................................................................................................................... Waardebon t.w.v. € 150,- te besteden voor raamdecoratie en/of zonwering
Pret met Led........................................................................................................................................... 3x een waardebon t.w.v. € 50,Toby’s Steakhouse ...................................................................................................................... Dinerbon t.w.v. € 50,De Marskramer Emmercompas ................................................................................ 4x waardebon t.w.v.€ 25,Bakker Wilco Emmercompascuum .................................................................... 3x waardebon t.w.v. € 15,@Verhoef................................................................................................................................................... Spellenpakket t.w.v. € 200,Egbert Egberts ................................................................................................................................... Wintercheck voor de fiets t.w.v. € 50,Jouwhypotheek.nu....................................................................................................................... VIP pakket t.w.v. €45,- mailadres ME carcleaning vermelden
Van Lier Hout........................................................................................................................................ Waardebon t.w.v. €200,Geka mozaïek ..................................................................................................................................... FC Emmen mozaïek vlinder t.w.v. € 50,Tuinbeurs Nederland................................................................................................................ Waardebon t.w.v. & 100,'t Drentsche Huys Makelaar............................................................................................ Primera keuze cadeaukaart t.w.v € 50,Wooon living & lifestyle .................................................................................................... Waardebon t.w.v. € 50,factuur via Het Moment
Autobedrijf Ferdy Snijders............................................................................................... Tegoedbon t.w.v. € 150,Tjeerdsma tuinmachines & gereedschap ................................................ Waardebon t.w.v. € 50,Keukenboerderij Roswinkel........................................................................................... Inventum eierkoker t.w.v. € 49,95
Chinees restaurant Da-Xin............................................................................................... 2x voor 2 personen diner t.w.v. € 30,-

VEEL PUZZELPLEZIER & VEEL SUCCES!

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021!

RegioMagazine

Boud’s Inn al 38 jaar een gevestigde naam in
Emmer-Compascuum
EMMER-COMPASCUUM – Wie Boud’s Inn
zegt, zegt Boudewijn Erbé. Al in de vorige
eeuw strijkt hij in Emmer-Compascuum neer
en sindsdien is hij met zijn pittoreske winkel
en kenmerkende gezichtsbeharing uitgegroeid tot een bekend gezicht in de contreien rondom ‘Compas’. Bij binnenkomst heeft
Boudewijn een Ajaxmondkapje op, hij blijft
immers een Amsterdammer. Samen met zijn
vrouw en zijn dochter bestiert hij de winkel
nog altijd met evenveel passie als 38 jaar
geleden en de hartelijke begroeting is in
de jaren niet afgezwakt. De sympathieke
eigenaar vertelt over aankomende acties,
zijn winkel en de toekomst.
Boud’s Inn gaat graag de samenwerking
aan met een verschillende ondernemers in
Emmer-Compascuum. Zo bestaat er sinds
kort een ‘Emmercompassie’, waarmee klanten
korting krijgen bij verschillende winkels.
“Inmiddels zijn zes winkels aangesloten”,
vertelt Boudewijn. “Iedere winkel heeft zijn
eigen actie. Zo krijg je bij ons 5% korting op
alles en bovendien worden er geen gegevens
genoteerd.”
Daarnaast heeft de ondernemer ook zijn eigen acties. In de
decembermaand kunnen klanten namelijk altijd genieten
van de drie dolle dagen bij Boud’s Inn: “Dat heb ik gebaseerd op die actie van de Bijenkorf. Daar liep ik vroeger
als kind altijd langs en dan zag ik die dwaze dagen, weet je
wel. Sinds ik dat hier heb geïntroduceerd, is het een groot
succes. Bovendien scheelt het echt geld voor de klant.
Soms verkoop ik sportschoenen die normaal gesproken
tachtig tot honderd euro kosten tijdens de dolle dagen voor
vijfentwintig.”

De toekomst van het instituut op het gebied van sport en
mode in de omgeving is gelukkig gewaarborgd. Het wordt
namelijk voortgezet en blijft in de familie. Dochter Natasja
is sinds anderhalf jaar gedeeltelijk eigenaar van de winkel.
“Ik ben er hartstikke trots op dat het voortgezet wordt.” Aan
afscheid nemen van zijn geliefde winkel denkt Boudewijn
alleen nog geen seconde: “Wat zeg jij”, lacht hij. “Nee, ik
vind het nog veel te leuk om mensen te helpen. De bedoeling was dat ik rond mijn zestigste zou stoppen. Ik ben nu
64, maar in deze onzekere tijden help ik mijn dochter graag.
Ik zal haar nooit laten vallen.” De warme band die de twee

hebben, tekent de sfeer in de verrassend grote winkel.
Het is familiair en voor veel mensen uit de omgeving een
reisje terug in de tijd. Vrijwel iedere jonge sporter uit deze
omgeving scoort zijn of haar eerste voetbal-, handbal of
volleybalschoenen namelijk bij Boud’s Inn en die winkel is
in de loop der jaren knus en vertrouwd gebleven. Met een
scheutje Amsterdamse humor erbij is het ieder bezoekje
waard.
Boud’s Inn | Oosterdiep WZ 5 | 7881 GK
Emmer-Compascuum | 0591 351041 | www.bouds-inn.nl

Petstra Kampeer & Ski hoopt op de
voorjaarsvakantie
COEVORDEN – Meestal begint in december de voorjaarsgekte bij Petstra Kampeer & Ski in Coevorden. De wintersport
zit er dan immers aan te komen en dat betekent hordes mensen in de zaak op zoek naar het juiste skipak, de perfecte
schoenen en overige benodigdheden voor de wintersport. In 2020 is echter alles anders. Dat erkent eigenaar Martijn
de Boer ook: “Iedereen wacht af, omdat er nog geen duidelijkheid is over wat er allemaal mogelijk is in verband met
het coronavirus.” De outdoorwinkel ondervindt de gevolgen van de maatregelen die getroffen zijn rondom dit virus
aan den lijve: “Ik denk dat we qua omzet nog niet op twee procent van normaal zitten, dus het is wel degelijk zwaar.”

Sinds 2010 is de familie De Boer de drijvende kracht achter
het bedrijf: “Wij hadden een zaak in Assen en we groeiden
onze showroom eigenlijk uit. Op dat moment kwam dit beschikbaar, waarna we besloten dit pand te betrekken.” Met
de aankoop van de hal, waar nu de winkel in zit, beschikken
ze over een oppervlakte van jewelste. Er is ruimte genoeg
om alles wat Petstra aanbiedt, te showen in een nette en
strakke showroom. “We zijn heel blij met deze plek”, gaat
De Boer verder, “Bovendien hebben we hierachter nog een
grote ruimte voor onze campers.”
Naast campers kan men bij Petstra sinds 2014 terecht
voor diverse benodigdheden op het gebied van kamperen,
wandelen en wintersport. De behulpzame medewerkers
zijn gekwalificeerd om voor iedere voet de juiste skischoen
aan te meten. Met meerdere getrainde bootfitters en een
3D-scan kan Petstra de ultieme service verlenen, wanneer
het gaat om de perfecte schoen. Dat in combinatie met de
gastvrije, joviale uitstraling en de kwaliteit, maakt Petstra
een juweeltje op het industrieterrein van Coevorden.
Ondanks de zware tijden blijft De Boer kenmerkend optimistisch: “Ik blijf hoop houden op de voorjaarsvakantie, al
wordt het allemaal wel penibel nu. Als de pistes in Oostenrijk en Frankrijk gereguleerd open gaan, voorzie ik nog wel
een inhaalslag. Dat is dan wel een kleine, maar het is beter
dan niks.” Het gaat om het feit dat Nederlands welkom zijn
op de pistes in het buitenland, want afstand houden op de
piste is eenvoudig en de après-ski blijft sowieso gesloten:
“Je hebt daar ruimte zat. Problemen zal dat dan ook niet opleveren.” Wat De Boer nog wel mee wil geven is dat mensen
het zekere voor het onzekere moeten nemen: “Als je graag
op wintersport wil komende voorjaar, maak dan op tijd een
afspraak bij ons. Dan zorgen wij ervoor dat je volledig voorbereid kunt gaan. Als vervolgens dat seintje komt, dan ben
je er meteen helemaal klaar voor!”
Petstra Kampeer & Ski
Printer 31 | 7741ME Coevorden | 0524-593704
Website: www.petstrakampeerenski.nl
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Jan Schutrups uit Exloo kijkt terug op ‘spannend
jaar in alle opzichten’
EXLOO – In Exloo staat al bijna honderd jaar een prachtig
familiebedrijf, Schutrups Schoenen. Helemaal in kerstsfeer wanen bezoekers van de schitterend ingerichte
winkel zich met vakantie. Eigenaar Jan Schutrups gaat
er eens goed voor zitten op de zaterdagmorgen. In zijn
‘boomhut’ blikt hij terug op het afgelopen jaar. “Ik moet
beginnen met het maken van een vet compliment aan
mijn medewerkers, klanten en patiënten. Ongelooflijk
hoeveel vertrouwen ze in mij en mijn bedrijf hebben gehouden”, steekt hij af. Schutrups kan nog maar nauwelijks
bevatten dat 2020 over afzienbare tijd achter hem ligt:
“Dat bezinningsmoment die je normaliter met Kerst hebt,
kwam dit jaar veel vroeger.” Al heeft dat naast schrik ook
veel positieve ontwikkelingen opgeleverd.
Schutrups staat begin dit jaar op een beurs in München als
hij door de grote wandelgangen de eerste geluiden over
het coronavirus hoort. “Op dat moment had ik me nooit
gerealiseerd dat het zo’n impact zou gaan hebben. Zelfs
in Exloo.”, verklaart de ondernemer. Twee maanden later
is alles anders: “Ineens sta je stil. En dan kom je tot bezinning. Je bent al die tijd zo druk bezig met het runnen van
een bedrijf, dat je jezelf de tijd niet gunt om daarover na te
denken.”

team zet hij zijn schouders eronder: “Die vastberadenheid
in mijn team, daar smul ik als ondernemer van. Je hoopt dat
Het coronavirus denkt daar anders over. De veranthet erin zit, maar in Exloo is het er dit jaar volledig uitgekowoordelijkheden die Schutrups heeft, worden in één gang
men. Mijn groep heeft een enorme transitie doorgemaakt.”
geserveerd: “Normaal denk je er niet zo gauw aan, maar
Waar in het bedrijf in vroegere tijden een aantal eilandjes
door de uitbraak van het virus en de gevolgen daarvan,
zijn ontstaan, heeft corona tussen die eilandjes dus brugkomen ook de verplichtingen die je bent aangegaan opeens gen geslagen: “Samen schoonmaken, samen grasmaaien.
bovendrijven. Ik heb toch al gauw vijftig gezinnen aan het
Iedereen deed iets.”
werk hier. De gezondheid van mijn medewerkers, klanten
en patiënten staat voorop. Je bent als de dood dat het virus Het creatieve brein van Schutrups ratelt ondertussen op
zich in onder hen verspreidt.”
volle toeren, want ook de populaire containerverkoop in
Al 38 jaar vaart Schutrups op zijn vertrouwde kompas. Met
iedere vijf jaar kijkend door een verscherpt vizier naar een
nieuwe stip aan de horizon. “Die stip aan de horizon viel
aan het begin van dit jaar even weg, maar we zijn niet van
de radar verdwenen. Even rollen de tranen over je wangen,
maar dan is het tijd om je te herpakken.” Samen met zijn

december staat door het virus op de tocht en dan moet je
dansen op de mogelijkheden. “Gelukkig hebben we hier
een weiland achter van honderden vierkante meters”, verklaart hij. Hij tovert een lach op zijn gezicht als hij over zijn
schouders kijkt. De tenten staan al: “De grootste schoenenmarkt van Nederland gaat vooralsnog volledig coronaproof
door. Maar liefst zestien containers met verschillende

kleuren staan straks vol afgeprijsde schoenen, die wachten
op een nieuwe eigenaar: “We hopen dat het net zo succesvol wordt als andere jaren. Al is er met de laatste persconferentie natuurlijk wel het een en ander veranderd. Op dit
moment onderzoeken we de mogelijkheden.”
Ondanks de flinke tegenwind in de Exloër zeilen, is
Schutrups dus zijn koers blijven varen: “Het bevestigt dat
we de afgelopen jaren goed bezig zijn geweest. Dankzij
deze periode zie je in dat we in de loop der jaren samen
een toekomstbestendig bedrijf hebt gebouwd. Daar ben ik
hartstikke trots op.” En met twee vakbekwame dochters uit
het Schutrupsnest is de toekomst van het instituut in Exloo
veelbelovend.
Schutrups Schoenen
Zuiderhoofdstraat 13 | 7875 BW Exloo
Tel. 0591 549 093 | www.schutrups.nl
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Bart Totaal Design uit Emmen ontzorgt de klant volledig
EMMEN – Volgend jaar zit Bart Totaal Design
alweer vijftien jaar in Emmen. De plek waar je
inmiddels terecht kunt voor keukens, sanitair
en vloeren. “We verzorgen, zoals onze naam
al zegt, het totaalplaatje”, vertelt medewerker Hans Heijnen. In de loop der jaren is Bart
Totaal Design van een keukenstudio uitgegroeid tot een betrouwbare partner als het
gaat om keukens, sanitair en vloeren. Als het
moet, regelen de mensen van de designzaak
in Emmen de gehele verbouwing. Van het
stucwerk tot het aanleggen van een nieuwe
vloer. De klant volledig ontzorgen is het doel:
“Wij staan voor maatwerk en raden de mensen
vooral aan om met hun wensen te komen, dan
denken wij graag mee en zorgen wij voor de
uitvoering. Van A tot Z.”
Daarmee zorgt het voor overzicht voor de klant.
“De klant heeft één aanspreekpunt. Dat zijn wij.
Dat is voor hen gemakkelijker dan wanneer ze
met verschillende partijen te maken hebben”,
legt Heijnen uit. Daarnaast adviseert Bart Totaal
Design haar klanten om vooral op te schrijven
wat ze graag willen en het is handig om de
maten en foto’s mee te nemen: “Dan kunnen
wij een inschatting maken van wat er allemaal
mogelijk is. Daarbij mogen klanten best out of
the box denken. Wij gaan graag een uitdaging
aan. De mogelijkheden zijn namelijk oneindig.”
Bij Bart Totaal Design blijven ze van de laatste trends op
de hoogte. “Wij ontwerpen bijvoorbeeld zelf veel van onze
keukens. Daarbij richten we ons met name op de nieuwste
gemakken. ” Zo is tegenwoordig een zwarte keuken met
houttinten bijvoorbeeld erg in: “Daar is inderdaad erg veel
vraag naar, maar ook naar antracietkleurige keukens.” Bovendien zijn de nieuwste technieken bij Bart Totaal Design
snel verkrijgbaar. Hierbij kan men denken aan een vacu-

ummachine, genaamd Quva. Dat wordt ingebouwd in het
werkblad, waardoor het niet opvalt. “Met dit apparaat kun
je eten drie keer langer vers houden. Omdat het apparaat
de zuurstof uit de verpakking haalt, hebben schimmels
geen kans om te groeien. Ideaal voor wanneer je iets teveel
hebt gekookt en later nog een hapje eten wilt opwarmen”,
verklaart Heijnen.
Tot slot hamert de medewerker erop dat bij Bart Totaal Design alles onder één dak zit. “Als klanten ons gaan volgen

op Facebook, blijven ze op de hoogte van de laatste trends
en mogelijkheden op het gebied van keukens, sanitair en
vloeren. Of wandel eens binnen, dan staan onze behulpzame medewerkers klaar om onder het genot van een heerlijk
bakje koffie de mogelijkheden door te spreken.”
Bart Totaal Design
Nijbracht 49A | 7821CB Emmen
Telefoonnummer: 0591-648577
Website: www.barttotaaldesign.nl

Achter de deuren van Hulotech te Stadskanaal zijn
ze hun tijd ver vooruit
STADSKANAAL – Op het industrieterrein van Stadskanaal
is Hulotech sinds vijf jaar gehuisvest. Huiting Loorbach
Technologies, vernoemd naar de oprichters Arjan Huiting en Richt Loorbach. Sinds kort is laatstgenoemde iets
anders gaan doen. Huiting bestiert het bedrijf echter nog
altijd vol passie. Eenmaal aangeschoven en voorzien van
een kopje koffie, steekt hij zijn verhaal af. Over het bedrijf, de tijd vooruit zijn en innovatie als drijfveer. Huiting surft met Hulotech op de nieuwste golven mee. Zo
onderzoekt hij met zijn mensen de laatste technieken en
probeert hij voorloper te zijn op alle mogelijke gebieden.
Bij Hulotech maken ze namelijk veel. Heel veel.
Hulotech is een bedrijf dat expert is in 3D-printen. Huiting
legt het uit: “Ons werk wordt veel geassocieerd met het
maken van prototypes. Onze technieken zijn in de loop der
tijd veel volwassener geworden. Daarmee bedoel ik dat we
seriematig kunnen werken tot bijvoorbeeld 5.000 stuks,
waardoor aan massaproductie vooraf geen dure investering
hoeft te hangen.”
De engineeringafdeling van het bedrijft beschikt over de
benodigde expertise en is in staat om klanten te begeleiden naar oplossingen met behulp van 3D-printen. “Wij
produceren niet alleen, wij denken met onze klanten mee
en ondersteunen hen in hun zoektocht naar een oplossing”,
verklaart Huiting. Daardoor weet de medische sector de
Tinnegieter in Stadskanaal goed te vinden. Hulotech maakt
namelijk diverse medische hulpmiddelen en doet daar
ook onderzoek naar: “Waar men tot nu toe veel met gips
heeft gewerkt, wordt de 3D-scanmethode tegenwoordig
steeds meer gebruikt. Van daaruit kunnen wij weer gemakkelijk schakelen naar onze printtechnieken.” En zo komen
er geregeld op maat gemaakte prothesekokers, steunzolen
en andere medische hulpmiddelen uit Huitings printers:
“Daarin lopen we wereldwijd voorop.”
Dankzij deze middelen wordt een hele grote groep hulpbehoevenden op de wenken bediend: “We hebben bijvoorbeeld voor een meisje met een spastische aandoening aan
haar arm, waardoor ze niet meer kon fietsen, iets ontwor-

pen waardoor ze weer met haar
vriendjes en vriendinnetjes
fietstochtjes kon maken. Dat zijn
wel dankbare projecten, waar
we natuurlijk erg trots op zijn.”
Hulotech maakt daarnaast
steeds meer onderdelen voor
machinebouwers: “Wat we nu
veel doen is metalen montagedelen in de machines van onze
klanten omzetten naar onze
extreemsterke en functionele
kunststof eindproducten. Tel
daarbij op dat we op behoefte
produceren door de klant niet
1.000 stuks af te laten nemen
terwijl ze jaarlijks maar 75
nodig hebben. Daarmee ligt de
integrale kostprijs al vele malen
lager.” Bedrijven schakelen de
expertise van Hulotech ook vaak
in om productielijnen efficiënter
te laten lopen: “We herontwerpen dan onderdelen met onze
slimme 3D-technieken. Dankzij
die technieken is onze ontwerpvrijheid enorm.”
Tot slot benoemt Huiting dat hij met het bedrijf ook in een
uniek traject zit dat baanbrekend zal zijn op het gebied van
voetverzorging: “Dat heet E-footcare en komt neer op het
feit dat klanten vanuit huis dé perfecte zool aangemeten
zal krijgen zonder dat men daarvoor fysiek ergens naartoe
moet.”
In een notendop legt hij het principe uit: “Door samenwerkingen met internationale partners hebben we dit
platform in no time op kunnen tuigen. Klanten vragen
online een consult aan, waarna ze via videobellen een
gesprek met een professional hebben. Daarin wordt alles
met betrekking tot de behoefte van de klant besproken.

Vervolgens krijgt de klant een bak speciale schuim thuis
gestuurd, waar ze in moeten gaan staan. Als ze dat terug
hebben gestuurd, laat onze partner daar een data-analyse
op los. Die informatie krijgen wij toegestuurd, waardoor
wij met onze printtechnieken de perfecte steunzool voor
iemand kunnen maken. Dat is voor beide voeten natuurlijk
verschillend, want geen enkele voet is gelijk. Tenslotte krijgen ze hun zolen thuisgestuurd en houden we contact met
de klant over het verloop. Dat gebeurt dus allemaal digitaal
en dat is in deze coronatijd natuurlijk een groot voordeel.”
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