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Keukenboerderij Roswinkel van
klassiek tot tijdloos design
Roswinkel - Een broek of
schoenen kopen doe je eenvoudig via internet. Bij de aankoop
van een nieuwe keuken ligt
dat even anders. In dat geval
neem je geen genoegen met
een mooi plaatje of filmpje.
Het gaat om een forse uitgave
en dus is een persoonlijk en
gedegen advies belangrijk. Bij
Keukenboerderij Roswinkel
snappen ze dit heel goed.
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Huisbezoek
Keukenboerderij-eigenaar Chris
Leegstra komt daarom graag op
huisbezoek. ‘We houden daarbij
vanzelfsprekend alle coronamaatregelen in acht. Groot
voordeel is dat ik de bestaande
keuken kan bekijken en dus
direct de maten weet. Bij een
showroombezoek heeft de klant
dat meestal niet direct paraat en
kun je nog geen passend advies
geven’, aldus de vakman met
ruim 40 jaar ervaring.
Showroom
De showroom met 16 keukens mag dan gesloten zijn, een digitaal bezoek is natuurlijk
altijd mogelijk. Op de website zijn de nieuwste modellen te vinden en voorbeelden van
keukens die Chris Leegstra en zijn team
ingebouwd hebben.
Persoonlijk
Leegstra merkt dat de belangstelling voor
een nieuwe keuken nog steeds groot is,
ondanks de lockdown. ‘Mensen zitten veel
binnen. Gezelligheid is daardoor belangrijker geworden. Een nieuwe keuken komt
daardoor waarschijnlijk sneller ter sprake.
Mijn collega’s en ik nemen graag de tijd
voor een goed en eerlijk advies. Een keuken
is tenslotte erg persoonlijk. Daarom proberen we ook zoveel mogelijk mee te denken
met de klant. ‘
Ruim veertig jaar ervaring
Het bedrijf aan de Roswinkelerstraat 69 bestaat al sinds 1979. Hier vind je de nieuwste

keukens. Keukenboerderij Roswinkel is er
trots op om een kwaliteitskeuken voor elk
budget te kunnen leveren. De specialist
weet dankzij jarenlange ervaring als geen
ander de weg in keukenland.
Hot-item
Het bedrijf verkoopt bijna alles voor de
keuken. Alleen het koken zelf moet de klant
zelf doen. Een voorbeeld van een hotitem, zoals Chris Leegstra het noemt, is de

heetwaterkraan, ofwel de Quooker. Dankzij
deze kraan heb je direct kokendheet water.
‘Hier is echt heel erg veel vraag naar. Het is
een handig onderdeel van de keuken en het
maakt de waterkoker overbodig.’ Vanwege
de grote vraag zijn er veel soortgelijke
producten. Leegstra adviseert nadrukkelijk
altijd de Quooker. ‘Het is gewoon het beste
product en ik heb heel wat varianten gezien.
Als onze showroom weer open is demonstreer ik het graag’, aldus de ondernemer.
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Ervaar de ultieme smaak bij barbecue-restaurant
‘The Flame’ in Emmen
Emmen - Barbecueën, Radomir
Djukic, eigenaar van barbecue restaurant The Flame aan
de Hoofdstraat 120 in Emmen, kan er geen genoeg van
krijgen. Al jaren steekt hij met
plezier de grill aan en experimenteert hij met zelfbedachte
recepten. Eén ding is mij
duidelijk geworden. Het vlees
smaakt het best op een houtskoolbarbecue. Op die manier
krijg je de ultieme smaakbeleving. Omdat hij ook anderen
wil laten meegenieten van zijn
heerlijke gerechten, besloot
hij barbecue-restaurant ‘The
Flame’ te openen. ‘Ik heb van
mijn hobby mijn beroep gemaakt,’ aldus de horecaman.
Tien jaar ervaring
De 29-jarige ondernemer
werkt al bijna tien jaar in de
horeca. Hij kan niet wachten
tot hij de deuren van zijn eigen
restaurant open kan gooien. Bij
The Flame, Emmens nieuwste
restaurant, vind je de lekkerste
vlees- visgerechten, vanzelfsprekend gebakken op een
houtskoolvuur en dankzij de
afhaalkaart kan heel Emmen
meegenieten.
Elke woensdag tot en met zondag van 16.30 uur tot en met
20.00 uur, staan Radomir Djukic en zijn mensen klaar in de

keuken. Een lekker stukje kip, vlees, of vis bakken zij tot
in perfectie en serveren ze met salade en friet. ‘Helaas is
biefstuk afhalen niet mogelijk. Die moet je namelijk zo vers

mogelijk eten en dat lukt nu eenmaal niet bij afhaal. Des te
meer reden om ook eens langs te komen als ons restaurant
open mag, ‘nodigt de gastheer de liefhebbers alvast uit.
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Kom, beleef, geniet en proef de smaak van biologische producten!

Ekoplaza Emmen: gezond en lekker winkelen
EMMEN - Ekoplaza aan de Wilhelminastraat 50a in Emmen is na een verbouwing weer open. De biologische
supermarkt is 350 vierkante meter groot en daardoor hebben de duizenden producten een nog beter plekje
gekregen. Eigenaar Lieslot Adams is trots en enthousiast over de metamorfose. Ook het winkelend publiek
kan zowel letterlijk als figuurlijk beter uit de voeten in de gezondste supermarkt van Emmen en dat is zeker
geen luxe in deze coronatijden.
Gezonde levensstijl
Ekoplaza doet meer dan alleen verkoop van biologische
producten. Wie daaraan behoefte heeft, krijgt ook advies
over een gezonde biologische leefstijl. Adams: ‘We geloven
dat de bodem de basis is van alles. Als we de aarde goed
behandelen, levert zij gezonde, smakelijke producten op.
Vol met voedingsstoffen en rijk aan smaak. Synthetische
geur-, kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen
zijn niet nodig. Bovendien is ons voedsel vrij van bestrijdingsmiddelen. Voedsel zoals voedsel bedoeld is. Mijn
kinderen vragen wel eens waarom ik dit werk doe. Om jullie
een schone en gezonde toekomst te bieden,’ zeg ik ze dan.

Eerlijke prijs
‘Iedereen kan genieten van een gezonde, biologische leefstijl. Daarom bieden we goede producten
voor een eerlijke prijs. Je kunt ervan op aan dat al
onze producten 100% biologisch zijn. We bieden
onze boeren, telers en producenten hiervoor een
goede prijs. Zodat zij in staat zijn optimale kwaliteit te leveren.’
Ontdek Ekoplaza
De supermarkt in hartje Emmen is ondanks de coronamaatregelen gewoon open. De winkeleigenaar nodigt haar
plaatsgenoten nadrukkelijk uit eens een kijkje te komen

nemen. ‘Wij hebben alles wat een reguliere supermarkt ook
verkoopt. Ik durf te stellen dat onze producten nog lekkerder zijn want ze zijn puur natuur.’ Wie ondanks zijn of haar
nieuwsgierigheid niet kan komen krijgt op de volgende
pagina's een beeld van de vernieuwde Ekoplaza.
www.ekoplaza.nl

KOFFIE EN THEE
Ekoplaza verkoopt ruim 200 soorten thee van o.a.
Nederlandse bodem. De thee is suikervrij. De koffie wordt
gebrand in een echte Emmer koffiebranderij. Een ambachtelijk
product dus en dat proef je! De koffieboeren krijgen bovendien
een gegarandeerd goede prijs voor hun product.

BROOD
Wij verkopen ruim 40 soorten ambachtelijk brood.
Bijvoorbeeld met desem of gist. Puur natuur.

GROENTE EN FRUIT
De groente en fruitsoorten komen uit de volle grond, zoveel
mogelijk lokaal geteeld en boordevol vitamines.
BANKET
Lekker snoepen en toch verantwoord eten is niet zo moeilijk.
Probeer bijvoorbeeld een suikervrij taartje of koolhydraatarme
cracker. Ook veel gemaakt van 100 procent speltmeel.

SAPPEN
Bijna alle sappen bevatten 100 procent fruit en geen
toegevoegde suikers. De wijnen zijn laag in sulfiet.
Dat betekent dat mensen er geen hoofdpijn van krijgen.
KANT EN KLAAR
Even weinig tijd, maar toch gezond eten? Probeer dan eens de
soepen, pizza’s of maaltijden van Ekoplaza. Ze zijn lekker
gekruid en bevatten weinig zout. Lekker snel en gezond dus!

Tegen inlevering van deze bon:

ONTVANG 20% KORTING OP
1 PRODUCT NAAR KEUZE!
(deze bon is geldig t/m 28 februari 2021)

ZUIVEL EN ZUIVEL ALTERNATIEVEN
De melk en yoghurt komt van koeien, geiten of schapen
die heerlijk buiten lopen. Boerenzuivel noemen we dat.
Vanzelfsprekend heeft Ekoplaza ook een ruim aanbod
lactosevrije en vegan zuivel vervangers.

VLEES EN VLEESVERVANGERS
Ekoplaza verkoopt alleen natuurvlees. Dat is vlees van dieren
die veelal in natuurgebieden geleefd hebben. De dieren krijgen
geen antibiotica en daardoor is het vlees ook antibiotica vrij.
Het is heerlijk mals en vol van smaak. Ook is een ruim aanbod
van vegetarische en vegan producten verkrijgbaar.
Door de fijne ingrediënten heerlijk van smaak.

COSMETICA EN VERZORGING
Lekker zacht, Geen irritaties voor je huid. Puur natuur!
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Al eens nagedacht over zonnepanelen
en beschikt u over een volledig eigen
dak, echter ziet u door de bomen het
bos niet meer als gevolg van de vele
aanbieders
Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek bij ons aan. Dan komen wij persoonlijk bij
u thuis om samen met u een passend en op maat gesneden advies uit te brengen.
Een afspraak plannen kan op verschillende manieren:
• Bel met 0591-330051
• Vul het contactformulier in op onze website: www.duurzaamenergiedrenthe.nl
• Mail naar: info@duurzaamenergiedrenthe.nl
Wij kunnen u tevens informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden om de
aanschaf van zonnepanelen te realiseren. Door de aanschaf van zonnepanelen bespaar
je in de meeste gevallen direct op je energiekosten. Duurzaam Energie Drenthe beschikt
over 12 jaar lange ervaring en zet zich dagelijks in om het voor mensen betaalbaar én
toegankelijk te maken om te verduurzamen.
Door onze bedrijfsstructuur kunnen we voor iedereen een passende oplossing vinden
op het gebied van duurzame energie. Middels een persoonlijk, eerlijk, transparant en
gratis advies op maat kunt u een weloverwogen bewuste keuze maken in de wereld van
duurzame energie. En tegelijkertijd wordt er een constructieve bijdrage geleverd aan de
gehele energietransitie.

Ons kantoor is gevestigd aan:
Charles Darwnstraat 15 | 7825 AB Emmen
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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.’
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Unieke servicedienst om problemen
in uw camper of caravan op te
lossen, wel zo makkelijk!

Altijd dichtbij

Camper & Caravanservice
Nederland voor de beste
hulp op locatie

Alles staat klaar om met je camper of caravan op vakantie te gaan en dan kom je er op
het laatste moment achter dat de koelkast het niet doet of dat er problemen zijn met
het warmtesysteem, de watervoorziening of er zit een storing in het elektrische systeem. Bert Wolf heeft hiervoor met zijn bedrijf CCSNL (Camper & Caravanservice Nederland) de oplossing. “Als er problemen zijn met de (inbouw)apparatuur in de camper of
caravan dan komen wij met onze servicedienst op locatie om dit probleem op te lossen.
Het maakt hierbij voor ons geen verschil of dit thuis is vlak voor het vertrek naar je
vakantiebestemming, of dat je ergens op een camping, of op een camperparkeerplaats
in Nederland staat. Maar zelfs als je onderweg bent met je camper of caravan kun je ons
bellen, beschouw ons als de ANWB voor de camper en caravan eigenaren”.
Camper & Caravanservice Nederland is de enige servicedienst in Nederland die op locatie
komt, hierbij geen voorrijkosten berekent en daarmee uniek is in ons land. De klant krijgt
van tevoren een duidelijke offerte met de kosten van de reparatie, datum en tijd. Als de
klant hier akkoord op geeft komt de monteur langs om het probleem op te lossen, hiermee
weet de klant wat de reparatie gaat kosten, en de klant hoeft niet de gehele dag thuis
of op de camping te blijven wachten. “Door op deze manier te werken voorkomen we
achteraf vervelende verassingen”.
Campers en caravans zijn Bert niet vreemd, hij heeft bijna twintig jaar ervaring in reparatie en onderhoud van campers en caravans. “Ik ben al 15 jaar ondernemer en zocht iets
unieks in de recreatiebranche. Als ondernemer moet je steeds blijven zoeken naar nieuwe
uitdagingen en zo ben ik op het idee gekomen van een servicedienst op locatie voor
campers en caravans. Als eerste hebben wij samen met D-Solution Internet & Reclamebureau marktonderzoek gedaan en een uitgebreide marketingcampagne opgezet. Daarna
hebben we een grote Google-Adwords campagne erachter gezet waardoor klanten ons
snel via internet kunnen vinden. Google heeft inmiddels voor ons meer dan 10.000 zoekwoorden vastgelegd, hierdoor komen wij meestal op de eerste plek terecht in de Google
ranglijst”.
Na een gedegen voorbereiding was Camper & Caravanservice Nederland begin vorig jaar
zover om van start te gaan maar toen kwam Covid-19. Hierdoor kwam de geplande datum
om operationeel te gaan te vervallen. Bert Wolf: “Doordat de campings niet open mochten
konden de mensen niet op vakantie. In deze periode zijn wij niet bij de pakken neer gaan
zitten maar hebben we juist gebruikt om onze servicedienst nog beter in de markt te
zetten. Op het moment dat premier Rutte vorig voorjaar bekend maakte dat de campings
onder bepaalde voorwaarden weer open mochten zijn we nog dezelfde dag met onze
servicedienst van start gegaan”.
Behalve met het verhelpen van het probleem aan de apparatuur in de camper of caravan
geeft Bert ook advies en informatie en dit is iets wat hij dit jaar verder wil uitbreiden. Dit
jaar komt Camper & Caravanservice Nederland met een eigen lidmaatschap. “Wij werken
op dit moment aan twee lidmaatschappen, dit zijn de Easy en de Comfort. Bij de Easy kun
je rekenen op vijf keer per jaar hulp en bij de Comfort op zeven keer. Als je lid bent betaal
je geen uurloon en krijg je bovendien korting op de gemonteerde onderdelen.
Camper & Caravanservice Nederland is een landelijk dienstverlenend bedrijf, met inmiddels twee bedrijfswagens, opgedeeld in één voor het Noorden en één voor in het Zuiden
van Nederland, plus een klein gedeelte in België. Bert Wolf: “Over drie tot vijf jaar hoop ik
ons land in tien regio’s te hebben opgedeeld met in iedere regio een franchiser. Hierdoor
zijn we sneller bij onze klanten om de storing te kunnen verhelpen. Als je bedenkt dat
er in ons land ruim 650.000 recreatievoertuigen zijn dan is de markt nog groot”. Daarom
zoeken wij nog steeds franchisers die geloven in ons concept, en mee willen doen om het
merk CCSNL (Camper & Caravanservice Nederland) te laten groeien.
Voor meer informatie over CCSNL (Camper & Caravanservice Nederland) kunt u bellen met
nummer 085-303 63 95 dit kan elke dag van 09:00 – 22:00 of kijk op
www.camperservicenederland.nl of www.caravanservicenederland.nl
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“Steeds meer mensen weten ons te
vinden voor het glazenwassen”

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

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

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

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

kwaliteitsverhouding, zodat u daar
geen omkijken naar heeft! Service,
klantgerichtheid en kwaliteit zijn bij
ons vanzelfsprekende voorwaarden
waarbij ons bedrijf zich duidelijk onderscheidt van andere schoonmaakbedrijven.
Neemt u snel eens een kijkje op onze
Facebookpagina/optireiniging of
stuur ons een email naar:
info@optireiniging. nl en vraag
vrijblijvend een offerte aan of u kunt
ons telefonisch bereiken op nummer:
+31 (0) 591 232 569 of +31 (0)6
543 280 91. We zijn gevestigd op de
Oosterbracht 18 A in Emmen.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m
zaterdag van 8:00 tot 17:00 uur. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij
ons hoog in het vaandel”,aldus Milos
van Opti reiniging & Service.
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Team Bentum Dragtstra staat voor u klaar
Emmen - Bij de succesvolle
aan- of verkoop van een
huis gaan de bedankjes
en complimenten meestal
naar de makelaar. Niet
vreemd, want dankzij deze
vakman of -vrouw is de
verkoopoperatie soepel
verlopen. Wat weinig
mensen beseffen, is dat
een goede makelaar de
complimenten direct deelt
met zijn team van commercieel binnendienst
medewerkers. Achter de
schermen verzetten zij
minstens evenveel werk.
Spin in het web
Bij Bentum Dragtstra
Makelaars aan de Sterrenkamp gaat het om Ina
Jongbloed en Gerlinda
Boekholt. Zij zorgen ervoor
dat de makelaar altijd over
de meest actuele informatie
beschikt, staan klanten te
woord, maken koopaktes op
en regelen bezichtigingen.
Kortom, ze zijn de spreekwoordelijke spin in het
web. ‘We vormen een goed
geolied team en dat maakt
ons werk mooi om te doen’,
legt Ina Jongbloed uit.
Topprestatie
De Emmense werkt bijna vijf jaar bij Bentum Dragtstra Makelaars en gaat elke dag met
plezier naar haar werk. ‘Ik heb een veelzijdige baan. Er zit administratie bij maar je hebt
ook veel contact met mensen. Als team een klus tot een goed einde brengen: daar gaan

we voor!! Dat lukt alleen omdat iedereen hier op kantoor elkaar goed kent en met een half
woord zijn punt duidelijk kan maken. Team Bentum Dragtstra staat dus met veel plezier
voor u klaar,’ aldus Ina Jongbloed.
www.bentumdragtstra.nl
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Help Cosse Camper Adventure door de Corona crisis

Christiaan & Maletha starten ludieke crowdfunding actie
voor Cosse Camper Adventure in Nieuw-Weerdinge
Christiaan Cosse & Maletha Cosse-Ophof uit Nieuw-Weerdinge hebben jouw hulp nodig om door de Corona crisis
te komen. In 2012 hebben zij vanuit hun passie voor het
reizen met de camper Cosse Camper Adventure opgericht. Een reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van kleinschalige camper groepsreizen in Nederland,
Europa, Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Cuba. Voor
mensen die nieuwsgierig zijn of een camper iets voor ze
is organiseren zij campertrainingen.
Sinds maart 2020, na de uitbraak van de Corona pandemie,
heeft de overheid een algeheel én wereldwijd reisverbod
opgelegd. Hierdoor moesten de Cosse’s noodgedwongen
hun bedrijfsactiviteiten, het organiseren en uitvoeren van
groepsreizen, per ommegaande stil leggen. De Cosse’s
zaten maandenlang tot over hun oren in het werk met het
verwerken van annuleringen en omboekingen. Maar deze
werkzaamheden leverden geen geld op. En het einde van
deze crisis is helaas nog niet in het zicht. De bedrijfsactiviteiten kunnen pas weer opgestart worden als het wereldwijde reisverbod opgeheven wordt. Pas dan komen er weer
inkomsten binnen.
Cosse Camper Adventure heeft in 2020 een omzetverlies
van 95%. De Cosse’s hebben al méér dan een jaar géén
inkomsten meer uit hun bedrijf kunnen halen. Terwijl de
zakelijke en de privé vaste lasten wel betaald moeten
worden. In de reiswereld wordt pas een inkomen uitbetaald als de klant op reis geweest is en alle kosten voldaan
zijn. Daarbij komt dat het merendeel van de ontvangen
reissommen reeds vooruitbetaald zijn aan leveranciers in
binnen- en buitenland. Leveranciers van vliegtickets, huurcampers, hotels, campings, veerdiensten, taxibedrijven,
excursies enz. Of deze betalingen ooit weer terugkomen is
voor de Cosse’s de grote vraag.
De steun vanuit de overheid is nihil en het klinkt rooskleuriger dan het is. Doordat de Cosse’s hun reisorganisatie

vanuit hun huis runnen,
vallen zij buiten de boot en
kunnen zij géén enkel beroep
doen op de steunpakketten.
Zij proberen nu rond te komen van een TOZO-uitkering,
een tijdelijke bijstandsuitkering voor getroffen ondernemers van € 1.500,- voor
2 personen. De privé vaste
lasten kunnen net betaald
worden, maar er is amper
geld over voor boodschappen. De zakelijke vaste lasten
kunnen daar niet van betaald
worden.
Cosse Camper Adventure is een eenmanszaak en het
“kindje” van de Cosse’s. Zij vechten keihard voor hun
bestaan en vechten tot het bittere eind om hun kindje” te
redden! Zonder jouw hulp bestaat de kans, dat Cosse Camper Adventure failliet gaat. Een zware last voor de Cosse’s,
omdat ze dan persoonlijk failliet kunnen gaan. Zij kunnen
alles kwijt raken, waar zij de afgelopen jaren zo keihard
voor gewerkt hebben, hun bedrijf, hun huis, hun camper …
alles.
De Cosse’s hebben de mogelijkheid om bij een aantal
instanties geld te lenen. De onlangs opgerichte voucherbank zou ook nog een uitkomst kunnen bieden. Dit blijken
allemaal peperdure leningen te zijn en zijn absoluut geen
passende oplossing voor deze hardwerkende ondernemers. Zolang de Cosse’s geen inkomsten hebben, kunnen
zij geen dure lening afbetalen.
De Cosse’s geven niet op. Zij zijn al 29 jaar een setje en
hebben de afgelopen jaren al heel wat voor de kiezen
gehad. Zij zoeken samen altijd naar oplossingen om door
te gaan. Zij willen niets liever dan weer reizen organiseren

in binnen- en buitenland en mensen mee op camperreis
nemen.
De Cosse’s zijn zeer betrokken en begaan met hun wereldwijde leveranciers, die ook zwaar getroffen zijn door
de Corona pandemie. Zij hebben ervoor gekozen om een
streep te zetten en zijn gestart met een ludieke crowdfunding actie.
Het siert de Cosse’s, dat ze niet alleen om een donatie
vragen, maar dat ze er ook een tegenprestatie voor terug
willen doen. Bij een donatie kan de donateur kiezen uit
deelname aan een leuk evenement, dat door de Cosse’s
georganiseerd wordt op een later moment. De donateur
heeft de keuze om hier al dan niet gebruik van te maken.
Jij kunt de Cosse’s op drie manieren helpen. Door een donatie te geven, door het delen van hun noodkreet op social
media en door het boeken van een camperreis dit jaar.
www.doneeractie.nl/help-cosse-camper-adventure-doorcorona-crisis/-50176
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Arjan’s Haardhout in Onstwedde,
voor het verwijderen en snoeien van bomen
en voor haardhout
Door Miranda Wolters
De naam van de onderneming van Arjan Strockmeijer zegt het eigenlijk
al, toen bij begon lag de focus van zijn bedrijf voor al op de verkoop van
haard- en brandhout. In de loop van de jaren werd die dienst aangevuld
met diensten gericht op het onderhoud en het kappen van bomen.
Arjan is beslist geen hovenier, het echte groene werk laat hij liever aan de
goede hovenier over maar het kappen en verwijderen van bomen doet hij
graag. Dit is ook waar het meeste van zijn haardhout vandaan komt, namelijk
van het kappen van bomen bij particulieren. Arjan is gespecialiseerd in het
verwijderen van bomen die niet kunnen vallen. Dat wil zeggen dat het dan
om bomen gaat waar omheen geen ruimte is om ze na het kappen te laten
vallen. “We klimmen dan met een klimgordel en klimijzers eerst helemaal

naar boven, mét een veiligheidslijn, en breken de
boom als het ware van boven naar beneden af.”
legt Arjan uit.
Het gaat dan eigenlijk altijd om bomen die dood
zijn of op een ongewenste plek staan of om
bomen die gekapt moeten worden omdat ze
overlast bezorgen. Arjan: ”Is een boom dood, dan
moet altijd eerst onderzocht worden of deze nog
veilig genoeg is om in te klimmen. Is dat niet het
geval dan moeten we een andere oplossing zoeken.” Wat tegenwoordig best weleens voorkomt
is dat een boom moet wijken omdat deze teveel
schaduw op een met zonnepanelen gevuld dak
veroorzaakt. De panelen brengen daardoor niet
genoeg rendement op en door de boom te verwijderen profiteert men weer van een maximum
opbrengst. Voor het verwijderen van ieder soort
boom is een oplossing te vinden en de prijs van
de kap hangt af van de tijd die daarvoor nodig is.
De boom wordt dus van bovenaf ‘afgebroken’
totdat er alleen nog een klein stukje stam boven
de grond uitsteekt. De stam kan dan nog worden
gefreesd, het zogenaamde ‘stobben frezen’. Hierbij wordt de stam tot een diepte van ongeveer 20
centimeter onder de grond weg gefreesd. Alles
wat er dan nog achterblijft sterft vanzelf af en
zo kan er een nieuw tegelpad of mooie groene
grasmat overheen aangelegd worden. Soms moet
er voor het verwijderen van een boom, ook in uw
eigen tuin, een kapvergunning bij de gemeente
aangevraagd worden. De regels hiervoor verschillen per gemeente en Arjan kan u precies vertellen hoe dat in uw gemeente zit. Het aanvragen
van de kapvergunning moet u als klant echter
zelf doen, dit kan eenvoudig online en hiervoor
bent u uw DigiD nodig.
Haardhout verkoopt Arjan het hele jaar door, de
grootste piek ligt hierbij in de maanden september en oktober want dat zijn natuurlijk de
maanden waarin het weer wat kouder gaat worden en de houtkachel weer aan gaat. U kunt uw
haardhout bij Arjan bestellen, hij komt het dan bij
u langsbrengen. Wilt u eerst graag weten hoe en
waarmee u het beste kunt stoken? Arjan geeft u
graag een goed advies.
Arjans Haardhout
Duinweg 1a | Onstwedde
Tel: 06-14103279
Email: strockmeijer46@hotmail.com
www.arjanshaardhout.nl
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Wortelboer bedden in Emmen is al 60 jaar
slaapspecialist
Door Miranda Wolters
Wortelboer bedden is al sinds 1959 slaapspecialist.
Het familiebedrijf vindt zijn oorsprong in Coevorden
waar vader Henk Wortelboer destijds zijn winkel aan de
Friesestraat opende en Wortelboer bedden ontstond. De
winkel in Coevorden bestaat tegenwoordig nog steeds
en wordt gerund door een van de zoons van Henk, Hans
Wortelboer. In de Hoofdstraat in Emmen opende de
familie Wortelboer ergens midden jaren ’80 een tweede
filiaal en toen zich in 1998 de mogelijkheid voordeed
om te verhuizen naar de Nijbracht bleek dat een goede
volgende stap voor Ruud Wortelboer, de andere zoon van
Henk.
“We zijn trots op wat we hier aan de Nijbracht opgebouwd
hebben.” zegt Ruud. “We zijn een typisch familiebedrijf,
mijn vrouw werkt bijvoorbeeld ook mee en doordat we met
een klein maar hecht team werken is iedereen erg betrokken en altijd van alles op de hoogte. Dit is vooral erg fijn
voor de klant, vragen kunnen snel beantwoord worden en
eventuele problemen kunnen we snel oplossen.”
Bij Wortelboer bedden kunt u terecht voor alles wat met
slapen te maken heeft. Van een boxpring tot een waterbed
en van een linnenkast tot nachtkastje en dekbedovertrek
tot kussen. Alles van hoogstaande kwaliteit, van verschillende A-merken en dus betrouwbare leveranciers. Boxsprings zijn te leveren in diverse prijsklassen van bijvoorbeeld Auping, Eastborne, Caresse en Pullman. De ruime en
overzichtelijke winkel is altijd up to date en binnenkort zal
de nieuwe shop in shop van het merk Cinderella ingericht
zijn.
Waren de bedden die Wortelboer verkoopt tot voor kort
vooral zwart of antraciet van kleur, tegenwoordig worden
de bedden steeds kleurrijker. Zo zijn er al prachtige gele,
roze, blauwe of groene bedden op de markt. Ook worden
de gebruikte stoffen voor de bedden steeds comfortabe-

ler, denk hierbij bijvoorbeeld aan velours of fluweel. Een
goede boxspring is de meest meewerkende bodem die er
bestaat waarbij u bijvoorbeeld kunt kiezen voor 2 individuele matrassen aangepast aan uw eigen wens. Eventueel
aangevuld met een elektrische bodem zodat u het bed
in iedere gewenste stand kunt zetten en het bed ook in
hoogte te verstellen is zodat in- en uitstappen gemakkelijker gaat.
Uw oude matras wordt bij aflevering van uw nieuwe bed
gratis mee retour genomen en zal worden gerecycled. Op
deze manier draagt Wortelboer bedden samen met u bij
aan een schoner milieu en duurzaamheid. Mocht u uw
oude bed door willen geven naar een volgende eigenaar
dan kan Wortelboer er ook voor zorgen dat het daar direct

afgeleverd wordt, een extra service die men u graag aanbiedt.
De 60 jaar ervaring als slaapspecialist betekent dat veel
klanten inmiddels vaste klant geworden zijn en al meerdere bedden van Wortelboer hebben beslapen. Bent u ook
toe aan een nieuw bed, een mooie linnenkast of nieuw
bedtextiel? U bent voor een goed advies van harte welkom
in de winkel aan de Nijbracht in Emmen, de koffie staat
voor U klaar!
Wortelboer bedden
Nijbracht 78 – Emmen
Tel: 0591 - 658 711
www.wortelboerbedden.nl
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Selekt Wonen Ter Veen in Borger klaar voor de inhaalslag
de winkel geeft de klant vaak nieuwe inspiratie. Dat missen
we nu.’ Hij adviseert mensen trouwens altijd te bellen,
ook al gaat het om een klein product. ‘Ik geef telefonisch
bijvoorbeeld graag advies over een nieuw hoofdkussen.’
Restyling
Leuk is de lockdown zeker niet, maar bij de pakken neerzitten doen ze desondanks niet in Borger. De lockdown is
aangegrepen om de winkel volledig te restylen. De bedden, banken, vloeren en tafels komen hierdoor nog meer
tot hun recht. ‘Wij zijn echt heel trots op de woonwinkel
nieuwe stijl.’

Bij Selekt Wonen Ter Veen aan de Bloemdijk in Borger staan ze te popelen om de klant weer te mogen ontvangen.
Het acht man sterke team mist de bezoeker. De adviseurs
komen wel bij de klant thuis voor advies maar de gezellige reuring in de 2500 vierkante meter showroom moet,
als het aan eigenaar Anthony Ter Veen ligt, snel terugkomen. ‘Dat kan best. Wij hebben ruimte genoeg om kleine
groepjes veilig op afspraak te ontvangen. Bij ons winkel
je veiliger dan in een supermarkt. Maar wij maken de
regels niet’, aldus de ondernemer.
Thuis-advies
Wie een bed of bank koopt, zoek meestal ook een bijpassend dekbed en gordijnen. Of bijvoorbeeld een nieuwe
pvc-vloer met visgraat model. Die is momenteel helemaal
in de mode. In een winkel snuffel je net zo lang rond tot de
perfecte combinatie gevonden is. Dat is momenteel niet
aan de orde. Als alternatief voorziet Ter Veen klanten thuis
van advies. ‘Het voordeel hiervan is dat je direct ziet wat de
woonstijl van die persoon is. Wij kunnen dat snel matchen
met wat beschikbaar is. Erg efficiënt, maar een bezoek aan

Ter Veen komt met leuke acties voor als de deuren weer
open mogen. ‘Wij gaan voor een flinke inhaalslag en zijn
daar klaar voor, met leuke aanbiedingen voor het restant
van de collectie van vorig jaar en de nieuwste collectie van
dit jaar.’
Slaapcomfort
De ondernemer verwacht vooral belangstelling voor slaapkamerinrichtingen. Steeds vaker beseffen mensen volgens
hem dat slaapcomfort van groot belang is. ‘Dan denk ik niet
alleen aan een goed matras of dekbed, maar ook de gordijnen zijn belangrijk. Je slaapt namelijk veel beter in een
slaapkamer die echt donker is. Onze adviseurs weten daar
alles van en kunnen een advies op maat geven.’ Dat geldt
voor de klant die een complete slaapkamer zoekt, maar
ook voor iemand die alleen een nieuw kussen nodig heeft.
Ter Veen: ‘Wij willen bij elke aankoop de verwachtingen
overtreffen, of het nu de inrichting van de woonkamer is
of de aankoop van een nieuwe stoel. Onze klanten moeten
meer dan tevreden zijn. Dat lukt gelukkig aardig, aangezien
we al 35 jaar bestaan en vaste klanten uit Borger en verre
omtrek hebben.’
Hecht team
Niet alleen de klanten zijn Ter Veen trouw. Ook de
medewerkers vormen al jaren een hecht team en daar is de

Borgerder ondernemer trots op: ‘Een groot deel van onze
groep is 25 jaar onderdeel van het team. We kennen onze
klanten daarom vaak persoonlijk en dat is een belangrijk
voordeel als je advies geeft.’
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Emmer wereldrestaurant Puur tijdelijk verder als
Puur Bezorgt
‘Wij gaan niet alleen voor puur, maar
nadrukkelijk ook voor vers. Vandaar
ook dat niet al onze gerechten af te
halen zijn. Een goede biefstuk smaakt
nu eenmaal het beste als hij net gebakken is. Die smaakt een stuk minder
als je er bij wijze van spreken nog een
half uur mee naar de klant toe moet
rijden’, zegt eigenaar Anton Hu van
wereldrestaurant Puur in Emmen.
Luxe sushi box
Wereldrestaurant Puur richt zich daarom ook op sushi en kleine gerechten,
die worden bezorgd in de gemeente
Emmen en dorpen in de omgeving
zoals Klijndijk en Erm. Sushi gerechten
mogen dan kleine hapjes zijn; wie bij
Puur een Sushi Box Deluxe XL bestelt
gaat beslist niet met een lege maag
naar bed. De schotel bevat maar liefst
64 hapjes, met pure passie gemaakt
door de chefs van het vier-windstreken
restaurant aan de Westerstraat 212.
De afhalers zijn ook snel klaar. Auto in
de parkeergarage. Snel in de lift naar
boven waar de maaltijd weer- en windbestendig klaar staat.
Warme en koude gerechten
Voor de kleinere eter is er de Sushi
Box Deluxe met 33 stuks. Wie zelf wil
kiezen komt ook ruim aan zijn of haar
trekken. Stel je eigen Sushibox samen via het afhaal- of bezorgmenu op https://puurbezorgt.nl. Daar is ook alles te vinden als het gaat om bezorgkosten. Uitkiezen, met ideal
betalen en dan snel tafel dekken, want de bezorger van Puur staat binnen de kortste keren
voor de deur.

Geen zin in koude Japanse hapjes? Geen nood: frietjes, chicken wings, mini loempia's
en inktvisringen staan ook op het menu. ‘Wij maken van de nood een deugd. Natuurlijk
hopen we ze snel mogelijk weer open te mogen zodat de klant weer gezellig kan tafelen,
als vanouds. Voordeel is wel dat als je ergens lang naar uitkijkt het extra lekker smaakt’,
lacht de Emmer horecaman.
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Groot jubileumfeest bij Autoworld van Boven in Emmen
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.
EMMEN - Groot feest dit 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 Leaseauto’s
verrassing. ‘Kijk vooral regelmatig op onze website
Niet alleen particuliere, maar ook leaseauto’s zijn bij de
www.van-boven.nl is het advies.
garage in goede handen. Het bedrijf verzorgt het onderhoud in opdracht van grote leasemaatschappijen De auto
Erkentelijk
wordt indien nodig gehaald en teruggebracht en krijgt
Nog een reden tot feest is het veertigjarig jubileum van
gegarandeerd gelijkwaardig vervangend vervoer mee terug.
monteurs Paul en Johan. Bovendien viert receptioniste
Autoworld van Boven is aangesloten bij Leaseprof.
Monique ook nog eens haar tienjarig dienstverband bij Van
Boven. “Hoe bijzonder is het tegenwoordig dat werknemers Occasions
zolang bij hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. We zijn ze zeer
Ook wie op zoek is naar een nieuwe of gebruikte auto,
erkentelijk voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor ons heeft bij Van Boven genoeg te kiezen.
bedrijf hebben gedaan en hopen dat ze daar nog een tijdje
mee doorgaan.’

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 huis-

genoot 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

26

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

Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39
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Aanhangwagen of paardentrailer kopen of huren?

Wesseling Materieel in Emmen heeft voor ieder
gebruiksdoeleind een passende oplossing

Wesseling Materieel is specialist als het gaat om de verkoop, verhuur, reparatie en taxatie van aanhangwagens en paardentrailers in de provincie Drenthe. Een bedrijf dat bekend staat als het bedrijf
waar ‘de klant koning is.’
Marc Wesseling werkt sinds 5 jaar in het bedrijf dat door
zijn vader werd opgericht. “Onze jarenlange ervaring in de
verkoop, verhuur, reparatie en taxaties van aanhangwagens
en paardentrailers heeft ervoor gezorgd dat we voor ieder
gebruiksdoeleind een goed advies kunnen geven over de
voor dat doel geschikte aanhangwagen. We leveren bijna
alle soorten aanhangwagens en paardentrailers tot een
totaalmassa van maximaal 3.500 kg. Van gerenommeerde
merken zoals Hapert, Anssems, Hulco, Humbaur en Eduard.” vertelt hij.
Voor wat betreft paardentrailers gaat het dan om trailers
die geschikt zijn voor het vervoer van 1 of meerdere
paarden. Paardentrailers zijn leverbaar van basic tot heel
luxe modellen met bijvoorbeeld een aparte zadelkamer.
Aanhangwagens zijn natuurlijk in ontzettend veel verschillende soorten en maten leverbaar. Van kort tot lang, met of
zonder opbouw, met of zonder elektrische kiepfunctie en
met 1, 2 of 3 assen. De meeste modellen aanhangwagens
en paardentrailers komen al compleet geleverd af fabriek
maar het is ook mogelijk aanpassingen aan een aanhangwagen te laten doen door Wesseling Materieel. “Kortgeleden hebben we bijvoorbeeld een aanhangwagen voor een
kozijnenbedrijf geleverd die we zo hebben omgebouwd
en ingericht dat de kozijnen er stevig rechtopstaand op
vervoerd konden worden.” legt Marc uit.
Onderhoud
In verband met de veiligheid en levensduur van de aanhangwagen is regelmatig vakkundig onderhoud ontzettend
belangrijk. Nu het najaar in aantocht is en het ’s avonds
weer vroeger donker wordt moet de verlichting bijvoor-

beeld goed in orde zijn. “Bij een onderhoudsbeurt controleren we de verlichting
daarom ook grondig en vervangen we waar
nodig de lampen.” aldus Marc. ”Goed werkende verlichting is niet alleen veilig, een
bekeuring kost ook nog eens meer geld dan
het laten vervangen van een lamp.” voegt
hij eraan toe. Als er straks in de winter weer
veel strooizout op straat ligt is een goede
onderhouds- en schoonmaakbeurt voor de
aanhanger volgens Marc ook geen overbodige luxe. Zout kan nadelige gevolgen
voor de werking van de remmen hebben
en het regelmatig laten reinigen van de
aanhanger zorgt dat deze langer mooi blijft. De werkplaats
van Wesseling Materieel is voorzien van geavanceerde
apparatuur zodat er bij een probleem met uw aanhangwagen of paardentrailer snel een controle uitgevoerd kan
worden. De reparatie kan daarna direct uitgevoerd worden
door één van de gediplomeerde monteurs, zodat u snel
de weg weer veilig op kunt. Veel onderdelen zijn altijd op
voorraad en Wesseling Materieel is Bovag gecertificeerd
en RDW erkend. U krijgt van tevoren altijd een schatting
van de te maken kosten voor een reparatie of aanpassing
aan uw aanhangwagen of paardentrailer zodat u nooit
achteraf voor verrassingen zult komen te staan. Dat maakt
het bedrijf betrouwbaar en vertrouwd, voor ieder soort
onderhoud en reparatie.
Verhuur
Het huren van een aanhangwagen of paardentrailer is bij
Wesseling Materieel ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan

een aanhangwagen om tijdens een verhuizing te gebruiken
of een koelwagen voor een feest of partij. Wesseling Materieel biedt service voor een lage prijs waarbij het aan- en
afkoppelen van de aanhangwagen voor u door een van de
medewerkers gedaan zal worden. Een borg voor het huren
van de aanhangwagen wordt daarbij niet gevraagd, zoveel
vertrouwen heeft Wesseling Materieel in u!
Wesseling Materieel is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 7.15 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00
tot 13.00 uur. U bent van harte welkom in de showroom
aan de Phileas Foggstraat 80 in Emmen.
Wesseling Materieel B.V.
Phileas Foggstraat 80 | Emmen
Tel: 0591 - 659110
Website: www.wesselingmaterieel.nl
E mail info@wesselingmaterieel.nl

