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maar de kwaliteit van het product bepaalt
wel een beetje of het er uiteindelijk mooi
uit zal zien en daarom verkopen we alleen
het behang waarvan we zeker weten dat
het eindresultaat tot tevredenheid van de

klant zal zijn.” Naast behang vind je bij GB
Behangwinkel ook andere soorten wandbekleding, denk daarbij aan verf, leer of hout.

GB Behangwinkel houdt
haar deuren
open aan het
Noordeind in
Emmen

VOORJAAR BIJ
KOUDENBURG?
Zie pagina 29!

Door Miranda Wolters
“De afgelopen tijd leek het
voor voorbijgangers alsof de
winkel opnieuw zou gaan verhuizen en in zekere zin was
dat ook zo”, vertelt Gerco
Bouwhuis van GB Behangwinkel in Emmen. “Er waren
plannen maar die zijn wegens
omstandigheden helaas niet
doorgegaan. Daarom hebben
we besloten de winkel aan
het Noordeind opnieuw in te
richten zodat men ons daar
weer kan bezoeken.”
Behang, wandbekleding en
muurverf
GB Behangwinkel is niet alleen het adres voor behang
maar ook voor andere soorten
wandbekleding en muurverf.
Bent u zelf niet zo handig met
behang dan bieden Gerco en
Marin ook een behangservice aan. “Voor
een mooi resultaat is het best belangrijk
om het behang op de juiste manier aan te
brengen”, aldus Gerco. “Behang is in principe op alle vlakke muren aan te brengen

Lees verder op pagina 21!
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Heerlijk koken doe je in een keuken van de
Keukenboerderij in Roswinkel
Door Miranda Wolters
Onze keuken is een van de ruimtes in huis waar we veel
tijd doorbrengen en de inrichting ervan is daarom erg belangrijk geworden. De keuken is tegenwoordig meer dan
alleen maar functioneel, we ontbijten, lunchen en dineren
er en ook wordt er aan het einde van de dag bijgekletst
en borrelen we er met familie of vrienden. En daar hoort
natuurlijk een moderne en helemaal naar uw wens samengestelde keuken bij.
Chris Leegstra is eigenaar van Keukenboerderij Roswinkel en keukens verkopen doet hij al sinds 1984. Destijds
maakte Chris vooral onverwoestbare massieve houten
keukens maar qua materialen voor de productie van keukens is er de afgelopen 40 jaar best veel veranderd. Waren
de werkbladen vroeger vaak van spaanplaat, tegenwoordig
kiest men voor bijvoorbeeld graniet of keramiek. En qua
inbouwapparatuur is de huidige tijd natuurlijk helemaal
niet meer te vergelijken met toen, er is nu een enorm
aanbod van mogelijkheden en de ontwikkelingen op het
gebied van apparatuur gaan ondertussen gewoon door. De
keukens van nu worden bijna allemaal uitgerust met een
inductiekookplaat, al dan niet met ingebouwde afzuiging.
“Ik zeg bewust bijna allemaal”, aldus Chris, “want degene
die nog wel over een gasaansluiting in de woning beschikken kiezen ook nog vaak voor het koken op gas omdat hun
voorkeur daar nu eenmaal ligt. Bovendien hoeven er geen
nieuwe pannen aangeschaft te worden, iets dat bij de overstap naar inductie vaak wel het geval is. Voor nieuwbouw
geldt dat natuurlijk niet omdat er simpelweg geen andere
keuze mogelijk is omdat er geen gasaansluiting meer is.”
Groot voordeel van de inductiekookplaat met afzuiging
is dat er geen aparte afzuigkap meer geplaatst hoeft te
worden, dat scheelt ruimte en de kookplaat kan op iedere
gewenste plek in de keuken geplaatst worden zonder dat
er rekening gehouden moet worden met het feit dat de afzuigkap ook ergens een plek moet krijgen. “Daarnaast kiest

vrijwel iedereen tegenwoordig voor een Quooker in plaats
van een ‘gewone’ kraan”, legt Chris uit. “met een Quooker
in de keuken beschik je op ieder gewenst moment over
kokend water en dat is niet alleen handig voor een snelle
kop thee maar ook voor het koken van je groente, aardappelen, pasta of wat dan ook. Het koken gaat sneller, je bent
geen ruimte meer nodig voor een aparte waterkoker op het
aanrecht. De Quooker is in allerlei verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en zo is er dus voor iedere stijl keuken
een passende Quooker te vinden.”
Werden de keukenontwerpen vroeger op een kladblok
geschetst, tegenwoordig doet Chris dit met moderne

software. Zo is het uiteindelijke resultaat direct ‘live’ te
zien. Al je keukenwensen worden in deze digitale tekening
vertaald en visueel gemaakt en ben je als deze klaar is
toch nog niet helemaal tevreden? Dan tekent Chris dat ene
extra kastje er gewoon nog even bij of zorgt hij er alsnog
voor dat er toch nog ruimte gecreëerd wordt voor die extra
oven. Dat kun je aan hem met zijn 40 jaar ervaring wel
overlaten.
Keukenboerderij Roswinkel
Roswinkelerstraat 69 | Roswinkel
Tel: 0591 - 35 29 67
www.keukenboerderij.nl
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Jouw Hypotheek & Jouw Verzekering
Alle hypotheken en verzekeringen onder 1 dak
Door Miranda Wolters
Sinds Henk Eising in 2019 startte met Jouw Hypotheek aan de Weerdingerstraat in
Emmen zit de groei er flink in. Dat resulteerde in april vorig jaar in de verhuizing naar
het pand direct aan de rotonde van de Hoofdstraat/Weerdingerstraat en inmiddels
heeft ook daar de eerste interne verbouwing alweer plaatsgevonden.
Henk opende in 1987 in Emmen één van
de eerste kantoren van De Hypotheker in
Nederland, gevolgd door een aantal andere
vestigingen in Noordoost Nederland en is
dus met recht een specialist op het gebied
van hypotheken te noemen. Nadat hij zijn
laatste kantoor in 2008 van de hand deed
bleef het bloed kruipen waar het niet gaan
kon, zo kwam het dat hij in 2019 met Jouw
Hypotheek van start ging. Op het kantoor
in Emmen werkt hij op het gebied van de
hypotheken samen met freelancer Dirk
Buwalda en sinds 1 januari ook met zijn
zoon Herm. Tijmen, de andere zoon van
Henk en tevens wielrenner van beroep,
kwam het kantoor al in oktober vorig
jaar versterken met Jouw Verzekering.
nu. Echtgenote Monique verleent de
administratieve ondersteuning. Vanwege
de groei was het nodig het huidige pand
alweer wat aan te passen omdat er een
extra spreekkamer gerealiseerd moest
worden.
Jouw Hypotheek: Henk, Dirk & Herm
Jouw Hypotheek is aangesloten bij
franchiseorganisatie Hypokeur en
biedt hypotheken van werkelijk alle
hypotheekverstrekkers aan; van alle
banken, verzekeringsmaatschappijen
en pensioeninstellingen. De slogan is
“Jouw Hypotheek opent deuren”. Deuren
naar droomhuizen en deuren naar een
hypotheek op maat. Wat hen daarbij
bijzonder maakt is dat er veel kennis en
ervaring in huis is. Eén brok ervaring, zeg

maar.
“Ik begon in 2019 aanvankelijk alleen,
maar daar kwam Dirk begin 2020 al snel
bij”, aldus Henk. “Dirk werkt als freelancer
voor Jouw Hypotheek en nam ook zo’n 20
jaar ervaring in het vakgebied mee.” “Ik
hield voordat ik naar Emmen kwam lang
een eigen kantoor in Klazienaveen”, vult
Dirk hem aan. “De samenwerking verloopt
erg prettig, we overleggen regelmatig en
delen veel kennis met elkaar en dat is
uiteindelijk alleen maar voordelig voor
de klant.” Op 1 januari van dit jaar kwam
Herm Eising als jonge, fanatieke hond
het team versterken. Herm werkte sinds
2008 als hypotheekadviseur bij ABN Amro
en heeft zich vanaf 2017 steeds meer
toegelegd op vermogensbeheer. Hij vertelt:
“Omdat ik het werk als hypotheekadviseur
miste besloot ik de sprong te wagen om
als zelfstandige bij Jouw Hypotheek aan
de slag te gaan. Wat me in het werk als
hypotheekadviseur vooral aantrekt is het
feit dat ik te maken heb met klanten die
ik gelukkig kan maken met een hypotheek
voor hun droomhuis en ik hen daarbij van
begin tot eind kan en mag adviseren en
bijstaan.”
Jouw Verzekering.nu: Tijmen
Nadat hij de benodigde diploma’s en
certificaten behaalde begon Tijmen Eising
in oktober vorig jaar Jouw Verzekering.
nu. Hij heeft zich gespecialiseerd in
de verzekeringen voor particulieren
en daar vallen bijvoorbeeld de

aansprakelijkheidsverzekering, de
inboedel- en opstalverzekering maar
ook autoverzekeringen onder. Zijn werk
als verzekeringsadviseur valt goed te
combineren met het wielrennen, zijn
andere passie. “Met Jouw Verzekering.
nu neem ik de klant al het uitzoekwerk uit
handen, kijk voor hen welke verzekeringen
nodig zijn en zoek daarbij de meest
voordelige voor hen uit. Dat wil niet
zeggen dat alle verzekeringen bij dezelfde
maatschappij afgesloten moeten worden
trouwens, ik maak er een mooi pakket
tegen de meest gunstige voorwaarden en
tarieven voor hen van.”
Té belangrijk voor zomaar een advies,
begeleiding van a tot z
Een hypotheek en ook een verzekering is té
belangrijk voor zomaar een advies.
Bij Jouw Hypotheek en Jouw Verzekering.
nu is een eerste kennismakings- en
adviseringsgesprek altijd gratis. “Wat we
vooral heel belangrijk vinden is dat we
de klant uitgebreid alle mogelijkheden
laten zien”, zegt Henk. “Belangrijke vragen
waar we antwoord op geven gaan dan

bijvoorbeeld over hoeveel er geleend kan
worden, wat een woning dan mag kosten,
hoeveel eigen geld er nodig is en met
name natuurlijk wat of de uiteindelijke
maandlasten zullen zijn”. Dirk: “Wat onze
klanten ook op prijs stellen en als erg
prettig ervaren is dat we het volledige
pakket leveren en we hen gedurende het
hele proces begeleiden. We verzamelen
de benodigde documenten, vragen
de best passende offerte aan, regelen
notariszaken en noem maar op. Daarvoor
hebben we een hele checklist die we na
het tekenen van de hypotheekofferte met
hen doornemen zodat ze precies weten
wat hen in de eerstkomende tijd allemaal
te wachten staat en wat er administratief
gezien allemaal nog geregeld moet
worden.” Helder en duidelijk, omdat een
hypotheek of verzekering té belangrijk is
voor zomaar een advies.
Jouw Hypotheek en Jouw Verzekering.nu
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591-239345 | www.jouwhypotheek.nl
www.jouwverzekering.nu
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Henk Hassing van Autobedrijf HABO in Emmen
gaat van zijn vrije tijd genieten
Door Miranda Wolters
Na bijna 41 jaar werkzaam te zijn geweest in de autobranche, waarvan 27 jaar als mede-eigenaar van Autobedrijf
HABO, heeft Henk Hassing besloten te stoppen met zijn
werkzaamheden binnen het bedrijf. Na jaren hard werken
is het voor hem tijd geworden om te gaan genieten van
zijn vrije tijd. Andries Bouwman zal het bedrijf verder
voortzetten en er zal voor de klanten dus ook verder niets
veranderen.
In 1995 namen Henk en Andries samen het autobedrijf
van Chris Knoop over aan de Handelsweg in Emmen en
zo ontstond Autobedrijf HABO. De naam van het bedrijf
kwam voort uit de combinatie van de achternamen van de
eigenaren, Hassing en Bouwman, en heeft inmiddels een
grote naamsbekendheid gekregen in Emmen en omstreken.
De naam zal daarom ook nu, na het vertrek van Henk, niet
veranderen.
Autobedrijf HABO is een universeel autobedrijf, wat
betekent dat u er voor zowel reparaties als onderhoud
aan uw auto terecht kunt maar u vindt er in de showroom
ook een ruime keuze aan prachtige occasions. Omdat de
monteurs in de werkplaats volgens de voorschriften van
alle voorkomende autofabrikanten werken behoudt u altijd
de fabrieksgarantie van uw auto en hoeft u er dus niet mee
terug naar de merkdealer. Bovendien wordt er altijd met
originele kwaliteitsonderdelen gewerkt. Autobedrijf HABO
wordt ondersteunt door Bosch Car Service, de grootste
toeleverancier in de autobranche, en is ook BOVAG-lid.
Kortgeleden werd Autobedrijf HABO genomineerd om
autobedrijf van het jaar 2022 te worden, een bijzondere
prestatie aangezien er in Nederland zo’n 3.300 autobedrijven gevestigd zijn. Deze verkiezing wordt jaarlijks door de
BOVAG georganiseerd en de vakjury staat onder leiding
van ANWB directeur Ferry Smith. Van de 81 voorgedragen
autobedrijven eindigde Autobedrijf HABO bij de laatste 10,
iets om trots op te zijn!

Men doet bij Autobedrijf HABO overigens niet alleen alles
voor uw auto maar ook voor uw bedrijfswagen of camper.
De monteurs volgen regelmatig cursussen en trainingen
om hun kennis op peil te houden en zij kunnen in de werkplaats bovendien rekenen op de professionele apparatuur en software van Bosch om problemen met de auto of
storingen in de elektronica zo snel mogelijk op te lossen.
Zodat u zo snel en vooral veilig mogelijk weer de weg op
kunt. Is uw auto toe aan een onderhoudsbeurt, moet er een
reparatie plaatvinden, of is het weer tijd voor de jaarlijkse

APK keuring? U kunt uw afspraak natuurlijk gewoon telefonisch maken, maar HABO maakt het u graag gemakkelijk.
Voor de meest voorkomende diensten van HABO kunt u
uw afspraak ook heel eenvoudig via de website maken, op
ieder moment van de dag. U bent van harte welkom in de
showroom aan de Handelsweg 8 in Emmen!
Autobedrijf HABO
Handelsweg 8 | 7826 TC Emmen
Tel: 0591 – 62 55 13 | info@autobedrijf-habo.nl
www.autobedrijf-habo.nl
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SK Auto’s in Emmen, gespecialiseerd in jonge occasions
Door Miranda Wolters
Sander Kost groeide op in het garagebedrijf van zijn vader
en het was dan ook niet meer dan logisch dat hij in 2017
zijn eigen autobedrijf, SK Auto’s in Emmen, opende. SK
Auto’s is gespecialiseerd in de in- en verkoop van jonge
occasions, waarbij je kunt rekenen op vakkundige service
en je voor je auto een realistische prijs betaalt.
“In onze showroom en op het buitenterrein zijn in totaal
altijd zo’n 40 jong gebruikte auto’s te vinden”, vertelt
Sander. “Bij ons geen gedoe met afleverkosten of kosten
voor het rijklaar maken van de auto, de prijs die op de auto
vermeld staat is de prijs die je als klant uiteindelijk betaalt.
Geen verrassingen achteraf dus.” De occasions zijn van alle
voorkomende automerken, in verschillende prijsklassen,
maar hebben een aantal dingen met elkaar gemeen; ze
zijn allemaal nog jong en hebben een kilometerstand van
maximaal 150.000 kilometer en beschikken over een duidelijke onderhoudshistorie. SK Auto’s is BOVAG gecertificeerd en onderscheidt zich bovendien door op iedere auto
standaard 6 maanden garantie te bieden, koop je een auto
dan mag je ervan uitgaan dat deze geen gebreken heeft en
daarom dus die garantie. Wil je extra garantie dan kan dat
geregeld worden door de aanschaf van een garantiepakket.
Financiering
Het is bij SK Auto’s mogelijk om je nieuwe auto op verschillende manieren te financieren, natuurlijk kun je de auto kopen maar het is ook mogelijk om dit door middel van lease
te doen. Hiervoor werkt SK Auto’s samen met Afdlease en
kunnen de verkoopadviseurs bij SK Auto’s samen met jou
kijken naar de mogelijkheden om vervolgens een financieringsplan op te stellen. “Dit is voor zowel de zakelijke als
particuliere rijder mogelijk”, legt Sander uit. “Ruim 50%
van de gekochte auto’s worden tegenwoordig op deze manier gefinancierd en één van de voordelen hiervan is dat je
extra financiële ruimte houdt voor andere zaken.”
Toekomst
“Voor de toekomst hebben we nog wel wat mooie plannen
liggen”, vertelt Sander tot besluit. “We zijn op dit moment
bezig de showroom wat te moderniseren, de nieuwe web-

site mét bijbehorende app voor de telefoon wordt binnenkort gelanceerd en kortgeleden werd de 1e laadpaal voor
elektrische auto’s op het terrein geplaatst. We zullen ons
in de toekomst dus ook op het gebied van elektrisch rijden
gaan richten. Grote wens is ook om nog verder uit te breiden zodat we een autovoorraad van minimaal 50 auto’s
kunnen showen, maar dat is echt nog toekomstmuziek en
zal niet binnen nu en hele korte tijd gerealiseerd zijn.”

Op de website van SK Auto’s vind je het totale aanbod van
occasions. Zoek je een specifiek model of uitvoering en
staat deze er niet tussen? Dan kan men ook voor je op zoek
gaan, neem daarvoor gewoon even contact op met een van
de verkoopadviseurs bij SK Auto’s.
SK Auto’s
Kapitein Grantstraat 21 | Emmen
T: 0591 – 54 74 19 | E: info@skautos.nl | www.skautos.nl
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Pijnvrij wandelen?
Dat kan!

Buitenrecreatie is tegenwoordig het nieuwe sporten. Uit onderzoek blijkt dat maar
liefst 96% van de mensen regelmatig tot dagelijks wandelt tijdens een (thuis)werkdag. Wandelen heeft een enorm positieve invloed op je hele lichamelijke en mentale
gesteldheid.
Niets vervelender voor een wandelaar dan
pijn aan je voeten of knieën tijdens het
wandelen
“Wandelen moet pijnvrij kunnen”, aldus
podotherapeut Roëlle Stad van Voetstuk
Podotherapie. Stad: “Als je stopt met wandelen omdat je klachten krijgt is dat jammer en vaak is het ook helemaal niet nodig.
Maar zomaar doorlopen met pijnklachten
is onverstandig. Onze missie is dat mensen
pijnvrij kunnen bewegen. En vaak lukt ons
dat. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, mensen die chronisch ziek zijn of mensen die
chronische pijnklachten ervaren. Voor die
groep zetten wij ons overigens ook in. We
kijken goed naar de oorzaak van de klachten en zoeken de beste oplossing daarbij.
Met een goede opbouw en goede techniek

moet ieder mens in principe pijnvrij kunnen
lopen.”
Handig
Veel mensen wandelen met verkeerd
schoeisel. Of ze wandelen gelijk elke dag
een half uur. Beter is het om een opbouwschema te gebruiken waarbij je om de dag
start met wandelen. Want vergis je niet,
wandelen is net zo goed een sport. En spieren en pezen moeten de tijd krijgen om te
herstellen. Op de website Voetstuk.nl vindt
u meer informatie over dit onderwerp, een
verantwoord schema en een handige app.
Wie klachten heeft, kan voor advies gratis
op het inloopspreekuur van Voetstuk
Podotherapie terecht (0599 - 72 90 09).

11
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Langenberg Motors Coevorden is er nu ook voor je
automaterialen
Door Miranda Wolters
Motorliefhebbers weten de weg naar Langenberg Motors
in Coevorden al sinds de jaren ’60 te vinden. De ouders
van de huidige eigenaar, Richard Langenberg, begonnen
er destijds met de verkoop van motoren en de zaak heeft
sindsdien grote naamsbekendheid in de regio en ver daarbuiten opgebouwd. Sinds vorig jaar is Langenberg Motors
zich door overname van Automat Coevorden ook gaan
richten op de verkoop van automaterialen en is daarmee
dus het adres voor zowel de motor- als autoliefhebber
geworden.
“Eigenlijk vond die overname vorig jaar al plaats”, vertelt
Teun Oosting, hij is verantwoordelijk voor de verkoop van
motoren bij Langenberg Motoren. “We hebben de afgelopen wintermaanden gebruikt om de winkel opnieuw
in te richten want er moest natuurlijk ruimte gemaakt
worden voor de automaterialen.” De hele winkel werd
leeg gehaald, er werden muren verwijderd en ook werd
de werkplaats verplaatst. Deze extra verkregen ruimte is
omgebouwd tot winkelvloer en zo werd er genoeg ruimte
gecreëerd. “Op dit moment zijn we nog steeds niet helemaal klaar en moeten de laatste zaken nog even geregeld
worden voor de heropening die we op 5 maart gepland
hebben”, aldus Teun. Op die dag is iedereen van harte
welkom en zullen er allerlei leuke activiteiten te beleven
zijn.
Automat
Sinds kort vind je bij Langenberg Motors dus ook automaterialen en daarbij moet je denken aan automaterialen en
accessoires in de breedste zin van het woord. “Dat kan een
nieuw lampje zijn maar ook een nieuwe autoradio, ruitenwissers of nieuwe vloeistoffen voor de auto of aanhanger”,
legt Teun uit. “Aan de hand van het kenteken van de auto
kunnen wij precies zien om welk model en uitvoering auto
het gaat en welke materialen er dan nodig zijn.” In de werkplaats kun je daarnaast terecht voor lichte onderhouds-

werkzaamheden aan je auto zoals bijvoorbeeld het laten
verwisselen van een lamp, accu of banden.
Motoren en scooters
Begonnen de ouders van Richard Langenberg destijds met
alleen motoren, daar zijn tegenwoordig ook de scooters bij
gekomen en ook zijn er in de showroom diverse elektrische scooters te vinden. Teun: “Wij voeren alle merken
motoren, waaronder Honda en Yamaha en daarnaast zijn
we de grootste speciaal dealer van Benelli in Nederland.
De nieuwste modellen staan altijd als eerste bij ons in de
showroom en daar zijn we best trots op. Op het gebied
van scooters verkopen we onder andere de merken Sym,
Peugeot, AGM, Metropolis en GTS en op het gebied van de
elektrische scooters zijn we dealer van het topmerk Super
Soco, GTS en andere merken.”
In de showroom van Langenberg Motors vind je niet alleen
ruime keuze in nieuwe motoren en scooters maar ook in

gebruikte motoren en scooters. “We willen op die manier
voor ieder budget iets kunnen leveren en klanten komen
daardoor zelfs vanuit Duitsland en België bij ons terecht”,
aldus Teun. Natuurlijk neemt ook de motorkleding een
belangrijke plaats in de winkel in, Langenberg motors
heeft een groot assortiment aan in alle voorkomende
maten. Behalve comfortabel en stoer hoort de kleding
natuurlijk ook goed te beschermen, de motorkleding die je
bij Langenberg Motors vindt is ontworpen voor optimale
veiligheid, En daar horen helmen, handschoenen en andere
accessoires natuurlijk ook bij. Je bent van harte welkom
aan de Printer 11 in Coevorden, team Langenberg Motors
staat voor je klaar!
Langenberg Motors – Automat
Langenberg Motors
Printer 11 | Coevorden | tel: 0524 - 52 49 77
www.langenbergmotors.nl
e-mail: info@langenbergmotors.nl
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Met het Goed Geregeld Boekje wordt het een
beetje makkelijker
Het verlies van een dierbare grijpt enorm
in op iemands leven. Op het moment dat
het nabestaanden veelal aan energie en
scherpte ontbreekt om zaken te regelen
kan het NabestaandenKantoor desgewenst
het afhandelen van de nalatenschap voor
u verzorgen. We werken met het speciaal
ontwikkelde softwarepakket i-executeur
waardoor we systematisch en correct een
nalatenschap volledig kunnen afhandelen.
Dankzij heldere rapportages hebben de erfgenamen altijd een compleet inzicht. Alle
betrokkenen blijven continu op de hoogte

Het Goed Geregeld Boekje bestellen kan via www.nabestaandenkantoor.nl
In gesprek gaan over later. We kunnen het niet voor ons uit blijven schuiven. Het onderwerp 'dood' krijgt in de media steeds meer aandacht, het er over hebben blijkt nog
steeds heel moeilijk voor veel mensen. Terwijl dit zo helpend kan zijn voor degene die
een verlies geleden heeft, of voor iemand die wil praten over zijn eigen levenseinde.
Het NabestaandenKantoor heeft het Goed Geregeld Boekje gemaakt met als doel om
levenseinde gesprekken makkelijker te maken én om belangrijke informatie en wensen
vast te leggen. In het boekje staan tips en wordt uitleg gegeven over zaken die direct na
het overlijden geregeld moeten worden. Voor nabestaanden/executeur is het boekje
een houvast om alle zaken af te wikkelen in de lijn van uw wensen. Het voorkomt spanningen en maakt het afhandelen van praktische zaken eenvoudiger.

van de voortgang. Daarnaast is er altijd
ruimte om uw verhaal te doen. We hebben
een luisterend oor. Nabestaanden krijgen
pas rust en ruimte om echt te rouwen als
de nalatenschap volledig is afgehandeld.
Bel gerust!
Janneke
Tel. 06-51314380
info@nabestaandenkantoor.nl
Maalsteen 32 | 9531 PD Borger
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Dealerauto’s Emmen, al 15 jaar een vertrouwd
adres in Zuid-Oost Drenthe
Door Miranda Wolters
Tevreden klanten, dat is waar het team van Dealerauto’s Emmen voor gaat. Het autobedrijf aan de Kapitein
Nemostraat is al 15 jaar een vertrouwd adres voor de
aankoop van een jong gebruikte auto maar ook voor het
onderhoud van de auto en eventuele reparaties kun je op
de kennis en ervaring van de monteurs in de werkplaats
rekenen.
“We verkopen jong gebruikte auto’s die ook nog eens
scherp geprijsd zijn”, vertelt Erwin Wind, eigenaar van
Dealerauto’s Emmen. “Deze zijn vaak afkomstig van de 1e
eigenaar of zijn ex-lease auto’s en hebben over het algemeen allemaal een zeer lage kilometerstand. Voordeel van
de auto’s die we te koop aanbieden is dat ze gemiddeld 4
jaar oud zijn en ook dat ze stuk voor stuk dealeronderhouden zijn en dat er geen onduidelijkheden bestaan over de
onderhoudshistorie.” Bij Dealerauto’s Emmen zul je geen
schimmige verkooppraktijken ervaren, je koopt de auto
gewoon aan de koffietafel of aan de gezellige bar in de
showroom en er wordt door alle 10 teamleden altijd open
en eerlijk gecommuniceerd.
Ruime voorraad en elektrisch rijden
Dealerauto’s Emmen heeft altijd ruim 150 occasions op
voorraad waarbij wel gezegd moet worden dat de voorraad
snel en vaak wisselt. Als je dus online of in de showroom
een auto tegenkomt die je interesse wekt dan is het zaak
snel met een van de verkopers in gesprek te gaan. Het
brede aanbod van kwaliteitsoccasions, de mogelijkheid om
je auto te laten onderhouden en repareren en het APK-keuringsstation maken dat Dealerauto’s Emmen een allround
autobedrijf te noemen is. Dealerauto’s Emmen is overigens
ook gecertificeerd om het onderhoud en de reparaties van
elektrische en hybride auto’s uit te mogen voeren. Elektrisch rijden wordt door de overheid gestimuleerd en er
zijn dus steeds meer bestuurders die overstappen op deze
manier van autorijden. “Het onderhoud aan deze auto’s

ziet er dan ook heel anders uit, zo heeft de elektrische auto
bijvoorbeeld geen olie of filters die vervangen moeten
worden maar slijten remmen en banden wel sneller dan
bij een auto die rijdt op ‘gewone’ brandstof. Omdat er met
hoogspanning gewerkt wordt mag niet iedere automonteur
werkzaamheden aan deze auto’s uitvoeren maar moet
hij gecertificeerd zijn”, aldus Erwin. Omdat Dealerauto’s
Emmen is aangesloten bij BOVAG krijg je op de reparatie
uiteraard de bijbehorende garantie en bij aankoop van een
auto krijg je standaard 12 maanden garantie op het hart
van de motor.

in energie. Daarvoor zorgen onder andere de in totaal 132
zonnepanelen. Dealerauto’s Emmen is dus ook nog eens
een groen en duurzaam bedrijf!

Millieuvriendelijk en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd ook zelfvoorzienend

Dealerauto’s Emmen
Kapitein Nemostraat 34 | Emmen
Tel: o591 - 63 31 11 | www.dealerautosemmen.nl

Koopzondag
Iedere 1e zondag van de maand is het bij Dealerauto’s
Emmen koopzondag. Op die zondagen ben je tussen 11.00
uur en 17.00 uur van harte welkom in de showroom en
staat er een kop koffie voor je klaar. Dat geldt natuurlijk
ook voor alle andere momenten dat de showroom geopend
is, het team heet je van harte welkom!
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Je scheiding samen goed regelen met hulp en advies
van de RFEA- adviseur van MijnOffiz in Klazienaveen
Door Miranda Wolters
Een scheiding brengt veel emotie en (financiële) zorgen met zich mee en veel mensen
denken bij scheiden ook direct aan het inschakelen van een advocaat voor het regelen van
die scheiding. Maar wist je dat er ook zoiets
bestaat als een financieel echtscheidingsadviseur? Deze helpt en adviseert je niet alleen
bij juridische zaken maar kan ook op het
financiële vlak ontzettend veel helderheid
geven.
80% van alles wat er tijdens een scheiding
geregeld moet worden heeft te maken met de
financiën. Denk daarbij aan de verdeling van
de bezittingen en de woning maar ook aan
eventuele alimentatie en de pensioenvoorzieningen. Het berekenen van alimentatie is bijvoorbeeld een complexe zaak die je het beste
aan een financieel expert over kunt laten. Peter
Juffer van MijnOffiz in Klazienaveen is één van

de ongeveer 240 erkende RFEA-adviseurs in Nederland en
is daarnaast ook MfN Registermediator met een specialisatie in familymediation. Hij ziet dit als een mooie aanvulling op zijn werk als hypotheekadviseur en hiermee biedt
MijnOffiz een uitgebreid dienstenpakket.
Peter biedt aanstaande exen een uitgebreid adviespakket dat niet alleen financiële zaken maar ook het ouderschapsplan kan omvatten als er kinderen bij betrokken zijn.
Voor hen moet zo’n plan namelijk opgesteld worden en in
dat plan worden allerlei afspraken die men samen maakt
opgenomen.
Omdat het advies van de RFEA adviseur gaat over zowel juridische als financiële zaken hoeft er geen echtscheidingsadvocaat ingeschakeld te worden maar de voorwaarde
voor bemiddeling door Peter is wel dat aanstaande exen in
staat zijn om met elkaar om tafel te gaan om afspraken te
kunnen maken. De rol van Peter is hierbij een transparante
en neutrale rol, hij staat hen met raad en daad bij en geeft
dus een goed en onpartijdig advies.
“Ik doe dit werk al sinds 2015 en mijn ervaring is dat er
achteraf altijd minder conflicten zijn over allerlei zaken als
exen er op deze manier met elkaar uitkomen. Voor kinderen is het sowieso heel fijn om te merken dat hun ouders
nog steeds een normaal gesprek met elkaar kunnen voeren, het blijven immers hun ouders en kinderen willen niet
het gevoel krijgen te moeten kiezen voor papa of mama.
Door goed te luisteren en de juiste mediationtechnieken
te gebruiken kan ik een scheiding, die al moeilijk genoeg is,
tot een goede afloop brengen. Het aantal vechtscheidingen
wordt hiermee fors omlaag gebracht.” Komt men er samen
uit dan worden alle gemaakte afspraken vastgelegd in een
zogenaamd convenant, deze wordt daarna nog door een
advocaat geverifieerd om vervolgens bij de rechtbank te
worden ingediend. Begeleiding en advies door een RFEA
echtscheidingsadviseur is meestal een stuk goedkoper
dan het inschakelen van een echtscheidingsadvocaat en
zorgt vooral voor rust, overzicht en de juiste beslissingen
rond een scheiding. Omdat jullie er samen uitkomen en de
toekomst afzonderlijk van elkaar zonnig in kunnen zien!
MijnOffiz
Langestraat 156a | Klazienaveen | Tel: 0591 - 39 07 77
email: info@mijnoffiz.nl | www.mijnoffiz.nl
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GB Behangwinkel houdt haar deuren open aan het
Noordeind in Emmen (Vervolg van voorpagina)
Verf van Little Greene
Little Greene is één van de verfmerken die je bij GB Behangwinkel zult vinden, dit merk biedt onder andere ook
muurverf in een kleur die helemaal past bij het behang van
je keuze. Ideaal als je slechts 1 muur wilt behangen en de
rest van de muren of de deuren en kozijnen in een bijpassende kleur wilt verven. Little Greene garandeert dezelfde
kwaliteit verf in elk blik. Het rendement van Little Greene
verf is zeer hoog, wel tot 16 m2 per liter verf. Voor muren
& plafonds is er de Absolute Matt Emulsion, een zeer matte
muurverf. Voor wat drukkere ruimtes of gezinshuizen is de
Intelligent Matt Emulsion ontwikkeld, een matte wasbare
muurverf. Houtwerk & metaal kan geschilderd worden met
een meerdere producten van Little Greene, de Intelligent
Eggshell (matte lak op waterbasis), de Intelligent Satinwood (duurzame zijdeglans lak op waterbasis), de Intelligent Gloss (hoogglans lak op waterbasis), de Flat Oil (matte
lak op oliebasis) en de Traditional Oil Gloss (hoogglans lak
op oliebasis). Voor vloeren, trappen en keukenkastjes zijn
er 2 verfkwaliteiten, t.w. de Intelligent Floor Paint (zeer
duurzame lak voor op vloeren en trappen), en de Oil Floor
Paint, een zeer sterke PU lak op oliebasis. Voor de buitenkant van het huis is er de Tom's Oil Eggshell (een matte lak
op oliebasis), de Intelligent Exterior Eggshell (een matte
schakelverf - primer & lak in één - op waterbasis) en voor
de muren de Masonry Paint (matte muurverf voor stenen
en stucwerk buiten) Ook heeft Little Greene voor elke verf
een geschikte primer voor het mooiste resultaat. Qua kleuren is er een ontzettend grote keuze, Gerco en Marin laten
het u graag allemaal zien.
Leer van Enzo Pellini
Enzo Pellini levert prachtige leren wandtegels in zes
verschillende kleuren. Leer is een natuurlijk product met
uitzonderlijke eigenschappen, zo is leer een warm en
duurzaam materiaal de leren tegels absorberen bovendien geluid. Leer aan je muur geeft een unieke, robuuste
uitstraling aan je interieur. Omdat Enzo Pellini leer gebruikt
leer dat afkomstig is van dieren die buiten hebben geleefd

kan het zijn dat er op het leer sporen van dat buitenleven
terug te zien zijn maar dit maakt het leer uniek en bijzonder. Deze dieren worden blootgesteld aan natuurlijke
elementen, prikkeldraad en muggenbeten en dit zie je dan
terug op het leer. Kleuren die geleverd kunnen worden
zijn: Beige, Desert, Ebony, Frost, Lava en Taupe. Elke kleur
leer is weer goed te combineren met ander materiaal zoals hout of behang. Omdat Enzo Pellini uitsluitend gebruik
maakt van 100% rundleer en het leer niet verder bewerkt
wordt kan het voorkomen dat er ietwat kleurnuance
verschil in de tegels voorkomt. De kleur van het leer wordt
mede bepaald door licht, temperatuur, luchtvochtigheid
en zelfs ouderdom. Ook nadat het leer op de wand is aangebracht kan de kleur op den duur enigszins veranderen
onder invloed van licht, zonlicht en vochtigheid.
Hout van Cubetti
Met wandbekleding gemaakt van hout haal je de schoonheid van de natuur in huis. Ieder stukje hout vertelt zijn
eigen verhaal. Cubetti levert 27 soorten wandbekleding
in 4 verschillende vormen en 10 natuurtinten. Alles is van
de beste kwaliteit en gemakkelijk te installeren. Het merk
werkt op een volledig ethische en ecologisch verantwoorde manier, we moeten immers zuinig omgaan met het
hout dat in de natuur beschikbaar is. De wanddecoratie van
Cubetti is daarom gemaakt van honderd procent resthout,
hout dat is overgebleven na productie van andere producten. Om er zeker van te zijn dat dit ook werkelijk zo is
werkt men alleen samen met houtzagerijen en boswachters die op een duurzame wijze te werk gaan en puur hout
overhouden van hun projecten. Dit resthout wordt gebruikt
om de mozaïeken wanddecoratie van Cubetti te verwezenlijken. Zo gaat er geen hout verloren en daarbij garandeert
Cubetti dat er voor iedere gekapte boom nieuwe bomen
worden geplant.

afspraak te maken als u uitgebreide informatie wenst over
de mogelijkheden qua behang of wandbekleding. Zo weet
u zeker dat Gerco en Marin voldoende tijd voor u kunnen
nemen en eventueel al het een en ander voor u uit kunnen
zoeken of klaar kunnen leggen.
GB Behangwinkel
Noordeind 99 | Emmen | Tel: 0591 - 78 59 04
Mobiel: 06 - 1239 0353 (ook whatsapp)
info@gb-behangwinkel.nl
www.gb-behangwinkel.nl

De winkel aan het Noordeind 99 is dus weer voor u
geopend. Kijk voor de actuele openingstijden even op de
Facebookpagina of website en het is aan te raden om een
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Sporten en bewegen zoals jij wilt, wanneer je
wilt en zo vaak als je wilt bij 24/7 Fitness centrum
Ron Haans in Emmen
Door Miranda Wolters
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Emmen kun je sporten en bewegen zoals jij wilt,
wanneer en wilt en zo vaak als je wilt. De sportclub aan de Brinkenhalte biedt namelijk
een groot scala aan sportmogelijkheden, is 24 uur per dag geopend en met het abonnement van jouw keuze mag je zo vaak komen sporten als je wilt.
24/7 sporten
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans is het dus mogelijk 24
uur per dag te sporten. Hoe dat dan in de praktijk werkt? Er
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘bemande’ en ‘onbemande’ uren. Deze zijn voor iedere vestiging terug te vinden op de website. Tijdens bemande uren zijn er trainers,
leraren en therapeuten aanwezig voor zowel groepslessen
als individuele begeleiding. Buiten deze uren maak je
gebruik van een zogenaamde 24/TAG die je dag en nacht
toegang tot de sportschool geeft. Dankzij een ingenieus
beveiligingssysteem kun je er overigens zeker van zijn
dat je ook veilig kunt sporten. Er is altijd toezicht, hetzij
dichtbij of op afstand. De medewerkers leggen je er natuurlijk alles over uit als je besluit bij 24/7 Fitness centrum
Ron Haans te gaan sporten. “Dat veilig en prettig kunnen
sporten nemen we overigens heel erg serieus”, aldus Ron.
“Iedereen groot of klein, dik of dun of rijk of arm moet zich
bij ons thuis kunnen voelen en daarom vinden we dat er
altijd respect voor elkaar moet zijn. Ongewenst gedrag accepteren we niet en we zullen dan ook niet schromen om
maatregelen te nemen als dat nodig is. De regels worden
aan iedereen uitgelegd en zijn ook in de sportschool terug
te vinden en iedereen kent ze dus als het goed is.”
Lid worden
Lid worden doe je in 3 stappen. De eerste stap is de online
aanmelding en vervolgens volgt de 24/7 intake op de club
waarin je uitleg krijgt over de werkwijze en de regels in
de sportschool. De laatste stap is de sportintake. “Deze
sportintake is eigenlijk de belangrijkste omdat we hierbij

samen nagaan wat we voor
elkaar kunnen betekenen
en hoe we dat aan kunnen
gaan pakken”, aldus Ron,
“gebruik je medicatie of zijn
er blessures waarmee we
rekening moeten houden,
wil je alleen je conditie
verbeteren of gaat het juist
om gewichtsverlies, hou je
van gewichten of ga je liever
voor een spinningles en wil
je 2 keer of 7 keer per week
komen sporten? De keuze is aan jou, jij bepaalt hoe, wat,
wanneer en voor welk bedrag je wilt komen sporten!” Voor
wat betreft de abonnement zijn er verschillende mogelijkheden, zo ben je al voor € 19,99 van harte welkom om
onbeperkt te komen fitnessen en zijn de abonnementen
per maand (4 weken) opzegbaar.
Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met ondernemen
in de fitnessbranche. Ik was zelf erg actief op het gebied
van hockey en voetbal en heb na mijn opleidingen over
de wereld gezworven en trainingen mogen geven voor en
aan verschillende sportbonden- en ploegen. Het starten
van mijn eigen fitness bedrijf werd daardoor een droom
en daarvoor had ik al vroeg een duidelijke visie voor ogen;
ik wilde een brede doelgroep laten bewegen voor een betaalbaar bedrag op momenten dat zij dat zelf wilden en op
een bij hen passend niveau.” Na terugkomst in Nederland

opende Ron dan ook de eerste vestiging van zijn fitnesscentrum in Zuidlaren. Het werd een succes en inmiddels
zijn er in totaal 15 vestigingen in Groningen, Drenthe en
Friesland te vinden. Op dit moment is Ron voor de vestiging in Emmen overigens nog op zoek naar een 3-tal
fitness trainers en/of gastheren- of dames. Heb je interesse
of wil je meer weten? Neem dan even contact op door een
mail te sturen administratie@ronhaans.nl.
Kijk voor meer informatie over de sportmogelijkheden op
de website of kom tijdens de bemande uren even langs bij
het fitnesscentrum aan de Brinkenhalte, deze tijden vind je
op de website. Je bent van harte welkom!
Fitnesscentrum Ron Haans
Brinkenhalte 16 | Emmen | Tel: 0591 - 72 51 95
www.ronhaans.nl | email: emmen@ronhaans.nl
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Bedrijfswagen nodig? Je vindt ‘m bij
Hans Automotive in Emmen!
Door Miranda Wolters
Hans Automotive aan de Nijbracht in Emmen is van
mening dat iedere ondernemer of startende ZZP’er in
een kwalitatief hoge bedrijfswagen moet kunnen rijden.
Ongeacht het budget dat hiervoor beschikbaar is. De aanschaf van een jong gebruikte bedrijfswagen wordt er snel
geregeld en er kan gekozen worden voor zowel lease als
koop van de bedrijfswagen.
“In onze voorraad vindt men verschillende soorten kwalitatief erg goede bedrijfswagens”, vertelt Hans Banus,
eigenaar van Hans Automotive. “Denk aan kleine en grote
bestelauto’s, bedrijfswagens met dubbele cabine of bedrijfswagens met een open of dichte laadbak. Daarnaast
staan er in onze showroom ook altijd een aantal luxe personenwagens. Ook deze zijn jong en hebben, net als alle
andere wagens in de voorraad, relatief weinig kilometers
op de teller.” Hans heeft inmiddels ruim 12 jaar ervaring in
de autobranche en heeft op het gebied van bedrijfswagens
veel kennis in huis.
Eigen werkplaats
Hans Automotive beschikt, behalve over een grote showroom en showterrein, ook over een eigen werkplaats. Deze
is professioneel ingericht en de monteurs beschikken er
over de juiste apparatuur zodat alle bedrijfswagens of
personenauto’s voordat ze naar de klant gaan technisch
helemaal in orde zijn. De auto’s worden zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de showroom of het showterrein helemaal nagekeken en gecontroleerd op gebreken
en eventueel vervangen of gerepareerd. Hierdoor kun je na
aankoop van de auto zonder zorgen en absoluut veilig de
weg op.
Kopen of leasen, de keuze is aan jou
Om het voor iedere ondernemer of ZZP’er mogelijk te
maken om in een goede en representatieve bedrijfswagen
te kunnen rijden is er niet alleen de optie tot koop van de

bedrijfswagen maar kan deze in de meeste gevallen ook
door middel van lease aangeschaft worden. “We hebben
het dan over Financial Lease”, legt Hans uit. “Deze vorm
van leasen is voor ondernemers en ZZP’ers een interessante vorm omdat het verschillende fiscale voordelen
oplevert. Bij een Financial Lease word je namelijk direct
economisch eigenaar van de auto en dit heeft als voordeel
dat de auto gewoon op jouw naam komt te staan, dat je
zelf bepaalt hoeveel kilometers je erin gaat rijden en ook
bepaal je zelf waar je het onderhoud laat uitvoeren.” Bij
een Financial Lease contract koop je de bedrijfswagen als
het ware op afbetaling want de aankoopsom wordt door de
bank gefinancierd. De bank blijft hierbij wel, tot de laatste
betaling is gedaan, juridisch eigenaar van de auto. De duur
van het leasecontract bepaal je daarbij zelf en datzelfde
geldt voor de hoogte van je maandbedrag. Je kunt bijvoorbeeld ook een aanbetaling doen of een slottermijn in het
contract afspreken.

De aanschaf van je nieuwe bedrijfswagen via Hans Automotive is snel en eenvoudig geregeld. Kies jouw ideale
bedrijfswagen uit het aanbod en online kun je binnen een
paar stappen je leaseaanvraag doen. Vervolgens neemt
men zo snel mogelijk contact met je op om een en ander
te bespreken. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in
de showroom die je pal langs de Rondweg in Emmen vindt,
er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en het
team van Hans Automotive helpt je graag verder.
Hans is overigens nog op zoek naar versterking van dat
team, dus ben jij of ken jij iemand die graag in een ontspannen sfeer aan de slag zou willen gaan als verkoper in
de autobranche? Neem dan even contact met hem op!
Hans Automotive
Nijbracht 50 | Emmen | Tel: 085 - 487 72 93
www.hansautomotive.nl | info@hansautomotive.nl
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Een (brand) veilige omgeving dankzij
Scope 8 en 10 metingen door
Elektromotoren Emmen
Door Miranda Wolters
Een storing in de elektrische installatie van uw bedrijf kan niet alleen gevaarlijk zijn
voor uzelf of uw medewerkers, het kan zelfs brand veroorzaken. Om ongelukken en
brand te voorkomen is het mogelijk om de elektrische installatie periodiek te laten
inspecteren door middel van zogenaamde Scope metingen. Verzekeraars stellen deze
metingen voor bedrijven vaak zelfs al verplicht als men een verzekering af wil sluiten.

aan de installatie geen invloed hebben
op het minimale veiligheidseisen van de
installatie.

“Voor wat betreft het meten van de veiligheid van de elektrische installatie hebben
we het dan over de Scope 8 meting en als
het gaat om de inspectie op het gebied van
brandveiligheid gaat het om de Scope 10
meting”, legt Ronnie Katerbarg uit. “Deze
metingen mogen alleen door SCIOS gecertificeerde bedrijven uitgevoerd worden,
Elektromotoren Emmen doet dit nu sinds
een kleine 2 jaar.”
Scope 8
Als eigenaar of gebruiker van een elektrische installatie wilt u voldoen aan de Wettelijke zorgplicht om een veilige werkplek
te beiden aan uw bezoekers én werknemers. “Wordt er met machines of apparaten
gewerkt dan moeten de risico’s op ongelukken met betrekking tot de elektriciteit
tot een minimum worden beperkt en ook
moet de installatie geschikt zijn om veilig

te kunnen functioneren in de omstandigheden waarin deze gebruikt wordt”, legt
Ronnie uit. “Tijdens een inspectie worden
de groepenkasten niet alleen visueel maar
ook door middel van metingen gecontroleerd op een correcte werking.” Bekabeling,
bedrading en transportsystemen worden gecontroleerd op een juiste isolatie,
voldoende kortsluitingsvermogen en goed
functionerende verbindingen. Er wordt
beoordeeld of de hele installatie op dat
moment goed beschermd is en voldoende
is afgeschermd om aanraking te voorkomen.

Scope 10
Door een Scope 10 inspectie uit te laten
voeren komt u er als eigenaar of gebruiker
achter of de elektrische installatie van het
pand voldoende brandveilig is, of deze op
de juiste manier is geïnstalleerd zodat er
geen brand kan ontstaan en of uw installatie in combinatie met de activiteiten die
in het bedrijfspand plaatsvinden geen
risico vormt op het ontstaan van een brand.
Ronnie: ”Deze inspectie is dus in hoofdzaak gericht op het voorkomen van brand
als gevolg van een onveilige elektrische

Rapportage en certificaat
“Na de meting/inspectie ontvangt de
eigenaar of gebruiker een inspectierapport”, legt Ronnie uit. “In dit rapport wordt
uitgebreid stilgestaan bij dat wat er wel
goed gaat met de installatie maar vooral
natuurlijk ook bij dat wat nog aangepast of
gerepareerd zou moeten worden.” Kapotte
of loshangende stopcontacten zijn hier een
eenvoudig voorbeeld van, deze kunnen
immers gevaar voor de gebruiker opleveren
of zelfs brand veroorzaken. “Wordt alles
direct goedgekeurd dan ontvangt men een
certificaat en als dat niet zo is komen we
na reparatie of aanpassing van de installatie nog een keer terug om nogmaals te
inspecteren.”

En, wat ook erg belangrijk is, of de installatie op de juiste manier uitschakelt als er
wel aanraking of kortsluiting plaatsvindt en
of de installatie nog steeds aan de eisen
die er ten tijde van de aanleg aan gesteld
werden en of uitbreidingen/aanpassingen

installatie, kortgezegd is het een preventieve inspectie ter voorkoming van brand.”
Groepenkasten worden door middel van
thermografisch onderzoek beoordeeld
op eventuele hotspots. Dit zijn punten
waar warmteontwikkeling plaats vindt. De
algemene werking van de aardlekschakelaars wordt gecontroleerd en ook worden
er metingen verricht om te bepalen of
overbelasting van aansluitpunten leidt tot
het uitschakelen van eindgroepen. Aardingen worden gecontroleerd om na te gaan
of deze voldoende functioneel zijn om
bescherming tegen brand te bieden, de
inspecteur kijkt naar de technische staat
van de installatie en overige apparaten of
machines.

Meer weten?
Bent u eigenaar van een elektrische installatie of bedrijfspand en wilt u meer weten
over de scope 8 en 10 inspecties? Neem
dan contact op met Ronnie Katerbarg van
Elektromotoren Emmen, hij kan u er alles
over vertellen.

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13
Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
info@elektromotorenemmen.nl
www.elektromotorenemmen.nl
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De Graankorrel in Oude Pekela is hét adres in de
regio voor alles op het gebied van dier, hengelsport
en tuinartikelen
Door Miranda Wolters
Veel dierenliefhebbers en hengelsportbeoefenaars in de regio kennen de Graankorrel al, de ruim 1.000m2 grote dierenwinkel in Oude Pekela. Bij de Graankorrel vind je
alles op het gebied van diervoeding, dierbenodigdheden, hengelsport en tuinartikelen en het assortiment is enorm groot. Dat maakt dat klanten van heinde en ver naar
Oude Pekela reizen en er ook regelmatig terugkomen.
“Mijn vader en opa begonnen begin jaren ’90 met het bedrijf”, vertelt Bert Jan de Boer, eigenaar van de Graankorrel.
“Mijn vader was altijd akkerbouwer geweest totdat de prijzen die hij kreeg voor zijn graan flink daalden. De overheid
gaf akkerbouwers het advies om ook andere inkomsten
te genereren en omdat mijn vader zag dat de prijzen voor
diervoeders een stuk hoger lagen besloot hij zijn graan in
diervoeders te gaan mengen. Hij begon in de schuur achter
onze woning met de Graankorrel en bouwde er later nog
een loods bij.”
Hond, kat, paard, knaagdier, vogel, vis of duiven
Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het bij de
Graankorrel. Of je nu een hond, kat, een paard, een knaagdier, vogel of vis of wat duiven als huisdier hebt, voor al
deze dieren heeft de Graankorrel voeding, supplementen,
speeltjes en zelfs een fijn mandje, een warme deken of een
stok om op te zitten. “Er komen bijvoorbeeld ook best veel
liefhebbers van de duivensport naar onze winkel”, aldus
Bert Jan. “Goede voeding is voor duiven enorm belangrijk,
ze presteren het beste op de juiste samenstelling van de
voeding en die samenstelling komt best heel precies. Wij
hebben de juiste kennis in huis en dat maakt dat ook de
duivenmelker de Graankorrel weet te vinden.” Huisdieren
zijn tegenwoordig gewoon onderdeel van het gezin en
omdat we goed voor onszelf zorgen doen we dat ook voor
onze hond of kat. De kwaliteit van diervoeders is de laatste
jaren steeds beter geworden, een hondenbrok is allang
niet meer samengesteld uit alleen slachtafval. Zo is er ook

voor honden en katten
voeding te vinden die
graan en dus glutenvrij is,
deze dieren kunnen hier
namelijk ook gevoelig
voor zijn. Fabrikanten
gebruiken voor die
voeding andere bronnen
dan graan als koolhydraatbron. Je vindt bij de
Graankorrel diervoeders
van allerlei verschillende merken die je niet
overal zult tegenkomen,
zo levert men voeding
van bijvoorbeeld Profine,
PremiumCare en Primordial voor hond en kat en Vitalbix
voor paarden.
Hengelsport
Er is in de winkel ook een groot assortiment aan hengelsportbenodigdheden te vinden. “We hebben in Oude Pekela best wel wat hengelsportverenigingen en er is een tijd
geweest dat de meeste vispassen in Nederland in Oude
Pekela werden uitgegeven”, legt Bert Jan uit. “Van oudsher
kwamen de vissers uit de buurt al naar de Graankorrel en
dat geldt dus tegenwoordig ook voor veel andere vissers
uit de regio. Zij willen graag een goed en gedegen advies
over materiaal en/of aas en dat krijgt men hier. In ons team

werken een aantal medewerkers die van hun hobby hun
werk gemaakt hebben en dus alles weten over de hengelsport.”
De Graankorrel is van maandag tot en met vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur
tot 17.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte bij de winkel
en eventueel kunnen bestelde artikelen ook bezorgd worden, zelfs in Emmen en omstreken!
De Graankorrel
Hendrik Westerstraat 67 | Oude Pekela
Tel: 0597 - 61 24 19 | bestel@graankorrel.nl
www.graankorrel.nl
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