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

Januari 2021 | 2e jaargang, nr. 10

Adverteren?

Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Gezond en lekker
winkelen doet u bij
EKOPLAZA EMMEN
Zie onze advertentie
op pagina 7, 8 en 9!

Hypotheekspecialist Henk Eising:

‘Hypotheek af- of oversluiten
goedkoper dan ooit’

ADVERTEREN
IN REGIOMAGAZINE?
Bel Marc Zegerius:
06 - 50 64 78 39

EMMEN - De hypotheekrente is weer aan
het dalen. De 30-jaarsrente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) heeft zelfs een nieuw laagterecord
bereikt. Voor woningkopers is het momenteel dus zeer interessant om een woning
te kopen of een hypotheek over te sluiten.
De meest gekozen rentevaste periode, de
20-jaarsrente is nu met NHG gemiddeld
1,53 procent. Dit is slechts 0,04 procentpunt hoger dan het laagterecord van maart
2020. Het gemiddelde rentepercentage
voor een hypotheek met een rentevaste
periode van 30 jaar met NHG ligt met 1,85
procent al op hetzelfde niveau als in maart.
20 jaar vast
Henk Eising van hypotheekadviesbureau
Jouw Hypotheek uit Emmen: ‘We hebben
het hier over gemiddelde rentes, terwijl de
laagste rente voor 20 jaar vast met NHG nog
maar 1,20% is en 30 jaar vast ook slechts
1,56%. Ik adviseer mensen op dit moment
ook alleen maar om de rente minimaal 20
jaar vast te zetten! Meer zekerheid over je
maandlasten kun je je niet wensen. Daarnaast is het voordeel van lang vastzetten, dat je bij een toekomstige
verkoop de rente ook nog eens voor een langere periode mee kunt
nemen naar een volgende woning’. Hij benadrukt dat een hypotheek voor ieder mens verschillend is. Het gaat om maatwerk
en dus is het niet verstandig om je blind te staren
op alleen de laagste
rente.’

Europees herstelfonds
De daling van de hypotheekrente is deels het gevolg van het Europees Herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro. Ook stelde de
Europese Centrale Bank (ECB) haar programma voor het opkopen
van obligaties op 1.350 miljard euro en dat drukt de kapitaalmarktrentes. Deze optelsom van ontwikkelingen zorgt voor een druk op
de hypotheekrente, waarvan de particulier nu kan profiteren.
Lees het hele artikel op pagina 11.
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EM bedrijfsfinancieringen: een ouwe rot met een
nieuwe naam
Onafhankelijk financieel adviseur Erik Meijer heeft twintig jaar bancaire ervaring en is deskundig op het gebied
van bedrijfsfinancieringen en ondernemersvraagstukken.
Dit jaar is hij gestart met EM bedrijfsfinancieringen. Een
nieuwe bedrijfsnaam, maar voor veel ondernemers al
een bekend adviseur. ‘Uitgangspunt is: hoe kunnen we
ondernemers verder helpen? Wij denken in oplossingen.
Wij adviseren zowel bedrijven in nood maar ook bedrijven die willen groeien, met financiering, risicokapitaal of
gewoon in financiële begeleiding.’
Vast aanspreekpunt
‘Het wordt voor ondernemers steeds lastiger om een
goede financiering te krijgen. Steeds meer ondernemers
hebben geen vast aanspreekpunt meer bij de bank omdat
de banken al langere tijd een terugtrekkende beweging
maken. Als onafhankelijk adviseur zijn wij het vaste aanspreekpunt. ‘ Ook biedt EM bedrijfsfinancieringen deskundig advies voor de lange termijn. ‘Wij zijn de schakel die de
ondernemer met de juiste geldverstrekker verbindt.’
Jarenlange ervaring
Omdat Meijer jarenlang binnen de financiële wereld heeft
gewerkt, begrijpt hij wat er aan onderbouwing nodig is bij
het succesvol aanvragen van een bedrijfsfinanciering. ‘Ik
wil weten hoe de ondernemer in elkaar zit en de woon– en
werkomgeving van hem of haar kennen. Als dat duidelijk is kan ik een degelijk advies maken en op zoek gaan
naar financiers. Dat kunnen banken zijn, maar ook andere
financieringspartijen. Door mijn jarenlange ervaring heb
ik genoeg contacten. Het is echt prachtig werk. Ik krijg
nieuwe energie van persoonlijke contacten en het succesvol samenbrengen van partijen en ondernemers.’
Rasechte Emmenaar
De ondernemers waarvoor de onafhankelijk adviseur werkt
zijn grotendeels gevestigd in Zuidoost-Drenthe. Een gebied waar Meijer als rasechte Emmenaar alles van weet.

‘Ik ken de lokale bankwereld en het bedrijfsklimaat. Daardoor kan ik echt een goed, grondig en eerlijk advies geven.
Hierdoor kan de klant zich op zijn bedrijfsvoering richten
en de financiële uitwerking aan mij overlaten.’
Meegroeien
EM bedrijfsfinancieringen groeit indien nodig mee met het
bedrijf en adviseert waar nodig is. Dat kan gaan om investeringen, herfinancieringen, voorraad en debiteurenfinanciering, het financieren van onroerend goed en bedrijfsovername. ‘Je kent het bedrijf dus weet je exact wat nodig
is als het om financiering gaat.’

Actief adviseren
Het zijn door COVID-19 bijzondere tijden. Hoewel de tijden
voor veel bedrijven en ondernemers momenteel onzeker
zijn, is dat voor andere bedrijven juist niet het geval. Voor
hen betekent de coronacrisis juist een enorme groeikans.
Maar de gemeenschappelijke deler is toch wel dat bedrijven bezig zijn met de vraag hoe zij ook in de toekomst relevant zijn. ’De noodzaak om het businessplan te updaten
en om met scenario’s te werken is nu groter dan ooit. Wij
staan altijd klaar om daarbij te helpen. Op onze site https://
em-bedrijfsfinancieringen.nl/ is alle informatie te vinden.
Natuurlijk is er ook altijd tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.’
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Extra goedkoop lokaal eten bestellen
via Bezorgland
EMMEN - Bezorgland is de grootste maaltijdbezorger van Zuidoost-Drenthe
en bestellen kan nu nog voordeliger met de kortingsbon in RegioMagazine
Emmen. Met landelijk bijna 1000 aangesloten horecabedrijven heeft de
bezorgspecialist voor iedere smaak wel een keuze. ‘Van een snelle hap tot
uitvoerig dineren,’ licht Emmenaar en mede-initiatiefnemer Hendrik de
Gooijer toe. Hij staat samen met zijn broer Dirk aan het roer van Bezorgland.
Landelijke groei
Bestellen via Bezorgland gaat via de speciale app of de website. In Drenthe is het
bedrijf al een grote speler en ook landelijk
timmert het aan de weg. ‘We begonnen
ooit met 10 deelnemers. Het zijn er nu dus
al bijna 1000. De groei zet, zeker in deze
bijzondere tijden, snel door. De broers begonnen in 2018 met de onderneming. ‘Het
gaat goed, maar er is nog een wereld te
winnen en dat doen we stapje voor stapje.
Belangrijk is dat wij nu voet aan de grond
hebben in vrijwel alle provincies en op weg
zijn een belangrijke speler op bezorggebied te worden.’
Steun de lokale ondernemer
De meeste horecabedrijven in Emmen zijn
erbij aangesloten. Hierdoor kan iedereen
thuis op een makkelijke manier genieten
van zijn of haar favoriete gerechten. Bovendien steun je er mee in deze moeilijke
coronatijd de lokale ondernemer.
Aanbod
‘Kijk eens op onze website naar het aanbod,
‘zegt de Gooijer. ‘Het invullen van je postcode is voldoende om een lijst van deelnemende horecabedrijven in jouw omgeving
te krijgen. Ook restaurants, snackbars en

andere horecaondernemingen
kunnen zich via de site met een
druk op de knop aanmelden.’
Lekker koken
Aangesloten bedrijven betalen
vier procent commissie per
bestelling. Volgens De Gooijer
is dat gemiddeld 80 cent per
bestelling. Fors minder dan
bij de concurrent. ‘Wij nemen
de deelnemers ook al het
regelwerk uit handen doordat
we speciale bestelsoftware
leveren. Bedrijven die door de
lockdown acuut op bezorgen
overschakelden, zij kunnen zich
daardoor richten waar ze goed
in zijn, namelijk lekker koken,
aldus Hendrik De Gooijer, die
als voormalig eigenaar van
snackbar Oscars in Emmen
weet wat de horeca belangrijk
vindt.
Uitstekende samenwerking
Een van de bedrijven die nauw samenwerkt
met Bezorgland is café De drie Paardjes
in Emmen. ‘Dat bevalt uitstekend, aldus
eigenaar Wim van Tellingen. ‘Toen wij wil-

den bezorgen was dat dankzij Bezorgland
binnen een dag geregeld. Ze waren altijd
voor ons bereikbaar. Bovendien vragen ze
een eerlijke prijs voor hun werk. Verder zijn
het ook gewoon eerlijke en fijne mensen,

die ons het beste gunnen en wij hen, ‘aldus
van Tellingen.
www.bezorgland.nl
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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 produ-

centen 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 nieuwsgierig-

heid niet kan komen krijgt op de volgende pagina's een
beeld van de vernieuwde Ekoplaza.
www.ekoplaza.nl
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BROOD

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

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.

GROENTE EN FRUIT

De groente en fruitsoorten komen uit de volle grond, zoveel mogelijk
lokaal geteeld en boordevol vitamines.

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

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!

Lekker zacht, Geen irritaties voor je huid. Puur natuur!
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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.

KOFFIE EN THEE

9

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.
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Hypotheekspecialist Henk Eising:

‘Hypotheek af- of oversluiten goedkoper dan ooit’
EMMEN - De hypotheekrente is weer aan het dalen. De
30-jaarsrente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft zelfs een nieuw laagterecord
bereikt. Voor woningkopers is het momenteel dus zeer
interessant om een woning te kopen of een hypotheek
over te sluiten. De meest gekozen rentevaste periode, de
20-jaarsrente is nu met NHG gemiddeld 1,53 procent. Dit
is slechts 0,04 procentpunt hoger dan het laagterecord
van maart 2020. Het gemiddelde rentepercentage voor
een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar
met NHG ligt met 1,85 procent al op hetzelfde niveau als
in maart.
20 jaar vast
Henk Eising van hypotheekadviesbureau Jouw Hypotheek uit Emmen: ‘We hebben het hier over gemiddelde
rentes, terwijl de laagste rente voor 20 jaar vast met NHG
nog maar 1,20% is en 30 jaar vast ook slechts 1,56%. Ik
adviseer mensen op dit moment ook alleen maar om de
rente minimaal 20 jaar vast te zetten! Meer zekerheid over
je maandlasten kun je je niet wensen.
Daarnaast is het voordeel van lang vastzetten, dat je bij
een toekomstige verkoop de rente ook nog eens voor
een langere periode mee kunt nemen naar een volgende
woning’. Hij benadrukt dat een hypotheek voor ieder
mens verschillend is. Het gaat om maatwerk en dus is het
niet verstandig om je blind te staren op alleen de laagste
rente.’
Europees herstelfonds
De daling van de hypotheekrente is deels het gevolg van
het Europees Herstelfonds ter waarde van 750 miljard
euro. Ook stelde de Europese Centrale Bank (ECB) haar programma voor het opkopen van obligaties op 1.350 miljard
euro en dat drukt de kapitaalmarktrentes. Deze optelsom
van ontwikkelingen zorgt voor een druk op de hypotheekrente, waarvan de particulier nu kan profiteren.

Duidelijk en
onafhankelijk
Een duidelijk advies
in onvervalst Nederlands of Drents. Dat
is het handelsmerk
van Henk Eising. Een
hypotheek afsluiten
is een belangrijke
stap. Je wilt later niet
in problemen komen
door over het hoofd
geziene kleine lettertjes. ‘Ik check altijd
of een klant alles
begrijpt. Niet iets
uitleggen en direct
tekenen. Nee, slaap
er eerst een nachtje
over. Een hypotheek
sluit je voor tientallen
jaren. Dat ene nachtje
wachten kan er nog
wel bij’, aldus de
specialist.
Jouw Hypotheek is
aangesloten bij de
landelijke franchiseorganisatie Hypokeur.
Hierdoor kan het bedrijf hypotheken aanbieden van alle
Nederlandse hypotheekverstrekkers. Een garantie voor
een onafhankelijk advies dus. Het brede aanbod maakt
het trouwens vrijwel zeker dat er een passende hypotheek
beschikbaar is.
Alles voor je droomhuis
Jouw Hypotheek regelt ook alle andere zaken rondom de
aankoop van je droomhuis. Denk hierbij aan het controleren van de voorlopige koopakte, de taxatie en eventueel

een bouwkundig rapport. Verder ook het op tijd aanleveren van alle benodigde documenten bij de juiste partijen
en niet te vergeten de notaris voor het passeren van de
koopakte.
Wie toe is aan het oversluiten van zijn hypotheek kan op
dezelfde kennis en kunde rekenen. Henk Eising maakt
graag een grondige analyse van je persoonlijke situatie en
geeft aan wat nodig is voor jouw nieuwe hypotheek. Kijk
voor meer informatie eens op www.jouwhypotheek.nu
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Tuinbeurs Nederland
helpt bij het realiseren
van uw tuindroom

EMMEN - Even bijkomen op het tuinterras is altijd lekker na een drukke dag of
week werken. Met koning winter aan de macht lijkt dit een verre droom. Dit
hoeft niet zo te zijn. Een hapje en drankje in een tuinhuis, blokhut of aluminium tuinkamer is een goed alternatief. Tuinbeurs Nederland helpt daar graag
bij. Tuinbeurs Nederland in Emmen is al ruim 25 jaar actief in de tuinbranche.
Het bedrijf verkoopt, produceert en bouwt tuinhuizen, blokhutten en luxe
houtbouw in alle soorten en maten. Daarnaast bieden ze ook tal van andere
producten als veranda’s, tuinkamers, serres, glaswanden, bestrating en schuttingen.
Advies aan huis
Dat de showroom van Tuinbeurs Nederland vanwege corona gesloten is hoeft
geen probleem te zijn. De adviseurs komen graag naar de klant toe. Woordvoerder Fleur Kuhl van Tuinbeurs Nederland: ‘We presenteren ons aanbod bij de
mensen thuis. Vanzelfsprekend houden we daarbij de coronarichtlijnen goed in
de gaten. Op locatie zien we direct hoeveel ruimte er beschikbaar is. Als de klant
dan een keuze heeft gemaakt, zorgen wij letterlijk en figuurlijk voor een product
op maat.’
Drents fabricaat
Het aanbod van is een 100 procent Nederlands product. Het woord Drents fabricaat doet de tuinhuizen en blokhutten in wording eigenlijk nog meer eer aan. De
liefhebber kan een bezoekje aan de showroom combineren met een kijkje in de
naastgelegen productiefabrieken.
Verhuizing naar nieuwe showroom
De showroomlocatie van Tuinbeurs Nederland gaat verhuizen. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. ‘De showroom is straks 1500 vierkante meter groter dan op dit moment en wordt daarmee de grootste van Nederland in onze
branche.’ Kortom alle ruimte om de prachtige bestratingen, schuttingen, serres,
blokhutten, tuinkamers, tuinhuizen en luxe houtbouw nog beter tot hun recht
te laten komen. ‘We kunnen niet wachten tot alles klaar is en we weer klanten
mogen ontvangen.’
Bereikbaar
Tot het zover is zijn de mensen van Tuinbeurs Nederland te bereiken via telefoon, mail of sociale media. ‘Wij zijn tijdens de reguliere openingstijden bereikbaar via telefoon en mail. De lockdown heeft trouwens geen gevolgen voor
bestellingen, projecten en afhaal. Op deze manier kunnen we hen toch nog van
dienst zijn. Maar we hopen natuurlijk klanten snel weer te mogen ontvangen in
onze nieuwe showroom,’ besluit Fleur.
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Goede klantenservice en verrassend
groot assortiment bij de Ieme in Borger

Voor sommige mensen bekend, maar voor anderen vrijwel onbekend. Dan maar even introduceren. Borger heeft
al ruim 40 jaar een biologische winkel, welke vanuit een
mooi vrijwilligersinitiatief is gestart. Sinds 3 jaar runt
Marc Haan de winkel: “Sindsdien hebben we toch wel een
aantal zaken veranderd” zegt Marc.
We hebben onder andere ingezet op een ruimer assortiment, ‘nee’ is niet het juiste antwoord. We kijken altijd
of we klanten kunnen helpen en doen ons uiterste best
om hun vragen te beantwoorden. Dit is dan ook een grote
kracht gebleken van de winkel. De medewerkers bezitten
enorm veel kennis om bijna alle vragen te beantwoorden die te maken hebben met gezonde voeding, diëten,
supplementen en nog vele andere vragen. Weten we het
antwoord niet of hebben we het product niet in ons assortiment, dan kijken we graag of we het voor de klant kunnen
bestellen.
Bij de Ieme ervaar je het winkelen op een fijne en aangename manier, niet zoals in een grote supermarkt, maar
vooral een persoonlijke benadering en een fijne service.
Kleinschalig winkelen en toch alles kunnen vinden wat je
nodig hebt voor de dagelijkse boodschappen.
Corona
Afgelopen jaar was natuurlijk voor velen een knettergek
jaar. Ook bij ons was dat niet minder. Allerlei regels hebben
we in de winkel moeten inzetten. Inmiddels zijn we daar
allemaal wel aan gewend. U kunt dan ook volledig veilig
bij ons winkelen. En door de kleinschaligheid voelt u zich
mogelijk nog prettiger in onze winkel.
Sinds afgelopen maart hebben we ook meer ingezet op
bezorgen. Omdat daar door de omstandigheden vraag
naar was. Inmiddels hebben we een aardig bestand aan
bezorgklanten. Mede door corona hebben we het drukker
gekregen. Het belang van goede voeding komt dan gelukkig boven drijven bij veel mensen. We hebben dan ook
veel nieuwe klanten mogen begroeten die onze krachten
zeer waarderen.

Marc en zijn team staan altijd klaar voor al uw vragen,
verzoekjes en/of wensen. Kom gerust een keer naar Borger
om ons te bezoeken. Voor al uw vragen over bezorgen, assortiment, producten etc., kunt u ons bereiken via
ieme@iemeborger.nl of bel 0599-236124.
U vindt de Ieme aan de Hoofdstraat 61A,
9531 AC Borger. Ook kunt u ons vinden op
Facebook @deiemenatuurvoeding

Openingstijden:
Maandag
11.00 – 18.00 uur
Dinsdag
08.30 – 18.00 uur
Woensdag
08.30 – 18.00 uur
Donderdag
11.00 – 18.00 uur
Vrijdag
08.30 – 18.00 uur
Zaterdag
08.30 – 17.00 uur
Zondag
Gesloten
(Foto: Herman van Oost)
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Zorgboerderij Villa Vita in Emmer-Compascuum:
''Waardevol wonen en werken voor mensen met
een beperking''
Aan de rand van Emmer-Compascuum staat Villa Vita, de nieuwste zorgboerderij van
Zuidoost Drenthe. De villa opende vorig jaar haar deuren en beschikt over negen appartementen van 32 vierkante meter voor mensen een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Een van de appartementen is bestemd voor logeeropvang.
Twee appartementen vrij
Momenteel zijn er nog twee appartementen beschikbaar. Directeur Ricardo Fecken: ‘Waardevol wonen en werken voor mensen met een beperking is het motto. Interesse? Bel ons
en wij leggen graag uit wat er mogelijk is.’ Wie een plekje zoekt in de zorgboerderij moet
minimaal 18 jaar oud zijn, beschikken over een persoonsgebonden budget en recht hebben op een Wajong-uitkering.
Eigen woon en slaapkamer
Alle appartementen hebben een woon- en slaapkamer en eigen sanitair. Elke bewoner
mag zijn of haar woonruimte naar eigen smaak inrichten. Daarnaast is er een grote woonkeuken waar onder meer gezamenlijk gegeten wordt. Villa Vita beschikt over een eigen
dagbesteding waar, naast de vaste bewoners, ook plek is voor mensen van buitenaf.
Kleinschalig en gemoedelijk
De bewoners die wonen en werken op het terrein van de villa worden begeleid door een
team van acht man en een aantal vrijwilligers. ‘Je bouwt een band op als je vaak dezelfde
gezichten ziet. Dat is fijn voor de bewoners. Kleinschalig en gemoedelijk. Dat zijn belangrijke punten voor ons.
Villa vita is geen klinische zorginstelling. Het is hun thuis, wij zien de bewoners en begeleiders als één grote familie’, aldus Ricardo Fecken. Een huiselijke, geborgen sfeer staat
volgens hem voorop. De initiatiefnemers wonen pal naast de villa en staan 24 uur per dag
voor de bewoners klaar. ‘We hebben een alarmknop in de slaapkamer. Als er iets is staan
we binnen een paar minuten paraat.‘
Genoeg te doen
Op een boerderij is altijd genoeg te doen. De bewoners worden daar, tijdens de dagbesteding, vanzelfsprekend uitgebreid bij betrokken. Ze beheren de kinderboerderij en straks in
de zomer een kiosk voor koffie en thee, of ze werken in de moestuin, de houtwerkplaats,
het atelier of de kaarsenmakerij.

Leuk en zinvol
Momenteel is het nog rustig aan de Runde ZZ 64 maar dat gaat na de lockdown veranderen. Dan is iedereen welkom voor een bezoekje aan de kinderboerderij, of genieten van
lekkers uit eigen keuken in de kiosk. Vanzelfsprekend werken de bewoners op hun eigen
manier en tempo. ‘Het gaat om leuk en zinvol bezig zijn. Om het benutten van talenten en
plezier hebben. Zeker niet om presteren of produceren’, besluit de directeur van Villa Vita
die voor meer informatie doorverwijst naar de website www.villavita.nl
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De ideale kampeervakantie
start bij Caravan Centrum Emmen

EMMEN - Het was voor veel Nederlanders al de ideale manier van vakantievieren, maar in deze coronatijden is de
belangstelling voor de caravan groter dan ooit. Dat merken ze ook bij Caravancentrum Emmen. De specialist uit
Barger-Oosterveld is al meer dan 50 jaar hét adres voor de aanschaf en onderhoud van deze kampeerwagen.
Drukker dan ooit
‘Vorig jaar was het drukker dan ooit. De verkoop steeg
explosief en de caravans waren niet aan te slepen. Mensen
laten het vliegtuig links liggen en kiezen voor een caravan.
Dat is een logische keuze want op een camping heb je
altijd voldoende afstand en je kunt ook nog eens je eigen
spulletjes meenemen. Ik zie het als de ideale manier van
kamperen,’ aldus de Roan Ensing die samen met zijn broer
Jaroen de scepter over het bedrijf zwaait. De Emmenaar is
ook als privépersoon een echte liefhebber. Hij kampeert
al jaren in Kroatië en kan zich geen andere vakantie meer
voorstellen.
Sterckeman
Om aan de grote vraag tegemoet te komen is de collectie dit jaar uitgebreid met een lichtgewicht model van
het merk Sterckeman dat trouwens al zestig jaar bestaat.
Volgens Ensing is dit model uitstekend geschikt voor de
lichtere auto en de beginnende kampeerder. ‘Vanaf dertienduizend euro heb je al een exemplaar. Ter vergelijking:
een zwaarder model kost gauw twintigduizend euro. Je
betaalt minder maar krijgt toch een kwaliteitsproduct. Een
prima aanvulling op onze toch al uitgebreide collectie die
op onze website uitgebreid te bekijken is.’ Daar zijn ook
de gebruikte exemplaren te vinden. Die krijgen standaard
een Bovag -onderhoudsbeurt en één jaar garantie. Deze
garantie geldt alleen op de modellen vanaf vijfendertighonderd euro.

Landelijk bekend
Klanten uit heel Nederland weten de weg naar Caravan
Centrum Emmen te vinden. Niet zo vreemd als je bedenkt
dat de onderneming al sinds 1969 voortvarend aan de
weg timmert ‘Wij leveren een product op maat. Als je
als startende kampeerder met een lichte auto een heel
zware caravan wil kopen, dan raad ik dat af. Je gunt de
klant tenslotte een topvakantie en dat komt op die manier
niet goed,’ legt de vakman uit. Wie bij het Emmer bedrijf
een kampeerwagen aanschaft, krijgt ook een uitgebreide
uitleg. ’Hoe werkt de airco? Hoe zit het met het elektrisch?
Dat soort dingen leggen we allemaal uit. Belangrijk is dat
de koper zich vertrouwd voelt met zijn aanwinst.
Onderhoud en schadeherstel
Van een caravan kan je als
gezin jaren plezier hebben. Belangrijk is wel dat
het appartement op wielen
goed onderhouden wordt.
Het krijgt tenslotte door
weer en wind behoorlijk
wat te verduren. Ook als
het daarom gaat is de onderneming aan de Navigatiestraat 7 en 8 een prima
adres. Mocht er onver-

hoopt toch iets misgaan en er ontstaat schade, dan regelen
ze dat ook. ‘We zijn eigenlijk van alle markten thuis. Voortenten, luifels, onderdelen, matrassen, tv’s. Noem maar op
wij hebben het. Ook kopen wij gebruikte caravans in. Na
een bezoek aan ons bedrijf ben je in feite klaar voor de
vakantie. Alleen het mooie weer hebben we helaas niet in
de aanbieding.’
Terug van weggeweest
Opvallend volgens Ensing is dat veel klanten van vroeger
de speciaalzaak opnieuw weten te vinden. ‘Mensen herinneren zich die gezellige weken op de camping in Frankrijk
of dichterbij in de Achterhoek of onze eigen provincie niet
te vergeten. Ze willen dat gevoel terug en wij kunnen daarbij helpen. Ik geniet daar echt van. Dan vergeet ik even de
drukte en ben ik gedachten weer op de camping in Kroatië.
Zonnebril op, oogjes dicht. Lekker genieten. Wat wil een
mens nog meer?’
Website: www.cc-emmen.nl
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Elektromotoren in Emmen, specialist op het
gebied van aandrijvingen
Elektromotoren Emmen is specialist op het gebied van
elektromotoren voor de grote industrie. Elektromotoren
drijven de machinerie zoals transportbanden, generatoren, pompen en ventilatoren en tandwielkasten aan.
Elektromotoren Emmen levert, onderhoudt en reviseert
deze. Ook is er een vestiging in Delfzijl, de dienstverlening daar richt zich voornamelijk op bedrijven die zich op
het chemiepark en in de Eemshaven bevinden.
Hendrikus Velzing en Rob Doornbos zijn de eigenaren van
het bedrijf, beide zijn ze op allerlei verschillende manieren
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het
bedrijf en dus zijn ze ook beide regelmatig op de werkvloer
te vinden. “Ik ga zelfs nog wel eens mee naar een klant. Als
er een storing of probleem bij een klant ontstaat dan willen
we dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen omdat stilstand
van machinerie in de industrie nu eenmaal geld kost voor
de ondernemer.” vertelt Rob. Grote klanten van Elektromotoren Emmen zijn onder andere DSM, Siemens, Gasunie,
Avebe, Friesland Campina en Teijn en Prysmian.
Om stilstand van machines zoveel mogelijk te voorkomen is goed en regelmatig onderhoud van groot belang.
Daarnaast zorgen slecht draaiende of versleten lagers in
machines en ophoping van stof in ventilatoren voor serieus
brandgevaar in fabrieken. ”Eigenlijk kun je dit vergelijken
met ophoping van stof in een wasdroger of ventilator
in een woning.” legt Rob uit. “Uiteindelijk zal de motor
vastlopen en in het slechtste geval breekt er dan brand
uit.” Onderhoud of revisie van elektromotoren vindt zoveel
mogelijk op locatie plaats, de monteurs van Elektromotoren Emmen zijn hiervoor dagelijks onderweg. Een gecertificeerd trillingsanalist voert met behulp van een motion
amplification camera regelmatig zogenaamde ‘conditiemetingen’ uit. Dit zijn metingen waarbij de conditie van de lagers en tandwielen van de elektromotoren gemeten wordt.
Deze conditiemetingen zorgen ervoor dat onderdelen op
tijd vervangen worden. In Delfzijl en de Eemshaven worden

ook elektromotoren in de scheepvaart geleverd, onderhouden en gerepareerd. In de scheepvaart gaat het dan
bijvoorbeeld om de aandrijving van de schroefmotoren die
gebruikt worden om het schip van links naar rechts te laten
manoeuvreren of om de generator die voor de stroomvoorziening op het schip zorgt. U kunt zich waarschijnlijk
voorstellen dat de grootte van elektromotoren enorm kan
variëren, van klein naar onvoorstelbaar groot. “We hebben
weleens een motor gerepareerd die zo groot was als de
gemiddelde Nederlandse woonkamer.” aldus Rob.

en daarnaast kan men aan de kleur van de motor of pomp
gemakkelijk zien in welk jaar deze is gereviseerd.
Zowel Hendrikus als Rob gaan iedere dag met ontzettend
veel plezier naar hun werk en het werken in deze branche
verveelt nog steeds niet. Geen situatie is hetzelfde en het
vinden voor de beste oplossing voor een klant is en blijft
nog altijd een uitdaging. Wilt u meer weten over Elektromotoren Emmen en Delfzijl? Neem dan zeker eens een
kijkje op de website van het bedrijf, www.elektromotorenemmen.nl

Elektromotoren zien er overigens niet altijd grijs en saai uit.
Elektromotoren Emmen levert ook elektromotoren en pompen die voorzien zijn van een leuke vrolijke kleur. Kleur
brengt levendigheid en vrolijkheid in de werkomgeving

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13 | Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
www.elektromotorenemmen.nl

