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Bikes4You in Emmen, al 20 jaar Specialized
in racefietsen en mountainbikes!
Door Miranda Wolters
Bikes4You vestigde zich alweer 20 jaar
geleden aan de Weerdingerstraat 48 in
Emmen. Gert en Ina begonnen hun winkel,
gespecialiseerd in racefietsen en mountainbikes en sportieve E-bikes samen en
inmiddels bestaat het team uit totaal 5
personeelsleden.

VASTE PLANTEN
BIJ KOUDENBURG!
Zie pagina 26!

Bikes4You is voor veel sportieve fietsers
uit Emmen en omgeving een bekend adres
en is geen standaard fietsenwinkel. “We
besloten ons helemaal te gaan focussen op
racefietsen en mountainbikes en daar bleek
dus ook echt behoefte aan te zijn want inmiddels bestaan we alweer 20 jaar”, vertelt
Ina. Waarom racefietsen en mountainbikes?
“Al vanaf zijn 14e was Gert al bezig met
reparaties voor lokale renners om hun racefietsen te repareren en wielen te spaken.
Hij was jarenlang actief als wedstrijdrenner
en wij leerden elkaar destijds ook kennen
bij de wielerkoersen, en toen dat klaar was
bleef de wens om nog eens weer iets met
fietsen te gaan doen.” Uiteindelijk besloten
ze om samen de stap te wagen, zegden hun
vaste banen op en gingen ervoor om een
speciaalzaak te beginnen in het segment
racefietsen en mountainbikes.
En nu zijn we 20 jaar verder, werd de winkel
in 2004 al eens ‘Tweewielerwinkel van
het Jaar in NL’ en kennen Gert en Ina al
hun vaste klanten bij hun voornaam. Dat is
overigens ook de sfeer die je proeft als je
de winkel bezoekt, gemoedelijk en gezellig.
Gert heeft inmiddels zoveel kennis van en
ervaring met de fietsen die hij verkoopt, dat
hij een klant kan aangeven welke fiets het
beste bij hem of haar past. Ina heeft zich
de afgelopen jaren helemaal toegelegd op
de fietskleding, ook een niet onbelangrijk
onderdeel van de fietssport want de kleding
moet er niet alleen mooi uitzien maar ook
nog eens comfortabel en functioneel zijn.
“Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig want ik

wil graag onderscheidend zijn en nét iets
andere kleding kunnen laten zien dan het
gebruikelijke”, zegt Ina hierover. “Ik ontwerp
ook zelf en heb diverse custom kledinglijnen in de winkel hangen, maar we leveren
natuurlijk ook de kleding die door de profs
gedragen worden.” Helaas hebben Gert en
Ina het 20-jarige jubileum niet groots met
iedereen kunnen vieren maar ze zijn al lang
blij dat de winkel weer ‘gewoon’ open mag
en ze hun klanten weer mogen ontvangen.
Qua fietsen verkoopt Bikes4You de fraaie
collectie en accessoires van het merk Specialized, een merk dat zowel een loopfietsje
voor de kleintjes levert als de exclusieve
S-Works fietsen. Maar ook sportieve E-bikes
waarmee je rustig de stad in kunt. Voor de
fietser die iets anders wil dan de standaard
E-bike. Daarnaast vind je in de winkel aan
de Weerdingerstraat natuurlijk alles wat
je verder nodig bent tijdens het fietsen,
van helmen en schoenen tot voeding en

alles voor de reparatie van je fiets. Voor
de reparaties zijn er een 2 professionele
werkplaatsen ingericht en bijzonder is dat
er ook een speciale werkplaats aanwezig
is voor carbonreparatie en spotrepair. Na
een valpartij kan een frame of onderdeel
zodanig beschadigd raken dat er een scheur
of gat in het onderdeel ontstaat. Bikes4You
kan deze schade repareren zodat je weer
veilig en vertrouwd kan fietsen.
Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden op het gebied van racefietsen en
mountainbikes of de E-bikes van Specialized dan ben je van harte welkom in de winkel aan de Weerdingerstraat 48 in Emmen.
Bikes4You
Weerdingerstraat 48 | Emmen
Tel: 0591 – 514691 | www.bikes4you.nl
Facebook: www.facebook.com/bikes4younl
Instagram: www.instagram.com/bikes4younl
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Maatwerk en menselijkheid bij Hake Slaapcomfort
KLAZIENAVEEN – Hake Slaapcomfort aan
de Doorndistel 25 in Klazienaveen is een
echte speciaalzaak. Van boxspring tot en
met matrassen voor caravans – er is van alles te krijgen en nog wel compleet op maat
gemaakt ook.
Door Eline Lohman
Doordat Hake een eigen atelier heeft, kan
het bedrijf puur maatwerk bieden. Of het
nu gaat om een boxspring in een afwijkende maat of om matrassen voor boten
en caravans. “In de maatvoering kunnen
we veel doen,” vertelt Manfred Hake. ,,Zo
maken we extra lange of brede bedden,
want iemand van twee meter twintig lang
wil tenslotte ook goed slapen.” Hake is
gespecialiseerd in slaapklachten. “Wanneer
mensen rugklachten of medische klachten
hebben, dan kunnen wij passend advies
geven. Wij hebben hier veel kennis over in
huis.”
Wie een bed of ander product uitkiest bij
Hake, zal merken dat er veel op voorraad
is. Niet verwonderlijk, want het bedrijf
heeft een magazijn van maar liefst meer
dan 1500 m2. Maar op de kwantiteit ligt
niet de nadruk, zegt Manfred, maar juist
op een goed advies. “We vinden het heel
belangrijk dat wanneer we iets adviseren of
verkopen, het goed moet zijn. Veel mensen
kopen online, maar daar krijg je geen advies. Die mensen komen geregeld toch hier,
voor bijvoorbeeld een topper van kwaliteit.
Ga je wel voor advies, dan zul je merken
dat er heel veel mogelijk is en dat iedereen
eigen slaapwensen en –behoeften heeft.
Menselijkheid vinden we erg belangrijk: je

moet elkaar kunnen vertrouwen als klant
en ondernemer. Als mensen iets kopen, dan
moet je er allebei achter staan, want iedereen moet tevreden weggaan, met een product dat bij hem of haar past. Zeker als het
gaat om een bed is dat echt van belang.”

spring op is. We halen de boxspring in de
ochtend thuis op bij mensen, in de middag
gaan we ermee aan de slag en ’s avonds
kun je op een vernieuwd bed slapen. Dat
gebeurt niet in een doorsnee beddenzaak!”

Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om
aangepaste boxsprings. ,,We kunnen in ons
eigen atelier een nieuwe matras in een
bestaande boxspring maken. Zo hoef je
niet gelijk een compleet nieuw bed aan te
schaffen wanneer de matras van je box-

Hake bestaat alweer meer dan 50 jaar. Het
is een familiebedrijf, waarbij Manfred de
tweede generatie vormt. ,,Mijn vader is op
de markt begonnen met het maken van
kussentjes en matrassen en mijn moeder
naaide caravankussens. Dat laatste maken
we nog steeds, maar de nadruk ligt wel op

de bedden en matrassen. Het grappige is
dat veel mensen ons nog kennen onder de
naam Hake Schuimrubberhal. Vroeger kon
je heel veel schuimrubber bij ons kopen.
Gelukkig kan dit nog steeds – we hebben
veel halffabrikaten, waar je veel moois mee
kunt doen. Dus ook voor een stukje schuim
kunnen mensen bij ons terecht.”
Hake Slaapcomfort
Doorndistel 25 | Klazienaveen
Tel: 0591 - 39 05 50
www.hake.nl
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Creatheek.com: knutselen heeft de toekomst
simpelweg aan tijd om creatief
bezig te zijn met hun kinderen”,
concludeert De Vries.
Het belang van creativiteit
Marloes legt uit waarom creativiteit gestimuleerd moet worden:
“Creativiteit is essentieel voor
jong en oud om te kunnen functioneren in een snel veranderende
maatschappij. Creativiteit wordt
niet voor niets de belangrijkste
vaardigheid van de 21e eeuw
genoemd. Nederland heeft inmiddels een groot tekort aan vakmensen. Kennismaken met handvaardigheid en creativiteit helpt om
meer interesse te kweken in deze
vakgebieden. Ook voor ouderen
is het belangrijk om creatief bezig
te blijven. Het heeft namelijk een
positief effect op de hersenen.
En natuurlijk is creatief bezig zijn
ook gewoon leuk, een vorm van
ontspanning, een moment voor
jezelf. Ik wil mensen graag helpen
deze vaardigheid te (blijven)
ontwikkelen”.
Medio april dit jaar opende Creatheek.com officieel haar online
deuren. Creatheek.com is een initiatief van Marloes de Vries uit
Emmen en hét adres voor iedereen die graag creatief bezig wil zijn
met verschillende materialen. Creatheek.com maakt creatief bezig
zijn toegankelijk voor jong en oud en laat een ieder zijn eigen talent
ontdekken. Met het gemak van alle benodigdheden en een werkboek
in één box.
Handvaardigheid als inspiratiebron
De basis voor haar bedrijf werd
onbewust gelegd op de basisschool, jaren geleden. Marloes

vertelt over haar inspiratiebron:
“Toen ik op de basisschool zat
kregen we tweewekelijks het vak
handvaardigheid in een speciaal daarvoor ingericht lokaal. Ik

leerde daar elke keer weer iets
nieuws. Bijvoorbeeld het werken
met verschillende materialen en
gereedschappen. Maar ik leerde
ook moeilijkheden aanpakken,
doorzetten, uitproberen en
vindingrijk zijn. Tegenwoordig
zijn er maar weinig scholen meer
met een handvaardigheidslokaal.
Ook in algemene zin is er minder
aandacht voor handvaardigheid
op scholen. En omdat het aantal
huishoudens met tweeverdieners
toeneemt, ontbreekt het ouders

Haal de zomer in huis met de
Creatheek.com Zomerbox
De eerste editie van de Zomerbox bevat 5 creaties waarmee
je je huis of veranda in zomerse
sferen kunt brengen. Maak vogels
van klei of papier, beschilder je
zelfgemaakte windlicht en geniet
van de vrolijke en rustgevende
geluiden van je zelfgemaakte
windgong. De box kost € 29,95
(inclusief verzendkosten) en is
verkrijgbaar via www.creatheek.

com. Marloes vertelt over de voordelen van de box: “Wij bieden een
stukje gemak door alle benodigdheden aan te leveren in één
box inclusief een werkboek met
duidelijke werkinstructies. Je kunt
dus meteen beginnen. Bijkomend
voordeel is dat we op deze manier
verspilling tegengaan. Uitpuilende
kasten met ongebruikte materialen zijn definitief verleden tijd.”
Creatheek.com maakt knutselen
laagdrempelig
Volgens Marloes de Vries zijn haar
boxen toegankelijk en laagdrempelig: “De Zomerbox is geschikt
voor alle leeftijden. Je kunt de
creaties alleen maken, maar het is
ook leuk om samen met iemand te
knutselen. Kinderen jonger dan 9
jaar kunnen de creaties maken onder begeleiding van een volwassene.” Daarnaast zijn de boxen
volgens De Vries niet alleen
interessant voor consumenten:
“De boxen zijn zeer geschikt voor
groepen. Scholen, verenigingen,
bedrijven en instellingen die
geïnteresseerd zijn in ons concept
kunnen contact opnemen via het
contactformulier op de website.”
Creatheek.com pakt uit!
Onder iedereen die de Zomerbox vóór 29 juni bestelt verloot
Creatheek.com 3 herfstboxen! Kijk
voor meer informatie op
www.creatheek.com. Creatheek.
com is ook te volgen via Facebook
en Instagram.
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Aandacht voor
het ambacht
Elk dorp op de Hondsrug
had vroeger zijn eigen
vakmensen. Ambachtslieden die wat hun ogen
zagen, met hun handen
konden maken. Een van
hen was de wagenmaker in het dorp.
Langs de wanden van
de wagenmakerij hingen
eindeloze rijen schaven, beitels en zagen.
De wagenmaker had ze
allemaal nodig. Alleen
al met één wiel was hij
dagen bezig. Uit een stuk
eiken of essenhout beitelde hij een robuuste ronde naaf die het hart van het wiel zou worden. Daarna kwamen
de mooie gladde spaken die precies in de gaten in de naaf pasten. Aan de andere kant
staken ze in de velg. Het maken van de velg was misschien wel het moeilijkste deel. De
wagenmaker maakte één stuk velg per twee spaken. De kromming van die losse stukken
moest zo zijn dat ze samen één perfect rond wiel vormden.
Vervolgens kwam er een ijzeren band omheen. De smid had hem expres zo gemaakt dat
hij nét niet paste. Met brandende turf werd de band gloeiend heet gemaakt waarna de wagenmaker met kracht het wiel in de band hamerde. Een karwei dat de nodige zweetdruppels kostte, maar het resultaat mocht er zijn: een wagenwiel dat een leven lang mee ging…
Nog steeds werken er ambachtslieden in de Hondsrugdorpen. Vakmensen met twee rechterhanden die hun klanten maatwerk leveren. De Hondsrug UNESCO Global Geopark wil
meer aandacht voor het ambacht. Je vindt de ambachtslieden van de Hondsrug op
www.dehondsrug.nl/ambachtmakelaar. (Foto: Verbeelder Oebele Gjaltema)
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Dagverse en gezonde maaltijden van eeterij,
maaltijdservice en catering de Berehap in Emmen
Door Miranda Wolters
De Berehap is al sinds jaar en dag een bekend adres in Emmen voor
een lekkere hap. Eind vorig jaar werd de zaak aan de Wilhelminastraat overgenomen door de huidige eigenaar en sindsdien is Henk
Bovenhuis er bedrijfsleider/manager.
Henk is van oudsher chef-kok,
werkt al sinds zijn 16e in de
horeca en mag dus met recht
een oude rot in het vak genoemd
worden. “De nieuwe eigenaar,
René Wehkamp, zocht iemand
die de Berehap naar een volgend
level wilde helpen. We zijn nog
steeds snackbar maar daarnaast
zijn we ook een maaltijdservice
en catering aan gaan bieden.” Na
de overname werd de zaak voor
de heropening groots verbouwd
waarbij alles, behalve de radio,
vernieuwd werd. De naam mocht
blijven, net als de berehap die
nog steeds op de menukaart staat.
Deze is overigens zelfs in verschillende smaakvariaties te bestellen
zoals de Drentse berehap, een
berehap met extra gefruite uitjes
en een Drentse kruidensaus.
Snacks, broodjes, catering en
meer
Je kunt dus nog steeds bij de
Berehap terecht voor een lekkere
snack of ijsje maar ook voor een
fijne lunch of een gezonde maaltijd. Qua snacks is er veel keuze
en zijn er zelfs vegetarische, veganistische of glutenvrije mogelijkheden. De rijk belegde broodjes

zijn ideaal voor de lunch op het
terras, thuis of in het bedrijf en
voor de vrijdagmiddagborrel,
de vrijmibo, zijn er borrelboxen
beschikbaar. Binnenkort zal er ook
gestart worden met de catering,
ideaal voor feestjes of andere
bijzondere gelegenheden bij je
thuis of op de zaak.
Maaltijdservice
Helemaal nieuw bij de Berehap
is de maaltijdservice. Met de
maaltijdservice biedt de Berehap
dagverse maaltijden die bereid
worden met verse ingrediënten
die vaak ook nog eens afkomstig
zijn van lokale telers en boeren.
Denk daarbij aan verse asperges uit Weiteveen, traditioneel
met boterjus, ei en een lekkere
ham. “Op dit moment staan er in
totaal 14 gerechten op het menu
dat iedere week wisselt. De 14
gerechten rouleren gedurende
6 weken en daarna verandert de
menukaart weer.” vertelt Henk.
Ander voorbeeld van een gerecht
dat op dit moment op de kaart
staat is een gebraden rollade met
gebakken aardappelen, bloemkool met kaassaus en een witlofsalade. Henk: “De maaltijdservice

is ideaal voor iedereen die druk
is en geen tijd of zin heeft om
te koken en natuurlijk ook voor
alleenstaanden of ouderen. De
maaltijden kunnen gewoon los,
per keer, besteld worden maar natuurlijk ook voor meerdere dagen
of langere tijd achter elkaar. Per
maaltijd betaal je slechts € 7,50
en wanneer je 5 maaltijden tegelijkertijd reserveert betaal je er
op dit moment maar 4 en krijg je

er dus 1 gratis!” Vanwege het feit
dat de maaltijden iedere dag vers
bereid worden en om teleurstelling te voorkomen is het handig
om je maaltijd vooraf te bestellen
en dit mag in de eeterij maar ook
telefonisch. Met dieetwensen kan
natuurlijk rekening gehouden
worden en vanzelfsprekend kunnen de maaltijden ook bezorgd
worden. Dat geldt overigens voor
het hele assortiment van de Bere-

hap waarbij alle bestellingen goed
verpakt worden in biologisch
afbreekbaar verpakkingsmateriaal.
Meer weten of bestellen?
De medewerkers van de Berehap
helpen je graag verder!
Eeterij, maaltijdservice
en catering de Berehap
Wilhelminastraat 25 | Emmen
www.eeterijdeberehap.nl
Tel: 0591 - 614197
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Opslag nodig? Maxi Storage in Emmen heeft de ruimte!
Sinds kort vindt u aan de Phileas Foggstraat 28 in Emmen Maxi
Storage, de opslagfaciliteit waar u zowel privé als zakelijk terecht
kunt voor de (tijdelijke) opslag van bijvoorbeeld uw inboedel of
zakelijke goederen.
Ook al is uw huis of bedrijfspand
nog zo groot, soms komt u gewoon ruimte tekort. Het huren
van extra opslagruimte is dan dé
oplossing. Voorwaarde daarbij
is natuurlijk wel dat uw spullen
droog, schoon en vooral ook veilig
opgeslagen kunnen worden en
de opslagunits die Maxi Storage
voldoen vanzelfsprekend aan al
die voorwaarden. Silas Kip runt
Maxi Storage samen met Eugenie,
zijn echtgenote, en hij vertelt:
“Behalve dat de ruimtes die we
verhuren droog en vorstvrij zijn
is het ook zo dat huurders 24/7
toegang tot hun opslagruimte krijgen en ook is er camerabewaking
aanwezig.”
Waarom extra opslagruimte
De redenen waarom mensen extra
opslagruimte buiten hun woning
of bedrijf willen gaan huren
kunnen uiteenlopend zijn. Denk
bijvoorbeeld aan ondernemers
die vanuit hun extra slaapkamer
of garage een webshop starten en
die, wanneer de zaken erg goed
gaan lopen, tot de ontdekking
komen dat de ruimte toch te klein
is. Of aan de particulier die thuis
niet heel veel opslagruimte heeft
en besluit om de spullen die hem
of haar dierbaar zijn elders op te
slaan. Soms komt het ook voor dat
mensen gaan verhuizen en wat

tijd tussen de ene en de andere
woning moeten overbruggen en
dus daarom tijdelijk extra opslagruimte nodig zijn.
300 opslagunits, variërend in
grootte
Maxi Storage beschikt over 300
opslagunits, variërend in grootte
van 1 tot en met 55 kuub en hiermee zal er ook voor uw opslagprobleem een passende oplossing
te vinden zijn. De verschillende
boxen kunnen voor onbepaalde
tijd gehuurd worden, al geldt er
wel een minimale huurperiode
van een maand.
Openingsaanbieding:
1 maand gratis huur
Op dit moment geldt er een mooie
openingsaanbieding want wie er
nu voor kiest om voor minimaal 3
maanden een unit te gaan huren
bij Maxi Storage, krijgt hierbij 1
maand huur gratis. Deze aanbieding is nog geldig tot 1 september
a.s. en is dé manier om uitgebreid
kennis te maken met het gemak
van Maxi Storage!
MaxiMovers
Overigens is Maxi Storage als
bedrijf onderdeel van verhuisspecialist MaxiMovers. U kunt dus uw
inboedel stallen en gelijk afspraken maken over uw verhuizing.

Heel handig en overzichtelijk.
MaxiMovers is al meer dan 8 jaar
actief als (inter)nationaal verhuisen op/overslagbedrijf en wil zich
onderscheiden van de concurrent
door uit te blinken in betrouwbaarheid, snelheid en langdurige
samenwerking. De onderneming
beschikt over gecertificeerd
personeel en modern materieel,
waaronder een verhuislift met

liftoperator. Deze lift is trouwens
ook los te huren.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden van Maxi Storage
of gaat u verhuizen en kan MaxiMovers u daarbij misschien van
dienst zijn? Silas nodigt u van
harte uit een afspraak met hem te
maken zodat hij alle vragen kan

beantwoorden, met u mee kan
denken en u eventueel ook een
rondleiding door het bedrijf kan
geven. Zodat u er daarna zeker
van kunt zijn dat u uw spullen in
vertrouwde handen achterlaat.
Maxi Storage
Phileas Foggstraat 28
Emmen
Tel: 085-7825735
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Tweehonderdenvijftig geurtjes voor zowel vrouwen als mannen bij de parfumbar

Ingrid’s TapParfumbar in Klazienaveen laat u
ervaren en ruiken welke geur bij u past
Als u door de Langestraat in Klazienaveen wandelt heeft u vast
gemerkt dat het hier sinds kort aangenaam en prettig ruikt. Ingrid
Schuitema, de specialist in geuren, opende hier begin mei namelijk
haar derde parfumbar na eerder in Stadskanaal en Emmen een parfumbar te hebben geopend. Bij een parfumbar maak je volgens Ingrid
een reis door de wereld van parfum waarbij je je eigen geurtje kunt
tappen in één van de verschillende soorten flesjes.
“We hebben in totaal tweehonderdenvijftig geurtjes voor zowel
vrouwen als mannen. Nadat je als
klant bij ons een keuze hebt gemaakt laat je deze tappen in een
hervulbaar parfumflesje van 30,
50 of 100ml”. De beleving om een
geurtje te kopen wordt hierdoor
volgens Ingrid totaal anders dan
bij een parfumeriewinkel. “Als je
een (nieuw)geurtje voor jezelf wilt
kopen is dit vaak al niet eenvoudig maar om een geurtje aan
iemand cadeau te geven is nog
moeilijker. “Bij ons in de winkel
horen we vaak ” hoe kies ik in hemelsnaam een nieuwe parfum die
bij mij past?” Bij ons kun je aan de
bar zitten waarna onze parfumexperts, in Klazienaveen is dit
Kaylee Setz en in Emmen Hellen
Setz je meenemen door de wereld
van verschillende geuren en je
voorzien van een deskundig en
persoonlijk advies. Daarnaast kun
je, om je favoriete geur te vinden,
bij ons ook gebruik maken van
een tablet. Hierop beantwoord je

een aantal vragen waarna deze
met het perfecte geurtje komt”.
De verschillende parfums in
Ingrid's TapParfumbar zijn hoogwaardige kwaliteitsparfums. “Wij
garanderen uitmuntende geuren
met een hoogwaardige kwaliteit.
De parfum bij ons wordt gemaakt
met de hoogste kwaliteit geuroliën. Deze parfum bevat tussen de
20% en 40% aan geurbestanddelen (geurolie).
Alle bekende geur(not)en zijn bij
ons verkrijgbaar waardoor er voor
iedereen een ruime keus is en dat
voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Onze top vijf bestaat uit de La
100; La 500, La 501, La 502 en de
La 101”.
In Stadskanaal op de markt is
Ingrid haar carrière als geurexpert zes jaar geleden begonnen.
“Ik verkocht hier naast tassen en
schoenen ook parfum. Nadat ik
in 2016 mijn eerste parfumbar in

Stadskanaal opende volgende een
jaar later de tweede in Emmen op
de hoek Notaris Oostingstraat/
Hoofdstraat. Dat was ook het moment dat ik stopte met de kraam
op de markt in Emmen. Conny, de
zus van mijn partner René Tjarks
heeft deze destijds overgenomen.
Ze deed dit met veel plezier en
werd het gezicht op de markt

in Emmen en Winschoten tot
haar overlijden nu ruim een jaar
geleden”.
Bij Ingrid's TapParfumbar worden
niet alleen parfums verkocht
maar ook geuren voor in huis. “Op
termijn willen wij uitgroeien tot
een speciaalzaak op het gebied
van geuren. Naast parfums kun je

hierbij denken aan geuren voor in
huis zoals geurblokjes, geurzakjes,
geurlampen, geurstokjes en geurkaarsen. Geur is vaak een van de
eerste dingen die andere mensen
in een huis opmerken. Een lekker
luchtje helpt bij een omgeving
waarin je kunt ontspannen en je
thuis voelt”. (RegioMagazine
Emmen / Martin Zaagman)
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Janneke Geerts heeft verschillende commerciële functies gehad en werkt met veel
plezier in het bedrijf van haar partner waardoor werk en privé prima te combineren
zijn. Toch wilde Janneke gaan onderzoeken waarvan ze nog blijer zou worden en
nog meer voldoening kon behalen voor de toekomst. Samen met Gertien Beijering
van de GunfactorVerhoger heeft ze deze antwoorden gevonden en concrete stappen
ondernomen. Janneke heeft de opleiding nabestaandenzorg gevolgd en dit heeft mede
geresulteerd in het starten van het NabestaandenKantoor.

Het NabestaandenKantoor biedt een luisterend oor bij verlies- en
rouwverwerking en kan u bijstaan bij de afwikkeling van de
nalatenschap.
Het ondersteunen en helpen van mensen
zit haar in het bloed. Janneke is al jaren
met plezier mantelzorger en ziet daardoor
ook de puzzels van zorgvragers en
mantelzorgers. Die zijn soms best lastig
want hoe organiseer je alles en hou je alle
ballen in de lucht. Ze realiseert zich dat ze
geluk heeft gehad en dat ze veel tijd kon
vrijmaken tijdens de ziekte van haar vader
om er te kunnen zijn. Ze realiseert zich
ook dat dit niet voor iedereen geldt. Niet
iedereen woont om de hoek bij de familie,
heeft iemand die je kan helpen of overziet
wat er geregeld moet worden. Voor extra
ondersteuning bel dan gerust met het
NabestaandenKantoor.
Het NabestaandenKantoor helpt
nabestaanden met verlies- en
rouwverwerking. Als iemand overlijdt
kan dat verschillende emoties oproepen.
Heftige gevoelens van verdriet of emoties
die u niet had verwacht. Oud verdriet kan
ineens ook aanwezig zijn. Hoe ga je om met
de emoties van kinderen? Wat als emoties
uitblijven? Iedereen rouwt op zijn eigen
manier en iedereen had zijn eigen band met
de overledene. Het NabestaandenKantoor
biedt een luisterend oor en geeft
handvatten bij verlies- en rouwverwerking.
Het NabestaandenKantoor kan ook
ondersteunen bij alle administratieve zaken
die na een overlijden moeten worden
gedaan. Direct na de uitvaart moet er veel
worden geregeld. Er komt post binnen
van verschillende instanties etc. die
geïnformeerd moeten worden. Ook komen
er veel vragen op u af en ongetwijfeld heeft
uzelf ook vragen.

Vragen zoals, wat verandert er allemaal,
wat wordt mijn inkomen, hoe zit het met
de toeslagen en de verzekeringen, welke
abonnementen zijn er, aan welke instanties
moet een wijziging worden doorgegeven,
wanneer informeer je de bank, hoe zit
het met de uitkering, krijg ik wel/geen
overlijdensuitkering, wat doet de Gemeente
allemaal etc. etc.?
Vragen te over en het
NabestaandenKantoor zorgt stap voor stap
ervoor dat deze zaken geregeld worden in
overleg met u. Ons doel is dat u weer weet
waar u staat en dat u zich hierover geen
zorgen meer hoeft te maken. We creëren
ruimte voor het vinden van rust en tijd voor
rouwverwerking.
Als deze zaken geregeld zijn is het
misschien geen leuk maar wel een
goed moment om ook over uw eigen
uitvaartwensen na te denken en deze te
inventariseren. Het NabestaandenKantoor
kan u daarbij helpen en dat is een
hele geruststelling voor u en uw
familieleden. Als nabestaandenbegeleider,
ervaringsdeskundige mantelzorg en
Professional Organizer werkt Janneke
volgens de gedragscode van de NBPO.
Wil je meer weten over het
NabestaandenKantoor kijk dan op
www.nabestaandenkantoor.nl of neem
telefonisch contact op.
NabestaandenKantoor
Maalsteen 32 | 9531 PD Borger
06-51314380
info@nabestaandenkantoor.nl
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Bij fitnesscentrum Ron Haans in Emmen kun je
24/7 tegen een scherp tarief sporten
Fitnesscentrum Ron Haans was in de provincies Groningen, Friesland
en Drenthe al geen onbekende naam maar hij breidt zijn fitness imperium met de overname van Easyfitness in Emmen nu nog verder uit.
De fitnesscentra van Ron Haans zijn vooral bekend vanwege het feit
dat er 24/7 tegen een scherp tarief gesport kan worden.
Ron: “Ik ben ooit, in 1994, begonnen met ondernemen in de
fitnessbranche. Was zelf erg actief
op het gebied van hockey en
voetbal en ben na mijn opleidingen over de wereld gezworven
en trainingen mogen geven voor
en aan verschillende sportbonden- en ploegen. Het starten van
mijn eigen fitness bedrijf werd
daardoor een droom en daarvoor
had ik al vroeg een duidelijke visie voor ogen; ik wilde een brede
doelgroep laten bewegen voor
een betaalbaar bedrag op momenten dat zij dat zelf wilden en
op een bij hen passend niveau.”
Na terugkomst in Nederland
opende Ron dan ook de eerste
vestiging van zijn fitnesscentrum
in Zuidlaren. Het werd een succes
en inmiddels zijn er in totaal 14
vestigingen in eerdergenoemde
provincies te vinden.
Overname sportschool in Emmen
Afgelopen 7 juni werd de
overname van Easyfitness, de
sportschool van John en Jacqueline Kruithof, een feit. Ron zegt
hierover: “Ik wilde graag uitbreiden naar Emmen want daar was
simpelweg nog geen vestiging

te vinden. De familie Kruithof
wilde zo langzamerhand wat meer
van hun rust gaan genieten dus
dit was het ideale moment.” De
afgelopen tijd is de sportschool
aan de Brinkenhalte in Emmen
compleet gerestyled en zo werd
de overgang langzamerhand zichtbaar. John en Jacqueline zullen
de komende tijd nog wel af en
toe in de sportschool te vinden
zijn en zo wordt ook een rustige
overgang voor alle leden mogelijk
gemaakt.
24/7 sporten
Bij Fitnesscentrum Ron Haans is
het dus mogelijk 24 uur per dag
te sporten. Hoe dat dan in de
praktijk werkt? Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘bemande’
en ‘onbemande’ uren. Deze zijn
voor iedere vestiging terug te
vinden op de website. Tijdens
bemande uren zijn er trainers,
leraren en therapeuten aanwezig voor zowel groepslessen als
individuele begeleiding. Buiten
deze uren maak je gebruik van
een zogenaamde 24/TAG die
je dag en nacht toegang tot de
sportschool geeft. Dankzij een
ingenieus beveiligingssysteem

kun je er overigens zeker van zijn
dat je ook veilig kunt sporten. Er is
altijd toezicht, hetzij dichtbij of op
afstand. De medewerkers leggen
je er natuurlijk alles over uit als
je besluit bij Fitnesscentrum Ron
Haans te gaan sporten.
Lid worden doe je in 3 stappen,
je meldt je aan, daarna volgt er
een intake en krijg je uitleg over
de werkwijze en de regels in de

sportschool en vervolgens vindt
er nog een sportintake plaats.
“Deze sportintake is eigenlijk de
belangrijkste omdat we hierbij
samen nagaan wat we voor elkaar
kunnen betekenen en hoe we dat
aan kunnen gaan pakken”, aldus
Ron, “wil je alleen je conditie
verbeteren of gaat het juist om
gewichtsverlies, hou je van gewichten of ga je liever voor een
spinningles en wil je 2 keer of 7

keer per week komen sporten? De
keuze is aan jou, jij bepaalt hoe,
wat, wanneer en voor welk bedrag
je wilt komen sporten!”
Fitnesscentrum Ron Haans
Brinkenhalte 16
Emmen
Tel: 0591-725195
www.ronhaans.nl
email: emmen@ronhaans.nl
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Van een enkel schroefje tot een compleet
tuinhuis, je vindt het bij Bouwmarkt Schoonoord
Bouwmarkt Schoonoord is dé bouwmarkt
voor Schoonoord en omgeving. De winkel
bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar en
sinds een aantal jaren zwaait Rik Assen
er de scepter nadat hij de zaak van zijn
ouders overnam.
Bouwmarkt Schoonoord is het adres voor
zowel de thuisklusser als de professional
en de serieuze doe-het-zelver en onderscheidt zich van andere bouwmarkten vanwege het feit dat het personeel ook echt
kennis heeft van wat ze verkopen en dus
weten waar het over gaat. Daarnaast is het
assortiment ook breder, er is meer keuze
in allerlei soorten producten. Een voorbeeld hiervan is de voorraad schroeven,
deze zijn in ontelbaar veel verschillende
soorten verkrijgbaar en kunnen zelfs per
stuk gekocht worden. Mocht de gezochte
schroef niet in de winkel te vinden zijn dan
kan deze besteld worden en het personeel
kan natuurlijk ook helpen in de zoektocht
naar de juiste schroef. Naast alle materialen
en benodigdheden voor iedere klus in en
om het huis kun je ook gebruik maken van
de klussendienst. Ben je dus zelf niet zo
handig of kun je wel wat hulp gebruiken
bij het ophangen van de door jou gekochte
zonwering of het realiseren van de door
jou gewenste inbouwkast dan helpen ze je
graag.
Bouwmarkt Schoonoord is daarnaast de
grootste in de regio die gespecialiseerd is
in tuinhout. Op het buitenterrein vindt je
een grote voorraad tuinhout, die gaat van
lariks schuttingdelen en palen tot tuin-

hekjes en complete tuinhuisjes. Klanten
komen van ver voor een nieuwe schutting
of houten speeltoestel voor de kinderen
en na aankoop is het natuurlijk mogelijk
de benodigdheden te laten bezorgen door
de eigen bezorgdienst van de bouwmarkt.
Wil je graag een veranda in de tuin zodat je
het hele jaar door van het buitenleven kunt
genieten? Ook dat behoort tot de mogelijkheden en wanneer je zelf niet zo handig
bent kun je ook hiervoor gebruik maken
van de klussendienst, zij realiseren het dan

snel en vakkundig voor je. Kom gerust eens
langs om de mogelijkheden voor uw tuin te
bekijken en daarbij het eerlijke advies van
een van de medewerkers te krijgen.
Tot slot nog een oproep; ben je of ken je
iemand die klaar is met school en op zoek
is naar een vakantie- of weekendbaan?
Bouwmarkt Schoonoord is op dit moment
op zoek naar extra handjes in de winkel.
Daarnaast is de Bouwmarkt in Schoonoord
vanwege toenemende drukte op zoek naar

een fulltime medewerker. “Affiniteit met
retail en doe het zelven zou heel fijn zijn
maar als dat niet het geval is dan leren we
hem of haar dat natuurlijk graag.” aldus Rik
Assen. “We zien de reacties graag tegemoet!”
Bouwmarkt Schoonoord
Maatschappijweg 4 | Schoonoord
T: 0591 38 18 52
www.bouwmarktschoonoord.nl
E: info@bouwmarktschoonoord.nl
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ECOtherm vloerverwarming is dé specialist voor
het aanleggen van uw vloerverwarming!
ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der
jaren uitgroeide tot marktleider. Door de toegenomen populariteit
en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel.
Dit betekent dat deze
Waarom ECOtherm
sneller opwarmt en
dan precies dé spede warmte direct
cialist is die u in de
in de ruimte wordt
arm moet nemen?
afgegeven. Natuurlijk
ECOtherm onderis het ook nog steeds
scheidt zich van
mogelijk de vloerveralle andere bedrijwarming op de tradiven in de branche
tionele manier aan te
vanwege de bijzonlaten leggen en ook
dere techniek die
daarvoor kunt u bij
ze gebruiken voor
ECOtherm terecht.
de aanleg van de
vloerverwarming.
Wat ECOtherm
Hiervoor hebben ze
verder uniek maakt is
een speciale freedat men de vloerstechniek ontwikverwarming ook in
kelt waarbij gebruik
betonnen vloeren
wordt gemaakt van
kan infrezen, de
door henzelf ontmeeste bedrijven in
wikkelde machines.
Nederland kunnen
dit wel in een cement
Hoe het werkt en
dekvloer maar dus
waarom ECOtherm zo uniek is
niet in beton. Vandaar ook de sloMet de freesmachine wordt een
gan: “Vloerverwarming in iedere
sleuf in de dekvloer geslepen
ondergrond, voor iedere afwerwaarin de vloerverwarmingsking!” Verder beschikt ECOtherm
slang wordt verlegd. Direct daar
ook over een speciaal systeem
bovenop komt de afwerkvloer. Er
voor het aanleggen van vloerveris dus geen verhoging van de huiwarming op houten vloeren. In dat
dige vloer en er komt geen extra
geval wordt er een constructie op
deklaag op de leidingen.
de houten vloer aangebracht waar

de vloerverwarming op dezelfde
wijze wordt ingeslepen. Bijkomend voordeel van dit systeem is
dat de vloer daarna stabieler dan
voorheen is en bovendien is de
warmte en het comfort gelijk aan
vloerverwarming in een ‘gewone’
cementen vloer.
Voordelen vloerverwarming
Grote voordelen van vloerverwarming zijn onder andere wooncomfort en een meer gelijkmatige
warmte in de woning. Radiatoren
zijn niet langer nodig en er is dus
ook sprake van een betere luchtkwaliteit. Er wordt immers gebruik
gemaakt van stralingswarmte
uit de vloer en er is dus minder
luchtcirculatie waardoor minder
stof en ander vuil circuleert in de
lucht die zouden kunnen irriteren.
En, vloerverwarming is, doordat er
gebruik gemaakt wordt van lage
temperatuur verwarming, ook
prima toe te passen in combinatie
met een warmtepomp of hybride
verwarmingsinstallatie en daardoor dus ook erg duurzaam.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de vloerverwarming van ECOtherm of wilt
u een offerte ontvangen? ECOtherm bezoekt u graag vrijblijvend
bij u thuis, alleen zo kan men
nagaan hoe de vloerverwarming
in uw situatie het beste aangelegd
kan worden.

Neem daarvoor contact op met
ECOtherm of vul het contactformulier op de website in.

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl
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Voor ieder huishouden een passende waterontharder
van de Graaf Waterontharders uit Stadskanaal
Door Miranda Wolters
Hard water bevat veel kalk en bijna iedereen weet wat
dat betekent; veel kalkaanslag op kranen, tegels en douchewanden in de badkamer en keuken. Maar ook kalkaanslag op de elementen in uw wasmachine of droger of
koffiezetapparaat of waterkoker. Met een minder lange
levensduur van dat apparaat als gevolg.
Maar wat veel mensen niet weten is dat veel kalk in het
water waarmee u zich doucht of wast ook kan zorgen voor
toenemende en vervelende eczeem of psoriasis klachten.
De schurende kalkdeeltjes in het water beschadigen uw
natuurlijke huidbarrière en zorgen ervoor dat de huid
droger wordt. Ook zorgt een hoog kalkgehalte in het water
ervoor dat er meer wasmiddel of shampoo gebruikt moet
worden dan eigenlijk nodig is.
Dé oplossing om alle bovengenoemde nadelen van hard
water tegen te gaan is het laten plaatsen van een waterontharder. Dit kan in zowel een woning als bedrijfspand.
De waterontharder wordt direct achter de watermeter geplaatst en zorgt ervoor dat het kalk uit het water gefilterd
wordt. Hierdoor heeft u geen kalkaanslag meer op kranen
en tegels, gaan apparaten langer mee en heeft het water
geen uitdrogende werking meer op uw huid. Een waterontharder is natuurlijk niet iets dat u zonder kennis van enige
zaken aanschaft en aansluit. De Graaf waterontharders
werkt met het merk Waterluxe en dit merk biedt voor ieder
huishouden een passende waterontharder. De Graaf is exclusief dealer van dit merk in Noord-Nederland. Welk model bij u past hangt onder andere af van uw gezinsgrootte,
de woning en de waterbehoefte en ook van de ruimte die
er is om de waterontharder te plaatsen. Zeker is wel dat
een waterontharder tegenwoordig in vrijwel alle woningen
geplaatst kan worden.
Hoe een waterontharder werkt en ervoor zorgt dat kalk
uit het water verdwijnt?
Een waterontharder wordt aan het begin van uw waterleiding gemonteerd en heeft onder andere een reservoir dat
gevuld is met fijngemalen hars. Het water gaat door de hars
en de kalk blijft plakken op de hars. Hoe meer hars, hoe
groter de capaciteit van het apparaat. Als de hars verzadigd
is spoelt het apparaat de hars schoon met zoutwater, het
zogenaamde pekelwater. De hars kan dan gewoon zijn
werk weer doen. Het spoelen doet het apparaat ’s nachts
zodat u er geen hinder van heeft en het grote voordeel van
de Waterluxe ontharders is dat ze meer dan voldoende
hars bevatten zodat er een overcapaciteit ontstaat en er
dus overdag niet gespoeld hoeft te worden. Daarbij komt
nog dat het apparaat eenvoudig even uit te schakelen is

als u bijvoorbeeld de tuin wilt gaan sproeien of uw vijver
of zwembad wilt (bij)vullen. Dan is er immers geen kalkvrij
water nodig. Qua onderhoud is een waterontharder niet
heel veel nodig, Het zout dat nodig is voor het spoelen
van het apparaat moet af en toe bijgevuld worden en een
onderhouds- of servicebeurt is slechts om de 2 jaar nodig.
Deze wordt dan in ongeveer een half uur tijd van A tot
Z gecontroleerd en daarbij wordt onder andere de hars
gereinigd.
Hydrofoorpomp voor een betere waterdruk
De Graaf Waterontharders is ook gespecialiseerd in het
verhogen van de waterdruk in de woning. Dit wordt bereikt
door het plaatsen van een zogenaamde hydrofoorpomp
die voor de hogere waterdruk zorgt. Deze hydrofoorpomp
is perfect in combinatie met een van de waterontharders
van Waterluxe te combineren vanwege de grote harsinhoud van 12,5 liter van de waterontharders. Door deze
grote harsinhoud gaat dit niet ten koste van het ontharden
van het water. De twee apparaten samen zorgen voor een
ideale waterdruk én onthard water.

20 jaar ervaring
Wouter heeft inmiddels al ruim 20 jaar ervaring in de installatiebranche en het plaatsen van waterontharders maar
besloot zich in 2015 helemaal te gaan specialiseren op
het gebied van waterontharders. De Graaf waterontharders
monteert de waterontharders voornamelijk in Drenthe,
Groningen en Friesland. Wilt u meer informatie over waterontharders, de voordelen die het u op zouden kunnen
leveren of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend
contact op met de Graaf Waterontharders, men komt graag
bij u langs voor een kennismaking en demonstratie en bieden u vervolgens een eerlijke en gespecificeerde offerte
aan.
De Graaf Waterontharders
Stelmaker 14-16
Stadskanaal
www.ikwilgeenkalkmeer.nl
info@ikwilgeenkalkmeer.nl
Tel: 0599 – 72 41 50
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PAND-26 Wellness Spa & Outdoor Luxury in Klazienaveen
heeft de grootse Wellness showroom van Noord- Nederland
Het is een droom van velen, je eigen wellness thuis maar
een jacuzzi, zwemspa of hottub uitzoeken is niet niks.
Carlo Roelofs en Anita Klement van PAND-26 Wellness
Spa & Outdoor Luxury uit Klazienaveen helpen u hier
graag bij. Aan de Industriestraat 26 in Klazienaveen hebben ze een vierhonderdvierkante meter grote showroom
ingericht waar particulieren en bedrijven zoals hotels,
vakantieparken en bed & breakfast een ruime keuze hebben in diverse spa’s van gerenommeerde merken. Hierbij
moet u denken aan Aquavia Spa, Marquis Spa, Dreammaker Spa, Sunrise Spa of de hottubs van Kirami.
Daarnaast is PAND-26 ook exclusief dealer van de TANKKD
stocktank in het noorden. Deze uit Amerika overgewaaide
trend is de absolute aanrader voor in uw tuin deze zomer.
In Amerika wordt de stocktank gebruikt als drinkwaterbak
voor vee. De stocktanks worden hier gebruikt als ijsbad,
zwembad of als (verwarmde) hottub. De standaard stocktank pools zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en zijn
er in ovale en ronde vorm met verschillende diameters.
Carlo Roelofs: “In Amerika is de stocktank razend populair
als DIY-pool en ook in ons land zie je ze steeds vaker en
dat is niet zo gek. De stocktank is niet alleen super stoer
om te zien maar zet je gemakkelijk neer, vul je met water,
eventueel een kachel en zwembadpomp erbij en klaar ben
je, eenvoudiger kan het niet.”
De mogelijkheden bij PAND-26 zijn volgens Carlo Roelofs
enorm. “Keuze uit hottubs, jacuzzi’s, stocktanks en zelfs
zwembaden. Niet alleen door de aanschafwaarde maar ook
door de vele mogelijkheden is het belangrijk om je vooraf
goed te laten informeren, waarbij Anita en ik de klant graag
verder helpen”.
Door corona zag Carlo Roelofs het werk bij zijn artiestenbureau helemaal wegvallen. “Dat wij hier nu in de showroom staan komt eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Anita en ik waren voor ons zelf op zoek naar

een jacuzzi maar kwamen er al snel achter dat hierin in het
noorden weinig keuze was, de dichtstbijzijnde showroom
hiervoor was in Apeldoorn. Dat was het moment dat we
dachten dat kan ook anders. Anita had en heeft nog steeds
op dit adres haar atelier Studio Anne met groendecoraties
en workshops en ook Carlo doet als freelancer voor Viking
Entertainment op dit adres nog steeds boekingen voor
artiesten en bands.
Een stukje wellness aan huis zorgt ervoor dat je op ieder
moment van de dag een heerlijk ontspanningsmoment
kunt ervaren en is daarom een uitstekende investering.

Daarnaast levert het volgens Anita ook veel voordelen op
voor je gezondheid. “Het verbetert de bloedcirculatie en
naast het laten ontspannen, kan de jacuzzi kan ook zeer
effectief zijn bij de bestrijding van spierpijn en gewrichtspijn. Door middel van een uniek microsilk systeem, kan de
jacuzzi helend zijn bij vormen van psoriasis en eczeem”.
Ook voor het onderhoud aan uw jacuzzi bent u bij PAND26 aan het juiste adres. Hierbij kunt u denken aan wateronderhoud-/schoonmaakmiddelen, apparatuur, filters en
spa-geuren die u aan het water kunt toevoegen en niet
schadelijk zijn voor uw apparaten. (RegioMagazine Emmen/
Martin Zaagman)
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Elektro-Installatietechniek Emmen:
‘We hebben veel over voor klanten’

EMMEN – Elektro-Installatietechniek Emmen aan de Jacob
Roggeveenstraat 6 in Emmen verzorgt uiteenlopend
installatiewerk. Het bedrijf richt zich onder meer op het
verduurzamen van woningen.
Door Eline Lohman
Al het installatiewerk kan Elektro-Installatietechniek
Emmen verzorgen: van het installeren van cv-ketels en
warmtepompen en het uitvoeren van loodgieter- en rioolwerk tot en met het verzorgen van dakbedekking en het
aanbrengen van sanitair. “We doen veel nieuwbouw”, vertelt Arnoud ter Bruggen. “Dat komt doordat we veelvuldig
bezig zijn met het verduurzamen van nieuwe en bestaande
woningen. Onder meer door het realiseren van laadpalen
voor particulieren en het installeren van warmtepompen
en zonnepanelen. Verduurzaming is echt iets van nu en dit
gaan we in de toekomst alleen maar meer zien.”
Elektro-Installatietechniek Emmen is een dienstverlenend
bedrijf dat begrijpt dat de huidige technologie en bouwwijzen steeds hogere eisen aan ons leef- en werkklimaat
stellen. Door voortdurend te investeren in personeel, kennis en moderne technieken en gereedschappen biedt het
bedrijf de deskundigheid en vakbekwaamheid die bij die
hoge eisen horen. Kortom, Elektro-Installatietechniek Emmen heeft de kennis in huis om haar klanten professioneel
te adviseren en de opdracht adequaat uit te voeren.
Arnoud: “De kracht van ons is dat we een jong bedrijf zijn,
met veel jonge medewerkers. Daar hoort ook bij dat we
regelmatig leerjongens rond hebben lopen binnen het
bedrijf. Momenteel lopen er twee schooljongens mee. Dat
vinden we belangrijk – het is goed om jonge mensen een
kans te geven, want er is behoefte aan goed technisch
personeel omdat dit moeilijk te krijgen is. En wie weet stromen ze later wel door binnen ons bedrijf. Ondanks de jongere leeftijd van de medewerkers is er veel kennis in huis.
We hebben veel over voor klanten. Als iemand een keer
iets extra’s wil, zoals een kraan of een stopcontact, dan is
dit geen probleem. Vaak hebben we dit soort zaken al bij
ons als we ergens een opdracht aan het uitvoeren zijn, dus
dan kunnen we snel schakelen – we zijn heel flexibel. En is
er een storing, dan gaan we gelijk naar de klant toe.”
Het werkgebied van Elektro-Installatietechniek Emmen is
breed: de hele regio Emmen, Coevorden en Dalen wordt
bediend met installatiewerk, met soms een uitstapje richting Groningen voor met name particuliere verduurzaam
projecten. Meer weten over de mogelijkheden die het
bedrijf uit Emmen kan bieden? Kijk voor meer informatie
eens op de website www.elektrotechniek-emmen.nl of
neem contact op via het telefoonnummer 0591 - 78 52 54
voor meer informatie.
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Autobedrijf HABO: nieuwe verkoper versterkt team
EMMEN – Bij Autobedrijf HABO in Emmen
is er een nieuwe verkoopadviseur komen
werken, Arnold Louwes. Met zijn expertise
komt hij HABO versterken.
Begin juni is Arnold begonnen. Samen
met Evert-Jan Bouwman vormt hij nu het
verkoopteam van Autobedrijf HABO. EvertJan: “Ik ben er blij mee dat we Arnold als
nieuwe verkoper binnen ons bedrijf hebben. Hij is geen onbekende in de autowereld en bovendien werkte ik al eerder met
hem samen. Onderling hebben we altijd
goed contact gehouden en na de verkoop
van zijn bedrijf heeft dat nu geresulteerd
in een nieuwe samenwerking. Wij gaan ons
samen richten op de verkoop.”
Autobedrijf HABO is al ruim 35 jaar gevestigd aan de Handelsweg 8 in Emmen en
heeft een bekende naam in de regio. Het
bedrijf verkoopt occasions van alle merken.
Deze occasions worden zorgvuldig door
HABO geselecteerd en aangeboden met
BOVAG-garantie. Ook voor het aankopen
van een nieuwe (bedrijfs)auto, van elk
merk, bent u hier aan het juiste adres. Heeft
HABO niet de juiste auto voor u staan, dan
kunt u ook een zoekopdracht plaatsen.
Evert-Jan: “Mensen kunnen hun wensen
kenbaar maken en dan gaan we samen met
ze op zoek naar de auto van hun dromen.”
Je kunt bij HABO voor alles terecht: dus
ook voor leasing, financieringen en zelfs de
inkoop van uw auto.
Bij Autobedrijf HABO kunnen mensen niet
alleen terecht voor de aanschaf van een occasion of een nieuwe auto, maar ook voor
het onderhoud van alle merken. Evert-Jan:
“Wij werken met het concept Bosch Car
Service waardoor wij onze klanten kun-

nen voorzien van een zeer betrouwbare
dienstverlening. Naast kennis en ervaring,
werken wij met onderdelen, apparatuur
en software van Bosch. We kunnen een
totaalpakket aanbieden voor onderhoud
aan alle merken auto’s, met behoud van
fabrieksgarantie! Ook voor het onderhoud
van campers bent u bij ons op het juiste
adres.
Momenteel hebben we veel campers in
de werkplaats staan, die onderhoud nodig

hebben met het oog op de zomervakantie.”
Evert-Jan heeft veel plezier in zijn werk.
“Het contact met mensen vind ik het leukst
van dit beroep. Mensen adviseren is hartstikke gaaf: iedereen is anders en ook heeft
iedereen andere wensen. Het belangrijkste
is dat mensen weer met een goed gevoel
naar huis gaan.”
Wie benieuwd is naar de diensten die
Autobedrijf HABO biedt, kan kijken op de

website www.autobedrijf-habo.nl. Online
een afspraak inplannen is via die weg ook
mogelijk. Nog mooier is om eens een bezoek te brengen aan dit leuke bedrijf!
Autobedrijf HABO B.V.
Handelsweg 8
7826 TC Emmen
0591 625 513
www.autobedrijf-habo.nl
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Welkom in de lekkerste winkel van Emmen
"We gaan de lekkerste winkel van Emmen beginnen en hebben daar
heel veel zin in.” Initiatiefnemers Sibrand Ottema en Lianne Oosting
kunnen duidelijk niet wachten tot ze binnenkort de deuren van ‘De
Delicatesse’ aan de Hoofdstraat 81 mogen openen.
Topkwaliteit
Bij de Delicatesse kan iedereen
in de loop van volgende maand
terecht voor ondermeer topkwaliteit vlees, heerlijke sauzen, koffie,
specerijen, brood, wijn en vele
andere lekkernijen. “Een lust voor
het oog én de smaakpapillen,”
licht Lianne Oosting toe. Restauranthouder Sibrand Ottema kwam
met het idee voor ‘De Delicatesse’. Als eigenaar van “Bij Sib”
aan de Weerdingerstraat 253A
krijgt hij vaak de vraag of zijn
vlees, sauzen of andere producten
ook te koop zijn. “Soms willen ze
zelfs het bestek kopen,” lacht de
horecaman en toekomstig middenstander. “Ik kan mijn gasten
niet zonder laten zitten dus vanuit
de zaak verkopen lukt niet. Als er
dan zoveel belangstelling is begin
ik toch gewoon een winkel,” dacht
ik toen.
Hartje centrum
Dat leidde uiteindelijk tot het plan
voor de lekkerste winkel van Emmen, vlak bij het voormalige pand
van bakkerij Ten Napel. Een prachtige plek dus, in hartje centrum.
Sibrand benadrukt dat de winkel
een aanvulling is op het restaurant. Dat blijft gewoon open. “Als
team zijn we blij dat we weer gasten mogen ontvangen en blijven
dat dus ook gewoon doen.”

Mosterdsoep
Ook Lianne heeft heel veel zin in
deze nieuwe uitdaging. Momenteel is zij gastvrouw in het
restaurant en de rechterhand van
Sibrand. Hij staat in de keuken en
Lianne zorgt dat de gasten niets
tekortkomen. “Aan de Hoofdstraat
verkopen straks wij min of meer
de gerechten van onze menukaart.
Die eigengemaakte mosterdsoep
bijvoorbeeld, of topkwaliteit
Australische biefstuk, zoals de
bavette. Wij geven er graag een
bereidingsadvies en wijnadvies
bij, zodat alles net zo lekker
smaakt als in het restaurant.”
Ambachtswinkel
Met de komst van de ‘Delicatesse’
keert de echte ambachtswinkel
weer terug in het ‘Oude Centrum’. Een winkel waar je terecht
kunt voor topproducten, veelal
afkomstig uit eigen regio en een
persoonlijk deskundig advies.
Het perfecte adres voor een leuk
cadeau. De slager en de bakker vind je niet meer in Emmen
centrum. Dat gaat binnenkort dus
veranderen.
Het brood komt bij de Delicatesse
niet uit de fabriek maar uit een
eigen mini-bakkerij in het pand.
Bakker Luisa Klamer-Kuipers
is nu nog gevestigd achter het

restaurant aan de Weerdingerstraat. Zij verhuist binnenkort ook
mee naar de Hoofdstraat. “Mijn
brood en zoete producten worden
gebakken op basis van desem en

biologische grondstoffen. Lekker
én gezond. Elk product wordt met
liefde en aandacht gemaakt en
daarna krijgt het tot wel vierentwintig uur de tijd om te rijzen

en op smaak te komen. Daarna
gaat het de oven in om op steen
gebakken te worden. Dat proef
je echt. Kom binnenkort eens
proberen!”
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Heijnen keukens voor een kwaliteitskeuken
op maat!
Gun jezelf een unieke keuken! Heijnen keukens
aan de Velden 13 in Veenoord, helpt hier graag
bij. Al ruim vijftien jaar levert de onderneming
keukens uit eigen werkplaats. Gemaakt volgens
de unieke en persoonlijke wensen van de klant
en leverbaar in heel Noord-Nederland. Marcel
Heijnen: “Het woord standaard komt in ons
woordenboek niet voor. Iedere klant heeft zijn
of haar eigen wensen en wij doen er alles aan
om die in een keuken te verwerken. Je krijgt
daardoor een heel persoonlijke, volledig op
maat gemaakte keuken.”
Keukenrenovatie
Ook voor renovatie van de bestaande keuken
staat het bedrijf klaar. Denk bijvoorbeeld aan
nieuwe deuren. Het verwijderen van folie en
het spuiten van de deuren. Of het plaatsen van
nieuwe werkbladen met ingefreesde spoelbak.
In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen.
Eigen werkplaats
Heijnen keukens beschikt over een eigen werkplaats en maakt dus alle onderdelen zelf. Ook
het spuitwerk en montage gebeurt in eigen huis.
Prachtig werk
Marcel Heijnen weet waar hij over praat.
Hij adviseert niet alleen over nieuwe keukens.

“Wij komen graag kijken en bespreken dan samen de wensen. Het moet raar lopen als wij het
idee van de klant niet kunnen uitvoeren. Het is
zo mooi om de reacties van de klant te zien als
de klus geklaard is. Die genieten echt van hun
‘nieuwe’ huis, keuken of slaapkamer. Daar doen
wij het voor,” aldus de 47-jarige ondernemer.

Aandacht voor
het ambacht
Elk dorp op de Hondsrug
had vroeger zijn eigen vakmensen. Ambachtslieden
die wat hun ogen zagen,
met hun handen konden
maken. Een van hen was de
timmerman van het dorp.
Oude boerderijen hebben gebinten die soms wel
driehonderd jaar oud zijn.
De dorpstimmerman heeft
ze destijds gemaakt. Eerst
werden de balken uit zware
eikenstammen gezaagd.
Aan de bovenkant van de
staande balken kapte de
timmerman verbindingen
waar de lange ankerbalk
precies in paste. Een schuin
tussenbalkje zorgde voor
extra stevigheid. Er kwam geen spijker of schroef aan te pas, want de timmerman zette de
gebinten met ronde houten pennen in elkaar. Dankzij zijn vakmanschap passen ze na een
paar honderd jaar nog steeds precies.
Er werden tekens in de balken gebeiteld om de gebinten later weer net zo in elkaar te
kunnen zetten. Dankzij de gebinten kon je een boerderij als een bouwpakket in elkaar zetten en ook weer uit elkaar halen. Vaak zijn de gebinten dan ook ouder dan de boerderij…
Nog steeds werken er ambachtslieden in de Hondsrugdorpen. Vakmensen met twee rechterhanden die hun klanten maatwerk leveren. De Hondsrug UNESCO Global Geopark wil
meer aandacht voor het ambacht. Je vindt de ambachtslieden van de Hondsrug op
www.dehondsrug.nl/ambachtmakelaar. (Foto: Verbeelder Oebele Gjaltema)
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Een mooie en moderne badkamer dankzij
Mooi tegels en sanitair in Emmen
Afgelopen december werd er nog druk gewerkt aan de inrichting van de showroom van Mooi tegels en
sanitair in Emmen en in maart gingen de deuren dan van Mooi tegels en sanitair aan de Cornelis
Houtmanstraat 41a dan eindelijk open.
Eigenaren van Mooi tegels en sanitair, Mark en
Sabrina Meppelink, begonnen als zelfstandig ondernemers met hun bouwbedrijf. Met het bouwbedrijf
deden ze al veel verbouwingen waarbij compleet
nieuwe badkamers ontstonden. Er moest natuurlijk
ook getegeld worden en van daaruit ontstond ook
Tegelzetbedrijf Meppelink. “Door het tegelzetbedrijf
kwamen we weer tot de conclusie dat we de verkoop
van de tegels en het sanitair eigenlijk ook wel zelf
wilden gaan doen en zo kwam het dat we op zoek
gingen naar een geschikt pand in Emmen”, legt Mark
uit. De drie bedrijven van Meppelink vullen elkaar op
deze manier mooi aan.
Trends in badkamers
In de showroom van Mooi tegels en sanitair vindt u
dan ook alles wat nodig is voor de inrichting van een
nieuwe badkamer. Maar bent u op zoek naar alleen
nieuwe tegels voor een vloer of wand dan bent u
natuurlijk ook aan het juiste adres. Op het gebied
van badkamers hebben we, net als in de mode,
natuurlijk ook te maken met bepaalde trends. Op dit
moment zijn vooral de tegels in grote afmetingen en
uitgevoerd in warme kleuren heel erg populair. Qua
afmetingen gaat het dan bijvoorbeeld om tegels van
zelfs 1.20m x 2.60m, een tegel waarmee je in theorie
in 1x een hele wand mee kunt bekleden. Voor wat
betreft kleuren moet u denken aan kleuren als taupe,
zandkleur of beige maar ook aan tegels in een marmerlook met wit en grijs of zelfs wit en goud.

De kleur van het badkamermeubel wordt daar dan
natuurlijk helemaal op afgestemd en wordt ook in
een warme kleur gekozen, vaak is deze van teakhout.
Spiegels beschikken tegenwoordig over bluetooth
en een speaker zodat je tijdens het baden of douchen kunt genieten van je favoriete Spotify playlist
en natuurlijk beslaat deze niet meer door de ingebouwde verwarming. Zwart sanitair is al een tijdje hip
en naast zwarte kranen wordt er nu ook vaak voor
witte kranen gekozen. De kranen en de douchekop
in de badkamer zijn tegenwoordig natuurlijk eco en
duurzaam en hebben bijvoorbeeld een ‘koude start’.
Hierbij start de kraan automatisch met koud water en
springt de verwarmingsketel niet onnodig aan.
Over eco een duurzaam gesproken, de decorradiator
in de badkamer wordt steeds vaker vervangen door
een elektrische decorradiator of infraroodpaneel.
Voordeel van deze techniek van verwarmen is dat ze
gebruik kunnen maken van de energie die uw zonnepanelen opwekken. Ze zijn eenvoudig te bedienen
via uw telefoon of een programmeerbaar bedieningspaneeltje en zijn dus een goede en slimme oplossing voor als het salderen van opgewekte energie
straks gaat verdwijnen.
Bent u toe aan een nieuwe badkamer of tegelwandof vloer? U bent van harte welkom in de showroom!
Wilt u uitgebreidere informatie of een offerte op
maat? Dan is het handig om even een afspraak te

plannen zodat u er zeker van bent dat men alle tijd
en aandacht voor u heeft.
Mooi tegels en sanitair
Cornelis Houtmanstraat 41A
Emmen
Tel: 0591-745343
E-mail: info@mooitegelsensanitair.nl

38

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

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

39

Aandacht voor
het ambacht
Elk dorp op de Hondsrug
had vroeger zijn eigen
vakmensen. Ambachtslieden die wat hun ogen
zagen, met hun handen
konden maken. Een van
hen was de smid van het
dorp.
Iedereen in het dorp ging
regelmatig naar de smid.
Die maakte bijvoorbeeld
alle gereedschap dat je
op de boerderij nodig
had. Denk aan harken,
hooivorken, mestvorken,
schoffels en spades. En hij smeedde scherpe ploegijzers en de tanden van de eg, maar
ook sierlijk deurbeslag en stevige scharnieren. Regelmatig moesten de paarden naar de
smid voor nieuwe hoefijzers. Voor de smederij stond een stellage van zware eiken balken
waar het paard in werd vastgezet om de smid rustig zijn werk te kunnen laten doen en de
paardenhoeven van hoefbeslag op maat te kunnen voorzien.
Als een ware kunstenaar met hamer en vuur maakte de dorpssmid de mooiste producten. Soms kreeg hij een speciale opdracht, zoals de smid uit Borger die dit rooster bij de
ingang van het kerkhof naast de kerk gemaakt heeft. Destijds geloofden ze in het dorp
dat het rooster wist te voorkomen dat de duivel met zijn bokkenpoten het kerkhof op zou
stappen… Bijkomend voordeel was dat het rooster ook loslopende schapen en varkens
van het kerkhof af hield. Hoe dan ook, het was een mooi klusje voor de smid…
Nog steeds werken er ambachtslieden in de Hondsrugdorpen. Vakmensen met twee rechterhanden die hun klanten maatwerk leveren. De Hondsrug UNESCO Global Geopark wil
meer aandacht voor het ambacht. Je vindt de ambachtslieden van de Hondsrug op
www.dehondsrug.nl/ambachtmakelaar (Foto: Verbeelder Oebele Gjaltema)

Vind alles voor je klus en interieur bij Hubo
in Emmer Compascuum
om wat grotere en meer ingewikkelde klussen dan wordt
het soms te lastig. Hetzelfde geldt voor klussen waarmee
je heel veel tijd kwijt zou zijn. Dan is het prettig als je de
hulp van Hubo in kunt schakelen, #Hubohelpt dus. Denk
bijvoorbeeld aan het plaatsen van een nieuwe deur of
het monteren van je net gekochte buitenzonwering. Maar
het kan ook gaan om het plaatsen je inbouwkast of het
leggen van die prachtige PVC-vloer in je woonkamer. Laat
het doen door de vakmensen van Hubo: ze zijn op tijd,
hanteren het beste gereedschap en ruimen alle rommel
op. Zodat jij zonder zorgen geniet van je woon-, leef- of
werkplek. Je hebt dus altijd keuze, je kan het zelf doen, je
kan het samen doen of helemaal laten doen! Vraag in de
winkel gerust naar de mogelijkheden.
Decorette
In de winkel vind je ook een Decorette shop-in-shop
boordevol wooninspiratie! Hier staat men altijd voor je
klaar om je te begeleiden met interieuradvies op maat. Of
het nu gaat om de perfecte vloer, de juiste wandbekleding
of de ideale raamdecoratie. Bij Decorette winkel je voor de
mooiste vloeren en vloerkleden, gordijnen, behang, binnen- en buitenzonwering en kleinmeubelen en accessoires
voor de aankleding van je woning. Net allemaal weer iets
anders dan het assortiment dat Hubo al heeft.

Bij Hubo Emmer-Compascuum vind je een groot assortiment aan doe-het-zelf artikelen. Dat wil zeggen een zo
breed mogelijk assortiment waarbij men er alles aan doet
om iedere doe-het-zelf-klus tot een succes te maken. Van
kleine schroefjes tot grote schuttingen voor je tuin en
van een kwast tot alles voor een nieuwe badkamer.

#Hubohelpt
Wanneer je naar de winkel komt om alle benodigdheden
voor je klus te halen dan staan de medewerkers bij vragen
natuurlijk voor je klaar. Met de kennis die zij hebben
kunnen ze je ongetwijfeld vakkundig helpen. Vaak kun je
de kleine klusjes in je woning zelf doen maar als het gaat

Wil je iets veranderen aan je interieur of ga je voor een
compleet andere woonstijl? Bezoek dan ook zeker even
de website van Decorette, hier verdwaal je gemakkelijk in
het inspiratie-archief! Vind je het lastig een en ander met
elkaar te combineren of kom je er helemaal niet meer uit?
Dan is het mogelijk een afspraak met iemand van Decorette te plannen, in de winkel, bij je thuis of zelfs online. Ook
dit regel je eenvoudig via de website.
Hubo Emmer-Compascuum
Kijlweg 3 | Emmer-Compascuum | Tel: 0591 - 35 41 37
emmer-compascuum@hubo.nl | www.hubo.nl

Genieten van lekker eten van
Kwalitaria ‘t Middelpunt in Emmer-Compascuum

Door Miranda Wolters
Kevin begon jaren geleden als weekendhulp in de snackbar van Erwin en Hilda Arling in
Emmer-Compascuum en nam Kwalitaria ‘t Middelpunt in 2014 van hen over. Nog steeds
is hij er iedere dag te vinden maar ondertussen zijn Kevin en Marloes Siersema ook
eigenaar van Kwalitaria de Musketiers in Ter Apel en Kwalitaria Borger in Borger.
Die laatste Kwalitaria vestiging namen
Kevin en Marloes nog maar kortgeleden
over van Wim van der Laan, hij gaat van zijn
pensioen genieten. “Onze bedoeling was
eigenlijk nooit om eigenaar van meerdere
vestigingen te worden hoor”, vertelt een
lachende Kevin. “Maar uiteindelijk is het
gewoon zo gelopen en zijn we best trots op
wat we allemaal bereikt hebben.” Volgens
Kevin is dat ook alleen maar mogelijk met
een team medewerkers waar je op kunt
rekenen en met Niels in Ter Apel en Wesley
in Borger als bedrijfsleiders loopt alles dan
ook op rolletjes. “Daarnaast zijn er nog een
aantal andere medewerkers in opleiding
die straks leiding kunnen gaan geven. Iedereen is goed op elkaar ingespeeld en dat
maakt dat ik vooral in Emmer-Compascuum
te vinden ben en alleen op de andere
vestigingen ben als er een overleg of iets
dergelijks gepland staat.”
De afgelopen maanden was het in verband
met corona alleen mogelijk om eten af te
halen of te laten bezorgen en daar werd
dan ook best veel gebruik van gemaakt.
Inwoners van Emmer-Compascuum en
Barger-Compascuum worden door de
vestiging in Emmer-Compascuum bedient
en in Roswinkel kan men dan weer rekenen
op bezorging vanuit Ter-Apel. “Gelukkig
mogen gasten nu ook weer binnen zitten
om van een patatje te genieten en bij mooi
weer is het natuurlijk ook heerlijk op het
terras buiten”, zegt Kevin.
Geen ‘normale’ snackbar
Kwalitaria zegt trouwens geen ‘normale’
snackbar te zijn en dat is terug te zien in
de uitgebreide menukaart met daarop
soms bijzondere gerechten. Heb je trek
in een lekker belegd broodje dan is er

bijvoorbeeld een broodje filet americain,
een broodje eiersalade of een broodje met
pittige kipreepjes. Een bewust, (h)eerlijk en
gezond broodje dankzij het rustieke desembrood dat hiervoor gebruikt wordt. Ook
zijn er verschillende soorten oer-Hollandse
burgers. Voor deze burgers wordt uitsluitend MRIJ-rundvlees gebruikt. Het MRIJ-ras
vindt z’n oorsprong in het gebied langs de
Maas, de Rijn en IJssel en dit Hollandse ras
garandeert een volle smaak. De kipburger
is 100% plofkipvrij en voor de vegetariërs is er een heerlijke burger van tomaat.
Geserveerd op een biologisch broodje,
gemaakt van Hollands graan uit de Flevopolder.
En dan is er natuurlijk ook nog het frietje,
Kwalitaria bakt de allerlekkerste friet van
Nederland. Gemaakt van de heerlijke
Hollandse agria aardappel. Lekker dik
gesneden, vol van smaak én lekker krokant
gebakken. Je proeft echt de smaak van
aardappel. Er wordt gebakken in vloeibare
frituurolie. Deze plantaardige olie bestaat
onder andere uit zonnebloemolie en dit is
niet alleen beter, maar ook veel lekkerder.
Bij Kwalitaria kun je niet alleen voor een
frietje met kiezen maar is er ook keuze uit
een aantal bijzondere toppings voor op je
patatje. Probeer bijvoorbeeld de cheesy
hot fries maar eens, een frietje met romige
warme kaassaus, knapperige bacon en pittige jalapeño pepertjes. Om je vingers bij
op te eten!
Kwalitaria ’t Middelpunt
Hoofdkanaal Westzijde 10
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 352 930
www.kwalitaria.nl

Koffieservice Moes: Hét adres voor reparatie &
onderhoud koffiemachines
VOF de Kunst stak in 1987 al de loftrompet over het oer-Hollandse
bakkie koffie. In die tijd ging het nog om snelfilterkoffie terwijl we
tegenwoordig de dag beginnen met bijvoorbeeld een espresso of
cappuccino. De keuze is groter geworden maar het feit blijft dat een
bedrijf minder ‘functioneert’ zonder het zwarte goud.
Onderhoud en reparatie
Koffieservice Moes aan het
Oosterdiep WZ 9 in EmmerCompascuum komt in actie als de
koffiestroom stokt. Patrick Moes
is de redder van koffiemachines.
Hij is gespecialiseerd in reparatie
en onderhoud van Jura, Nivona,
Gaggia, Saeco. Siemens, Bosch,
Rheavandors, Animo, en vele
andere merken. “Kortom, het moet
wel raar lopen, wil ik het probleem met uw machine niet kunnen verhelpen. Omdat ik service
hoog in het vaandel heb staan,
kan de klant ervoor kiezen zowel
zakelijk als particulier, gedurende
de reparatie een vervangende
koffiemachine te gebruiken. Wie
blijft wachten op de reparatie
krijgt vanzelfsprekend een heerlijk kopje koffie aangeboden.”
Onderhoud
Eigenaar Patrick Moes is blij dat
hij kan helpen de koffievoorziening draaiende te houden. Toch
geldt voor hem ook het gezegde
dat voorkomen beter is dan
genezen. “Ik adviseer het koffieapparaat om de 1,5 jaar een
servicebeurt te geven. Dit voor-

komt schimmels en bacteriën. Ook
voorkom je hiermee dure reparaties. Ofwel: de onderhoudsbeurt
verdien je snel weer terug.”
Snel klaar
Een servicebeurt voor een Jura
of Nivona-machine is meestal
binnen een dag klaar. Voor tien
uur gebracht betekent vrijwel
altijd dat de machine diezelfde
dag nog klaar is. Bedrijven kunnen
trouwens gebruik maken van de
locatie-service. “Als het nodig is
kom ik graag langs voor reparatie.
Of maak anders gebruik van onze
breng – en haalservice. Informeer
eens naar onze servicecontracten.
Er zit vast wel iets passends bij.”
Jong maar ervaren
Koffieservice Moes is een jong
bedrijf. Het werd vorig jaar opgericht. Het bedrijf mag dan relatief
nieuw zijn, Patrick Moes loopt al
jaren mee in de koffiewereld. Voor
zijn start als zelfstandig ondernemer was hij jaren technisch
monteur bij Leico koffie, eveneens
uit Emmer-Compascuum. Patrick
Moes kent de koffiemachines dus
van binnen en van buiten en is

van alle markten thuis. Hij pakt
namelijk net zo lief een instantkoffiemachine aan als een ‘freshbrew’ of een kleine pistonmachine. Bovendien is de onderneming
voor reparatie en onderhoud van

een inbouwkoffieapparaat ook
het beste adres. “Ook voor de verkoop van waterfilters kan je bij mij
terecht. Kijk anders eens op onze
website naar de mogelijkheden
aldus Patrick.”

Koffieservice Moes
Oosterdiep WZ 9
7881 GK Emmercompascuum
0615287879
info@koffieservicemoes.nl
www.koffieservicemoes.nl

Vakkundige reparatie van iedere schade aan uw
auto door Autoschade Eisinga
Bert Eisinga van Autoschade Eisinga in Emmer-Compascuum is al sinds 1981 als autoschadehersteller werkzaam
in de branche. Omdat de ontwikkelingen in het vakkundig herstellen van autoschade de laatste jaren erg snel
gegaan zijn heeft ook Bert niet stil gezeten. Hij is al die
jaren cursussen en trainingen blijven volgen om zo op de
hoogte te blijven van die laatste ontwikkelingen. “Alleen
op die manier kan ik de juiste kwaliteit in het herstelwerk
blijven leveren en is de klant verzekerd van de juiste
afhandeling van de schade”, zegt hij.
Op de hoogte van de laatste innovaties en extra services
Voorbeeld van een van de innovaties van de afgelopen
jaren is het moderne spuitsysteem waarmee gewerkt
wordt. Met dit systeem is altijd de juiste kleur te vinden
en worden kleurverschillen na het spuiten van de auto
voorkomen. “We zijn overigens zeker niet de duurste
schadehersteller in de regio,” aldus Bert, “onze uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding zorgt al 35 jaar voor tevreden
klanten.” Autoschade Eisinga verricht herstelwerkzaamheden aan alle merken auto’s, motoren en bedrijfswagens. Alle types schade zijn bij het bedrijf in vertrouwde
handen, hoe klein of groot ze ook zijn. En natuurlijk krijgt
de klant garantie op de herstelwerkzaamheden. Bert heeft
geen contracten met verzekeraars en een groot voordeel
schadeherstel door Autoschade Eisinga is dat hij het eigen
risico in mindering brengt op de factuur van het herstel en
ook de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij voor zijn rekening neemt. Gewoon, omdat
schade aan de auto al vervelend genoeg is. Tijdens de
reparatiewerkzaamheden kan de klant daarnaast rekenen
op betrouwbaar vervangend vervoer. Bert: ”In de winter is
dat een auto met winterbanden en ‘s zomers gaat het om
een auto met airconditioning, dus de klant is verzekerd van
comfort en veiligheid. Dat is ook een zeer gewaardeerde
service, net als de klantvriendelijke haal- en brengservice
waar men gebruik van kan maken.”

“Ik houd van mooie auto’s”
Bert zette direct na zijn schooltijd de eerste stappen in de
branche maar was daarvoor ook al met auto’s bezig. “Tijdens mijn schooltijd poetste ik auto’s, het was dus altijd al
mijn hobby. Ik houd van mooie auto’s”, lacht de geboren en
getogen Emmer-Compascumer. Na zijn schooltijd trad Bert
in loondienst bij een bedrijf in Emmen. Hij was er geruime
tijd werkzaam tot hij in 1992 samen met een compagnon
een eigen schadebedrijf startte. “In 2006 besloot ik helemaal zelfstandig verder te gaan en inmiddels is mijn bedrijf
alweer 11 jaar gevestigd op dit adres”, vertelt Bert. Sinds
kort werkt ook zijn zoon mee in het bedrijf en Bert ervaart
die samenwerking als heel erg fijn.
Beste reclame
Over de hoeveelheid werk heeft Eisinga niet te klagen.
“Het is altijd druk en dat is natuurlijk fijn. Omdat ik hier

geboren en getogen ben, weet iedereen in het dorp en
omgeving met wel te vinden. Het gaat meest om particuliere klanten uit het dorp en de regio, van Groningen tot
Overijssel.”
Het bedrijf heeft in de loop der jaren een grote klantenkring opgebouwd, daaruit blijkt al dat er vertrouwen is in
de werkzaamheden van Eisinga. Auto’s moeten gewoon
goed worden gerepareerd en er zit garantie op. “Daarvoor
zet ik mij volledig in. Dat is voor mij de beste reclame.”
Autoschade Eisinga
Hoofdkanaal Westzijde 68 | Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 10 00 / 06 - 52 11 16 82
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur
www.autoschadeeisinga.nl
info@autoschadeeisinga.nl

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

bonen uit Colombia, Costa Rica, Brazilië en Vietnam. De
Drentse boonties zijn gewoon lekkere koffiebonen zonder
franje, maar puur zoals Drentse koffie bedoeld is. Deze
koffie is op ambachtelijke wijze gebrand. Erik: “Daarnaast
importeer ik ook zelf koffiebonen vanuit vanuit Italië zoals
de Gran Riserva, samengesteld uit bonen uit Midden-Amerika, Afrika en Indonesië. Koffie met een rijke body en een
afgenomen zuurgraad. Met een vulkanisch temperament
getemd door een lichte chocolade smaak.”

U bent van harte welkom in de winkel aan het Oosterdiep
w.z. 9, de koffie staat natuurlijk voor u klaar!
Leico Koffie
Oosterdiep w.z. 9
Emmer-Compascuum
Tel. 0591 – 353111
www.leico.nl
info@leico.nl

Internationale belangstelling voor
scooterspecialist in Barger-Compascuum
Scooterliefhebbers uit België en Duitsland kloppen steeds
vaker aan bij CarXpert ABS in Barger-Compascuum. Het
Drentse bedrijf blijkt toonaangevend als het gaat om verkoop en onderhoud van elektrische scooters.
Monique AB van CarXpert is trots op de internationale
belangstelling. “Onze monteurs beschikken over de allernieuwste kennis dankzij een intensief bijscholingsprogramma. Wij zijn dus altijd op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Onze Ooster- en Zuiderburen komen
daarom graag naar ons toe als het gaat om reparatie en
ingewikkelde vragen,” legt ze uit.
Van alle markten thuis
Het bedrijf verkoopt en onderhoudt zowel benzine als
elektrische scooters. In het laatste geval gaat het om
de merken BTC/AGM/Ecooter/Etalian/Ebretti en EMCO.
Nieuwe benzinescooters worden gemaakt door BTC. Verder
heeft CarXpert ABS een groot aanbod van (jong)gebruikte
scooters. De garage in Barger-Compascuum is dus duidelijk
van alle markten thuis. Naast de scooter is de auto hier
vanzelfsprekend ook altijd meer dan welkom voor onderhoud en of reparaties of aan en verkoop van je heilige koe.
Met de zomervakantie in zicht is een goed onderhouden
camper geen luxe maar noodzaak. Bij CarXpert ABS heeft
dit mobiele vakantieverblijf geen geheimen. Gediplomeerd
personeel zorgt ervoor dat je veilig over de zonnige wegen
kunt zoeven. Niet alleen het technische aspect komt aan
bod, ook het interieur waaronder bijvoorbeeld de koelkast/
gasinstallatie en het uitbouwen van bijvoorbeeld fietsdragers kan door hen geregeld worden.
Supersnel opladen
Ook voor de elektrische variant van het ijzeren ros ben
je hier aan het juiste adres. Neem bijvoorbeeld de e-bikes
met een supercondensator accu. Deze lithium vrije accu is
in een kleine 30 minuten volledig opgeladen. “Dat is echt
extreem snel en dus buitengewoon handig. Dankzij de

super condensator en dus lithiumvrije accu is fietsen echt
100 procent groen,” aldus Monique AB.
Wie zijn elektrische fiets altijd bij zich wil hebben kan bij
CarXpert ABS een Eco Traveller e-vouwfiets aanschaffen.
Deze zeer degelijke vouwfiets is uitgevoerd met een dichte
kettingkast en is met twee handelingen opgevouwen. De
fiets is een ‘hardloper’.
Fantastische beoordeling
Wegens groot succes en een fantastische beoordeling in
de fietstest, zijn de modellen uitverkocht. Later dit seizoen
komen de vouwfietsen weer binnen en dan meteen ook
met een nieuwe variant. Deze nieuwe variant heeft een

middenmoter en een aandrijfriem. “Hou ons dus in de
gaten,” waarschuwt AB.
Gerenommeerd bedrijf
Kortom CarXpert ABS uit Barger-Compascuum is allang
niet meer het garagebedrijfje om de hoek, maar al ruim
dertig jaar een gerenommeerd bedrijf waar de klant centraal staat en letterlijk wordt meegenomen onder de brug
om uitleg te geven. “Sinds april zijn wij ook aangesloten
bij ZWAT. Dit is een zorginstelling voor dagopvang van 16tot 67-jarigen die een goede dagbesteding in de techniek
zoeken. Onze monteurs hebben een speciale opleiding
gevolgd om deze nieuwe werknemers te kunnen begeleiden,” besluit Monique.

Met het vlees van Slagerij Veenhoven in
Emmer-Compascuum zet je iets lekkers op tafel
Door Miranda Wolters
Jouke Veenhoven groeide op in de slagerij van zijn ouders en kreeg
de liefde voor het vak met de paplepel ingegoten. Ambachtelijk
vakmanschap staat in zijn slagerij hoog in het vaandel, je vindt er
de lekkerste vleesproducten en er is altijd tijd voor wat extra uitleg
over het vlees en de bereiding ervan of gewoonweg voor een praatje.
Vriendelijkheid kost immers niets extra’s.
Dierenwelzijn
“Al het vlees in onze slagerij komt
van Nederlandse dieren. Bij de
inkoop zijn wij bijzonder selectief.
Wij kopen vlees van dieren die
een goed leven hebben gehad,
met voldoende beweging, levensruimte en goed, gezond eten.
Dierenwelzijn vinden wij belangrijk. En bovendien: het vlees van
deze dieren is zo veel lekkerder”,
vertelt Jouke Veenhoven. Neem
het varkensvlees. Dat is duurzaam
Boerenhof varkensvlees van
constante topkwaliteit, afkomstig
van vrouwelijke dieren die niet
hebben gebigd. Het rundvlees
van Vlees Integratie Twente (VIT)
komt uit Twente, waar rust, ruimte
en zuivere lucht nog heel normaal zijn. De dierenhouders die
leveren aan VIT zorgen goed voor
hun vee en behandelen de dieren
met respect. Bij alles wat ze doen,
moet het welzijn van de dieren
voorop staan.
Barbecue
We hebben er qua temperatuur
buiten even op moeten wachten maar nu de zomer eindelijk

begonnen lijkt te zijn is ook
het barbecue seizoen van start
gegaan. Slagerij Veenhoven
biedt ongekend veel keuze op
het gebied van barbecuevlees
en zelfs complete barbecuepakketten, desgewenst inclusief de
barbecue en brood en salades.
“Onze website is nog niet zo lang
geleden helemaal vernieuwd, er
kan online besteld worden en het
is zelfs mogelijk de bestelling te
laten bezorgen”, aldus Jouke. “In
onze speciale barbecue folder
is het complete aanbod terug te
vinden maar we kunnen er in de
slagerij natuurlijk ook alles over
vertellen. Ons advies is in ieder
geval altijd om 5 á 6 stukjes per
persoon te bestellen en dan bij 4
personen bijvoorbeeld 7 verschillende soorten vlees te kiezen
waarbij je van iedere soort 3
stuks bestelt. Je hebt dan altijd
voldoende keuze in vlees voor
iedereen.” Barbecuepakketten zijn
er al vanaf € 6,49 per persoon.
Populair op de barbecue zijn
overigens ook de grote stukken
vlees waarvan meerdere personen
kunnen eten. De klassieke speklap

en hamburger maken plaats voor
een entrecote, een mooie Ribeye
steak of een Tomahawk steak en
ook is de Picanha de laatste tijd
erg in trek.
Buffetten en overlevingstassen
Nu de coronamaatregelen steeds
verder versoepeld worden is
het zo langzamerhand ook weer
mogelijk wat meer mensen thuis
of op locatie te ontvangen. Jouke:
“Het organiseren van een feestje
met een warm en/of koud buffet
zal dan dus ook weer mogelijk zijn

en ook daarvoor kan men bij ons
terecht. En, net als vorig jaar, hebben we ook deze zomer weer de
zogenaamde ‘overlevingstasssen’.
Die hadden we vorig jaar, tijdens
onze vakantie, voor het eerst en
dit bleek een groot succes. Dit
jaar zullen we tijdens de bouwvakvakantie die van 26 juli t/m
14 augustus duurt, gesloten zijn
en de overlevingstassen zorgen
ervoor dat je ook in die weken
niet zonder vlees komt te zitten.”
De tassen waren er vorig jaar in
2 variaties, dit jaar zijn dat er 4.

Zo is er de BBQ-tas met daarin in
totaal 40 stukken vlees, variërend
van een malse hamburger tot en
lekker gekruide karbonade en ook
kun je kiezen voor een hapjestas
vol lekkers. Ideaal als er iets te
vieren valt in de vakantie, maar
dat hoeft natuurlijk niet persé.
Slagerij Veenhoven
Runde NZ 100
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 25 74
www.slagerijveenhoven.nl
info@slagerijveenhoven.nl

FitSockr, de gripsok voor iedere sporter
die uit wil blinken
Door Miranda Wolters
Ricardo en Dennis Fecken, twee broers uit Emmer-Compascuum, zijn
hun hele leven al fanatieke voetballers. Hun hele jeugd speelde zich
af op het voetbalveld en naarmate ze ouder werden ging het idee om
een onderneming te starten, waarbij ze sporters kunnen helpen het
beste uit zichzelf te halen, steeds meer leven.
Dennis is commerciële economie
gaan studeren en wilde persé zijn
talent in de voetbalwereld laten
zien en toen dat op het veld niet
leek te gaan lukken besloot hij
dat dan op een andere manier
te gaan doen. Ricardo, de oudste
broer, haalt zijn gedrevenheid uit
een andere hoek. Hij verloor zijn
onderbeen na een zwaar auto
ongeluk. “Na mijn ongeluk was
het mijn droom om weer te gaan
voetballen en mee te doen aan de
paralympische spelen. Dat eerste
is gelukt, ik voetbal bij het amputatieteam van Nederland”, vertelt
hij. “Dennis en ik zagen hoe
deze jongens hun talenten nog
dagelijks kunnen laten groeien
en zo kwamen we op het idee
dat we elke sporter willen helpen
zodat ze uiteindelijk het beste uit
zichzelf halen.” Samen gingen ze
aan de slag en zo ontstond uiteindelijk FitSockr, de gripsok voor de
sportwereld die gemaakt is van
materialen van de beste kwaliteit. Een sok die sporters extra
vertrouwen geeft, zowel fysiek als
mentaal. In die periode raakten ze
ook in contact met Marc Timmer

en inmiddels maakt hij ook deel
uit van de onderneming van de
broers.
Minder kans op blaren en(enkel)
blessures
FitSockr gripsokken zijn voorzien
van rubberen deeltjes onder
de voet en zorgen er daarmee
voor dat de voet van de sporter
niet meer schuift in de schoen,
denk hierbij aan sporten waarbij
scherpe en snelle richtingsveranderingen en/of natte weersomstandigheden voorkomen. Het
dragen van de FitSockr vermindert
de kans op blaren en (enkel)
blessures. De compressie van de
sokken zorgt voor een optimale
doorbloeding met betere recuperatie en ondersteuning van de
spieren in de enkels en voeten als
gevolg. FitSockr zorgt ervoor dat
de sporter geen kracht verliest,
geeft een perfecte stabiliteit en
hij of zij wordt niet meer gehinderd door het schuiven van de
voeten in de schoenen. Ze maken
nog betere acties op hoge snelheid en een betere anticipatie van
de sporter mogelijk. Verschillende
bekende profvoetballers dragen

de FitSockr inmiddels en trainen
niet meer zonder. Zo zijn Bart van
Hintum, Ryan Gravenberch, Kaj
Sierhuis, Mario Bilate en Leroy
Fér al fan en spot je de sokken
natuurlijk ook bij ‘onze eigen’ FC
Emmen-spelers.
Goede doelen steunen
FitSockr staat voor kwaliteit,
doorzetten en motivatie maar
vooral ook voor het benutten en
laten excelleren van talenten.
FitSockr wil daarnaast graag iets
terug doen voor de maatschappij
en is op verschillende manieren
maatschappelijk betrokken.

Zo was er kortgeleden bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in het
stadion van FC Emmen waarbij de
Creators FC, het elftal dat bestaat uit bekende Youtubers, het
opnam tegen een gelegenheidselftal van FC Emmen. Er werden
een aantal sponsoren, waaronder
FitSockr, gevonden en zo werd er
geld ingezameld voor het goede
doel. Dit keer was dat ‘Football
makes it happen’, een organisatie zich inzet voor kinderen met
een beperking of ernstige ziekte.
Ricardo: ”Daarnaast is het voor
amateurverenigingen mogelijk om
een samenwerking met ons aan

te gaan. Leden van de vereniging
krijgen 15% korting met een eigen clubcode op onze gripsokken
en per verkocht paar gaat er €2
naar de amateurvereniging om op
die manier iets terug te doen voor
de amateursport.”
FitSockr gripsokken zijn inmiddels verkrijgbaar via verschillende
verkooppunten. Zo vind je ze bij
Aktiesport, Perry Sport, Intersport,
Voetbalshop, Sport Inn en natuurlijk ook bij Boud’s Inn in EmmerCompascuum, het dorp waar de
roots van de broers Fecken liggen.
www.FitSockr.nl

Aantrekkelijke acties en aanbiedingen bij de Marskramer,
Top 1 Toys en By Karin in Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters
Edwin en Karin Moes startten al in 1996 met de winkel aan de Runde Zuidzijde in Emmer-Compascuum en de winkel is inmiddels onmisbaar voor het dorp. De Marskramer
is speciaalzaak op het gebied van huishoudelijke artikelen en apparaten, By Karin is hét
adres voor eigentijdse en moderne woonaccessoires en cadeauartikelen en sinds oktober vorig jaar is een deel van de winkel veranderd in een Top 1 Toys speelgoedwinkel.
“Met het complete assortiment van deze 3
speciaalzaken samen kan men voor vrijwel
alles op het gebied van de huishoudelijke
artikelen, woonaccessoires en cadeaus en
speelgoed bij ons terecht”, vertelt Edwin.
“De laatste tijd hebben we gemerkt dat
mensen meer en meer lokaal kopen en dat
is een ontwikkeling die wij natuurlijk enorm
verwelkomen. Dankzij het aanbod van de
winkeliers hier in het dorp hoef je voor
heel veel aankopen bijvoorbeeld niet naar
Emmen.”
Top 1 Toys
Top 1 Toys staat garant voor service, advies
en kwaliteit. Top 1 Toys heeft de grootste
collectie speelgoed van allerlei verschillende merken en mocht iets niet op voorraad
zijn dan kan het gewoon besteld worden.
Daarnaast verkoopt Top 1 Toys een groot
assortiment aan exclusieve speelgoed
artikelen zoals bijvoorbeeld de speelgoedlijnen van meisje Djamila en YouTube
ster Enzo Knol. Viert uw kind zijn of haar
verjaardag? Dan kan hij of zij in de winkel
een eigen verjaardagsbox komen samenstellen waaruit familie en/of vriendjes en
vriendinnetjes een cadeau kunnen zoeken
om te geven.
De Marskramer
Bij de Marskramer is alles op het gebied

van huishoudelijke artikelen en apparatuur
te verkrijgen. “Hebben we iets niet dan
kan het vaak wel besteld worden”, vertelt
Edwin. Voor wat betreft huishoudelijke apparaten is er de laatste jaren best weel het
een en ander in het assortiment veranderd.
“Neem als voorbeeld alleen al de airfryers,
was er in de beginperiode van dit apparaat
slechts keuze uit 1 model, tegenwoordig
zijn er best al veel verschillende merken
en modellen verkrijgbaar.” Datzelfde geldt
voor de nieuwste pannen van dit moment,
was jaren geleden de pan met teflon laag
helemaal in, tegenwoordig worden deze
vrijwel niet meer verkocht maar kiest men
steeds vaker voor de Greenpan of een BK
pan. De Greenpan is een duurzame pan
die voorzien is van een keiharde diamant
anti-kleeflaag die praktisch onverwoestbaar
is. “Sinds kort hebben we een nieuwe wand
voor de presentatie van de pannen en ook
zijn er op dit moment volop parasols, meubelen en accessoires voor een fijne zomer
in de tuin in de winkel te vinden.”
By Karin
Karin heeft in de winkel haar eigen afdeling
waar ze haar woonaccessoires en cadeauartikelen onder de naam ‘By Karin’ verkoopt.
“De collectie wisselt regelmatig en is te
herkennen aan een eigen stijl die zich het
beste laat omschrijven als niet strak maar

eerder landelijk en stoer.” Karin maakt zelf
leuke complete cadeaus en in haar eigen
collectie vindt u bijvoorbeeld ook comfortabele plaids en luxe kussens.
Aanbiedingen en acties tijdens de Dolle
Dagen
Tijdens de Dolle Dagen zijn er natuurlijk
ook aantrekkelijke aanbiedingen en acties
bij de Marskramer, Top 1 Toys en By Karin.
Zo ontvang je, zo lang de voorraad strekt,
gratis bitterballen bij aankoop van een 3
liter rvs-friteuse van Bourgini en ontvang je
hoge kortingen op (speelgoed) zomerarti-

kelen. Nu het EK nog in volle gang is zou je
overigens nog steeds oranje vlaggenlijnen
nodig kunnen zijn, ook deze zijn nog volop
verkrijgbaar in Emmer-Compascuum. Overigens bestaat de winkel van Edwin en Karin
in oktober van dit jaar alweer 25 jaar en
zullen er ook dan mooie acties gehouden
worden, maar daarover t.z.t. meer!
Marskramer
Runde Zuidzijde 113
Emmer-Compascuum
Tel: 0591-351766

Kloppenburg Bodyfashion in Emmer-Compascuum is dé speciaalzaak in
de regio op het gebied van ondermode, lingerie, nachtmode en zwemkleding
Het winkelpand aan de Runde Noordzijde 95 is al ruim
100 jaar oud en in al die jaren hebben veel verschillende
winkeliers hun waar er mogen verkopen. Zo is het al een
kruidenierszaak geweest en werden er al kinderwagens
verkocht. Oma begon de textielzaak 55 jaar geleden in
het ernaast gelegen pand en sinds 40 jaar is de winkel
gevestigd in het huidige pand en hebben Geert Kloppenburg en zijn vrouw Roelie de zaak, samen met hun
dochter Sandra Kloppenburg.
Was de winkel tot een aantal jaren terug in de regio bekend onder de naam ‘Kloppenburgs Textiel’, inmiddels is
deze veranderd in Kloppenburg Bodyfashion. “Dat heeft
te maken met het feit dat we ons op een bepaald moment
gingen specialiseren op het gebied van ondermode, lingerie, nacht- en badmode.” legt Sandra uit. Qua ondermode
gaat het dan om ondergoed voor zowel dames, heren als
kinderen en in de nachtmode zijn er bijvoorbeeld ook nog
steeds mooie pyjama’s en shortama’s voor heren verkrijgbaar. “Onze klanten komen vanuit de hele regio, niet alleen
vanwege het feit dat we een breed scala aan A-merken
bodyfashion verkopen, maar ook vanwege het feit dat
bijvoorbeeld een kwalitatief goede herenpyjama, slip, of
boxershort tegenwoordig niet meer op heel veel plekken
te verkrijgen is.” vult Sandra aan. Wat merken betreft vindt
u bij Kloppenburg Bodyfashion bekende ‘oude’ merken
zoals Sloggi, Ten Cate en Schiesser en lingerie van Prima
Donna, Mey, Marie Jo, Anita, Chantelle en Passionata. Veel
sterke merken naast elkaar, ieder met zijn eigen sterke
punten en daarmee biedt Kloppenburg Bodyfashion dus
voor iedere buste een geschikte BH.
Ontwikkelingen in de ondermode en lingerie
De afgelopen jaren vonden er op het gebied van ondermode en lingerie best een aantal veranderingen plaats.
Volgens Sandra en haar ouders vond er een grote verandering plaats nadat de string geïntroduceerd werd. Tot
dan toe was ondermode vooral functioneel maar vanaf dat
moment werd het meer en meer een modeartikel. “Mijn
vader hoefde vroeger alleen maar aan een klant te vragen
of ze een huidkleurige, een zwarte of een witte BH wilde,
dat is tegenwoordig wel anders met alle leuke printjes en
kant in de lingerie.” lacht Sandra. De trend van nu is dan
ook dat kant mag, de BH niet meer persé glad hoeft te zijn
omdat het kant van tegenwoordig zo fijn is dat ook dit niet
tekent in kleding. Broekjes worden seamless, dus zonder
naden, met een laser in één stuk uit de stof geknipt. Op
deze manier gaat de stof ook niet rafelen en deze techniek
zorgt voor een ongelooflijk fijn draagcomfort. Verschillende merken passen deze techniek al toe waarbij MEY
overigens één van de weinige merken is, die deze broekjes
ook in katoen levert, veel andere broekjes zijn gemaakt van
microfiber met of zonder elastisch kant. Hip en erg gewild
zijn op dit moment de zogenaamde bralette’s. Een bralette
is een top die lijkt op een BH maar waarbij alleen zachte

materialen gebruikt zijn zodat je deze bijna niet voelt zitten. Zonder beugels en met zachte bandjes en eventueel
voorgevormd. “Vooral nu er meer thuisgewerkt wordt,
zien we dat de behoefte aan comfortabele ondermode
toegenomen is en de bralette niet meer alleen door jonge
meiden gedragen wordt.” aldus Sandra.
Daywear, nachtmode en zwemkleding
Kloppenburg Bodyfashion is een van de weinige speciaalzaken in de regio met een ontzettend grote collectie
nachtmode en homewear. Sandra: “De grens met mode
die je overdag draagt is een beetje vervaagd de afgelopen
tijd, we doen tegenwoordig ook rustig de deur open in een
mooi huispak.” Zowel in de ondermode, de lingerie, als in
de nachtmode en homewear wisselen de collecties regelmatig. We kunnen wel stellen dat er iedere maand wel een
merk is dat weer iets nieuws brengt. Natuurlijk mag ook de
badmode niet ontbreken in het assortiment van Kloppenburg Bodyfashion. Vooral nu de zomer voor de deur staat,
is er op het gebied van badpakken en bikini’s ontzettend
veel keuze, zowel voor de recreatieve als sportieve zwemmer. Bikini’s worden vaak als mix & match verkocht en zijn
net als de badpakken, voor zowel grote als kleine maten, in
de meest mooie prints en modellen verkrijgbaar. Helemaal

af maak je je look met een bijpassende parero, of fleurig
strandjurkje.
Kloppenburgs’ service
Kloppenburg Bodyfashion is een speciaalzaak op het gebied van ondermode, lingerie, nachtmode en zwemkleding
en kopen in de winkel met vakbekwame medewerksters
betekent dat u ervan uit mag gaan dat u met kwaliteit én
een goed passend kledingstuk naar huis gaat. Gaat u liever
de deur niet uit? Geen probleem, u kunt dan ook even
bellen en uw wensen doorgeven. Sandra of haar ouders komen dan graag even bij u langs zodat u thuis op uw gemak
iets naar uw wens uit kunt zoeken. Service die hoort bij een
speciaalzaak als dat van Kloppenburg Bodyfashion.
De bekende grote opruiming, met kortingen op vrijwel het
hele assortiment - die al 40 jaar lang twee keer per jaar
plaatsvindt- is op dit moment weer in volle gang !
Kloppenburg Bodyfashion
Runde Noordzijde 95 | Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 17 98
Facebook: www.facebook.com/
kloppenburgbodyfashion

Dolle dagen bij Boud’s Inn Sport&Fashion in
Emmer-Compascuum
Door Miranda Wolters
Omdat Boudewijn één van de bedenkers en initiatiefnemers van de
Dolle Dagen in Emmer-Compascuum is, vind je tijdens deze dagen
natuurlijk ook de mooiste en beste aanbiedingen bij Boud’s Inn aan
het Oosterdiep.
Boudewijn: “Klaas Bijl en ik zijn
destijds eigenlijk begonnen met
die Dolle Dagen. Iedereen kent
natuurlijk de Dwaze Dagen van de
Bijenkorf en als rasechte Amsterdammer wilde ik diezelfde ‘gekte’
ook naar Emmer-Compascuum
brengen.” Dit jaar vinden de dagen plaats op 24, 25 en 26 juni.
Dochter Natasja werkt inmiddels
al flink wat jaren mee en is sinds
kort mede-eigenaar van de winkel
en zij vertelt: “Tijdens de Dolle
Dagen zullen we alle kleding, dus
zowel dames- als herenkleding,
tegen super scherpe prijzen gaan
uitverkopen. Er zijn koopjesrekken vol kledingstukken die voor €
15,- of voor €25,- per stuk de deur
uitgaan en het belooft dus echt
een dolle boel te worden. Sowieso
is er korting op de hele collectie,
behalve op basisartikelen en de
kleding uit de allernieuwste collecties.”
Draagcomfort en goede pasvorm
belangrijk
Bij Boud’s Inn vind je dameskleding van verschillende merken.
Voor de dames zijn dat bijvoorbeeld de broeken van Red

Button en Angels. “Dit zijn de
meest populaire broeken van
dit moment en dat komt vooral
door de goede pasvorm en de
fijne prijs/kwaliteitsverhouding”,
aldus Natasja. Geisha en Dreamstar zijn ook populaire merken
die bijvoorbeeld ook heel sterk
zijn in mooie bovenkleding en
tops. Op dit moment zien we veel
lange, soms zwierige rokken terug
in het modebeeld. Deze worden
dan gedragen met een mooi shirt
of top en eventueel zelfs met
een top in dezelfde print zodat
het lijkt alsof je een jurk draagt.
“Belangrijk is vooral het draagcomfort en de kwaliteit en daarom
letten we er bij de inkoop van de
kleding echt op dat het kledingstuk gemaakt is van een mooie en
comfortabele stof zoals katoen of
viscose”, aldus Natasja. Voor de
heren is er vanzelfsprekend ook
voldoende keuze in zowel bovenals onderkleding. Boud’s Inn heeft
voor de heren bijvoorbeeld de
merken Cars en Petrol en Lerros
en Twinlife in huis. Ook hier is
draagcomfort belangrijk en vind
je ook shirts in grotere maten en
in mooie stoffen en veel verschillende printjes.

Duurzaamheid is tegenwoordig
overigens ook in de kledingindustrie een belangrijk onderwerp
geworden. Natasja:” Zo zijn er
merken die er bij het spoelen van
de spijkerbroeken rekening mee
houden dat er zo min mogelijk
waterverspilling plaatsvindt en
produceert Twinlife bijvoorbeeld
kledingstukken met de Repreve
vezel, een polyester vezel die
gemaakt is van gerecyclede

plastic flessen. In de winkel delen
de rekken met heren- en damesmode en sportmode en artikelen
de ruimte. Boud’s Inn is in de
wijde omgeving natuurlijk bekend
vanwege zijn voorliefde voor
Ajax en FC Emmen artikelen. Qua
sportkleding en schoenen vind
je bij Boud’s Inn onder andere de
merken Mizuno, Adidas, Erima,
Puma, Asics en Hummel.

Je bent van harte welkom in de
winkel aan het Oosterdiep w.z. 5
in Emmer-Compascuum!
Boud’s Inn
Oosterdiep w.z. 5
Emmer- Compascuum
Tel: 0591 - 351 041
www.bouds-inn.nl
www.facebook.com/Bouds-Inn

De perfect passende en modieuze schoen vindt u
bij Bijl Schoenen Emmer-Compascuum
Het familiebedrijf Bijl verkoopt in Emmer-Compascuum al
65 jaar schoenen. Jaren waarin ontzettend veel kennis en
ervaring is opgedaan op het gebied van schoenen én het
belang van het dragen van goed passende schoenen.
‘Geen voet is hetzelfde”, aldus Klaas Bijl, “en dat is de reden waarom we het zo belangrijk vinden om voor iedereen
een goed passende schoen te kunnen bieden. In onze
collectie vindt men schoenen in alle soorten en maten,
perfect passend in zowel de lengte als de breedte.” Wie de
schoenenwinkel aan het Hoofdkanaal w.z. 32 in EmmerCompascuum bezoekt begrijpt ook direct waarom een
winkel als deze nog steeds bestaansrecht heeft, hier weet
men wat aandacht voor de klant betekent, staan de woorden ‘vriendelijk’ en ‘service’ bij wijze van spreken op het
voorhoofd van de medewerkers geschreven en is er altijd
tijd voor een gezellig praatje. “Dat is waarmee we ons van
bijvoorbeeld de webwinkels onderscheiden”, zegt Klaas,
“want op internet vind je dat immers niet. We horen van
onze klanten terug dat ze de sfeer hier heel als fijn en prettig ervaren. Bovendien moeten nieuwe schoenen er niet alleen modieus en hip uitzien, ze moeten ook nog eens goed
passen. Daarvoor is men hier aan het goede adres.”
Goed passende schoenen zijn enorm belangrijk omdat
het voetklachten voorkomt. Loopt u langdurig op schoenen zonder de juiste pasvorm dan kunt u last krijgen van
bijvoorbeeld blaren, likdoorns, eeltplekken of een pijnlijke
voet. Maar Bijl Schoenen levert ook schoenen aan klanten die bepaalde afwijkingen aan de voet hebben. Om
optimale service en goede voetzorg te kunnen bieden
vindt u bij Bijl Schoenen ook podotherapie, orthopedie
en een pedicure. De podotherapeut behandelt klachten
die voortkomen uit afwijkingen van voeten en het looppatroon. Ook worden huid- en nagelaandoeningen behandelt
en daarnaast geeft de podotherapeut ook preventieve
adviezen. Qua orthopedie kunt u rekenen op de vakkundigheid van Voetmax. Dit is een initiatief van orthopedisch
schoentechnici en podotherapeuten. Door de intensieve

samenwerking tussen deze disciplines en de specifieke
kennis en vaardigheden gecombineerd in te zetten is men
in staat om hoogwaardige en volledige voetzorg te bieden.
Ook werkt Bijl Schoenen samen met Voetenpraktijk Anja
in Barger-Oosterveld en zij bezoekt u ook graag thuis als u
niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen.
Dolle dagen
Samen met Boudewijn van Boud’s Inn is Klaas initiatiefnemer van de Dolle dagen in Emmer-Compascuum.

Klaas: “Het is fijn om te zien dat we als winkeliers samen
in staat zijn om ervoor te zorgen dat mensen lokaal blijven
kopen.” Bij Bijl Schoenen vindt u tijdens de Dolle dagen
daarom dan ook weer hippe, modieuze en goed passende
schoenen tegen mooie prijzen, u bent van harte welkom!
Bijl Schoenen
Hoofdkanaal W.Z. 32 | Emmer-Compascuum
Tel: 0591 – 351 787
www.klaasbijl.nl | klaas@klaasbijl.nl

Wasmachine of TV stuk of aan vervanging toe?
Bij Electroworld Gustin in Emmer-Compascuum
helpt men u graag!
“Wij verkopen alles met een stekker eraan”, aldus Gerard Gustin,
eigenaar van de winkel aan de Runde z.z. 112 in Emmer-Compascuum. Feitelijk doet hij zijn winkel daarmee een klein beetje tekort
want wie goed om zich heen kijkt ziet dat er in zijn winkel nog veel
meer te vinden is.
Gerard begon in 1979 al op deze
plek met ondernemen, dit jaar dus
alweer 42 jaar geleden. “Ik ben
er heel even tussenuit geweest,
had de winkel aan iemand anders
overgedragen maar toen dat niet
zo heel goed bleek te gaan heb ik
mijn schouders er weer onder gezet en ben ik er weer voor gegaan.
We sloten ons aan bij Electroworld en inmiddels zijn we een
vaste waarde voor Emmer-Compascuum en omgeving geworden”,
vertelt hij.
Het verzorgingsgebied van Electroworld Gustin is behoorlijk groot
en reikt van Emmer-Compascuum
tot Coevorden en in de andere
richting zelfs tot Stadskanaal.
Volgens Gerard is dit vooral te
danken aan het feit dat Electroworld Gustin er de afgelopen
jaren alles aan gedaan heeft om
de naamsbekendheid flink te
vergroten en ook online goed te
vinden is. “Ons assortiment is zo
groot als de webshop die online
te vinden is”, aldus Gerard. “Natuurlijk hebben we niet alles wat

men online ziet ook daadwerkelijk
op voorraad, dan zou onze winkel
te klein zijn, maar kunnen we een
artikel bestellen en snel leveren
als het er niet is.” Bestellingen
kunnen direct bij de klant thuis of
in de winkel worden afgeleverd.
“Overigens zijn we voor alle pakketdiensten, behalve voor PostNL,
bezorg- en afhaalpunt hier in het
dorp. Een service die door de
mensen hier erg gewaardeerd
wordt”, aldus Gerard.
Wasmachines en TV
Op het gebied van huishoudelijke
apparaten heeft de ontwikkeling
in de afgelopen 42 jaar absoluut
niet stil gestaan. Tegenwoordig
hebben we wasmachines met Wifi
en intelligente doseersystemen
in huis en hebben we een Oled
of Qled TV aan de muur hangen.
Een wasmachine met Wifi functie
stuurt een appje naar je telefoon
als het programma is afgelopen
en het intelligente doseersysteem
doseert zelf de juiste hoeveelheid
wasmiddel, ideaal voor de tegenwoordig drukbezette huisvrouw.

Oled en Qled Tv’s zijn qua beeld
en geluid tegenwoordig zo prachtig dat het thuis voor de buis bijna
lijkt alsof je in de bioscoop zit.
Qled is bijvoorbeeld qua beeld zo
helder dat er in een woonkamer
met redelijk veel lichtinval bijna
geen verlies van beeldkwaliteit
ontstaat en de gordijnen dus niet
potdicht hoeven.
Canal Digital, onderdelen en
stofzuigerzakken
We begonnen dit artikel met de
woorden dat Gerard Gustin zijn
winkel eigenlijk wat tekort doet

door te zeggen dat hij ‘alles met
een stekker’ verkoopt. Dat blijkt
namelijk uit het feit dat u er ook
terecht kunt voor allerlei onderdelen voor bijvoorbeeld tv en
audio maar ook voor een lamp of
een nieuwe stofzuigerzak. Ook
is Electroworld Gustin officieel
Canal Digital dealer. Nog altijd
maken mensen gebruik van een
schotelantenne om tv te kunnen
kijken, denk daarbij aan mensen
die in het buitengebied wonen
waar geen kabel tv is en aan de
Nederlanders die net over de
grens in Duitsland wonen.

Wat Electroworld Gustin trouwens
ook bijzonder maakt is dat de
winkel een eigen monteur heeft
die in geval van storingen of
reparatie bij u thuis komt. Mocht u
dus een kapotte wasmachine of tv
hebben dan zal hij binnen 1 of 2
werkdagen bij u op de stoep staan
om het probleem om te lossen.
Service met een hoofdletter S dus.
Electroworld Gustin
Runde z.z. 112
Emmer-Compascuum
Tel: 0591-351346
www.gustin.nl

Topdrukte bij Bosma Campers in Emmer-Compascuum
Nederland kiest massaal voor de camper.
Dit concludeert Sander Bouwmeester van
Bosma Campers uit Emmer-Compascuum.
Volgens de 31-jarige ondernemer bestaat
er voor nieuwe campers een wachttijd van
bijna twee jaar en neemt de vraag naar
gebruikte exemplaren ook fors toe. “Zeker
in coronatijd is de camper een uitkomst.
Mensen gaan steeds vaker op vakantie in
eigen land. Geen gedoe met lange wachttijden voor boot of vliegtuig. Je woont
en rijdt in je eigen cocon. Sander staat,
samen met zijn vrouw Melissa, sinds twee
jaar aan het roer bij Bosma Campers. Een
logische keuze want hij werkte er al ruim
tien jaar.
Gevoel van vrijheid
De 31-jarige ondernemer gaat zelf ook altijd heel graag met de camper op vakantie.
‘De anderhalve meter is nooit een probleem en je bent niet afhankelijk van een
camping. Zie je onderweg een mooi plekje
dan zet je de tuinstoelen buiten, koffie of
borrel erbij en genieten maar. ‘Geen gedoe
met haringen. Het geeft echt een geweldig
gevoel van vrijheid.’
Eigen werkplaats
Een groot voordeel van Bosma Campers,
is dat het bedrijf beschikt over een eigen
werkplaats. Dat betekent dat elke camper
ter plekke kan worden gecontroleerd en
eventueel gerepareerd. In de ruime werkplaats staan de camperexperts natuurlijk
ook klaar voor een onderhoudsbeurt.
Bosma is dus van alle markten thuis.
Grootse aanbod van Nederland
In Emmer-Compascuum vind je het grootste aanbod tweedehands campers van
Nederland. En dus komen de klanten ook
uit heel het land. Niet alleen het aanbod

maakt Bosma Campers aantrekkelijk. Ook
de prijzen zijn uitnodigend. ‘Wij garanderen dat je bij ons zeker 20 en soms wel 40
procent goedkoper uit bent dan bij een
collega-bedrijf.’ Elke aankoop is inclusief
een campercheck en nieuwe APK. Als extra
service aan de klant zijn er in heel Nederland servicepunten. Deze bedrijven werken
volgens de kwaliteitsnormen van Bosma.
Een klant uit Valkenburg hoeft dus niet met
zijn camper naar Emmen voor een

onderhoudsbeurt of een grondige vakantie
inspectie voordat de reis begint.
Verkoopbemiddeling
Bij de aanschaf van een camper Bij Bosma
in Emmer-Compascuum kan je rekenen
op een goed advies. Verkopen is over het
algemeen een stuk lastiger. Hoe bereken
je bijvoorbeeld een redelijke verkoopprijs
voor je voertuig? Een te hoge verkoopprijs
kan ervoor zorgen dat je je camper niet
verkoopt. Een te lage verkoopprijs kan tot

gevolg hebben dat de klant honderden of
zelfs duizenden euro’s misloopt. Bosma
denkt en helpt graag mee dit te voorkomen.
Bijvoorbeeld door het aanbieden van een
kosteloze verkoopbemiddeling. Dit houdt
in dat alle onderdelen van het van de
camper worden nagekeken en een goede
prijs gegarandeerd is. Wie dat wil kan zijn
of haar camper zelfs in de showroom van
Bosma kwijt. Een ideale manier om op te
vallen. Bosma is dus van alle markten thuis.

Fietsen van Nederlandse bodem bij
Ploeg Rijwielcentrum in Emmer-Compascuum
In Emmer-Compascuum, langs het kanaal aan het Oosterdiep Westzijde, vind je Ploeg Rijwielcentrum. Benny Ploeg verkoopt hier nieuwe
fietsen van de merken Bikkel, Avalon en RIH en repareert er fietsen
van alle voorkomende merken.
In september 2019, nu bijna 2
jaar geleden, vestigden Benny en
Andrea Ploeg zich in Emmer-Compascuum met Ploeg Rijwielcentrum. Ze begonnen hun ondernemersavontuur jaren geleden toen
ze de schoenmakerij van de vader
van Andrea in Groningen overnamen. Toen de klandizie voor wat
betreft de schoenmakerij terug
begon te lopen en er vraag bleek
te zijn naar een goede fietsenmaker besloten ze zich daarop
te gaan focussen. Ze verhuisden
vervolgens naar Assen en runden
daar een succesvolle fietsenwinkel tot ze in 2017 besloten hun
dromen in Noorwegen waar te
willen gaan maken. “We deden
zelfs mee aan het tv-programma
‘Ik vertrek’ van AVROTROS”,
vertelt Benny daarover. “Helaas
mislukte ons avontuur maar dat
bracht ons uiteindelijk wél naar
Emmer-Compascuum en we voelden ons hier al snel thuis.” Een
maand of drie geleden gebeurde
er echter iets heel verdrietigs,
Andrea overleed plotseling, op
de veel te jonge leeftijd van 55
jaar. “Het verdriet is groot”, aldus
Benny, “maar ik moet door en doe
dat dus ook, Andrea zou ook niet
anders gewild hebben.”

Bikkel bikes, Avalon en RIH
Benny verkoopt nieuwe fietsen
van een aantal Nederlandse merken en Bikkel bikes is daar één
van. Het merk is ontstaan in 1995
vanuit een passie voor fietsen
van de oprichters en de wens om
kwalitatief goede fietsen tegen
een redelijke prijs te kunnen
leveren. De fietsen worden in het
Limburgse Nederweert ontwikkeld
en opgebouwd en Bikkel bikes
produceert voor iedereen een
passende fiets. Avalon staat voor
kwaliteit, degelijkheid en design
tegen de beste prijs. De fietsen
worden al 16 jaar met grote zorg
en vakmanschap in de eigen
Nederlandse werkplaats geassembleerd. RIH tenslotte, is het merk
dat in 1921 door de gebroeders
Bustraan in de Jordaan in Amsterdam werd opgericht. Het merk
bestaat dus dit jaar precies 100
jaar. RIH is overtuigd van de geleverde kwaliteit en gekozen materialen. Vandaar dat RIH als enige
fabrikant standaard 3 jaar garantie
geeft op elke E-bike, dus ook op
de batterij en motor! Voor alle
merken geldt dat er veel keuze
is uit verschillende modellen en
kleuren, in zowel de elektrischeals de traditionele (stads)fiets.

E-bike
Tegenwoordig kiezen steeds meer
fietsers voor de E-bike. Was de
elektrische fiets een aantal jaren
geleden vooral populair onder ouderen, tegenwoordig fietsen ook
veel jongeren alleen nog maar
elektrisch. De ontwikkelingen in
de productie van deze fietsen is
dan ook ontzettend snel gegaan.
De techniek is flink verbeterd en
ook zijn de accu’s steeds beter

geworden met een grotere actieradius als gevolg. Die actieradius
is afhankelijk van het wattage
van de accu, hoe hoger het wattage, hoe meer kilometers er met
ondersteuning gefietst kunnen
worden. “Er zijn fietsen waarmee
je ongeveer 150 kilometer kunt
fietsen als de accu volledig is
opgeladen”, aldus Benny. “En die
kilometers haal je als fietsliefhebber zeker als het fietsen zo

gemakkelijk en licht gaat.” Bent
u toe aan een nieuwe fiets of is
uw huidige aan een reparatie of
onderhoud toe? Benny is u graag
van dienst!
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