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Veilig internetten dankzij InBusiness ICT
Emmen - Als ondernemer wil je je honderd procent concentreren op je werk.
Er is meestal geen tijd om je daarnaast
ook nog uitgebreid te verdiepen in
bijvoorbeeld de veiligheid van je
mail- en internetverkeer. Alles moet
24 uur per dag feilloos werken, zonder
tussenkomst van hackers, kwaadaardige software, spam of storingen.
InBusiness ICT aan de Nijbracht 154 uit
Emmen biedt uitkomst.
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24 uur paraat
Het bedrijf, ruim twintig jaar actief
in Emmen, garandeert de veiligheid die
ondernemers zo graag willen. De experts
zorgen dat alle ICT-producten voorzien zijn
van de meest actuele viruskillers, firewalls
en spamfilters. Ook regelen ze de aanschaf
en onderhoud van alle bedrijfscomputers
en staan bovendien 24 uur per dag paraat
om in te grijpen bij computerstoringen of
bijvoorbeeld uitval van het wifi-netwerk.
Ontzorgen
Directeur Huub Zwart van InBusiness ICT vat
het aanbod van zijn bedrijf kort en bondig samen: ‘Wij ontzorgen de ondernemer
als het gaat om ICT-zaken. Wij bieden de
veiligheid en service die nodig is. Dat geldt
voor kleine zelfstandigen als ook voor grote
bedrijven,’ aldus Zwart, wiens bedrijf momenteel al 300 ondernemingen in Zuidoost-Drenthe onder zijn hoede heeft. Hij
benadrukt dat de persoonlijke benadering
voorop staat bij InBusiness ICT. Dat is volgens hem een groot verschil met de grote,
vaak in de Randstad gevestigde IT-bedrijven
en providers. ‘Voor hen ben je als Drentse
mkb’er maar één van de vele klanten. Wij
kennen onze klanten persoonlijk en bieden
zoveel mogelijk een oplossing op maat.’

A-merk kozijnen voor
eerlijke prijzen bij
EU Kozijnen in
Ter Apelkanaal!
Zie onze advertentie op pagina 27!

Extra veilig internet
Bedreigingen zoals ransomware zijn volgens
hem een terechte bron van zorg. Het aanklikken van een verkeerd mailtje kan grote
gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.
‘Wij bieden extra veilig internet. Je werkt in
de Cloud en gevaarlijke mails komen dus
nooit op de bedrijfscomputer terecht. Wij
adviseren graag over de voordelen en mogelijkheden van de werkwijze’, aldus Zwart.
Meer dan veiligheid
ICT-veiligheid is een belangrijk onderdeel van zijn werk maar het bedrijf aan
de Nijbracht biedt meer om ondernemers
het werken makkelijker te maken. Ook als
het gaat om bijvoorbeeld bedrijfstelefonie staan Huub Zwart en zijn
mensen klaar. Zij zorgen dat de
ondernemer altijd op de beste en
efficiëntste manier bereikbaar is
als het gaat om vaste en mobiele
telefonie of bellen via de Cloud.
De mogelijkheden zijn eindeloos
maar dat maakt het voor de klant
juist moeilijk kiezen. ‘Dat zoeken
doen wij voor de ondernemer en
die leggen we daarna de beste opties voor.’

Ook hier geldt dat InBusiness ICT klaar staat
mocht er onverhoopt iets misgaan.
Emmer kwaliteit
Mede dankzij de diensten van de Emmer ICT-specialist is thuis werken net zo
veilig en praktisch als op kantoor. Een fijne
gedachte in deze tijden van werken op
afstand. ‘Wij komen met plezier een keer
langs om te kijken wat we kunnen betekenen. We laten dan graag zien dat kwaliteit
en service op ICT-gebied niet per se door
grote bedrijven uit bijvoorbeeld de Randstad hoeven te komen. Dat kunnen wij hier
in Emmen uitstekend zelf. Kijk eens op onze
website naar al onze mogelijkheden’, aldus
Zwart.

www.inbusiness-ict.nl
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Van Peer: Emmer winkelconcern blaast 120 kaarsjes uit
De familie Van Peer behoort tot het een van de bekendste middenstandsgeslachten van Emmen.
De vierde generatie, bestaande uit Jan (55), Berjo (53) en Ronald (46) hebben al jaren hun plek
gevonden in het familiebedrijf, waar hun vader Johan Eduard Siewerd (kortweg JES, 81) reeds in
2002 uit het bedrijf ging. Dinsdag viert het concern zijn 120e verjaardag.
Net als alle familiezaken kent ook Van Peer een bescheiden begin: Jan van Peer (grootvader van JES) begint in
1901 vanuit zijn woonhuis in Schoonoord met de verkoop
van horloges en naaimachines. Negen jaar later verhuist
hij naar Emmen en later op de hoek van de Hoofdstraat en
Derksstraat een winkel met huishoudelijke artikelen. De
zaak breidt zich al snel uit met de bouw van een toonkamergebouw, de huidige beddenspeciaalzaak, aan de
Derksstraat en een magazijnhuisje (tegenwoordig kapperszaak Zintuig). Achter het toonkamergebouw bevond zich
tot de jaren tachtig de eigen meubelmakerij. Na Jan nemen
Harm Jan van Peer met zijn zus Dirkje en broer Arend de
leiding over.
Aangespoord door zijn vader trad JES in 1961 aan bij Jan
van Peer om dertien jaar later de teugels volledig over te
nemen. JES: “Mijn familie oordeelde dat ik daarvoor de
meest geschikte kandidaat was. Ik was ondernemend en
een aanpakker. Dat heeft er altijd al ingezeten.” Onder de
leiding van JES groeide het bedrijf verder uit. Jan van Peer
werd uiteindelijk opgesplitst in vijf speciaalzaken: een
speelgoedzaak, een huishoudspeciaalzaak, een beddenwinkel, een kampeerhal en een cadeauboetiek.
Oudste zoon Jan werkte vanaf 1989 op de huishoudafdeling van van Peer, na enige tijd in Brabant en Osnabrück
als assistent-bedrijfsleider stage te hebben gelopen. Eind
jaren negentig vertrok de toenmalige manager van de
beddenspeciaalzaak en Jan zag zijn kans schoon om deze
over te nemen. “In de beginperiode stond ik nog onder het
bewind van mijn vader. Dat was niet altijd even makkelijk,
want hij hield mij en mijn broers niet bepaald de hand
boven het hoofd. We waren in het begin allemaal in loondienst, dus gelijke monniken, gelijke kappen, vond hij. We
moesten werken voor ons geld.”

Voor Berjo en Ronald was Jan van Peer
aanvankelijk een bij- en vakantiebaan.
Beiden hadden aanvankelijk andere
aspiraties. “Eigenlijk wilde ik sportleraar worden”, verklaart Berjo. “Want ik
was altijd de meest sportieve van ons
drieën, ha ha.” Maar de opleiding viel
tegen, dus maakte ik de overstap naar
de MDS en rolde later ook het familiebedrijf binnen. Het ging eigenlijk heel
automatisch.” In 1991 kwam Berjo in
loondienst bij de kampeerhal in de
Derksstraat, die later als Intercamp zou
verhuizen naar de Noorder Passage. In
de oude hal huist thans Mijn Kraam en
Berjo is tegenwoordig werkzaam als administrateur in het
familiebedrijf.
Jongste zoon Ronald overwoog ook een compleet ander
pad in te slaan. “Ik wou eigenlijk psychologie studeren,
maar dat was me uiteindelijk te theoretisch. Voordat ik
op de kook- en huishoudafdeling van van Peer werkzaam
werd, ben ik nog enkele jaren actief geweest als manager
voor Intertoys Nederland en heb op diverse locaties door
het hele land gewerkt.” Vader JES benaderde Ronald met
de vraag of hij er iets voor voelde om de huishoudelijke
tak van van Peer over te nemen. “Ik gaf het een kans en
het beviel me beter dan Intertoys. Die heeft een harde
franchiseformule, waar ik zelf weinig invloed op kan uitoefenen. Bij de huishoudafdeling ervaar ik meer vrijheid.”
Volgens Ronald is er nooit sprake geweest van enige druk
van zijn vader om ook in de familiezaak te werken. “Voor
mijn vader was het belangrijk dat we allemaal een bewuste
keuze maakten. Als je van je vak houdt, dan kan er weinig
mis gaan, is zijn opvatting.” Inmiddels is de zaak nog verder
gespecialiseerd en dekt de term huishoudwinkel niet meer
geheel de lading.” We zijn de specialist in alles op het

gebied van koken, de gedekte tafel en originele cadeaus
zoals van Maison Berger en Yankee Candle. Het jubileum
zal niet zonder de nodige activiteiten voorbij gaan. Binnenkort (althans zodra de winkel weer volledig opengesteld mag worden vanwege de Corona maatregelen) zal er
in Emmen en omstreken de speciale jubileumflyer op de
mat vallen. ‘’Met veel leveranciers doen wij al sinds jaar en
dag zaken. Vanwege deze relatie en de uniekheid van dit
jubileum hebben de leveranciers ons supermooie jubileumaanbiedingen aangeboden en daarvan kunnen onze
klanten profiteren”. Let dus goed op de brievenbus en/of
de sociale media om deze spectaculaire aanbiedingen niet
te missen.
Of de vijfde generatie straks ook in de voetsporen zullen
treden, laat zich nog raden. Ronald: “Het is geen vanzelfsprekendheid dat onze kinderen in de toekomst een rol
gaan spelen in ons familiebedrijf. Voor die keuze zijn ze
nog te jong. Maar het lijkt wel een traditie te worden.”
Jan van Peer
Hoofdstraat 123 | 7811 EK Emmen | 0591 – 61 42 18
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Wil je shoppen in het centrum van Emmen?
Het kan en mag weer, plan je afspraken bij de
winkeliers van jouw keuze!
Door Miranda Wolters
Wat was het de afgelopen tijd rustig in het centrum van
Emmen en wat hebben de lokale winkeliers hun klanten
gemist. Vanwege de strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was het lange tijd
niet mogelijk om te winkelen in het centrum en konden
we alleen online winkelen of telefonisch bestellen.
Gelukkig bleven we veelal lokaal kopen en mogen de
deuren van de winkels in het centrum inmiddels weer
een stukje open.
Dankzij de versoepeling van de maatregelen mogen de
winkeliers ons weer in hun winkels ontvangen, al moeten
we hiervoor wel een afspraak plannen om op die manier te
voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zullen
zijn. Winkelen op afspraak dus. Laurens Meijer, centrummanager van Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad;
“Het is fijn om te zien dat er weer mogelijkheden zijn om
te komen winkelen in het centrum. Nu de regels sinds
16 maart nog iets verder versoepeld zijn mogen winkels
afhankelijk van de grootte van hun winkel maximaal 50
klanten ontvangen en kunnen er dus meer mensen komen
winkelen. Alle afspraken kun je zelf plannen bij de winkeliers van jouw keuze en op deze manier is het dus toch
mogelijk om een ochtend of middag te komen winkelen.
Contactgegevens voor het maken van een afspraak vindt
men op de website emmencentrum.nl of op de website of
social media pagina van de betreffende winkelier. Eigenlijk
valt het winkelen op deze manier wel een beetje te vergelijken met een festivalbezoek, het ene moment sta je bij
het ene podium, het ander moment weer ergens anders en
onderweg drink je nog even ergens een drankje.” Vergeet
dus niet om tussen je winkelafspraken door even een lekkere kop koffie to go of een heerlijk broodje te halen bij
een van de horecazaken in het centrum, ook zij zijn over

het algemeen gewoon geopend voor het afhalen van een
drankje of iets lekkers.
De gemeente Emmen heeft ondertussen een verruiming
van de openingstijden mogelijk gemaakt en dat betekent
dat de ondernemers in het centrum voorlopig ook op de
zondagen geopend mogen zijn. Veel winkeliers hebben
aangegeven gebruik te gaan maken van deze mogelijkheid,
check daarom even bij de winkel van jouw keuze of dit ook
bij hen mogelijk is als je dit zou willen. “De winkeliers in
het centrum van Emmen zijn in ieder geval enorm blij hun

klanten weer te mogen ontvangen en door ons nog steeds
aan alle coronamaatregelen te houden hopen we langzaam
maar zeker uiteindelijk weer terug te kunnen gaan naar
hoe het voorheen was.” aldus Laurens.
Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad
Centrum manager Laurens Meijer
Tel: 06 – 15 30 09 13
Email: laurens@emmencentrum.nl
Website: www.emmencentrum.nl
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Autobedrijf Ferdy Snijders: de grootste
‘dorpsgarage’ van Emmen
EMMEN – Ondanks de Corona-crisis zitten de mensen
bij Autobedrijf Ferdy Snijders niet stil. Sterker nog, ze
streven naar nog meer professionaliteit en klantentevredenheid! Het professionele allround autobedrijf aan
de Robert Scottstraat heeft in maart bijvoorbeeld een
persoonlijke klantenkaart gelanceerd waarmee je mooie
kortingen kunt sparen. Elke euro is goed voor vijf procent
korting, wat resulteert in nog interessanter onderhoud
of reparatie bij Snijders. De actie valt volgens eigenaar
Ferdy Snijders duidelijk in de smaak bij de klant. ‘Je kunt
zolang sparen als je wilt en op die manier zie je de korting steeds verder oplopen’, legt hij uit.
Drie pijlers
Het autobedrijf heeft drie pijlers namelijk de particuliere
auto, de bedrijfswagen en de camper. Het automerk maakt
voor de garage geen verschil. De monteurs redden zich
uitstekend met alle types. ‘Alles wat bij de merkdealer kan,
kan bij ons ook, maar dan alle merken onder één dak.’ Denk
aan mobiliteitsservice bij onderhoud, software updates,
maar ook onderhoud met behoud van de fabrieksgarantie
voor alle merken. Als extra unieke service is de auto na uw
bezoek ook weer helemaal van binnen en buiten schoongemaakt.
‘Dorpsgarage’
Het bedrijf wordt in de volksmond trouwens ook wel de
grootste dorpsgarage van Emmen genoemd en Snijders is
daar maar al te trots op. ‘Dorps staat in dit geval voor persoonlijk en toegankelijk.’ Dat klopt precies. De klant heeft
nauw contact met de monteur in de werkplaats om even te
overleggen. Omdat je vrijwel altijd dezelfde monteur hebt
aan je eigen auto kan hij vaak snel handelen. De ‘dorpsgarage’ beschikt bovendien over de nieuwste en modernste
apparatuur en stuurt zijn personeel maandelijks op cursus
voor de nieuwste auto ontwikkelingen. Pure noodzaak volgens Ferdy, want de technologie gaat momenteel dermate
snel, dat een maandelijkse bijspijkercursus hard nodig is.

Snijders: ‘Wij zijn trouwens één van de weinige universele autobedrijven die dit op deze manier doen en daar
zijn we best trots op.’ Trots is hij ook op zijn team dat
sinds 2009 vrijwel intact is gebleven.
‘Sporen verdiend’
Snijders heeft zijn sporen verdiend in de Emmer autowereld. Voordat hij in 2009 voor zichzelf begon deed hij
ervaring op bij diverse andere autobedrijven. Bovendien
groeide hij op met de geur van motorolie en autobanden
doordat vader en oom ook samen een autobedrijf hadden. Daar leerde hij dat naast goede technische kennis
ook het persoonlijke contact met de klant van levensbelang is. De meeste klanten ken ik bij naam en je kent
hun achtergrond. Je hebt daarom meestal maar een half
woord nodig. ‘Dat is echt fijn werken.’
Samenwerking Ferdy Snijders en Rob Stroeve
Autobedrijf Ferdy Snijders en Stroeve Automotive slaan
de handen ineen! Sinds 1 maart heeft Ferdy Snijders
ondersteuning van Rob Stroeve, waarmee het aantal op
9 medewerkers komt. De 33-jarige Ericaan Stroeve is
tegenwoordig verantwoordelijk voor de verkoop en lease
binnen het bedrijf: ‘Ferdy kan zich hierdoor helemaal gaan
focussen op de werkplaats en onderhoudsadviezen, terwijl
ik mij volledig ga richten op de verkoop en lease van
gebruikte en nieuwe personen- en bedrijfsauto’s.’ Beide
heren kennen elkaar al jaren vanuit de Emmer autowereld
en besloten na goed overleg de krachten te bundelen.
Extra aandacht
Stroeve hoopt de komende jaren extra aandacht te kunnen
schenken aan de particuliere- en zakelijke markt voor de
aanschaf van een gebruikte- en/of een nieuwe auto, zowel
koop als lease. De voorraad bestaat uit een ruim aanbod
en zeer zorgvuldig geselecteerde jong gebruikte occasions.
Deze zijn voornamelijk afkomstig van de eerste eigenaar.
Voor de particulier zijn er diverse leasevormen beschikbaar zoals private lease (inclusief wegenbelasting, verze-

kering, onderhoud, APK en pechhulp, behalve brandstof!)
en financial lease. Voor bedrijven biedt Stroeve ook alle
vormen van lease aan. Denk hierbij aan financial lease
maar ook full operational lease waarbij het onderhoud is
inbegrepen. Ook levert het bedrijf nieuwe auto’s van alle
merken.
Elektrisch
Opvallend voor Autobedrijf Ferdy Snijders is de toename
van de vraag naar elektrische auto’s.’ Wij verkopen deze
niet alleen. Je krijgt er ook een uitvoerige uitleg en training
bij en onze werkplaats is erop ingericht. ‘Autobedrijf Ferdy
Snijders en Stroeve Automotive zorgen voor een complete
mobiliteitsoplossing, maar dan wel met een dorpsgevoel’,
besluit Stroeve.
Graag tot ziens of kom snel langs voor een kop koffie.
Autobedrijf Ferdy Snijders
Robert Scottstraat 15 | 7825 AR EMMEN
0591 - 31 21 11 | www.ferdysnijders.nl
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Poelman voor de beste en goedkoopste meubelen
in de regio
De beste en goedkoopste meubelen van Klazienaveen en
verre omgeving vind je bij Poelman Binnenmeubelen aan
de Mr. Ovingstraat 6 in Klazienaveen. Eethoeken, tafels,
stoelen, bankstellen, kasten en zithoeken: ze zijn in
ruime mate verkrijgbaar. Alle producten zijn van Nederlands fabricaat en staan uitgestald in de ruim opgezette
1000 vierkante meter grote showroom in Klazienaveen.
Scherpste prijs
Poelman Binnenmeubelen is een initiatief van de gebroeders Aschwin en Josco Poelman uit Klazienaveen.
Zij garanderen klanten de scherpste prijs en beste kwaliteitsmeubelen. ‘We hebben niet alleen een groot aanbod.
Als het nodig is maken we bijvoorbeeld de tafels ook op
maat. Daardoor hoef je nooit af te zien van die prachtige
keukentafel omdat hij te lang is’, legt Aschwin Poelman uit.
Boomstamtafels
Bijzonder is de verkoop van eikenhouten boomstamtafels.
Ook die zijn in grote hoeveelheden te koop en in maar
liefst twintig verschillende kleuren. Een eiken boomstamtafel met een natuurlijke look is niet modegevoelig en past
volgens de kenner uit Klazienaveen eigenlijk overal bij.
‘Natuurlijk hebben we ook “gewone” eikenhouten ovale,
ronde en rechthoekige tafels, zowel met verjongde rand als
met een rechte rand.
Ook in de afwerking is keuze: zoals bijvoorbeeld een gladde, geschuurde of geborstelde afwerking. Verder is door
de grote keus in onderstellen, in zowel hout als staal, de
geheel unieke tafel van uw dromen zeker bij ons te koop.’
Bankstellen
Ook in bankstellen is maatwerk te leveren: het is mogelijk
de zitdiepte en armleuningbreedte te veranderen en in de
afmetingen is eveneens zeer veel mogelijk. Zowel in hoekopstellingen als in de “gewone “ opstelling. Door andere
poten of een pootstel onder de bank verandert de zithoog-

te, maar ook de uitstraling. Door de vele stofsoorten is een
bankstel helemaal naar uw eigen wens samen te stellen.
Gratis bezorging en montage
De 47-jarige ondernemer garandeert niet alleen de goedkoopste te zijn. Ook wat service betreft blaast het bedrijf
zijn partijtje mee. ‘Wij bezorgen alle aankopen gratis bij
onze klanten thuis, of indien nodig op kantoor. Als er montagewerk bij komt kijken doen wij dat ook zonder dat dit de
klant een cent meer kost.’ Dit geldt trouwens niet alleen
voor de klant uit Klazienaveen.

Bezorgen en monteren is gratis op elke afstand. ‘Dat is de
Poelmanservice,’ benadrukt de ondernemer. Die trouwens
blij is dat hij sinds kort meer klanten tegelijk in zijn showroom mag ontvangen. ‘Wij hebben gelukkig de ruimte.
Bij ons is het dus veilig en prettig winkelen. Ondanks dat
is het maken van een afspraak voor een showroombezoek
nog wel een voorwaarde. Omdat we weten wanneer de
klant komt, hebben we altijd een vers bakje koffie klaar’,
belooft Poelman.
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Vakmanschap is meesterschap bij HZ Zonwering
EMMEN - Op zoek naar passende kwaliteitszonwering?
Stap dan eens binnen bij HZ Zonwering aan de Weerdingerstraat 200 in Emmen. Bij dit in 1984 opgerichte familiebedrijf maken én repareren ze de zonneschermen nog
zelf. ‘Ons bedrijf doet dat nog als enige in Emmen, en kan
zodoende een zonnescherm op maat leveren. Vakmanschap is meesterschap zeggen wij altijd’, aldus directeur
Fred Hazelhoff, die het vak van zijn vader leerde. ‘Van
hem heb ik geleerd dat een zonnescherm geen luxeproduct is. Het felle zonlicht verkleurt je meubels en dat
is geen gezicht. Een goede zonwering voorkomt dat en
houdt het ook nog eens aangenaam koel in huis’, legt hij
uit. Ook voor bijvoorbeeld horren, markiezen en terrasoverkappingen ben je bij HZ Zonwering aan het juiste
adres.
Hete zomers
De ondernemer profiteert van de vakantieloze coronatijd
en de steeds hetere zomers. Begon de drukte vroeger pas
in maart, tegenwoordig is het in januari al alle hens aan
dek. Onder ‘alle hens aan dek’ valt ook Hazelhoff senior,
die met zijn 72 jaar nog bijna dagelijks op de zaak te vinden is. Zijn zoon is min of meer in het bedrijf opgegroeid.
‘Ik ben op mijn dertiende als hulpje in het bedrijf gaan
werken. Inmiddels doe ik dit werk al achtentwintig jaar. We
verkopen topkwaliteit en daar geniet ik nog elke dag van.’
Die kwaliteit is te merken als het gaat om de levensduur
van het zonnescherm. Die ligt op gemiddeld vijfentwintig
jaar. Volgens Hazelhoff een heel verschil met een product
van de bouwmarkt. Volgens de Emmer zonweringspecialist
is die na ongeveer vijf jaar al aan vervanging toe. ‘Bovendien werken wij met milieuvriendelijke materialen en doen
eventuele reparaties zelf.’
Vakman
Wie de vakman aan het werk wil zien, kan gewoon de werkplaats binnenlopen. ‘We zijn trots op ons werk en leggen
graag uit wat we doen en waarom we dat doen’, aldus Hazelhoff. Er zijn trouwens weinig momenten dat de onderne-

mer niet aan zonweringen denkt. Hij van HZ-Zonwering is
er zelfs in zijn vrije tijd mee bezig: ‘Als ik een zonnescherm
zie, kijk ik altijd even hoe het erbij hangt.’
Meer dan verkoop
Het bedrijf doet meer dan alleen verkoop en montage. De
klant kan ook kiezen voor een totaalpakket aan service
en onderhoud. ‘Op al onze schermen zit minimaal twee
jaar volledige garantie. Is er in die periode een probleem
of storing, verhelpen wij dat in de meeste gevallen gratis.
Meestal is het probleem binnen een week verholpen. Dat
gebeurt door dezelfde monteur, die de zonwering heeft
opgehangen. Hij kent de situatie en de klant. Uitgebreide
uitleg is daardoor niet meer nodig. Verder kunnen wij ook
het onderhoud en de reiniging voor onze rekening nemen.’

Losse onderdelen
Ook losse onderdelen, zoals band, bedieningen, slingerstangen of motoren zijn aan de Weerdingerstraat 200 uit
voorraad leverbaar. Als het om motoren gaat wil Hazelhoff
een veelvoorkomend misverstand uit de wereld helpen.
‘Mensen zijn vaak bang dat ze een enorme motor voor de
elektrische zonwering aan de muur krijgen. Dit is beslist
niet het geval. De motor zit in de buis verwerkt. Je ziet alleen het snoer.’ Op de website is alle informatie over deze
lokale vakman te vinden. Gewoon even langskomen voor
vrijblijvend advies kan natuurlijk ook.
www.hzzonwering.nl
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Unieke servicedienst om problemen
in uw camper of caravan op te
lossen, wel zo makkelijk!

Altijd dichtbij

Camper & Caravanservice
Nederland voor de beste
hulp op locatie

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

Slagerij Veenhoven, topkwaliteit in het hart
van Emmer-Compascuum
door Jan Johan ten Have
EMMER-COMPASCUUM - Kwaliteit zit in de haarvaten van Slagerij Veenhoven, ‘de zaak
vol smaak’ in het hart van Emmer-Compascuum. In deze zeer moderne slagerij zijn
gemoedelijkheid en een vriendelijk woord nog vanzelfsprekend. Het ambachtelijk
vakmanschap van Jouke en Marja Veenhoven en hun team resulteert in schappen vol
met de lekkerste vleesproducten. De website van de zaak - slagerijveenhoven.nl - is
onlangs ingrijpend vernieuwd, met onder meer een webshop. Bestellingen vanaf 25
euro worden dagelijks gratis bezorgd in een straal van 25 kilometer rondom EmmerCompascuum.

teit vlees in eigen slagerij tot de heerlijkste
producten, van klassiekers zoals gehaktbal
en karbonade tot een grote variatie in
verrassend lekkere specialiteiten. In de
eigen, ambachtelijke worstmakerij maakt
de slager een keur aan heerlijke worstproducten zoals leverworst, rookworst, saucijs,
boterhamworst, grillworst, verse worst en
twee soorten droge metworst.
Ook de grillproducten komen uit eigen
keuken. er zijn diverse klanten die graag
een stukje omrijden voor de botermalse
en heerlijk gemarineerde spareribs, het

Slagersechtpaar Jouke en Marja Veenhoven toont een fraai gemarmerde tomahawksteak
(Foto: Jan Johan ten Have)
Vakmanschap begint aan de basis, bij kennis van vlees. Jouke Veenhoven groeide
op in de slagerij van zijn ouders en kreeg
de liefde voor het vak met de paplepel
ingegoten. Hij vertelt er met aanstekelijk
enthousiasme en bevlogenheid over. “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.

Rundvlees voor de barbecue
“Ons gemarmerde rundvlees is ontzettend
smaakvol, op de juiste manier gerijpt en
met een optimale verhouding tussen spieren en vet”, vertelt Jouke. “Voor bijvoorbeeld de barbecue worden grote stukken
rundvlees voor meerdere personen steeds
populairder. De klassieke speklap en
hamburger maken op de barbecue meer en
meer plaats voor bijvoorbeeld entrecotes,
ribeyesteaks en tomahawksteaks van een
pond tot zelfs meerdere kilo’s, waarvan je
met meerdere mensen kunt eten.”
Ook partyservice is een specialiteit van de
zaak. In nauwe samenwerking met Van Ginkel Verhuur in Emmen verzorgt Veenhoven
complete buffetten en barbecuepartijen,
inclusief aankleding van de tent of zaal en
de dranken. Hiervoor beschikt de slagerij
over een eigen, moderne koelaanhanger.
Deze is ook beschikbaar voor losse verhuur.
Ambachtelijke worstmakerij
Slagerij Veenhoven verwerkt het topkwali-

speenvarken- of cowboyvlees. Jouke: “Wij
gebruiken voor onze producten de minimale hoeveelheid zout en dan ook nog
zeezout met 30% minder natrium. Dat is
net zo lekker, maar net even gezonder. En
ook dat is kwaliteit.”
Slagerij Veenhoven
Runde NZ 100
7881 JK Emmer-Compascuum
0591 - 35 25 74
Kijk voor meer informatie op
www.slagerijveenhoven.nl
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Tuinbeurs Nederland is verhuisd naar de nieuwe
locatie aan de Phileas Foggstraat in Emmen
Door Miranda Wolters
Tuinbeurs Nederland in Emmen is al ruim 25 jaar actief
in de tuinbranche. Het bedrijf verkoopt, produceert
en bouwt tuinhuizen, blokhutten en luxe houtbouw in
alle soorten en maten. Daarnaast bieden ze ook tal van
andere producten als veranda’s, tuinkamers, serres, glaswanden, bestrating en schuttingen.
Kortgeleden verhuisde de showroom van Tuinbeurs Nederland naar de nieuwe locatie aan de Phileas Foggstraat 37
in Emmen. Op slechts een steenworp afstand van het oude
pand werd de nieuwe showroom ingericht en dankzij deze
verhuizing is de showroom nu ruim 1500 m2 groter geworden waardoor deze nu in totaal ruim 7000 m2 groot is.
“Tuinbeurs Nederland mag haar showroom daarom dan ook
met recht de grootste overdekte showroom in de branche
noemen.” vertelt Fleur Kuhl, woordvoerder van Tuinbeurs
Nederland. “Met het voorjaar in zicht zijn onze klanten
hier vanaf nu van harte welkom, al was het alleen maar
om wat inspiratie op te doen voor het opnieuw inrichten
van de tuin of om eindelijk eens te gaan onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een mooie
tuinkamer of serre aan de woning zodat men ook bij wat
minder weer van het buitenleven kan blijven genieten.”
Deskundige adviseurs staan altijd voor u klaar.
“Tuinbeurs Nederland onderscheidt zich van veel andere
bedrijven in de branche vanwege het feit dat onze producten in eigen huis geproduceerd worden. Recht tegenover
het nieuwe pand bevindt zich de productielocatie waar onder andere de mooiste tuinhuizen en blokhutten gebouwd
worden. Ieder project of opdracht is in feite maatwerk
omdat deze helemaal naar wens van de klant wordt geproduceerd en dat is best uniek in Nederland.” aldus Fleur.
Behalve de grote overdekte showroom en de productielocatie is er op het terrein van Tuinbeurs Nederland ook nog
een 1500 m2 grote showtuin te vinden waarin veel inspiratie voor de inrichting van de tuin opgedaan kan worden.

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas alleen mogelijk om de overdekte showroom op afspraak te bezoeken,
de showtuin buiten is wel vrij toegankelijk. Eventueel is het
ook mogelijk om een afspraak met een deskundig adviseur
voor advies bij u thuis in te plannen.
Wilt u een afspraak voor een bezoek aan de showroom
inplannen? Mail naar info@tuinbeursnederland.nl of bel

naar 0591 - 677 665. Een afspraak maken kan ook via de
website, ga hiervoor naar: www.tuinbeursnederland.nl/
maak_een_afspraak/.
Tuinbeurs Nederland
Phileas Foggstraat 37 | Emmen | Tel: 0591 – 677 665
info@tuinbeursnederland.nl | www.tuinbeursnederland.nl
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EU Kozijnen in Ter Apelkanaal

A-merk kozijnen voor eerlijke prijzen
door Jaap Ruiter
Denkt u aan kunststof en aluminium kozijnen dan denkt u aan ‘EU Kozijnen’ aan de Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal. De onderneming van Richard van der Laan is gespecialiseerd in alles wat met kunststof en aluminium te maken heeft: kozijnen, deuren, schuifpuien, gevelbekleding, dakgoten en aanverwante artikelen als HR++ en triple-glas, rolluiken,
zonwering en raamdecoratie. Daarnaast levert en plaatst EU Kozijnen harmonicadeuren,
ideaal als u de grootst mogelijke doorgang naar buiten wenst. EU Kozijnen, voor zowel
renovatie als nieuwbouw, is dealer van ondermeer de A-merken Gealan, Rehau, Schüco,
Aluprof, Veka en het A-huismerk Aluplast.
‘Wij helpen u met de subsidie aanvraag’
"Tevens helpen wij de klant ook met de subsidie aanvraag",
voegt Richard van der Laan er aan toe. "Om in aanmerking
te komen voor deze zogenaamde ISDE-subsidie moeten er
minimaal twee energie besparende maatregelen plaatsvinden. Dat is de reden dat wij ook gespecialiseerd zijn in het
isoleren van spouwmuren en isoleren van daken en vloeren. Wat dat betreft is ontzorgen geen loze kreet bij ons.
Met EU Kozijnen richten wij ons volledig op de wens van
de klant. Zowel particulier, zakelijk als de handige doe-hetzelver, die plaatsing en montage zelf wil doen. We hebben
een uitgebreid magazijn met alle montage-benodigdheden,
inclusief die paar ontbrekende schroefjes. Binnenkort
wordt ook een nieuwe showroom geopend."
Als het interview plaatsvindt is eigenaar Richard van der
Laan van EU Kozijnen drukdoende om de ruime locatie
aan de Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal te verbouwen
tot een duurzame en goed geïsoleerde opslag, werkplaats,
magazijn, kantoor, showroom en entree met toiletgroep.
"Ik wil het gewoon heel goed voor elkaar hebben", zegt
de ervaren kunststof- en aluminiumspecialist. "Ik was
eerst elders gevestigd, maar dat bleek al heel snel veel te
klein. Deze locatie biedt veel meer mogelijkheden om te
realiseren wat ik voor ogen heb: een locatie waar de klant
comfortabel terecht kan als het gaat om kunststof, aluminium en isolatie voor een scherpe en eerlijke prijs."
Goede planning, strakke organisatie en perfecte levering
en plaatsing
Na 25 jaar in weer en wind in voornamelijk de kunststofbouw in Duitsland te hebben gewerkt, vond Richard van

der Laan het tijd om zijn passie
dichter bij huis uit te voeren.
Zijn ervaring en goede connecties met vakkundige monteurs en vooraanstaande fabrikanten bundelde hij samen in EU Kozijnen. "Ik was altijd
van huis en altijd onderweg en op een gegeven moment is
dat voor het gezin niet meer vol te houden", vertelt Richard
van der Laan. "Daarom heb ik besloten om in 2019 dichter
bij huis te blijven.
"Vanuit deze locatie aan de Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal stuur ik iedereen aan en doe de advisering, offertes,
inkoop en planning. Ik ben en blijf het aanspreekpunt voor
alle klanten. Bovendien doe ik het inmeten altijd zelf. Dat
moet goed gebeuren, want bij de minste of geringste fout
loopt alles in het honderd. En daar hou ik dus absoluut niet
van. Ik hou van een goede planning, strakke organisatie en
een perfecte levering en plaatsing van alle kunststoffen en
aluminium producten en aanbrengen van isolatie."
Vakkundige plaatsing, fraaie afwerking en prachtige
uitstraling
EU Kozijnen maakte direct vanaf het begin heel snel
naam via vooral mond-tot-mond-reclame. "De vakkundige
plaatsing, de fraaie afwerking, de prachtige uitstraling van
de producten en de zeer scherpe prijsstelling van alle Amerken vielen al heel snel in de smaak", zegt Richard van
der Laan. "Van rustig aan beginnen was dus geen sprake.
Kwaliteit wordt gewoon heel erg gewaardeerd weet ik uit
ervaring. En als je zoals ik kwaliteit wil leveren komen daar
alleen maar A-merken voor in aanmerking. Voor minder
doe ik het niet. Maar door rechtstreekse inkoop weet ik

deze A-merken ook nog eens scherp in de markt te zetten.
Daar kan ik mij mee onderscheiden. Bovendien werk ik
alleen maar met kwaliteitsmonteurs: ervaren, professionele
ZZP’ers die gewoon een goed stuk werk willen leveren,
want zij verbinden hun goede naam aan het werk."
‘We nemen alles voor onze rekening als de klant
dat vraagt’
Behalve een scherpe prijsstelling onderscheidt EU Kozijnen zich ook door werkelijk alles te kunnen leveren en
te plaatsen op het gebied van kunststof en aluminium:
kozijnen, deuren, schuifpuien, gevelbekleding, dakgoten
en aanverwante artikelen als HR++ en triple-glas, montagebenodigdheden, rolluiken, zonwering en raamdecoratie.
Daarnaast levert en plaatst EU Kozijnen harmonicadeuren,
ideaal als u de grootst mogelijke doorgang naar buiten
wenst. "En nemen wij tevens alle isolatiewerkzaamheden
voor onze rekening, inclusief de hulp bij subsidie-aanvragen als de klant dat vraagt", besluit Richard van der Laan
het interview.
www.eukozijnen.nl
EU Kozijnen, voor zowel particuliere en zakelijke klanten
als voor de handige doe-het-zelver, is gevestigd aan de
Ambachtsweg 6B in Ter Apelkanaal. Voor informatie kunt u
bellen naar 06 44 10 44 40 of mailen naar
info@eukozijnen.nl. U kunt ook een kijkje nemen op onze
website www.eukozijnen.nl of op onze Facebook-pagina
waar u kunt zien wat EU Kozijnen onder kwaliteit verstaat.
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Wortelboer Bedden: voor een uitgeslapen advies
op maat
EMMEN - Bij beddenspeciaalzaak Wortelboer staan de
deuren weer wijd open voor de klant. Weliswaar op
afspraak en volgens de coronaregels, maar dat is in het
duizend vierkante meter grote pand op bedrijventerrein
de Nijbracht geen probleem.
Regiomentaliteit
De beddenspeciaalzaak bestaat tweeënzestig jaar en is
sinds veertig jaar in Emmen gevestigd. Het is de langst
zittende zelfstandige ondernemer op zijn vakgebied. ‘Wij
vechten met een regiomentaliteit tegen de landelijke
ketens’, stelt directeur Ruud Wortelboer. Geen poespas
en gewoon normaal doen is de norm bij dit oer-Drentse
bedrijf. ‘Voor vrijwel elk probleem is er een oplossing.
Samen met de klant weten we die meestal ook te vinden.
Als we dat niet goed zouden doen had ons bedrijf het geen
veertig jaar volgehouden’, stelt de ondernemer.
Slaapadvies geen luxe
Het vier man sterke team staat te popelen om bezoekers
bij te staan als het gaat om vragen op slaapgebied. En
die zijn er altijd voldoende. De Nederlander is volgens
directeur Ruud Wortelboer een echte slaapkenner. ‘Een
goed bed en misschien nog wel belangrijker een goed matras mag een paar centen kosten, is onze ervaring.’ Dat is
volgens hem heel verstandig want je brengt namelijk een
derde deel van je leven slapend door. Een slaapadvies op
maat is dan ook zeker geen luxe. Bij Wortelboer kun je niet
alleen terecht voor bed of ledikant maar ook voor bedtextiel en kasten in alle soorten en maten.
Proefliggen
De klant heeft volgens hem ook door dat de internetaanbiedingen er mooi uitzien maar in de praktijk vaak tegenvallen. ‘Bij ons krijg je uitvoerig advies en kun je proefliggen. Probeer dat maar eens via internet. Daar moet je het
doen met een prachtige foto die in de praktijk de lading
meestal niet dekt.’

Nederlandse topmerken
Bovendien verkoopt Wortelboer alleen producten van
Nederlandse topmerken als Auping, Pullman, Caresse en
Eastborn. Merken die niet alleen in ons land, maar wereldwijd hoog staan aangeschreven. Op een boxspring
van deze merken zit altijd 25 jaar garantie op het onderstel. Ons advies is een matras om de acht tot tien jaar te
vervangen. Niet alleen omdat het matras dan versleten is.
‘Mensen hebben vaak geen idee hoe onhygiënisch een oud
matras is. Het jarenlang transpireren in bed is ideaal voor
bacteriën en schimmels. Dat is echt niet gezond!’
Grondig getest
De mensen van Wortelboer weten waar ze over praten.
Alle producten worden vooraf namelijk grondig getest. ‘Je
zou kunnen zeggen dat we dag en nacht werken’, lacht de
beddenspecialist. ‘Maar de klant krijgt gegarandeerd een
uitgeslapen advies.’

Matras- recycling
Wie bij Wortelboer een nieuw matras koopt krijgt nadrukkelijk het advies het oude exemplaar niet weg te gooien
maar bij het bedrijf in te leveren. De beddenspecialist
zorgt vervolgens voor recycling. Alle delen van het matras
worden op een milieuvriendelijke manier verwijderd. Groot
voordeel hiervan is de CO2-besparing die er mee behaald
wordt. Het milieu is hiervan de grote winnaar.
Aanbiedingen
Ruud Wortelboer en zijn mensen zijn druk bezig met de
aanbiedingen voor Pasen. ‘We pakken flink uit. Kijk maar
eens op onze website. Er staat vast wel iets bij wat de
moeite waard is.’
Wortelboer bedden
Nijbracht 78 | Emmen | 0591 - 65 87 11
Friesestraat 15a | Coevorden | 0524 - 51 23 95
www.wortelboerbedden.nl
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Tjeerdsma Tuinmachines & Gereedschappen: een
breed aanbod topproducten en service in eigen
werkplaats
door Jan Johan ten Have
NIEUW-WEERDINGE - In de 800 vierkante meter grote winkel in Nieuw-Weerdinge presenteert Tjeerdsma Tuinmachines en Gereedschappen een breed aanbod topproducten
in tuinmachines, gereedschappen en allerhande materialen voor uiteenlopende werkzaamheden. Tjeerdsma heeft eigen werkplaats voor service, onderhoud en reparaties
en een groot magazijn voor zowel particuliere klanten als de zakelijke markt. Eigenaren
Harrie en Cariena Hoesen en hun tien medewerkers zijn vakkundig en vriendelijk hun
klanten van dienst.
Tjeerdsma is niet voor niets dé specialist in tuinmachines, gereedschappen, materialen en
onderdelen voor Zuidoost-Drenthe. Het bedrijf biedt een zeer breed en diep assortiment
van diverse kwaliteitsmerken. Een greep uit het aanbod.
Robotmaaiers en accugereedschappen
Bijzonder in trek is het assortiment Husqvarna robotmaaiers. “Steeds meer mensen met
een gazon verruilen hun tuintrekker of handgrasmaaier voor een robotmaaier”, weet Cariena. “De Husqvarna robotmaaiers zijn populair vanwege de Zweedse topkwaliteit.” Ook
De winkel van Tjeerdsma, met op de voorgrond
de collectie Husqvarna en op de achtergrond de
afdeling Hikoki (Foto: Jan Johan ten Have)
andere producten van Husqvarna zijn er te vinden,
zoals handmaaiers, bladblazers, bosmaaiers, trimmers, frezen, heggenscharen en kettingzagen.
Een blikvanger in de zaak is de afdeling Hikoki
elektrische handgereedschappen. Tjeerdsma is
powerdealer van dit merk, dat is gespecialiseerd in
krachtig accugereedschap met een lange levensduur.
Compressoren, hogedrukreinigers & tuinpompen
Voor de particulier en zakelijke gebruiker biedt
Tjeerdsma een breed assortiment Airpress compressoren en Dibo hogedrukreinigers. “Dit zijn
kwaliteitsmachines die ook zeer geschikt zijn voor
de intensieve, professionele gebruikers zoals de
agrarische sector en de industrie.” Tjeerdsma is
verder specialist in pompen voor het beregenen
van tuinen: een betaalbare collectie pompen van
uitstekende kwaliteit. Er zijn pompen verkrijgbaar
met een vermogen van klein tot groot, zodat er
voor elke tuin een pomp te vinden is. Het aanbod
tuinpompen vindt u op de website
www.pompenstunter.nl.
Eigen werkplaats
In eigen werkplaats voert Tjeerdsma service,
onderhoud en reparaties uit, voor diverse merken
onder fabrieksgarantie. Dat heeft als voordeel dat
er niets opgestuurd hoeft te worden, waardoor reparaties en onderhoud snel kunnen plaatsvinden.
De monteurs van Tjeerdsma zijn vakkundige, ervaren en goed geschoolde technische specialisten
die regelmatig cursussen volgen om op de hoogte
te blijven van de nieuwste technieken.
Groot magazijn
Tjeerdsma beschikt over een groot magazijn met
vele materialen en onderdelen voor zowel de
particulier als zakelijke klanten. Met materialen als
bouten, lagers en kettingen zijn bijvoorbeeld de
sectoren agrarisch en groen altijd snel geholpen
met de materialen die zij nodig hebben.
Service
Tjeerdsma onderscheidt zich in ‘ouderwetse’
service. Wat de vraag of uitdaging van de klant
ook is, met kennis van producten, leveranciers
en de markt denken de technisch specialisten
van Tjeerdsma mee met hun klanten. Cariena:
“Wij kennen onze vaste klanten, hun bedrijfsvoering, wensen en uitdagingen. Ook weten wij hoe
belangrijk snelle levering kan zijn. Persoonlijke
contacten, korte lijnen en proactief meedenken,
daarin onderscheiden wij ons. Onze service bestaat ook uit het halen en brengen van machines,
dit doen wij altijd op afspraak.
Kijk voor meer informatie op www.tjeerdsma.nl
Weerdingerkanaal NZ 3 | Nieuw-Weerdinge
Tel. 0591 - 52 19 17
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Nieuwste woonwijk in Exloo krijgt groen en
landschappelijk karakter
EXLOO – Landelijk wonen in hartje
Exloo. Dat kan vanaf volgend jaar op de
plek van de Oude Melkfabriek aan de
Fabrieksstraat. Dorpsbewoners hoeven
zich vanaf dan niet meer te ergeren aan
het braakliggende gebied maar kijken
uit op een woonwijk in het groen. Projectontwikkelaars Sander Dragtstra van
SD-projecten B.V. en Arjen Naaijer van
MM Vastgoed B.V. uit Emmen realiseren
hier een fraaie woonwijk met dertig
woningen. Er worden semi-vrijstaande
woningen en twee-onder-één-kapwoningen gebouwd, deze worden voorzien
van een rieten kap. De exacte prijzen
zijn nog niet bekend, de woningprijzen zullen in ieder geval boven de €
300.000, -- liggen.
Landelijke stijl
Het nieuwbouwplan wordt modern, maar
past desondanks perfect in het sfeervolle Hondsrugdorp Exloo. ‘Het is straks
net of je midden in de natuur woont.
De woningen staan in het groen. In dat
groene karakter zie je de glooiing van de
Hondsrug terug’, aldus projectontwikkelaar Sander Dragstra. De bewoners worden bovendien gezamenlijk eigenaar van
het openbaar groen. ‘Natuurlijk hebben
de woningen ook allemaal een eigen tuin,’ kijkt Dragtstra
vooruit. Op het terrein komt behalve woningen ook een appartementencomplex, voorzien van een lift en garages. Het
complex beschikt over twaalf appartementen. In grootte
variërend van 80 tot 110 vierkante meter met een balkon
van minimaal tien vierkante meter.

Inschrijven
Belangstellenden kunnen zich al inschrijven voor het
project, maar nog geen optie nemen op een woning of appartement. ‘Het project in Exloo is nog in ontwikkeling dus
voor een optie is het nog te vroeg. ’Wij streven ernaar dat
wie zich nu inschrijft als eerste de projectinformatie krijgt,’
legt Lieke Schuiling van Bentum Dragtstra makelaars. Door

het gevarieerde aanbod in dit nieuwe plan, verwachten we
een goede doorstroming te krijgen in de woningmarkt van
Exloo en omstreken.
Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie?
Schrijf je in via emmen@bentumdragtstra.nl of
0591 - 614422.
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Akkervarkens voor vlees zoals de natuur bedoeld heeft
Met Pasen eens een echt lekker stukje vlees op tafel zetten? Probeer dan eens het biologische varkensvlees van
Akkervarkens uit Valthermond. De dieren zien bij wijze
van spreken geen stal van binnen. Ze leven in de vrije natuur waar ze ongestoord in de grond kunnen wroeten, op
zoek naar wortels en knollen. Ze ruimen de restanten van
een oogst op, of doen zich te goed aan bergen onkruid.
Voor akkervarkens dus geen fabrieksvoer, maar bijvoorbeeld berenklauw en Japanse duizendknoop.
Echte scharrelvarkens
‘Echte scharrelvarkens dus, zonder stress en dat proef je,
’benadrukt Claudia van der Laan van Akkervarkens. ‘Het
vlees is vele malen malser en sappiger dan je van supermarktvlees gewend bent’, legt ze uit.
Samen met Willem Hempen begon ze in 2015 met dit bedrijf.
Ze willen dat hun dieren een zo natuurlijk mogelijk leven kunnen leiden. Daarom is het vlees ook vrij van alle E-nummers en
antibiotica.
Boerderijwinkel
De varkens van Akkervarken leven veel langer dan het gemiddelde consumptievarken. Ze hebben bovendien een leuk leven
gehad en Willem brengt ze zelf naar de slager. Akkervarken verpakt het vlees daarna zelf en verkoopt dit in de boerderijwinkel.
Het vlees is los of in (proef)pakketten te bestellen, die ook zelf
samengesteld kunnen worden.
Rundvlees en zuivel
Ook rundvlees van de eigen grasgevoerde Belted Galloway runderen, kip, bio zuivel, kaas en andere streekproducten zijn in de
boerderijwinkel verkrijgbaar. ‘We verkopen vleespakketten in alle
soorten en maten. Bijvoorbeeld voor gourmetten. Woont u niet
in de buurt? Dat is geen probleem. Wij verzenden het in een speciale verpakking zodat het vlees vers bij u in de pan belandt. Op
onze site is het totale assortiment te vinden. Leuk ook als cadeau
idee. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen’, besluit Van der Laan.
Noorderdiep 592 | 7876 EH Valthermond | www.akkervarken.nl
06 - 52 13 52 01 | Facebook: facebook.com/akkervarken
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Banden Dennis: kwaliteit voor een lage prijs
Op zoek naar een garage die kwaliteit biedt en ook nog eens laag
geprijsd is? Probeer het dan eens bij
Banden Dennis aan de Eemslandweg
93 in Zwartemeer. Reparaties, onderhoud, de halfjaarlijkse bandenwissel: Dennis Rengers regelt het
snel en effectief.
Passie
‘Auto’s zijn mijn passie. Ze zeggen
altijd dat ik opgegroeid ben met een
moersleutel in mijn hand. Dat klopt
aardig, want ik zit al 22 jaar in het vak
en al 13 jaar met deze garage aan de
Eemslandweg’, kijkt de ondernemer
terug. Zijn klanten komen uit de hele
regio Emmen en zelfs uit Duitsland.
Bij Banden Dennis geen luxe showroom met achtergrondmuziek. De
klant loopt gewoon de werkplaats
binnen en overlegt met de monteur. Meekijken met de vakman is
ook geen probleem. ‘Ik leg graag uit
waarom ik wat doe’, aldus de vakman
uit Zwartemeer.
Prijsopgave
De klant krijgt vooraf altijd een prijsopgave en kan desgewenst ook zelf onderdelen meene-

gesproken. Het is weer tijd om de zomerbanden onder de

banden met velg gaat. Zomerbanden zijn trouwens beslist

men. Rengers: ‘Wij monteren ook tweedehands onderdelen

auto te zetten. Bij Banden Dennis slaan ze je winterbanden

geen luxe. Je hebt een kortere remweg en dat kan levens-

en banden als dat mogelijk is. Gebruikte banden hebben

op voor 35 euro per jaar en voor 15 euro zetten ze de zo-

reddend zijn’, stelt Dennis Rengers.

wij trouwens altijd voldoende in voorraad.’ Over banden

merbanden er weer onder. ‘Voorwaarde is wel dat om het

www.bandendennis.nl
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H&L Montage BV, dé dak en gevelspecialist van
Zuidoost-Drenthe
EMMEN - Ruim vijftien jaar geleden bundelen Marcel Harms en Wim Lingenaar de
krachten en daarmee was H&L Montage aan de Phileas Foggstraat 139 in Emmen een
feit. De rasechte, uit Barger-Compascuum afkomstige vakmensen stropen sindsdien
de mouwen op als het gaat om de bouw van bedrijfshallen of de renovatie van stalen boerderijdaken. ‘Niet zeuren of moeilijk doen over smerige handen, ‘omschrijft
Harms de mentaliteit van het directie duo en de zeven medewerkers. Hard op weg
naar hun twintigjarig jubileum hebben beide heren het drukker dan ooit, maar de lol
in het werk is nog even groot als in het begin.
Ondernemersvirus
Het duo begon ooit in loondienst maar werd besmet met
het ondernemersvirus. ‘We hadden energie over, besloten
in het diepe te stappen en bouwden onze eerste bedrijfshal. Eigenlijk meer een halletje van twintig vierkante meter.
Er kon net een aanhanger in. Maar het begin was er,’ kijkt
Harms terug. Tegenwoordig kijken ze niet meer op van een
hal van twintigduizend vierkante meter.
Specialist
H&L Montage mag zich met recht specialist noemen in het
leveren en monteren van metalen dak en gevels. Het is
trots op haar VCA-keurmerk. De klant is hierdoor gegarandeerd van kwaliteit en veiligheid. Voor de leek ligt een
dak er voor de eeuwigheid. Bij H&L Montage weten ze wel
beter. Een bedrijfshal zonder de juiste dakbeplating kan al
snel een kostenpost worden. Bijvoorbeeld door lekkage,
waarbij vocht in de bedrijfshal terecht komt en waardevolle producten beschadigen. Of denk aan energieverlies door
slechte isolatie. Dit zorgt voor onnodig hoge energiekosten. In extreme gevallen kan een slecht dak zelfs instorten
en veel schade aanrichten. Harms en Lingenaar garanderen
voor elk gebouw de juiste dakbeplating te hebben. Op de
website leggen ze de mogelijkheden graag verder uit. Een
andere, maar niet minder belangrijk onderdeel van het
bedrijf is de renovatie van boerderijdaken. ‘We kunnen
niet alleen het dak vervangen. Ook de plaatsing van zonnepanelen, het aanbrengen van isolatie en het verwijderen
van asbest regelen wij. ‘

Geen routine
Ondanks de jarenlange
ervaring komt routine
niet in het woordenboek
van de ondernemers
voor. ‘We proberen elke
keer opnieuw mee te
denken met de opdrachtgever. Pas als we
op een lijn zitten gaan
we aan de slag. Dat kost
misschien iets meer tijd
maar dat compenseren we, dankzij ons uitgebreide machinepark met ondermeer hoogwerkers en een bouwkraan.
Stabiliteit
Ze hebben het werk goed verdeeld. Marcel Harms doet
samen met zijn vrouw de administratie en alles wat daar
bijkomt. Wim Lingenaar is ondermeer verantwoordelijk
voor de gang van zaken op de bouwplaats. De vooruitzichten zijn goed maar de behoefte om fors door te groeien is
bij de mensen van H&L Montage niet aanwezig. ‘Wij kiezen
liever voor stabiliteit. Misschien komen er nog een paar
mensen bij maar daar blijft het dan ook bij.’
Stiekelstad
De onderneming is niet alleen in naam een regionaal
bedrijf. De ondernemers voelen zich daadwerkelijk betrok-

ken bij dit gebied. ‘We zijn bijvoorbeeld sponsor van de
voetbalverenigingen SVBC uit Barger-Compascuum en CEC
uit Emmer-Compascuum. We sponsoren ondermeer het
eerste dameselftal van CEC. Vanzelfsprekend dragen we
ook ons steentje bij aan het jaarlijkse carnaval in BargerCompascuum. Helaas hebben we dat vanwege Corona al
een jaar moeten missen maar volgend jaar is het zottenfeest terug in Stiekelstad en zijn wij er zeker bij, ’kijkt de
dakspecialist vooruit.
www.henlMontage.nl
H & L Montage BV
Phileas Foggstraat 139 | 7825 AW Emmen
info@henlMontage.nl | 0591 56 16 39
06 295 15 264 (Marcel) | 06 405 11 011 (Wim)

