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Een blokhut of overkapping uit eigen productie
van dé Blokhutproducent in Emmen
Door Miranda Wolters
Passie voor maatwerk, dat is waar dé Blokhutproducent in uitblinkt en waar de kracht
van dé Blokhutproducent ligt. Het bedrijf
van Erik en Rosalien Kuhl produceert en
verkoopt al sinds 2009 de mooiste blokhutten, overkappingen, garages en alles wat
daarbij hoort.

VOORJAAR BIJ
KOUDENBURG?
Zie pagina 30!

“We zijn oorspronkelijk begonnen als
blokhuttenproducent”, vertelt Rosalien.
“Onze fabriek bestaat dus al best lang en we
hebben, voordat we met de showroom in
Emmen begonnen, nog 6 jaar een showroom
vlakbij Antwerpen gehad. In verband met
de lange reistijd van en naar België zijn we
daar gestopt en besloten we de showroom
in Emmen, bij de fabriek, in te gaan richten.
Ik houd me hier nu vooral bezig met de verkoop en vind mijn werk vooral erg leuk omdat geen dag hetzelfde is en ik onze klanten
iedere keer weer blij kan maken met een
goed advies of de aanschaf van hun nieuwe
blokhut of overkapping voor in de tuin.”
De showroom in Emmen is inmiddels
grotendeels ingericht en wat bij aankomst
in die showroom onmiddellijk opvalt is de
bijzondere sfeer die er heerst. Men waant
zich onmiddellijk in een gezellige tuin door
de aanwezigheid van verschillende blokhutten, fijne meubelen om op te zitten én de
natuurgeluiden op de achtergrond.
Rosalien: “We hebben echt nagedacht over
de inrichting en de sfeer die we wilden creëren en zijn erg blij met het eindresultaat.”
Lees verder op pagina 13!
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Jouw Hypotheek & Jouw Verzekering
Alle hypotheken en verzekeringen onder 1 dak
Door Miranda Wolters
Sinds Henk Eising in 2019 startte met Jouw Hypotheek aan de Weerdingerstraat in
Emmen zit de groei er flink in. Dat resulteerde in april vorig jaar in de verhuizing naar
het pand direct aan de rotonde van de Hoofdstraat/Weerdingerstraat en inmiddels
heeft ook daar de eerste interne verbouwing alweer plaatsgevonden.
Henk opende in 1987 in Emmen één van
de eerste kantoren van De Hypotheker in
Nederland, gevolgd door een aantal andere
vestigingen in Noordoost Nederland en is
dus met recht een specialist op het gebied
van hypotheken te noemen. Nadat hij zijn
laatste kantoor in 2008 van de hand deed
bleef het bloed kruipen waar het niet gaan
kon, zo kwam het dat hij in 2019 met Jouw
Hypotheek van start ging. Op het kantoor
in Emmen werkt hij op het gebied van de
hypotheken samen met freelancer Dirk
Buwalda en sinds 1 januari ook met zijn
zoon Herm. Tijmen, de andere zoon van
Henk en tevens wielrenner van beroep,
kwam het kantoor al in oktober vorig
jaar versterken met Jouw Verzekering.
nu. Echtgenote Monique verleent de
administratieve ondersteuning. Vanwege
de groei was het nodig het huidige pand
alweer wat aan te passen omdat er een
extra spreekkamer gerealiseerd moest
worden.
Jouw Hypotheek: Henk, Dirk & Herm
Jouw Hypotheek is aangesloten bij
franchiseorganisatie Hypokeur en
biedt hypotheken van werkelijk alle
hypotheekverstrekkers aan; van alle
banken, verzekeringsmaatschappijen
en pensioeninstellingen. De slogan is
“Jouw Hypotheek opent deuren”. Deuren
naar droomhuizen en deuren naar een
hypotheek op maat. Wat hen daarbij
bijzonder maakt is dat er veel kennis en
ervaring in huis is. Eén brok ervaring, zeg

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

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

bijvoorbeeld over hoeveel er geleend kan
worden, wat een woning dan mag kosten,
hoeveel eigen geld er nodig is en met
name natuurlijk wat of de uiteindelijke
maandlasten zullen zijn”. Dirk: “Wat onze
klanten ook op prijs stellen en als erg
prettig ervaren is dat we het volledige
pakket leveren en we hen gedurende het
hele proces begeleiden. We verzamelen
de benodigde documenten, vragen
de best passende offerte aan, regelen
notariszaken en noem maar op. Daarvoor
hebben we een hele checklist die we na
het tekenen van de hypotheekofferte met
hen doornemen zodat ze precies weten
wat hen in de eerstkomende tijd allemaal
te wachten staat en wat er administratief
gezien allemaal nog geregeld moet
worden.” Helder en duidelijk, omdat een
hypotheek of verzekering té belangrijk is
voor zomaar een advies.
Jouw Hypotheek en Jouw Verzekering.nu
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591 - 23 93 45
www.jouwhypotheek.nl
www.jouwverzekering.nu
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Asbestinventarisatie van onroerend goed door
HJ Milieu in Westerlee
Door Miranda Wolters
In 1993 heeft de Nederlandse overheid het toepassen van asbest volledig verboden.
Voor gebouwen of objecten die voor 1994 gebouwd zijn en die gesloopt of gerenoveerd moeten worden is het daarom verplicht om een asbestinventarisatie door een
gecertificeerd vakman te laten plaatsvinden. Herman Jager van HJ Milieu in Westerlee is zo’n vakman die deze asbestinventarisaties voor verschillende opdrachtgevers
uitvoert.
Asbest werd volgens Herman voor die tijd
ontzettend veel gebruikt, hij stelt dat er in
85% van die gebouwen of objecten asbest
als bouwmateriaal is toegepast. Herman
voert inventarisaties uit voor zowel particulieren, woningcorporaties, aannemers,
gemeentes, asbestverwijderingsbedrijven
en projectontwikkelaars. Het kan dan gaan
om een hele simpele schuur tot de sloop
een oud pand of een complete woonwijk
die moet wijken voor nieuwe bevingsbestendige woningen. Herman komt inventariseren en stelt voor de betrokken partijen
in het hele traject een rapport op waarin
exact wordt aangegeven of en waar in het
pand zich asbest bevindt. Herman werkt
onafhankelijk en dus niet samen met asbestverwijderaars, in verband met belangenverstrengeling verbiedt de overheid dit.
Schadelijk voor de gezondheid
Asbest was lang een populair bouwmateriaal en werd onder andere gebruikt in
vloerzeil, muren, daken, brandaftimmeringen, bij en boven cv-installaties, plaatjes
achter gaskachels, maar ook in de vorm van
tegelboard in badkamers. Het is volgens
Herman echt een product van de jaren ‘60
en ‘70, in de jaren ‘80 werd dat al minder
en in de jaren ‘90 was de populariteit

voorbij. Dat het materiaal schadelijk voor
de gezondheid kon zijn wist men echter al
heel lang. Als asbest breekt, per ongeluk
of opzettelijk, komen asbestvezels vrij.
Door het inademen van losse asbestvezels
kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of
buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen
schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe
schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven
inademt.
Verbod vanaf 1994
Vanaf 1994 heeft de overheid daarom
een algeheel verbod op het gebruik van
asbest in producten ingevoerd en er geldt
vanaf die tijd dus ook een invoerverbod
van asbesthoudende producten in Nederland. Dat wil echter helaas niet zeggen dat
je nergens geen asbest meer tegen zult
komen want soms ontsnapt er wel eens
iets aan de aandacht van de douane. Zo
was er bijvoorbeeld een machine voor een
grote fabriek in de regio, de machine ging
kapot en moest gerepareerd worden. Toen
de monteur kwam en de machine opende
bleek het isolatiemateriaal dat de leidingen
tegen oververhitting moest beschermen
gemaakt te zijn van asbest. De machine
kwam uit Korea en bij de invoer werd dit

over het hoofd gezien. De hele machine
werd uiteindelijk gesaneerd.
Nog lang niet al het asbest verdwenen
Ondanks het feit dat de toepassing van
asbesthoudende bouwmaterialen al sinds
1994 verboden is verwacht Herman de
komende jaren nog steeds voldoende werk
te houden. “Ik maak niet meer mee dat er
geen werk meer zal zijn. Zo lang ik als zelfstandige ben heb ik de gemeente Ameland
al als klant. Ik kom er nog steeds 1 dag per

maand en nog iedere keer als ik terugkom
op het eiland zie ik nieuwe bouwwerken en
objecten waarin asbest verwerkt is.”
Meer weten over asbestinventarisatie door
HJ Milieu? Kijk dan op de website of zoek
per mail of telefoon contact met Herman,
hij staat u graag te woord.
HJ Milieu
Tranendallaan 2-D | Westerlee
Tel: 06 – 10 50 24 66
info@hjmilieu.nl | www.hjmilieu.nl
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Het Oude Centrum in Emmen is feestelijk
geopend
Door Miranda Wolters
Vanaf eind 2020 is er hard gewerkt aan
de herinrichting van Het Oude Centrum in
Emmen. In het gebied, dat bestaat uit een
deel van de Hoofdstraat, Noorderstraat,
Derkstraat, de kruising Min. Kanstraat/
Hoofdstraat en een deel van de Stationsstraat zijn de afgelopen tijd veel zaken
aangepast en veranderd en de opening van
het vernieuwde gebied werd daarom ook
feestelijk gevierd.
Willem Meijer is voorzitter van de belangenvereniging Het Oude Centrum, de
vereniging waarvan zo’n 75 ondernemers
in het gebied lid zijn. “Vrijwel allemaal
familiebedrijven of kleine zelfstandigen”,
vertelt Willem, “variërend van detailhandel
tot horeca en samen organiseren we acties
zoals de verloting van elektrische fietsen
en kinderfietsen, het kerstfeest en zorgen
we er ook voor dat ons gebied zo aantrekkelijk mogelijk blijft bij het winkelend
publiek.”
Herinrichting
In Het Oude Centrum is de bestaande
riolering vervangen en ook vond er een
flinke vergroening plaats. “We hebben al
onze wensen en ideeën bij de gemeente
kenbaar kunnen maken en daar kwam een
mooi plan van aanpak uit naar voren”, aldus
Willem. “Het ziet er nu al mooi uit maar
als alles straks groeit en bloeit zal het nog
mooier worden.” In plaats van staande verlichting is er nu hangende verlichting en in
totaal is er ruim 9.000m2 nieuw straatwerk
gelegd.

Op 2 plekken in de Noorderstraat en op 2
plekken in de Derkstraat hangen verlichte
‘straatzinnen’. Willem: “Ik kwam dit een tijd
terug ergens tegen en vond het zo prachtig
dat ik het onthouden heb en uiteindelijk
dus ook als idee voor ons gebied besloot
aan te dragen.” De verlichte straatzinnen
werden uitgevoerd door lichtkunstenares
Frederike Top en dichter Bert Kamping, zij
hebben vier pakkende woorden/zinnen
bedacht die u vanaf nu op bovengenoemde

plaatsen zult tegenkomen. Omdat niet
iedereen de Drentse taal begrijpt zullen de
vertalingen van deze woorden/zinnen nog
uitgelegd worden op een tegel in de straat
onder de verlichting maar deze moeten nog
gemaakt worden.
Feestelijke opening
Donderdagmiddag 10 maart legden wethouder René van der Weide en wethouder

Guido Rink van de gemeente Emmen en
gedeputeerde Henk Brink van de provincie
Drenthe de laatste stenen in de Hoofdstraat en hiermee werd het nieuwe Oude
Centrum feestelijk geopend. De feestelijkheden duurden vervolgens nog tot en met
zaterdag waarbij er niet alleen vermaak
voor de volwassenen was maar vooral ook
voor de kinderen. Komt u ook snel langs in
het nieuwe Oude Centrum van Emmen?
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Smaakvolle gerechten bereid op houtskool vind je
bij The Flame BBQ in Emmen
Door Miranda Wolters
Voor een lekkere steak of zalmfilet van
de barbecue kun je sinds juni vorig jaar
terecht bij The Flame BBQ, het restaurant
van eigenaar Radomir Djukic aan de Hoofdstraat 120 in Emmen. Radomir tekende het
huurcontract al in september 2020 maar
kon zijn restaurant in verband met de verbouwing die nog plaats moest vinden én
corona pas vorig jaar zomer openen.
“We hebben wat dat betreft best een pittige tijd achter de rug want zoals iedereen
weet moesten we ook nadat we open
konden rekening houden met allerlei
maatregelen en hebben we onze deuren
ook best weer een hele tijd moeten sluiten
tijdens de laatste lockdown”, aldus Radomir. “Maar gelukkig zijn we weer open en
kan ik weer doen wat ik het liefste doe,
lekkere gerechten op houtskool voor mijn
klanten bereiden in de keuken.” Radomir
heeft al ruim 10 jaar ervaring in de horeca.
Nadat hij een tijd in Rotterdam woonde
keerde hij terug naar Emmen en besloot hij
zijn droom waar te gaan maken, namelijk
het openen van een BBQ restaurant waar
hij het vlees op echte houtskolen zou gaan
bereiden. “Barbecueën is namelijk altijd
al mijn grootste hobby geweest, altijd was
ik bezig met het experimenteren met mijn
grill”, vertelt hij. “Vlees en vis gebakken op
houtskool is enorm smaakvol en bij veel
mensen favoriet.”
Het restaurant is erg ruim en biedt op dit
moment plaats aan zo’n 70 gasten en bij
mooi weer is het straks ook weer mogelijk

om op het terras buiten te genieten van
al het lekkers dat de menukaart te bieden
heeft. Op het menu vind je niet alleen de
Flame steak of een zalmfilet maar natuurlijk ook kip, een spies van ossenhaas
of varkenshaas en de lekkerste burgers
komen vanzelfsprekend ook van de BBQ.
Radomir: “Ik blijf ook in mijn eigen restaurant experimenteren met recepten want ik
heb bijvoorbeeld mijn eigen specerijenmix gemaakt die ik nu hebt gebruikt voor
het kruiden van BBQ worsten. Ik lever de

specerijenmix aan bij mijn slager die de
worsten voor me draait en als ze qua smaak
helemaal perfect zijn dan zal men deze
binnenkort op onze menukaart kunnen
vinden.”
Kom je op woensdag of donderdag bij The
Flame BBQ eten dan kun je voor € 24,50
ook kiezen voor het 3-gangenmenu waarbij
je kunt kiezen uit een aantal gerechten die
ook op de ‘gewone’ menukaart staan. En
hou je van een lekkere wijn? Vraag dan het

bedienend personeel even naar de wijn die
het beste bij het door jou gekozen gerecht
past, zij kunnen je alles vertellen over de
wijnen die je op de wijnkaart vindt.
Het team van The Flame BBQ verwelkomt
je graag!
The Flame BBQ
Hoofdstraat 120 | Emmen
Tel: 0591-74 52 80 | info@theflamebbq.nl
www.theflamebbq.nl
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(Vervolg van voorpagina)

Een blokhut of overkapping uit eigen productie
van dé Blokhutproducent in Emmen

Eigen productie
“Achter onze showroom, in hetzelfde pand,
bevindt zich onze fabriek”, vertelt Rosalien. “Al onze houtconstructies worden
daar op bestelling geproduceerd, alleen
de aluminium overkappingen komen van
een andere leverancier. Die aluminium
overkappingen zijn een mooie aanvulling
op ons assortiment.” Bij alle blokhutten,
overkappingen en andere producten die
dé Blokhutproducent produceert en levert,
gaat het om maatwerk.
Er wordt gewerkt met grenen of douglashout en de keuze voor de houtsoort is
dus aan uzelf. “Men gaat er veelal vanuit
dat douglashout de meest duurzame van
de twee soorten is maar dat verhaal gaat
niet altijd helemaal op”, zegt Rosalien. “Er
wordt van douglas altijd gezegd dat deze
houtsoort langer meegaat dan grenen maar
dat heeft natuurlijk ook te maken met de
mate van onderhoud die men toepast. Als
je goed voor het hout zorgt zal het langer
meegaan, zo is het nu eenmaal. Klanten
kunnen er bij ons voor kiezen om hun
blokhut onbehandeld te laten leveren maar
het is ook mogelijk het hout voor hen te
impregneren of in de kleur van hun keuze
te laten beitsen.”
Tegenwoordig kiezen veel mensen voor
douglas omdat deze houtsoort erg populair
is en vaak laat men dan de wanden in een
andere kleur beitsen dan de deur en de
raamkozijnen zodat er een mooi kleurcontrast ontstaat.

Advies op maat
“Punt waarop we ons van andere bedrijven
in de branche onderscheiden is het feit dat
we iedere klant voorzien van een advies
op maat”, legt Rosalien uit. “In principe is
geen klant hetzelfde, geen tuin hetzelfde
en geen wens hetzelfde. Veel klanten
gebruiken een blokhut als opslagruimte
en een overkapping als ruimte om in de
zomer in de schaduw onder te kunnen zitten maar er zijn ook klanten die de blokhut
als thuiskantoor willen gaan gebruiken
en bijvoorbeeld ook in de winter gebruik
willen kunnen maken van de overkapping.”
In die gevallen kunt u kiezen voor een
dikkere wanddikte zodat de temperatuur
in de blokhut gemakkelijker aangenaam
te krijgen is met een elektrisch kacheltje
of airco. De kachel kunt u eventueel met
een zonnepaneel van stroom voorzien en
wilt u in de winter ook van de overkapping kunnen genieten dan kunt u deze
laten voorzien van glazen schuifwanden
zodat deze af te sluiten is. Rosalien: “Dat
is wat we bedoelen met advies op maat.
Het andere grote voordeel van produceren
in eigen huis is dat we bijvoorbeeld ook
schuine wanden kunnen produceren als de
tuin niet helemaal recht loopt. Dat maakt
dat er voor iedere situatie en voor iedere
wens wel een oplossing is. Van fundering
tot alle extra wensen, we kunnen het allemaal voor de klant realiseren. Het plaatsen
nemen we indien gewenst natuurlijk ook
voor onze rekening, maar zelf plaatsen kan
natuurlijk ook!”

Mocht u plannen of wensen hebben voor
het plaatsen van een blokhut of overkapping in uw tuin dan bent u van harte
welkom om langs te komen om de mogelijkheden te bekijken. De showroom aan de
Oosterbracht in Emmen is van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
geopend en op zaterdag van 9.00 uur tot

13.00 uur. Het is ook mogelijk om op zaterdagmiddag op afspraak langs te komen.
Dé Blokhutproducent
Oosterbracht 6 | Emmen
Tel: 0591 - 64 12 73
info@deblokhutproducent.nl
www.deblokhutproducent.nl
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Prijswinnaars Kerstlogospel 2021 bekend gemaakt
In december stond er in het RegioMagazine een kerstlogospel. Men kon door middel van de 95 logo’s van diverse bedrijven uit de regio Emmen op de juiste plek te zetten en daarbij de invullijst op te sturen kans maken op prachtige prijzen. Totaal zijn er 168 prijzen verloot uit de 507 inzendingen!
De gelukkige prijswinnaars zijn:
Fam. Peters uit Klazienaveen
S. Hoogenboom uit Klazienaveen
H. Ruijgers uit Emmen
S. Hubers uit Schoonebeek
W. Post uit Emmen
Sijbring uit Emmen
H. Hemme uit Klazienaveen
M. Lok uit Klazienaveen
I. Hoonakker uit Emmen
J. Warmels uit Klazienaveen
H. Guit uit Veenoord
Steenhuis uit Barger-Compascuum
A. Schulte uit Klazienaveen
M. Jacht-Oostingh uit Nieuw-Amsterdam
W. Hoezen uit Emmer-Compascuum
J. Sijbring uit Emmen
T. Oost uit Emmer-Compascuum
De Vries uit Barger-Compascuum
H. Idema uit Emmer-Compascuum
T. Bal uit Emmen
E. Drenthen uit Zandpol
C. Akker uit Emmen
fam. Schulte uit Emmen
J.J. Germes uit Klazienaveen
G. Bryan uit Klazienaveen
H. Lanting uit Emmen
R. de Weme uit Emmen
L. van Loenen uit Klazienaveen
M. Gerdes uit Emmen
R. Ebeltjes uit Emmen
B. Wever uit Emmer-Compascuum
L. Nap uit Emmen
H. Blaauwgeers uit Schoonebeek
M. Loves uit Emmen
Fam. Winkelman uit Nieuw-Amsterdam
L. Ruijsenaars uit Klazienaveen
W. van der Linde uit Emmen
R. Smith uit Emmen
K. Helms uit Veenoord
H. Wegkamp uit Weiteveen
J. Görtz uit Erm
W. Heijnen uit Nieuw-Amsterdam
I. van de Bult uit Emmen
C. Hindriks uit Emmen

S. van der Leest uit Emmen
H. Tuinier uit Schoonebeek
N. Engels uit Nieuw-Amsterdam
R. Nap uit Emmen
P. Rendigs uit Emmen
D. Faber uit Emmen
K. Trip uit Emmer-Compascuum
B. Pathuis en P. Bos uit Klazienaveen
E. Nusse uit Klazienaveen
R. Mol uit Klazienaveen
H. Schepers uit Weiteveen
A. Hoving uit Emmen
A. Schoonbeek uit Emmen
K. de Wolde uit Emmen
H. Bron uit Emmer-Compascuum
D. Tip uit Nieuw-Amsterdam
B. Brüning uit Weiteveen
A. Geertsema uit Emmer-Compascuum
M. Siekman uit Emmen
P. van Es uit Schoonebeek
J. Specken uit Emmen
F. Wolken uit Emmen
M. Janssen uit Emmen
P. van Nus uit Emmen
A. Eising-Suelmann uit Klazienaveen
H. de Hoop uit Emmen
E. Mulder uit Emmer-Compascuum
J. Renting uit Veenoord
W. Blom uit Zwartemeer
N. de Veen uit Klazienaveen
J. Weitering uit Nieuw-Schoonebeek
J. Bouwman-Kiers uit Barger-Compascuum
R. Bruinsma uit Zwartemeer
B. Zwart uit Erica
M.E. Bryan uit Barger-Compascuum
G. Kleinenberg uit Weerdinge
A. Scheve-Sijp uit Emmen
S. Nijborg uit Emmen
R. Foekens uit Barger-Compascuum
L. Wegkamp uit Weiteveen
R. Bouman uit Barger-Compascuum
L. Streur en E. Streur-Wever uit Emmen
A. Ensing uit Emmen
K. Harms uit Schoonebeek

D. Loves uit Emmen
J-W Spoor uit Emmen
K. Jonkers uit Klazienaveen
S. Bon uit Emmen
G. van Deursen uit Emmen
L. Fisher uit Emmen
N. en E. Oosting uit Klazienaveen
E. Snijder-Rogge uit Emmen
Fam. Wubkes uit Klazienaveen
J. Borghardt uit Emmen
A. Bos uit Nieuw-Amsterdam
L. Hindriks uit Erica
J. Baas uit Nieuw-Amsterdam
P. Bos uit Zandpol
M. Kies uit Zwartemeer
S. Wubkes-Pijpstra uit Emmer-Compas.
S. Boelema uit Emmen
C.S.A. Weerman uit Emmen
H. Heine uit Emmen
H. Lodenstein uit Emmer-Compascuum
J. Meinema uit Emmer-Compascuum
M. Fischer uit Emmen
Swama uit Emmer-Compascuum
N. Snijders uit Klazienaveen
E. Houkes-Schultz uit Emmen
B. Rienties uit Klazienaveen
R. Roling uit Klazienaveen
W. Janssen uit Emmen
A. Trip uit Emmen
L. Prins uit Klazienaveen
F. van Lune uit Emmen
I. Achterveld uit Nieuw-Amsterdam
F. Rengers uit Nieuw-Weerdinge
M. Oostingh-Pol uit Nieuw-Amsterdam
B. Weerman uit Ees
T. Westerhof uit Emmen
G. Leferink Wenneker, Nieuw-Schooneb.
L. Suelmann uit Emmen
F. Thole uit Emmer-Compascuum
A. Klaassen uit Schoonebeek

S. Boonstra uit Emmen
M. Venema-Tensen uit Emmen
G. Harks uit Emmer-Compascuum
H. Frijters uit Breda
H. Strating uit Emmen
J. Buining uit Emmen
Sikkens Heijne uit Emmen
M. van der Veer uit Roswinkel
L. Mulder uit Emmer-Compascuum
R. Thole-Reintsema uit Emmer-Compascuum
J. Withaar uit Nieuw-Amsterdam
J. Menke uit Klazienaveen
R. Weerink uit Veenoord
J. Miske uit Emmen
O. Kuipers uit Emmen
M. Kruise-Veenstra uit Barger-Compascuum
A. Kuiper uit Veenoord
J.L. Jansen uit Emmen
R. Bakker uit Emmen
H. Hartsuiker uit Emmen
S. Jager uit Emmen
B. Bruins uit Klazienaveen
R. Vos uit Klazienaveen
M. Zinke uit Erica
Fam. Langes uit Emmen
J. en H. Dijks uit Schoonebeek
J. Lanjouw uit Emmen
E. Hake uit Nieuw-Dordrecht
E. Koops uit Emmen
J. Loves uit Klazienaveen
H. Deurwaarder uit Emmen
M. van Os uit Emmen
G. Klein uit Emmer-Compascuum
W. Renting uit Emmen
S. Lugers uit Schoonebeek
E. de Ruijter uit Emmen
A. Oostenbrink uit Emmen
E. Dik-Beuker uit Emmer-Compascuum
J.P. Telkamp uit Emmen
B.J.K.H. Pals Schwieters uit Weiteveen

Wij bedanken alle bedrijven voor het beschikbaar stellen van deze prijzen en wensen alle
winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs!
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voordelige en goede diervoeders haalt u bij
Lasterieshop in Haren (Dld)
Door Miranda Wolters
Bent u honden- of katteneigenaar of houdt u knaagdieren of vogels? Bezoek dan eens
Lasterie Shop in Haren (Dld), u vindt hier alle grote merken diervoeders tegen prijzen
die een stuk lager liggen dan in Nederland.
Lasterie Shop begon een jaar of 10 geleden
met de verkoop van duivenvoer in Schöningsdorf. De duivensport speelt een
belangrijke rol in het leven van de familie
Lasterie en zo kwam het destijds dat ze behalve allerlei andere benodigdheden voor
het houden van duiven ook duivenvoer
en later ook andere diervoeders gingen
verkopen.
Sinds begin februari van dit jaar is Lasterie
Shop te vinden aan de Altenberger Strasse
3 in Haren. Daarvoor zat de shop een tijdje
op een andere locatie in de buurt van het
huidige pand maar hier is er meer ruimte
voor het grote assortiment en bovendien
is er rondom het pand voldoende parkeergelegenheid voor klanten. “Die klanten
komen van vaak van ver”, vertelt Peter
Lasterie. Hij runt de winkel samen met zijn
echtgenote. “We verkopen enorm veel
soorten droogvoer voor onder andere
honden, katten, schapen, knaagdieren en
kippen maar zijn ook nog altijd specialist
op het gebied van duivenvoer.”
Duivenmelkers zijn enorm precies met welk
voer ze aan hun duiven geven en dat heeft

alles te maken met de prestaties die duiven
tijdens wedstrijden moeten leveren. Peter:”
Ze krijgen bijvoorbeeld aan het begin van
de week een licht verteerbaar voer en op
het laatst van de week juist een voer dat
veel energie levert zodat ze de vlucht goed
en snel af kunnen leggen.”
Er is voor ieder dier een ruime keuze in
merken diervoeder, voor de hond vindt u
er bijvoorbeeld de brokken van Barca en
Cavom maar is er ook het eigen huismerk
van Lasterie. Voor de diervoeders geldt dat
deze vooral in grootverpakkingen van een
kilo of 20 verkrijgbaar zijn maar mocht u
minder nodig zijn dan is dat natuurlijk ook
geen probleem volgens Peter.
Wie naar de prijzen van de diervoeders
kijkt ziet direct dat deze voor wat betreft
de prijs een stuk goedkoper zijn dan in
Nederland. Dat heeft volgens Peter alles
te maken met het lagere Btw- tarief dat
men in Duitsland hanteert. “Hier valt het
hondenvoer bijvoorbeeld onder het lage
Btw-tarief van 7% en op een zak van 20
kilo brokken scheelt dat vaak al een euro
of 15.” Daarbij is het tanken in Duitsland

op dit moment een stuk voordeliger dan
in Nederland en zijn de boodschappen,
tabak, wijnen en sterke drank ook nog eens
veel goedkoper en dat is voor veel mensen
reden genoeg om even naar Duitsland te

rijden om er ook diervoeders te halen, het
scheelt echt in uw portemonnee!
Lasterie Shop
Altenberger Str. 3 | 49733 Haren (Ems),
Duitsland | Tel: 0049 - 593 49 26 99 75
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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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VVD Emmen
bedankt
kiezers voor
het stemmen
Glutenvrij buffet bij
Thijs & Aafke Buffetrestaurant
in Klijndijk
Bij Thijs & Aafke Buffetrestaurant in Klijndijk wordt op
1 april een glutenvrij buffet gehouden. Al vijf jaar lang
scoort het restaurant met haar glutenvrije buffetten, omdat de doelgroep hier behoefte aan heeft.

Er is een nieuwe frisse ploeg die klaar staat om in het college plaats te nemen, maar dat is afhankelijk van de uitslag
op woensdag 16 maart 2022.

Colofon

Sinds vijf jaar houdt Thijs & Aafke Buffetrestaurant twee
keer per jaar een volledig glutenvrij buffet. Meestal rond
april en oktober en dit keer is het op 1 april weer zover.
“Al vijf jaar op rij houden we dit buffet,” vertellen HarmJan en Elouise. “Bijna één op de honderd mensen heeft
last van een glutenallergie, dus we dachten: ‘daar willen
we wat mee doen’. Onze buffetten waren al voor tachtig
procent glutenvrij, dat scheelt. Dus als mensen buiten de
buffetavonden zonder gluten bij ons willen komen eten,
dan is dat geen probleem. Maar toch is het handig om een
speciaal glutenvrij buffet te hebben.”

Voor de buffetavond van 1 april zijn nog wat plekken vrij.
Het hele gezin kan aanschuiven, benadrukken Harm-Jan

De VVD heeft veel positieve reacties ontvangen en met
veel enthousiasme campagne gevoerd. In de afgelopen
vier jaar heeft de VVD in de oppositie gezeten tegen het
college van Wakker Emmen, CDA en PVDA.

Iedereen bedankt voor de steun!

Door Eline Lohman

De reacties waren gelijk al goed. “In het begin was het
heel even wennen voor mensen, maar het was direct een
succes. Vandaar dat we de glutenvrije buffetten vaker zijn
gaan aanbieden. Hoe het komt het dat er zoveel belangstelling voor is? Er zijn steeds meer mensen met een
glutenallergie of –intolerantie en bovendien is er verder
weinig aanbod aan glutenvrij buiten de deur eten.”

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt zijn de
stembussen nog niet gesloten. Toch wil Patrick de Jonge
(lijsttrekker VVD) alle stemmers op de VVD alvast van
harte bedanken.

UITGAVE VAN:

UITGEVERIJ OLYMPIA
0599 61 33 36

UITGEVER:

MARC ZEGERIUS
06 50 64 78 39

en Elouise. “Veel mensen hebben niet eens door dat ze
glutenvrij eten. Velen denken dat het eten minder gevarieerd wanneer je zonder gluten eet, maar dat is niet zo. Er
is tegenwoordig genoeg keuze in glutenvrij eten, dus ook
tijdens onze glutenvrije buffetten. Van tevoren desinfecteren wij de hele keuken, zodat er geen kruisbesmetting
ontstaat. Mensen kunnen dus op een veilige manier glutenvrij eten bij ons.” Voor meer informatie over Thijs & Aafke
Buffetrestaurant kan gekeken worden op de website
www.thijsenaafke.nl

REDACTIE & FOTO'S:

MARTIN ZAAGMAN, MIRANDA
WOLTERS, JAAP RUITER,
JAN JOHAN TEN HAVE EN
ELINE LOHMAN.

ADVERTENTIES:

MARC ZEGERIUS,
LOUW ROUKEMA,
JOHN TEN HOFF EN
MARISKA TEERLING

Adverteren in RegioMagazine?
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OPMAAK:

STUDIO WEEK IN WEEK UIT
0599 - 61 33 36

DRUK:

HOEKSTRA KRANTENDRUK,
EMMELOORD

VERSPREIDING:

FROWEIN, EMMEN
(0591 - 677 520)
HUIS-AAN-HUIS VERSPREID IN DE
GEMEENTE EMMEN

W W W. R E G I O M A G A Z I N E . N L

Het volgende
RegioMagazine verschijnt
in april 2022!
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Egberts Fietsen, al meer dan 100 jaar
fietservaring in Borger
Egbert Fietsen is voor de fietsliefhebbers in Borger en wijde omgeving al meer dan
100 jaar een begrip op het gebied van alles dat met fietsen te maken heeft. Is aan de
voorkant van het pand goed te zien hoe de winkel in de afgelopen jaren steeds groter
geworden is, bij binnenkomst raak je als fietsliefhebber pas écht onder de indruk.
Fietsen is nog altijd onverminderd populair
in Nederland en ondanks, of juist dankzij,
corona waren het drukke tijden in de
winkel aan de Hoofdstraat. Fietsen is
gezond en het brengt mensen in beweging
en was juist de afgelopen tijd dé manier
om lekker buiten in beweging te kunnen
zijn. Ander voordeel van fietsen is dat het
een voordelige manier van vervoer is,
zeker met de huidige brandstofprijzen en
doordat steeds meer werkgevers lease- of
fietsplannen aanbieden is de aanschaf
van een nieuwe fiets voor bijna iedereen
aantrekkelijker geworden.

merken leveren fietsen waarvan de accu
zich in het frame bevindt. Voordeel daarvan
is dat de fiets er mooier uitziet want de
accu achterop de fiets is hierbij verleden
tijd en de accu kan wat groter worden
doordat er in het frame heel veel ruimte
is. Daarnaast worden steeds meer fietsen
voorzien van een riem in plaats van een
ketting en dat heeft als grote voordeel
dat de aandrijving stiller is en de riem een
langere levensduur heeft dan de ketting.
Specialized, Cannondale, Cube, BMC en
Colnago

Voor de sportieve fietser zijn er onder
andere de mountainbikes en racefietsen
van Specialized, Cannondale, Cube, BMC
Iedere fietser, recreant of sportief,
en Colnago. Elk van deze merken heeft zijn
vindt dat wat hij of zij zoekt bij Egberts.
eigen kwaliteiten, voordelen en unieke
Voor iedereen is er een ruime keuze
uiterlijk. Een aantal van de medewerkers bij
in zowel stadsfietsen, hybride fietsen,
mountainbikes racefietsen en natuurlijk ook Egberts Fietsen hebben zich gespecialiseerd
in Ebikes. Voor de recreatieve fietser zijn er op het gebied van deze fietsen en zullen je
er alles over kunnen vertellen. Specialized
onder andere de fietsen van Koga, Sparta,
produceert sinds 1974 prachtige fietsen
Batavus en Gazelle en Pegasus. Deze
waarbij de wens van de fietser altijd voorop
merken leveren stuk voor stuk kwalitatief
staat. De instapmodellen van Cannondale
goede fietsen waarbij Koga het merk is
zijn een goed startpunt voor de beginnende
dat zich wat meer onderscheidt door veel
fietser maar het merk heeft ook modellen
aandacht aan de luxe afwerking en het
voor de fietser die al veel langer sportief
uiterlijk te besteden. Steeds meer fietsers
fietst. De fietsen van Cube worden in
kiezen voor de Ebike en de ontwikkeling
Duitsland geproduceerd en wat het merk
van deze fietsen heeft de afgelopen
onder andere uniek maakt is dat zij voor
jaren daardoor ook grote verbeteringen
de productie van een fiets niet een kant
doorgemaakt. De motoren worden steeds
en klaar wiel gebruiken maar zelfs dit
efficiënter en stiller, accu’s worden steeds
onderdeel zelf in elkaar zetten. En zoek je
lichter maar wel groter zodat ze meer
een passende fietsoutfit of accessoire bij
kilometers aan kunnen en steeds meer
Koga, Sparta, Batavus, Gazelle en Pegasus

je fiets? Dan zul je ook op dit gebied zeker
slagen in je zoektocht, de keuze is groot.

met hun collega’s in de werkplaats als dat
nodig is.

Werkplaats

Het weer wordt zo langzamerhand steeds
mooier en we zullen dus meer en meer
tijd op de fiets gaan doorbrengen. Ben je
toe aan een nieuwe fiets, twijfel je over
welke fiets bij je past of is het tijd voor
een onderhoudsbeurt of reparatie aan je
fiets? De medewerkers van Egberts Fietsen
helpen je graag!

Wat je bij een bezoek aan de winkel op
zal vallen is dat de werkplaats zich in
het midden van de winkel bevindt. Men
heeft hier bewust voor gekozen omdat
de werkplaats ook een enorm belangrijk
onderdeel van de dienstverlening van
Egberts Fietsen is. De monteurs in de
werkplaats zijn allround, ze hebben genoeg
kennis en ervaring om iedere soort fiets te
kunnen repareren of onderhouden. Dat de
werkplaats grenst aan de winkel heeft ook
als voordeel dat de medewerkers op de
winkelvloer snel even kunnen overleggen

Egberts Fietsen

Hoofdstraat 63 A | Borger
Tel: 0599 – 23 42 24
info@egbertegberts.nl
info@egbertsfietsen.nl
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Blokhut.nl in Klazienaveen biedt voor iedere tuin
een passende blokhut of overkapping
Door Miranda Wolters
De lente is begonnen en de zomer komt eraan en dat betekent dat het blokhutten seizoen weer begonnen is! Ziet u zichzelf al helemaal zitten maar ontbreekt er nog zoiets
als een blokhut of mooie overkapping in uw tuin? Dan wordt het tijd een bezoek te
brengen aan Blokhut.nl, u zult versteld staan van de mogelijkheden die er zijn.

De medewerkers van Blokhut.nl Robin Schuiling en Dévin Redmeijer

naam Blokhut.nl altijd heeft gehouden kon
de website opnieuw gebouwd worden. De
website is sinds begin deze maand de lucht
in gegaan!

Blokhut.nl is de onderneming van Johan en
Bas Velzing. Johan heeft zijn sporen jaren
geleden al verdiend in de bouwmarktwereld, hij opende in 1982 zijn eerste
bouwmarkt in Klazienaveen onder de naam
Klus Zelf en in 1994 werd die bouwmarkt
uitgebreid met een groot tuincentrum en
sloot hij zich aan bij Big Boss. Hij merkte
toen al dat er veel vraag was naar blokhutten en besloot die ook aan te gaan bieden.
In 1997 werd de tweede bouwmarkt met
tuincentrum in Coevorden geopend en ook
daar werden blokhutten en tuinhout in het
assortiment opgenomen. Toen al registreerde Johan de domeinnaam Blokhut.
nl. Het bedrijf was destijds een van de
grootste in blokhutten van Nederland. In
2000 verkocht Johan zijn bouwmarkten
en tuincentra, deze werden overgenomen
door Praxis. Nu, een aantal jaren later, is
zijn liefde voor blokhutten toch weer begonnen te kriebelen. Samen met zijn zoon
Bas Velzing besloot hij Blokhut.nl nieuw
leven in te blazen en omdat hij de domein-

Een blokhut in uw tuin kent veel voordelen,
het is niet alleen een fijne mogelijkheid om
extra opbergruimte voor uw tuinmeubelen,
fietsen of gereedschap te creëren maar
staat ook nog eens gezellig. Een blokhut
of tuinhuis maakt je tuin compleet. Daarnaast kan de blokhut ook (deels) dienen
als tuinafscheiding en kunt u de blokhut
eventueel ook nog uitbreiden met een
overkapping. Een overkapping in uw tuin
zorgt voor schaduw en heeft ook nog
eens als grote voordeel dat u ook bij wat
minder mooi weer nog steeds buiten kunt
zitten. Blokhut.nl levert deze blokhutten
en overkappingen in de breedste zin van
het woord, in zowel standaard maten als
ook in maatwerk. “Men vindt bij ons echter
niet alleen blokhutten en overkappingen
maar ook aluminium veranda’s, garages,
sauna’s, hottubs en zelfs jacuzzi’s. We bieden verschillende merken aan, zijn onder
andere officieel dealer van Garden Dreams
in Zuidoost Drenthe en hebben daarnaast
ook ons eigen ‘private label’ dat bestaat
uit producten die men nergens anders
zal tegenkomen”, aldus Johan. “Voor een
blokhut of overkapping geldt overigens dat
de klant deze zelf helemaal naar wens kan
samenstellen”, vult Bas hem aan. “Bij het
bouwen van de blokhut wordt er vaak gebruik gemaakt van vurenhout maar dat kan
ook douglas hout zijn. Deze houtbouw kent
wat zwaardere profielen en ziet er daardoor
nog robuuster uit. En voor overkappingen
geldt natuurlijk dat deze ook van aluminium gemaakt kunnen zijn. Heeft de klant
op de website de keuze voor een bepaald
model gemaakt dan worden ook alle keuzes
die gemaakt kunnen worden qua kleur en
extra’s zichtbaar.”

De focus ligt voor Blokhut.nl op dit moment
nog op online maar natuurlijk bent u ook
van harte welkom aan de Pollux 7 in Klazienaveen. Volg vooral ook het laatste nieuws
op de Facebook pagina van Blokhut.nl, op
dit moment loopt er zelfs een mooie actie
waarbij u kans maakt op een gratis blok-

hut! Alle details vindt u in het bericht op
de Facebookpagina en de winnaar zal op
maandag 4 april bekend worden gemaakt.
Blokhut.nl B.V.
Pollux 7 | 7891 VA Klazienaveen
Tel: 0591 - 21 21 84 | www.blokhut.nl
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