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Feestelijke viering van het 10-jarig
bestaan bij Kringloopwinkel De WAAR
in Emmen
Door Miranda Wolters
Deze maand is het precies 10 jaar geleden
dat Kringloopwinkel De WAAR haar deuren
aan de Abel Tasmanstraat 23 in Emmen
opende. Een jubileum waar natuurlijk aandacht aan besteed zal worden, deze hele
week worden alle klanten getrakteerd op
lekkere hapjes, is er een grabbelton voor
de kinderen en ook zijn er in de winkel 11
Golden Tickets verstopt. Wie deze vindt,
krijgt een waardebon van 10 euro en wie
het superticket vindt, krijgt zelfs een waardebon van 100 euro.
“We begonnen 10 jaar geleden niet in de
beste tijd”, vertelt Louw Tiemens, oprichter
en eigenaar van De WAAR. “Ik werkte daarvoor ook al in een kringloopwinkel maar
was daar vooral op managementniveau
werkzaam. Omdat ik liever ook gewoon op
de werkvloer, en dus met mijn team en onze
klanten werk, besloot ik zelf een kringloopwinkel te gaan openen.
Al met al duurde het nog 2 jaar voordat
alles geregeld was, het concept moest
uitgedacht worden, de financiering moest
geregeld worden en natuurlijk moest er ook
een pand gevonden worden. Economisch
gezien ging het nog helemaal niet zo lekker
in ons land dus al met al heeft het vrij lang
geduurd voordat alles rond was. Kwam nog
bij dat de participatiewet net zijn intrede

WATERLELIES EN WATERPLANTEN
BIJ KOUDENBURG!
Zie pagina 30!

deed en de gemeente ook nog wat moeite
had met de toepassing en uitvoering ervan.”
Uiteindelijk vonden Louw en zijn echtgenote een geschikt pand dat eigendom
van de heer Schippers was. Hij wilde de
populariteit van de meubelboulevard weer

vergroten en omdat hij al bekend was met
het fenomeen kringloopwinkel zag hij wel
iets in het concept van Louw.
Lees verder op pagina 7!
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Opslagruimte nodig? Boxes4Rent in Emmen heeft
de oplossing voor u!
Gaat u verhuizen of verbouwen, is uw zolder of schuur simpelweg te klein of bent u
opslagruimte nodig voor de inboedel van
een overleden familielid of voor de voorraad voor uw bedrijf? Aan de Dordsestraat
18 in Emmen verhuurt Boxes4Rent selfstorage boxen in verschillende afmetingen
en is er dus voor iedereen een passende
oplossing voor wat betreft het opslaan van
wat dan ook.
“Boxes4Rent is een self storage en verhuurt
units aan zowel particuliere als zakelijke
klanten”, vertelt Carolien Nolte. Samen met
haar man is ze eigenaresse van Boxes4Rent.
“Wij, mijn man Johan en ik, wonen en werken in Noord-Holland waar we ook nog een
bedrijf hebben dat gespecialiseerd is in de
verkoop en montage van entresolvloeren
(tussenvloeren) en selfstorage. Boxes4Rent
bestaat al sinds 2011, op 1 december 2020
hebben wij de selfstorage overgenomen
van mijn schoonvader en zijn partner. Het
is erg leuk om zowel de ontwikkeling als
de uitbreiding van een selfstorage te zien
en dat je de klanten van het andere bedrijf,
die dan bijvoorbeeld ook een selfstorage
willen starten of al hebben, kunt informeren doordat je zelf veel ervaring hebt in
het runnen van een selfstorage.” Aangezien
Carolien en haar echtgenoot in NoordHolland wonen is Ilona Bijleveld in Emmen
hun vaste hulp en kracht. Carolien:” Ilona
is onze “vrouw” ter plekke, zij is vanaf het
begin bij Boxes4Rent en met haar inzet en
hulp is de afstand van ruim 200 kilometer
prima te overbruggen.”
Zoals gezegd bestaat Boxes4Rent al sinds

2011 en is het aantal units sinds het allereerste begin verdubbelt. “We gaan dit jaar
nog ongeveer 150 nieuwe boxen realiseren. Deze moeten aan het einde van het
jaar klaar zijn”, vertelt Carolien. Het boeken
van een box is heel eenvoudig online te
regelen, op de website is in één oogopslag
te zien welke boxen nog beschikbaar zijn.
Heeft u geen idee hoe groot de opslag
moet zijn voor de hoeveelheid spullen die
u op wilt slaan? Maak dan gebruik van de
calculator, door deze in te vullen krijgt u
een advies en kunt u er zeker van zijn dat
de door u geboekte box nooit te klein of
veel te groot zal zijn. U kiest de unit en ver-

volgens vult u uw gegevens in en betaalt
u de 1e maand huur via Mollie. Vervolgens
krijgt u via de mail uw factuur, het contract,
de algemene bepalingen, de privacyverklaring en de huisregels. U krijgt toegang
tot uw box met uw mobiele telefoon en de
instructies voor de toegang ontvangt u per
sms. Boxes4Rent is 7 dagen per week van
6.00 uur tot 23.00 geopend.
U kunt de box huren zo lang u wilt en kunt
op ieder gewenst moment opzeggen. Huurt
u voor langere tijd, vanaf 3 maanden, dan
krijgt u korting. Hoe langer u huurt, hoe

hoger de korting en de hoogte ervan kunt
u zien als u op de knop “boek nu” op de
website klikt. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie over de mogelijkheden om uw
spullen veilig, droog en vorstbestendig op
te slaan? Neem dan even contact op, men
helpt u graag verder!
Boxes4Rent
Dordsestraat 18 | Emmen
Telefoon: 0591 - 76 72 78
E: info@boxes4rent.nl
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MijnOffiz in Klazienaveen bestaat 25 jaar!
columns werden dan ook goed gelezen.
Zoals gezegd vertrokken de 2 andere vennoten en vond TDG in 2015 aansluiting
bij het bedrijf Financiën in Privé van Peter
Juffer. Er vond een fusie plaats en toen
viel ook het besluit om de naam van het
kantoor te veranderen in MijnOffiz, inclusief een nieuw logo en nieuwe huisstijl.
Met de komst van Peter werd toen ook het
dienstenpakket uitgebreid met hulp en
advies bij echtscheiding. Bij een echtscheiding moeten er vaak enorm veel dingen
geregeld worden en is het voor beide partners belangrijk financiële zaken zo goed
mogelijk te bespreken en te regelen. Peter
heeft als financieel echtscheidingsadviseur
de juiste kennis en ervaring in huis om dit

Precies 25 jaar geleden opende Theo van der Molen, samen met 2 andere vennoten, de
deuren van TDG Hypotheek Advies aan de Langestraat 156a in Klazienaveen. In 2015,
toen de samenwerking met de andere 2 vennoten inmiddels ten einde was, ging Theo
samenwerken met Peter Juffer. De naam van het kantoor veranderde en samen gingen
ze verder onder de naam MijnOffiz.
“We hebben de afgelopen 25 jaar duizenden inwoners van Klazienaveen, Zwartemeer, Emmen en wijde omgeving mogen
helpen bij het afsluiten van hun hypotheken en verzekeringen en sinds de samenwerking met Peter ook bij echtscheiding en
het regelen van de financiën rondom een
scheiding”, vertelt Theo.

en haar omgeving blijkt uit het feit dat
men voetbalverenigingen FC Klazienaveen
en toen nog vv Zwartemeer steunt. “In de
jaren dat we onze oude naam nog droegen
was er zelfs het jaarlijkse TDG/Perspectief
toernooi op de velden van vv Zwartemeer”,
aldus Theo. “Dat was iedere keer weer een
groots succes.”

In 1997 werd het kantoor flink verbouwd
en na de opening heeft MijnOffiz zich direct
geprofileerd als een professioneel advieskantoor. Betrokkenheid bij Klazienaveen

Om beurten schreven de vennoten destijds
wekelijks een financiële column in de
krant ‘Perspectief’ en dit zorgde ook voor
veel naamsbekendheid én waardering, de

samen met beide partners, zonder tussenkomst van een advocaat, te regelen.
Theo: ”We merken, dat naast een enorme
aanwas van hypotheken en verzekeringen,
dat er steeds meer een beroep op ons
gedaan wordt bij echtscheiding. We zijn
de mensen graag van dienst op financieel
gebied en hopen nog jaren onze dienstverlening uit te mogen oefenen.”
MijnOffiz
Langestraat 156 A | Klazienaveen
Tel: 0591 – 39 07 77
www.mijnoffiz.nl
info@mijnoffiz.nl
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Feestelijke viering van het 10-jarig bestaan bij
Kringloopwinkel De WAAR in Emmen
24 mei 2012
Uiteindelijk opende de winkel op 24 mei 2012, in eerste
instantie werd alleen de benedenverdieping gebruikt maar
een maand later werd ook de bovenverdieping al in gebruik genomen. “Begonnen we met 2.000 m2 winkelvloer,
tegenwoordig is dat ruim 3.200 m2”, aldus Louw. “Het
waren 10 intensieve jaren maar ik ben trots op het feit dat
we dit jubileum nu kunnen vieren.” Wat Louw vooral zo
mooi vind aan de winkel is dat het een perfecte combi is
tussen iets kunnen doen voor je medemens en het milieu
en het feit dat de winkel toch ook commercieel is en iets
op moet leveren. “We zorgen voor werkgelegenheid en zijn
duurzaam bezig omdat we ervoor zorgen dat spullen hergebruikt worden en aan de andere kant levert het ook nog
eens inkomen voor mij en mijn team op”, verduidelijkt hij.
Net iets anders dan andere kringloopwinkels
Bij Kringloopwinkel De WAAR is werkelijk alles te vinden
wat je maar in huis zou kunnen tegenkomen of nodig
zou kunnen hebben. Van serviesgoed tot kleding en van
meubels tot woonaccessoires. Louw: “Maar we verkopen
niet alleen maar gebruikte spullen maar je zult bij ons ook
een nieuwe plastic emmer of andere artikelen tegen kunnen komen en daarin zijn we net iets anders dan andere
kringloopwinkels. Onze klanten kopen bij ons net zo gemakkelijk iets als bij de ‘gewone’ winkel in de winkelstraat.
Mensen kunnen bij ons overigens hun spullen brengen die
ze over hebben maar we halen bijvoorbeeld ook woningen
leeg als dat nodig is en koopt men iets bij ons dan kunnen
we het ook bezorgen als dat nodig is.”
Feestelijkheden
De feestelijkheden rond het 10-jarig bestaan van de winkel
duren nog deze hele week, tot aanstaande zaterdag en
donderdag is het Hemelvaartsdag. Ook dan is het feest en
is De WAAR geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Op de Facebook pagina word je overigens op de hoogte
gehouden van alle laatste nieuwtjes en wil je meer weten
over De WAAR dan vind je alle info op de website. Kom je
ook kringlopen? Je bent van harte welkom!

Kringloopwinkel De WAAR
Abel Tasmanstraat 23 | Emmen
Tel: 0591 - 63 38 67 | info@dewaar.nl
www.dewaar.nl
Facebook: facebook.com/dewaaremmen
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Met een barbecue van BBQ Time in Emmen is het
altijd BBQ time!
Was barbecueën vroeger iets dat je eigenlijk alleen in de zomermaanden deed, tegenwoordig doen we dat gewoon het hele jaar door, zelfs in de wintermaanden. BBQ Time
in Emmen is dé barbecuespecialist in de regio en heeft voor iedere barbecueliefhebber,
met een grote óf kleine portemonnee een goede barbecue en toebehoren.
“Mijn vader en ik begonnen 5 jaar geleden
vanuit een kleine schuur met BBQ Time.
We kwamen op het idee vanwege onze
eigen voorliefde voor het barbecueën
maar ook omdat een winkel als de onze er
gewoonweg nog niet was”, vertelt Matthijs
Lambers van BBQ Time. “We begonnen in
eerste instantie als webwinkel met een
klein assortiment en groeiden vanaf het
allereerste begin flink. Inmiddels hebben
we ruim 1700 producten in het assortiment
en groeit dat aantal nog steeds. Ook zijn
we voor de 2e keer verhuisd, we zitten nu
aan de James Cookstraat in Emmen met de
showroom terwijl onze voorraad zich sinds
kort aan de Nieuw-Amsterdamsestraat
bevindt.”
Barbecues zijn er in allerlei soorten en
maten en allen beschikken ze over hun
speciale eigenschappen. Zo bestaan er
niet alleen houtskool- en gasgestookte
barbecues maar kun je ook kiezen voor een
smoker of kamado barbecue. “We hebben
hele eenvoudige maar ook super luxe barbecues in het assortiment”, vertelt Matthijs.
“Er zijn zelfs barbecues die voorzien zijn
van ledverlichting en hologrammen en is
er zelfs een digitale barbecue op de markt.
Deze barbecue van het merk Masterbuilt
komt uit Amerika en wordt op houtskool
gestookt. Hij heeft een reservoir waarin je
de houtskool doet, je moet hem wel even
aansteken maar verder is hij helemaal di-

gitaal te bedienen. De ventilator zorgt voor
de regulatie van de temperatuur en door
de meegeleverde digitale thermometer in
je app af te lezen kun je zien of het vlees
gaar is.”
Nadeel van het barbecueën op houtskool
kan zijn dat je wat moeite hebt om de temperatuur van de barbecue te regelen, en
volgens Matthijs kan het dan helpen om het
houtskool iets meer naar 1 kant te verplaatsen zodat je het vlees of je gerecht daar
kunt plaatsen. Er wordt dan niet direct boven de hittebron gegrilld. Een gasbarbecue
is dan weer wat gemakkelijker te bedienen
want hierbij kun je de brander gewoonweg
lager zetten of zelfs helemaal uitdoen. Gasbarbecues zijn leverbaar in allerlei afmetingen en met 1 of meerdere branders. Kook
je op een smoker dan zul je voornamelijk
houtskool of hout gebruiken. De echte
rooksmaak creëer je met chunks of snippers van bijvoorbeeld een fruitboom soort.
“In een smoker loopt de temperatuur vaak
niet hoger op dan ongeveer 130 graden,
het gerecht gaart op een lage temperatuur
en het voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat
je vlees ontzettend mals en sappig blijft”,
aldus Matthijs. Tot slot zijn er ook nog de
kamado barbecues, deze zijn gemaakt van
keramiek en hebben als grootste voordeel
dat ze lang warm blijven. En ook bij deze
modellen is het zo dat het vlees dat men
erop bereidt mals en sappig blijft.

Matthijs: “Bovendien volstaat een handjevol houtskool al om op te kunnen grillen
en is hij dus ook nog zuinig in gebruik voor
wat betreft je houtskool.”
Merken die je bij BBQ Time tegen zult
komen zijn onder andere Rösle, Lodge Cast
iron, Blues Hog, IQ Grill, Joe’s barbecues
Smokers, Kamado Joe, Mustang, Thermanpen, The Windmill, El Fuego, Masterbuilt,
Enders en Napoleon en nu zijn er ook de
pizza ovens van Ooni. Deze hip uitziende
pizza ovens zijn klein en handzaam en in
een tas of hoes gemakkelijk mee te nemen
naar de camping of picknick in het bos. Is
de oven op temperatuur dan is je pizza
al na 60 seconden klaar. De Ooni ovens
kunnen op pellets worden gestookt, op
houtskool maar ook op gas of een combi
ervan. Tot slot levert BBQ Time ook een
groot assortiment barbecue accessoires en
benodigdheden zoals rookhout, rubs en
kruiden en sauzen. “Rookhout is er zelfs in
verschillende geuren en smaken zoals Jack
Daniels, peer of appel en ook hebben we

bakken en tubes waarin je het rookhout op
je barbecue kunt zetten”, legt Matthijs uit.
“Voor wat betreft rubs en sauzen gaat het
om producten die we vanuit het buitenland
importeren, vaak uit Amerika, hét barbecueland bij uitstek. Ze zijn hier in Nederland
dus niet overal verkrijgbaar.”
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de inrichting van de showroom aan de
James Cookstraat in Emmen, deze moet zo
rond het einde van deze maand helemaal
klaar zijn. “Tijdens Pinksteren houden we
dan een demodag waarop we natuurlijk
ook de barbecue aansteken, voor de exacte
details moet men onze Facebook pagina
even in de gaten houden”, zegt Matthijs tot
besluit.
BBQ Time
James Cookstraat 31 | Emmen
Tel: 085 - 049 47 27 | www.bbqtime.nl
facebook: bbqtime
E-mail: info@bbqtime.nl
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Een mooie en goed onderhouden tuin is ook voor u
binnen handbereik dankzij van Tuijl Tuinmachines
in Emmen
Door Miranda Wolters
Houdt u er ook zo van om in uw vrije tijd heerlijk in de tuin te kunnen zitten en te genieten van het feit dat uw grasmat er prachtig strak en groen uitziet? Dankzij de tuinmachines, beregening en robotmaaiers van van Tuijl Tuinmachines ligt dat ook voor u binnen
handbereik, zonder dat u daar uren van keihard voor hoeft te werken in die tuin. Jan
Willem en Marleen van Tuijl kwamen 9 jaar geleden naar Emmen voor de overname van
een bedrijf in tuinmachines en veranderden de naam in van Tuijl Tuinmachines. Jan Willem heeft met zijn 35 jaar ervaring in de branche ontzettend veel kennis in huis en weet
dus precies wat er nodig is voor een mooi resultaat.
Robotmaaiers
“Een mooie groene en strakke grasmat
hangt samen met regelmatig en goed
maaien van het gras”, aldus Jan Willem
van Tuijl, eigenaar van Tuijl Tuinmachines.
“En daarmee dus ook met een goed advies
voor wat betreft welke maaier men het
beste kan gebruiken.” Steeds meer mensen
kiezen tegenwoordig voor een robotmaaier,
deze zijn al een aantal jaren op de markt
maar hebben de laatste jaren nog eens een
flinke ontwikkeling doorgemaakt. “Robotmaaiers zijn voor zowel hele kleine als hele
grote tuinen geschikt”, vertelt Jan Willem,
“en er is voor iedere tuin een passend
model te vinden. Er zijn hele eenvoudige
modellen maar ook hele uitgebreide en
deze beschikken dan bijvoorbeeld over
gps waarmee ze alle obstakels die zich in
de tuin bevinden omzeilen. Een eenvoudig
model heeft dit niet, er wordt een lijntje
rond de tuin aangelegd zodat hij daarbinnen blijft en als je hem laat rijden zal hij
blijven rijden tot de batterij leeg is. Dan
rijdt hij zelf terug naar zijn oplaadstation
om weer op te laden. De wat uitgebreidere

modellen kun je vaak ook bedienen met
een app op je telefoon, hij kan dan rijden
volgens een programma dat je instelt maar
je kunt hem ook handmatig via de app
opdracht geven om te gaan rijden. Voor het
mooiste resultaat is het dagelijks maaien
met de robotmaaier gedurende het seizoen
aan te raden.” Groot voordeel van het
maaien met een robotmaaier is volgens Jan
Willem dat het een supermooie grasmat
oplevert. “Mits men een model aanschaft
dat bij de tuin past. Een maaier moet
eigenlijk over iets meer capaciteit beschikken dan de tuin groot is”, zegt hij hierover.
Zijn echtgenote Marleen vult aan: “Koopt
men een maaier met te weinig capaciteit
of een maaier die niet past bij de tuin dan
zal men uiteindelijk niet tevreden zijn met
het resultaat. We komen na een bezoek
van de klant aan onze showroom overigens
altijd eerst nog langs om de tuin te bekijken zodat we een zo goed mogelijk advies
kunnen geven. Een robotmaaier is super
fijn voor iedereen die een hekel heeft aan
grasmaaien, mensen die weinig tijd hebben
en zeker ook voor ouderen.”

Verhuisd naar de Handelsweg in Emmen
Kortgeleden verhuisde van Tuijl Tuinmachines van de Jules Verneweg naar de
Handelsweg in Emmen. Jan Willem: “Ook
hier hebben we weer een showroom voor
de verkoop en een werkplaats voor het
onderhoud en de reparaties dus feitelijk
is er niets veranderd binnen ons bedrijf,
men kan bij ons nog altijd terecht voor
alle tuinmachines zoals zitmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, bladblazers en ook
voor beregeningsinstallaties voor de tuin,
van handmatig tot computergestuurd. Een
beregeningsinstallatie in combinatie met
een robotmaaier is trouwens ook iets dat
we steeds meer verkopen, op deze manier
heeft men vrijwel helemaal geen omkijken
meer naar de tuin.” Merken die u bij van
Tuijl Tuinmachines zult tegenkomen zijn
onder andere Stihl, Torro, Honda Gardena
en Stiga.

Overname van Jan Wever in
Nieuw-Dordrecht
Waren Jan Willem en Marleen redelijk druk
met de verhuizing naar de Handelsweg in
Emmen, in tussentijd namen ze ook nog het
bedrijf van Jan Wever aan de Vastenow in
Nieuw-Dordrecht over. Jan Willem: “Voorlopig is het bedrijf daar nog geopend maar
zal Jan veel mensen al doorverwijzen naar
de Handelsweg. We zijn hier trouwens nog
steeds aan het uitpakken want het werd in
het voorjaar al zo vroeg druk in het bedrijf
dat we nog steeds niet alles hebben kunnen uitpakken.” U bent van harte welkom
aan de Handelsweg 15 in Emmen!
Van Tuijl Tuinmachines
Handelsweg 15 | Emmen
Telefoon.: 0591 - 82 02 50
www.vantuijl-tuinmachines.nl
info@vantuijl-tuinmachines.nl
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Of je nu je eerste of volgende woning koopt of je
hypotheek wilt oversluiten, De Hypotheker in
Emmen, Klazienaveen of Coevorden helpt je verder
Door Miranda Wolters
Een goed en betrouwbaar advies voorafgaand aan het kopen van een huis of het oversluiten van je hypotheek is enorm belangrijk, zeker nu de woningmarkt nog altijd wat
‘overspannen’ is en de rentes op hypotheken de afgelopen tijd een stijging lieten zien.
De Hypotheker helpt je verder en belooft je altijd de beste deal en het meest eerlijke
advies te geven.
Henk de Boer is directeur van de vestigingen in Emmen, Klazienaveen en Coevorden
en zegt hierover: “Het is belangrijker dan
ooit om, voordat je een bod op een woning
uit gaat brengen, goed na te gaan hoeveel
je precies kunt lenen en tot hoever je dus
kunt gaan met je bod. Er is nog altijd te
weinig aanbod qua koopwoningen en dus
wordt er in de meeste gevallen nog steeds
flink overboden. Gaat de rente net weer
wat omhoog op het moment dat je een bod
uit wilt brengen dan zou het best kunnen
zijn dat je juist vanaf dat moment minder
kunt lenen. Ga dus van tevoren goed na
wat je mogelijkheden zijn.” De Hypotheker
vergelijkt voor het beste hypotheekaanbod
de hypotheken en voorwaarden van meer
dan 40 aanbieders en houdt voor de beste
deal ook rekening met eventueel veranderende levensomstandigheden. Deze moet
in het geval van overlijden, werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid ook nog altijd bij
je passen, het moet natuurlijk niet zo zijn
dat de woning in zo’n geval verkocht moet
worden omdat het financieel niet meer op
te brengen is?
Ondanks het feit dat de rente op hypotheken de afgelopen tijd gestegen is kan het

nog altijd zo zijn dat oversluiten van de
hypotheek de moeite waard is. “Maar dat
geldt niet per definitie voor iedereen en
daarom is het ook hierbij belangrijk om je
goed voor te laten lichten door je hypotheekadviseur”, aldus Henk. “Maak samen
een goede vergelijking, alleen dan kun je er
zeker van zijn dat je er financieel voordeel
uithaalt.” Overigens kun je een hypotheek
ook gebruiken om een verbouwing mee te
financieren of je woning te verduurzamen.
Verduurzamen doe je dan bijvoorbeeld
door zonnepanelen aan te schaffen in combinatie met een warmtepomp. Mocht je niet
over voldoende middelen beschikken om
de aanschaf mee te financieren dan mag je
hiervoor tegenwoordig tot 106% van de
waarde van je woning lenen.
Ben je van plan een woning te gaan kopen
of wil je je huidige woning gaan verbouwen
en/of verduurzamen? Een bezoek aan De
Hypotheker helpt je verder, van hen krijg je
zwart op wit tot welk bedrag je kunt lenen
en tegen welk tarief. Een eerste gesprek op
de vestiging is altijd vrijblijvend en eventueel wordt er daarna samen een analyse
van de situatie op dat moment gemaakt. Uit
die analyse rolt vervolgens een profiel met

een bijbehorend advies. “De Hypotheker
hanteert voor haar dienstverlening duidelijke tarieven die vooraf besproken zullen
worden zodat er achteraf nooit verassingen
zullen zijn”, aldus Henk. Een hypotheek is
en blijft voor iedereen verschillend en het
gaat daarom altijd om maatwerk, waarom

zou je hiervoor dan niet naar de meest
betrouwbare hypotheekadviseur gaan?
Een afspraak maken kan eenvoudig online
op www.hypotheker.nl maar bellen naar
de vestiging van jouw keuze kan natuurlijk
ook.

De Hypotheker
Marktplein 152		
Langestraat 504		
Sallandsestraat 108
Emmen			Klazienaveen		Coevorden
Tel: 0591 – 64 08 00
Tel: 0591 – 70 88 88
Tel: 0524 - 51 88 33
www.hypotheker.nl
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Met het Goed Geregeld
Boekje wordt het een
beetje makkelijker

Het Goed Geregeld Boekje bestellen kan via
www.nabestaandenkantoor.nl
In gesprek gaan over later. We kunnen het niet voor ons
uit blijven schuiven. Het onderwerp 'dood' krijgt in de media steeds meer aandacht, het er over hebben blijkt nog
steeds heel moeilijk voor veel mensen. Terwijl dit zo helpend kan zijn voor degene die een verlies geleden heeft,
of voor iemand die wil praten over zijn eigen levenseinde.
Het NabestaandenKantoor heeft het Goed Geregeld
Boekje gemaakt met als doel om levenseinde gesprekken
makkelijker te maken én om belangrijke informatie en
wensen vast te leggen. In het boekje staan tips en wordt
uitleg gegeven over zaken
die direct na het overlijden
geregeld moeten worden.
Voor nabestaanden/executeur
is het boekje een houvast om
alle zaken af te wikkelen in de
lijn van uw wensen. Het voorkomt spanningen en maakt
het afhandelen van praktische
zaken eenvoudiger.
Het verlies van een dierbare
grijpt enorm in op iemands
leven. Op het moment dat
het nabestaanden veelal aan
energie en scherpte ontbreekt
om zaken te regelen kan het
NabestaandenKantoor desgewenst het afhandelen van de
nalatenschap voor u verzorgen.
We werken met het speciaal
ontwikkelde softwarepakket i-executeur waardoor we
systematisch en correct een
nalatenschap volledig kunnen
afhandelen. Dankzij heldere
rapportages hebben de erfgenamen altijd een compleet inzicht. Alle betrokkenen blijven
continu op de hoogte van de
voortgang. Daarnaast is er altijd
ruimte om uw verhaal te doen.
We hebben een luisterend oor.
Nabestaanden krijgen pas rust
en ruimte om echt te rouwen
als de nalatenschap volledig is
afgehandeld.
Bel gerust!
Janneke
Tel. 06-51314380
info@nabestaandenkantoor.nl
Maalsteen 32
9531 PD Borger

Colofon
UITGAVE VAN:

UITGEVERIJ OLYMPIA
0599 61 33 36

UITGEVER:

MARC ZEGERIUS
06 50 64 78 39

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

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 juni 2022!

22

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

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

23

24

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

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

25

Schade aan uw auto? Vader en zoon Eisinga van
Autoschade Eisinga in Emmer-Compascuum
repareren het vakkundig voor u
Door Miranda Wolters
Kwaliteit in herstelwerk en een juiste afhandeling van de schade met je verzekeringsmaatschappij, dat is waar Autoschade
Eisinga in Emmer-Compascuum voor staat.
Omdat autoschade, hoe groot of klein ook,
al vervelend genoeg is. Bert Eisinga begon
25 jaar geleden als zelfstandig ondernemer en sinds 1 mei j.l is zijn zoon Bob
medevennoot geworden, iets waar Bert
erg trots op is.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bert
Eisinga heeft in de loop der jaren ontelbaar veel autoschades tot volle tevredenheid van zijn klanten gerepareerd en dat
heeft ervoor gezorgd dat er ook een grote
klantenkring is opgebouwd. “Is men tevreden dan wordt dat doorverteld en komen
familieleden, buren en kennissen ook weer
bij ons terecht als ze onverhoopt een keer
schade rijden”, vertelt hij. “herstelwerkzaamheden moeten gewoon goed en netjes
worden uitgevoerd en bij ons krijgt men
daarnaast ook nog eens garantie op dat
herstelwerk. Daar zetten we ons voor in en
die mond tot mond reclame is simpelweg
de beste reclame.”
Sinds 1 mei j.l. is zoon Bob medevennoot
geworden, hij heeft zijn opleiding tot
schadehersteller afgerond en Bert is blij
met deze mooie samenwerking. “Zelf heb
ik al 40 jaar ervaring in de schadeherstel,
waarvan de laatste 25 jaar als zelfstandige”,

vertelt hij. “We zijn overigens zeker niet
de duurste schadehersteller in de regio,
onze prijs-kwaliteitsverhouding is daarmee
uitstekend te noemen.” Autoschade Eisinga
verricht herstelwerkzaamheden aan alle
merken auto’s en lichte bedrijfswagens.
Autoschade Eisinga heeft geen contracten
met verzekeraars en een groot voordeel
hiervan is dat men het eigen risico dat de
verzekeringsmaatschappij jou berekent

in mindering brengt op de factuur van het
herstel. Daarnaast handelt hij ook de administratie met de verzekeringsmaatschappij
af want schade aan je auto is immers al vervelend genoeg en dan is het fijn als iemand
anders die rompslomp voor zijn rekening
neemt. Bert: “We beschikken daarnaast ook
over 2 mooie leenauto’s waar onze klanten
tijdens de reparatiewerkzaamheden gebruik van kunnen maken dus vervangend
vervoer is ook geen probleem en ook is

er nog haal- en brengservice waar men
gebruik van kan maken.”
Autoschade Eisinga
Hoofdkanaal Westzijde 68
Emmer-Compascuum
Tel: 0591 - 35 10 00 / 06 - 52 11 16 82
Openingstijden ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur
www.autoschadeeisinga.nl
info@autoschadeeisinga.nl
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Beleef de Hunebed Highway met de Hunebed
Highway Express!
in Erica, het Boomkroonpad
in Drouwen, het
Smalspoormuseum in Erica, het
natuurgebied met schaapskooi
het Bargerveen, Aqua Mundo
in de Huttenheugte in Dalen
en Wildlands in Emmen (
met een avondwandeling,
na sluitingstijd, achter de
schermen).

Door Miranda Wolters
In 2018 werd de N34 tussen Zuidlaren en Coevorden omgedoopt tot Hunebed Highway
en veel toeristen hebben dit gedeelte van Drenthe langs de route al bezocht. Van de
53 hunebedden in Drenthe liggen er 47 langs de Hunebed Highway en daarmee doet
de highway dan ook niet onder voor de historische Route 66 in Amerika. Maar behalve
hunebedden is er nog veel meer te beleven langs de route en daarom rijdt de Hunebed
Highway Express sinds 2 mei iedere dag langs de route om toeristen al het andere dat
Drenthe te bieden heeft ook te laten zien.
De Hunebed Highway Express is een
mooie samenwerking tussen ondernemers
uit de regio en de fel gekleurde oldtimer
rijdt sinds maandag 2 mei tot en met 31
oktober elke dag naar het Attractiepark

Drouwenerzand en op vaste dagelijkse
tijden naar de andere belevingen; het
Hunebedcentrum in Borger, het Veenpark
in Barger-Compascuum, de stadsboerderij ’t
Nijhoff in Emmen, Aspergeboerderij Sandur

Henk Klaver van Ideeboys
uit Emmen is initiatiefnemer
van de Express, een originele
Amerikaanse schoolbus
uit 1995, en zegt hierover:
“We zijn blij met de nauwe
samenwerking tussen de
ondernemers en overheden. De gemeenten
Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en
het Recreatieschap Drenthe zeiden direct
“wij doen mee”. De Hunebed Highway
Express kent zes halte-, c.q. opstapplaatsen;
Huttenheugte in Dalen, Van der Valk hotel
Emmen in Emmen, Parc Sandur in Emmen,
hotel de Oringermarke in Odoorn, Landal
Land van Bartje in Ees en bungalowpark/
camping/hotel Drouwenerzand in Drouwen.
Voor de kinderen (t/m groep 8 van de
basisschool) die meerijden hebben we
een mooie kleurwedstrijd.” De prijs die
u betaalt voor de Hunebed Highway
Express hangt af van de belevenis die
u wilt gaan beleven en deze prijzen
zijn allemaal terug te vinden op www.
hunebedhighwayexpress.nl.
De oude Amerikaanse schoolbus heeft
als doel om gasten, toeristen maar ook de

eigen inwoners in het Hunebed Highway
gebied (N34) mooie belevenissen aan
te bieden. Hunebed Highway is een
bestemming geworden in Nederland en
natuurlijk zijn ook Duitse gasten en gasten
uit andere landen van harte welkom.
Henk: “Natuurlijk is het ook mogelijk om
de Hunebed Highway Express als groep
te boeken, tot een groepsgrootte van
maximaal 42 personen in verband met
het beschikbare aantal zitplaatsen in de
bus. Leuk voor een familieactiviteit of
personeelsuitje.”
Gasten kunnen de elf belevingen
Hunebed Highway boeken via
www.hunebedhighwayexpress.nl
Voor meer info kunt u contact opnemen
met: Henk Klaver, 06 53 131 581,
info@ideeboys.nl

