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AGA: in alles een (h)echt familiebedrijf
Familiebedrijven. Ze zijn er gelukkig nog. Mooi voorbeeld is
wel AGA in Klazienaveen. ‘Mijn moeder is dit bedrijf in 1979
al begonnen. Ze werkt hier net als mijn vader nu nog steeds
en daar zijn we heel trots op. Naast mijn vrouw Regina zijn
ook mijn zus Monique en mijn neefje Mike onderdeel van ons
mooie team. De montage wordt verzorgd door Montagebedrijf Ploeg van mijn zwager Paul. Zijn zoon Wesley is daar inmiddels ook werkzaam, dus dat is ook al een familiebedrijf’,
vertelt Patrick Houthuijzen. ‘Soms zeg ik wel eens dat we
niet verder kunnen groeien. De familie is namelijk op, haha.
Ik zie en ervaar eigenlijk alleen maar de voordelen van het
runnen van een familiebedrijf’, laat Houthuijzen weten.
Goede naam in heel Nederland
AGA dus. Een ambachtelijk bedrijf dat in
heel het land eigenlijk geen nadere introductie meer behoeft. Het staat wijd en zijd
bekend om de mooie en kwalitatief goede
gordijnen, binnenzonwering en zeker ook
vloeren. Behalve om de kwaliteit, staat AGA
vooral bekend als een bedrijf waar service
nog met een hoofdletter geschreven wordt.
Precies dat maakt ook het verschil. ‘We hebben een goede naam in heel het land. Volgende week gaan we inmeten in Haarlem,
Amsterdam, Scheveningen en Waalwijk.
Natuurlijk zijn we daar trots op. Het zegt
iets over de kwaliteit die we leveren en de
service die we bieden. Hetzelfde geldt als ik
zie dat klanten na verloop van tijd wederom
bij ons aankloppen als ze nieuwe gordijnen
willen. Het is elke keer weer een soort van
waardering, het zegt vooral dat we goed
werk leveren.’
Atelier
Houthuijzen is een nuchtere, hardwerkende
ondernemer en dat geldt zeker ook voor
MAAK SAMEN MET KOUDENBURG
UW TUIN/BORDER PLAN!

Zie pagina 29!

zijn familie. ‘Werktijden? Ik betrapte me er
zelf laatst op dat ik tegen mijn vrouw zei dat
we mooi op tijd klaar waren. Het was toen
al 22.00 uur geweest. We weten ondertussen niet beter en ook dat zit echt in de
familie. Mooi voorbeeld is wel mijn moeder.
Zij woont naast het bedrijf. Bewust, want
zo kan ze ’s avonds en in het weekend nog
even wat doen in het atelier.’
Gordijnen van AGA lijken altijd mooier te
hangen
Opvallend; de gordijnen van AGA lijken
altijd mooier te hangen dan welke andere
gordijn dan ook. AGA staat voor maatwerk.
Alles wordt gemaakt in het eigen atelier en
bovendien streeft AGA elke dag opnieuw
naar perfectie.

De klant is er koning. ‘Iedereen maakt foutjes, wij ook. Wij lossen problemen echter
altijd meteen op. Ook dat wordt zeer gewaardeerd door onze klanten.’ AGA verzorgt
ook de confectie voor studentenhuizen en
hotels in heel Nederland. En dat al jarenlang, naar volle tevredenheid. ‘Daarnaast
hebben we jaren geleden ook de omslag
gemaakt naar de particuliere markt. Dat is
een goede zet geweest. Omdat we al zo
lang actief zijn, weten mensen ondertussen
precies wat ze aan ons hebben. We streven
naar 100 procent klanttevredenheid, dat is
voor ons echt ontzettend belangrijk’, zegt
Houthuijzen.
Lees verder op pagina 5.
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Autoschade Eisinga verhuist naar de Nulweg
in Ter Apel
Door Miranda Wolters
“Soms komen er ineens mooie kansen op
je pad en de mogelijkheid om ons bedrijf
aan de Nulweg in Ter Apel voort te zetten
is daar één van”, vertelt Bert Eisinga over
de verhuizing van Emmer-Compascuum
naar Ter Apel.
De afgelopen jaren was Autoschade Eisinga
te vinden aan het Hoofdkanaal in EmmerCompascuum. “Ons oude pand beviel in
principe prima”, aldus Bert, “maar toen we
de mogelijkheid kregen om het pand van
Wolbers Schadeherstel in Ter Apel over te
nemen hoefden we daar niet lang over na
te denken. Allereerst is het pand en dus
ook de werkplaats een stuk groter en die
ruimte wilden Bob en ik graag.” Zoon Bob is
sinds mei dit jaar medevennoot geworden
en na deze mooie ontwikkeling binnen het
bedrijf is de verhuizing volgens Bert een
mooie volgende stap naar de toekomst.
Autoschade Eisinga verricht herstelwerkzaamheden aan alle merken auto’s en lichte
bedrijfswagens. Bert heeft al meer dan 40
jaar ervaring in de schadeherstel en samen
met Bob heeft hij inmiddels een behoorlijke klantenkring opgebouwd. “Allemaal
dankzij het feit dat we ons werk gewoon
goed en netjes doen en ook nog eens tegen
een goede prijs en mét garantie. Hierdoor
komen klanten bij ons terug en vertellen
ze hun goede ervaring met ons ook door
aan familie en kennissen en die mond tot
mond reclame is nu eenmaal de beste
reclame”, legt Bert uit. Autoschade Eisinga
handelt ook de administratie voor je af en
denkt met je mee over de beste oplossing

voor wat betreft je eigen risico. Juist omdat
schade aan je auto al vervelend genoeg
is en dan is het fijn als iemand anders die
rompslomp voor zijn rekening neemt. Daarnaast Wordt je auto gerepareerd en ben je
toch een auto of vervoer nodig? Dan staat
er eventueel een leenauto voor je klaar en
kun je als je dat wilt ook gebruik maken van
de haal- en brengservice die men biedt.

Bert: “De afgelopen weken waren hectisch
en druk, de verhuizing was best een klus
maar we zijn blij dan nu eindelijk helemaal
‘in bedrijf’ te zijn hier aan de Nulweg. De
afstand tussen Ter Apel en Emmer-Compascuum is niet zo heel erg groot dus we
verwachten dat iedereen die ons nodig is
ons nog steeds zal weten te vinden, we

kijken uit naar de toekomst en zijn er ook
echt klaar voor!”
Autoschade Eisinga
Nulweg 23
Ter Apel
www.autoschadeeisinga.nl  
info@autoschadeeisinga.nl
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AGA: in alles een (h)echt familiebedrijf
de mooie en kwalitatief goede gordijnen,
binnenzonwering en zeker ook vloeren. Behalve om de kwaliteit, staat AGA vooral bekend als een bedrijf waar service nog met
een hoofdletter geschreven wordt. Precies
dat maakt ook het verschil. ‘We hebben
een goede naam in heel het land. Volgende
week gaan we inmeten in Haarlem, Amsterdam, Scheveningen en Waalwijk. Natuurlijk
zijn we daar trots op. Het zegt iets over de
kwaliteit die we leveren en de service die
we bieden. Hetzelfde geldt als ik zie dat
klanten na verloop van tijd wederom bij
ons aankloppen als ze nieuwe gordijnen
willen. Het is elke keer weer een soort van
waardering, het zegt vooral dat we goed
werk leveren.’
Familiebedrijven. Ze zijn er gelukkig nog. Mooi voorbeeld is wel AGA in Klazienaveen.
‘Mijn moeder is dit bedrijf in 1979 al begonnen. Ze werkt hier net als mijn vader nu nog
steeds en daar zijn we heel trots op. Naast mijn vrouw Regina zijn ook mijn zus Monique
en mijn neefje Mike onderdeel van ons mooie team. De montage wordt verzorgd door
Montagebedrijf Ploeg van mijn zwager Paul. Zijn zoon Wesley is daar inmiddels ook
werkzaam, dus dat is ook al een familiebedrijf’, vertelt Patrick Houthuijzen. ‘Soms zeg
ik wel eens dat we niet verder kunnen groeien. De familie is namelijk op, haha. Ik zie en
ervaar eigenlijk alleen maar de voordelen van het runnen van een familiebedrijf’, laat
Houthuijzen weten.
Goede naam in heel Nederland
AGA dus. Een ambachtelijk bedrijf
dat in heel het land eigenlijk

geen nadere introductie meer behoeft. Het
staat wijd en
zijd bekend om

Atelier
Houthuijzen is een nuchtere, hardwerkende
ondernemer en dat geldt zeker ook voor
zijn familie. ‘Werktijden? Ik betrapte me
er zelf laatst op dat ik tegen mijn vrouw
zei dat we mooi op tijd klaar waren. Het
was toen al 22.00 uur geweest. We weten
ondertussen niet beter en ook dat zit echt
in de familie. Mooi voorbeeld is wel mijn
moeder. Zij woont naast het bedrijf. Bewust,
want zo kan ze ’s avonds en in het weekend
nog even wat doen in het atelier.’
Gordijnen van AGA lijken altijd mooier te
hangen
Opvallend; de gordijnen van AGA lijken
altijd mooier te hangen dan welke andere
gordijn dan ook. AGA staat voor maatwerk.
Alles wordt gemaakt in het eigen atelier
en bovendien streeft AGA elke dag opnieuw naar perfectie. De klant is er koning.
‘Iedereen maakt foutjes, wij ook. Wij lossen
problemen echter altijd meteen op. Ook
dat wordt zeer gewaardeerd door onze

klanten.’ AGA verzorgt ook de confectie
voor studentenhuizen en hotels in heel
Nederland. En dat al jarenlang, naar volle
tevredenheid. ‘Daarnaast hebben we jaren
geleden ook de omslag gemaakt naar de
particuliere markt. Dat is een goede zet
geweest. Omdat we al zo lang actief zijn,
weten mensen ondertussen precies wat
ze aan ons hebben. We streven naar 100
procent klanttevredenheid, dat is voor ons
echt ontzettend belangrijk’, zegt Houthuijzen.
Zakelijke en particuliere markt
AGA is er voor iedereen. Voor hotels en studentenhuizen. En dus voor de particulier,
ook die met een wat kleinere beurs. ‘Ik wil
helemaal niet zeggen dat wij het allemaal
geweldig doen hier, of beter dan onze collega’s. Wat wél zo is, is dat we ons succes
vooral te danken hebben aan mond-totmondreclame. Tevreden klanten zijn onze
beste ambassadeurs gebleken de afgelopen jaren.’ AGA levert niet alleen de beste
gordijnen, binnenzonwering en vloeren, het
staat ook voor een perfecte montage. ‘We
leveren dus het totaalpakket en leveren bovendien altijd maatwerk. Regina gaat altijd
inmeten bij onze particuliere klanten. De
grote projecten doen we met z’n tweetjes.
We gaan er samen op uit en combineren zo
het nuttige met het aangename. En zo spreken we elkaar ook nog eens, haha. Want
hoewel we hier dus elke dag in hetzelfde
gebouw werken, zijn er dagen dat we elkaar
hier niet echt spreken’, besluit Houthuijzen.
AGA is gevestigd aan de Koriander 15 in
Klazienaveen. Het bedrijf is telefonisch
bereikbaar via 0591-312231. Zie ook de
website www.aga.nu.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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23 redenen om naar CarXpert ABS in
Barger Compascuum te gaan

Door Miranda Wolters
CarXpert ABS in Barger Compascuum is een universeel garagebedrijf met een uitgebreid aanbod van diensten en specialiteiten. Hieronder daarom niet een lijstje met
maar 10 redenen om voor CarXpert ABS te kiezen als het gaat om mobiliteit, het zijn er
maar liefst 23 geworden!
- Bij CarXpert ABS bent u als klant geen
nummer, er is altijd eerst tijd voor koffie
en een praatje.
- Men focust zich niet op 1 bepaald
automerk maar u kunt er terecht voor de
aanschaf of lease van welk merk dan ook.
Dat geldt ook voor de inruil van uw oude
auto.
- Heeft uw auto, bedrijfswagen, scooter,
camper, aanhangwagen of caravan
onderhoud nodig? Ook dan bent u bij
CarXpert ABS aan het juiste adres.
- U kunt er rekenen op gespecialiseerde
turbo service
- Last van een storing? Deze kan snel
opgespoord worden zodat het probleem
na de diagnose snel opgelost kan
worden.
- Roetfilter vuil of verstopt? Laat deze
professioneel reinigen

- Op zoek naar een nieuwe auto of wilt u
uw auto verkopen? CarXpert ABS is er
ook voor aan- en verkoopadvies.
- Reparatie van zowel benzine-,
diesel, - elektrisch- en hybride
aangedreven voertuigen
- Voor de zakelijke rijder neemt CarXpert
ABS het parkbeheer op zich en regelt ook
eventuele aanpassingen van
bedrijfswagens
- Uw auto of ander vervoersmiddel
professioneel laten reinigen? CarXpert
ABS zorgt dat deze er van binnen en
buiten weer piekfijn uitziet.
- CarXpert ABS is een door de RDW erkend
garagebedrijf voor wat betreft de
Apk-keuring van uw voertuig
- Gaat uw auto naar het buitenland?
CarXpert ABS is daarvoor ook een door
de RDW erkende exportvestiging.

- Het garagebedrijf biedt de mogelijkheid
om het vak op de werkvloer te leren en is
erkend leerbedrijf.
- Airco stuk of niet koud genoeg? CarXpert
ABS is een erkend Stek airco service en
reparatie adres.
- Schade aan uw auto of een sterretje of
scheur in de autoruit? CarXpert ABS
herstelt de schade zoals het hoort en
regelt ook de nieuwe autoruit voor u, de
afhandeling met de verzekering
inbegrepen.
- De werkplaats is ook de plek waar zowel
jong- als oldtimers gerestaureerd worden
- Zoals eerder gezegd staat de koffie er
altijd klaar maar is het personeel ook nog
eens erg vriendelijk en gezellig.
- U betaalt nooit de hoogste prijs voor een
reparatie, eventueel worden er gebruikte
onderdelen gebruikt en dat maakt de
reparatie ook nog eens duurzaam.
- CarXpert ABS biedt technische dagbesteding in samenwerking met ZWAT.
- De monteurs volgen jaarlijkse trainingen
en bijscholingen zodat uw voertuig veilig
op de weg kan blijven.

- Staat u met pech langs de kant van de
weg? Door heel Europa heeft CarXpert
mobilityservice vestigingen die dag en
nacht voor je klaarstaan.
- Het garagebedrijf is gevestigd langs een
doorgaande vaarroute en biedt zelfs voor
boten allerlei services.
- Men is enige tijd geleden al
begonnen met allerlei duurzame
aanpassingen aan het pand, zo is er al
ledverlichting en isolatie aangebracht,
gaan deuren dicht als het buiten koud is
en zal er nooit onnodig energie verbruikt
worden dankzij ingestelde tijdklokken.
Kortom, er zijn niet 10 maar zelfs 23 redenen om voor CarXpert ABS te kiezen als het
gaat om uw mobiliteit, kom langs of maak
heel eenvoudig vandaag nog uw afspraak
via de website!
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger Compascuum
Tel: 0591-349535
www.carxpert-abs.nl
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De Koning Interieur in Sleen: Ook hét adres voor
woonaccessoires en woondecoratie!
De Koning Interieur is al jaren een maatwerk interieurbouwbedrijf dat wereldwijd actief is. Een van de best
bewaarde geheimen van Sleen is echter de woonwinkel
van De Koning Interieur. De prachtige woonwinkel is er al
vanaf 2022, maar kreeg meteen te maken met een lockdown als gevolg van corona. Behalve dat De Koning Interieur uiteraard hét adres blijft op het gebied van maatwerk
interieurbouw voor zowel de zakelijke als de particuliere
markt, wil het ook de woonwinkel verder uitbreiden.
‘Mensen kunnen er straks ook een leuk cadeautje halen’,
zegt Erik de Koning.
Voor een origineel cadeautje
In eerste instantie vond je alleen prachtige tafelbladen in
de woonwinkel, die gevestigd is aan de Meulenakker 1A in
Sleen. ‘We willen ons aanbod nu wat verder uitbreiden. Dit
met onder meer de leukste woonaccessoires en woondecoratie. Mocht je dus een origineel cadeautje willen
kopen, kom dan langs in onze prachtige woonwinkel’, zegt
De Koning. Met de woonwinkel breidt De Koning Interieur
de diensten dus nog verder uit. ‘In de woonwinkel vind je
overigens ook nog steeds de meest mooie tafelbladen. Op
dat gebied hebben we echt heel erg veel te bieden. We
bieden pure kwaliteit en koop je bij ons in de woonwinkel
een tafelblad, dan kun je daar je leven lang mee doen.’
‘Wij doen ons werk voor iedereen’
Het gaat overigens crescendo met De Koning Interieur.
Wil jij een maatwerk inrichting voor je bedrijf of voor jouw
woonhuis, dan kun je altijd zaken doen met De Koning Interieur. ‘Ik kom bij de mensen kijken en ga vervolgens een
3D compilatie van de ruimte maken. Daarbij luister ik altijd
goed naar de klant. Vervolgens laten we de klant er weer
naar kijken, komen we een prijs overeen en zorg ik met
mijn team van twaalf mensen dat de ruimte perfect ingericht wordt We kunnen altijd maatwerk leveren en werken
tot op de millimeter nauwkeurig. Wij doen ons werk voor
iedereen. Op dit moment hebben we een aantal prachtige

projecten lopen met onder meer de inrichting van een
bowlingbaan en een restaurant’, vertelt Erik de Koning.
New York
Nog mooier en uitdagender is de klus die De Koning binnenkort wacht in New York. Daar gaat hij een kast van acht
meter lang en zes meter breed plaatsen. ‘Wij zetten deze
kast eerst helemaal in elkaar hier in Sleen. Vervolgens
halen we de kast weer uit elkaar en wordt die vervoerd.
Elk schroefje heeft er dus al een keer ingezeten’, vertelt
De Koning, die ook al prachtige projecten in Londen en

Frankrijk mocht realiseren. Het zegt veel over de kwaliteit
en de dienstverlening die De Koning Interieur kan bieden.
‘En met de woonwinkel willen we nu een volgende stap
zetten’, zegt hij.
De woonwinkel van De Koning Interieur is gevestigd aan
de Meulenakker 1A in Sleen. De woonwinkel is met uitzondering van zondag en maandag elke dag geopend vanaf
10.00 uur. Zie ook www.dekoninginterieur.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Nieuw bedrijfspand voor
Mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk
De wens om uit te breiden was er al een tijdje en afgelopen voorjaar
kon Mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk dan ook eindelijk het
nieuwe bedrijfspand aan de Hoofdweg in Klijndijk betrekken. Het
bedrijf bestaat al sinds 1984 en levert niet alleen machines aan de
landbouw en veehouderij maar is ook gespecialiseerd in tuin- en
parkmachines voor particulier en zakelijk gebruik.
Door Miranda Wolters
“Ons nieuwe pand ligt nu op een
zichtlocatie direct aan de weg”,
vertelt Joost Meijering, hij nam
het bedrijf zo’n 2 jaar geleden
samen met zijn twee broers over
van hun vader. “Het oude pand
was niet direct in het zicht, het
staat er nog steeds en we gebruiken het nu als opslag. De bouw
begon al in 2020 maar doordat
we wat tegenslagen tijdens de
bouw hadden konden we pas
afgelopen voorjaar verhuizen.”
Vanwege drukte is het er volgens
Joost ook nog niet van gekomen
om een open dag of iets dergelijks te organiseren, het plan is nu
om dat voor begin volgend jaar op
de agenda te zetten.
Mechanisatiebedrijf Meijering
levert, repareert en onderhoudt
machines voor onder andere
landbouwers en veehouders. Zo
is men voor wat betreft tractoren
exclusief dealer in Drenthe van
het merk Massey Ferguson en
doordat men voor wat betreft
beregeningssystemen het merk

Ocmis al jaren zelf importeert is
er op dat gebied ontzettend veel
kennis en kunde in huis waardoor
het bedrijf bekend staat als een
specialist in beregeningssystemen. “In onze nieuwe showroom
is een groot deel van ons aanbod
te zien en daarnaast verkopen we
ook nog veel gebruikte tractoren
en machines”, aldus Joost. “We
zijn, naast Massey Ferguson en
Ocmis, ook dealer van nog een
aantal andere grote merken.”
Zo zijn er bijvoorbeeld ook de
tuin- en parkmachines van Stihl
die veel door particulieren en
hoveniers gebruikt worden. In
de nieuwe showroom is een
Stihl shop te vinden waarin het
complete productgamma van
het bekende Duitse merk wordt
aangeboden. “Men kiest voor het
gazon tegenwoordig steeds vaker
voor de robotmaaier”, vertelt
Joost, “zeker als het om gemak
gaat maar een ander groot voordeel van maaien met een robot is
dat het resulteert in een strak en
mooi gazon, simpelweg vanwege
het regelmatige maaien.” Een

robotmaaier is geschikt voor
vrijwel iedere tuin maar om zeker
te weten of dat voor uw tuin ook
geldt is het altijd mogelijk om een
afspraak te maken, er komt dan
iemand van Meijering vrijblijvend bij u langs om de situatie te
bekijken. Stihl levert ook diverse
tuingereedschappen die op accu
werken, de accu is dan voor meerdere gereedschappen te gebruiken en dit zorgt niet alleen voor
efficiëntie maar is ook nog eens
erg duurzaam. De accu gaat lang

mee en er komt geen brandstof
meer aan te pas.
“Duurzaamheid speelt ook in de
landbouw een steeds grotere
rol”, aldus Joost. “Motoren van
tractoren worden steeds schoner
en dankzij het gebruik van onder
andere gps-apparatuur op het
land worden meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uiterst
nauwkeurig toegepast. Er is dus
nauwelijks verspilling.”

Bent u nieuwsgierig geworden
naar de nieuwe showroom van
Mechanisatiebedrijf Meijering en
of men iets voor u kan betekenen? U bent van harte welkom
aan de Hoofdweg 12a in Klijndijk!
Mechanisatiebedrijf
Meijering B.V.
Hoofdweg 12a
Klijndijk
Tel: 0591 – 513 613
www.meijeringmechanisatie.nl
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Nieuw in Nieuw Amsterdam/Veenoord: Selfstorage Excelsior

‘De voormalige aardappelzetmeelfabriek leent
zich er echt perfect voor’
De voormalige aardappelzetmeelfabriek Excelsior in Nieuw Amsterdam/Veenoord
krijgt een prachtige nieuwe bestemming. Vanaf medio december opent daar namelijk Selfstorage Excelsior. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er vanaf dan een
opslagruimte huren. ‘En dat voor een zeer betaalbare prijs’, zegt ondernemer Ries
Verbakel, die samen met zijn partner Astrid Dorgelo Selfstorage Excelsior gaat runnen.
Excelsior komt aan de voorzijde van de
voormalige fabriek
Verbakel kocht de aardappelzetmeelfabriek
en had eigenlijk geen idee wat hij met het
imposante gebouw zou gaan doen. ‘De constructie, de palen en de kolommen lenen
zich natuurlijk perfect voor een Selfstorage.
Toen ik dat idee had, ben ik zelf elders een
box gaan huren om te kijken hoe zoiets
precies werkt. Vervolgens heb ik dat idee
verder uitgewerkt en heb ik besloten om
hier Selfstorage Excelsior te beginnen.
Zowel de particulier als de ondernemer kan
hier prima terecht om kleine en wat grotere
ruimtes te huren.’ Selfstorage Excelsior
komt aan de voorzijde van de voormalige
fabriek, aan de kant van het kanaal dus. De
fabriek is in totaal 2,5 hectare groot.
‘Gemakkelijker kunnen wij het echt niet
maken’
Wil jij straks een opslagbox huren, dan
kun je dit online doen. Op de website vind
je een prachtig overzicht van de boxen
die verdeeld zijn over de verschillende
etages. Bezoek je de website, dan kun je
met behulp van een handige configurator
aangeven wat je precies op wilt slaan.
‘Vervolgens wordt automatisch berekend
hoeveel ruimte je nodig hebt voor een op-

slagbox en kun je een box huren. Kind kan
de was doen’, zegt Verbakel terecht. Huur
je een opslagbox, dan kom je als huurder
zelf in het bezit van een sleutel en een slot.
Ook krijg je een pasje voor toegang tot het
gebouw. ‘Mensen kunnen als het ware naar
binnen rijden en hun auto dicht bij de lift
parkeren. Gemakkelijker kunnen we het de
mensen niet maken’, zegt Verbakel terecht.
Lage prijzen
Voor ondernemers en dan specifiek vertegenwoordigers worden er bovendien flex
werkplekken gecreëerd. ‘Er is hier volop
internet en dus kunnen ze hier hun laptop
openen en kijken welke bestellingen er
uit de opslagbox gehaald moeten worden’,
vertelt Verbakel. ‘Huurders kunnen 24/7 bij
hun opslagbox terecht en kunnen een box
huren voor één, drie, zes, twaalf of vierentwintig maanden. Verlengen is natuurlijk
ook altijd mogelijk. We kunnen de prijzen
laag houden. Dat heeft alles te maken met
het feit dat de fabriek zich uitstekend leent
voor een Selfstorage. We hebben de investeringen dus laag kunnen houden en daar
kan de huurder straks prima van profiteren.’
Ook over de veiligheid hoeft niemand zich
straks zorgen te maken. ‘We werken in dat
kader nauw samen de buren van

RSS Security. Zij gaan de beveiliging van
Selfstorage Excelsior voor hun rekening
nemen.’
Selfstorage Excelsior opent medio december op Industrieterrein De Tweeling aan

de Trekkenweg 4 in Nieuw Amsterdam/
Veenoord. Zie voor meer informatie over de
specialist in opslagruimte ook de website
www.selfstorage-excelsior.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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‘Ook wij zetten in op verduurzaming’

Caravan Centrum Emmen: hét adres voor nieuwe
en gebruikte caravans
Caravan Centrum Emmen kan met recht een familiebedrijf genoemd worden. Tegenwoordig runnen Jaroen en Roan Ensing het bedrijf, nadat hun vader - ‘met een oud
gebouwtje en wat handel’- de onderneming in 1983 al begon. Van een oud gebouwtje
is anno 2022 al lang geen sprake meer. Caravan Centrum Emmen is een prachtig bedrijf
waar je terecht kunt voor zowel nieuwe en gebruikte caravans van de beste merken.
‘Behalve dat verzorgen we ook het onderhoud en schadeherstel van caravans. Daardoor
wordt ons seizoen steeds langer’, vertelt Jaroen in de prachtige showroom in Emmen.
Caravans van de beste merken
Wandel rond met Jaroen Ensing in de
showroom en je weet meteen alles van
caravans van merken als Fendt, het Engelse
en onderscheidende Sprite, Hobby en ook
Sterckeman. Ensing kan je echt alles vertellen over elke caravan en precies dat maakt
ook het verschil. Voorlichting en service
worden hier met een grote hoofdletter
geschreven. ‘Wij hebben hier een perfecte
caravan voor elke doelgroep. Hobby is
de meest verkochte caravan maar met
bijvoorbeeld een merk als Sprite bieden we
ook caravans met een heel andere indeling. We hebben caravans voor de kleine
en de grote beurs en bieden daarnaast veel
producten die een verblijf in en rond de caravan nog plezieriger maken’, weet Ensing.
‘Huisje op wielen’
Eén ding is zeker. De caravan heeft zich zo
stormachtig ontwikkeld, dat tegenwoordig
echt sprake is van een ‘huisje op wielen’.
‘Zeker door corona zijn weer veel meer
mensen gaan kamperen. De interesse in
de caravan is als gevolg daarvan sterk
toegenomen. We zien hier veel nieuwe en

jongere klanten. We hebben voor iedereen
een geschikte caravan staan en zijn steeds
op zoek naar geschikte occasions om in te
kopen. We willen ook die voorraad gewoon
steeds op peil hebben’, zegt Ensing. En in
die missie slagen ze bij Caravan Centrum
Emmen getuige de ruime keuze met vlag en
wimpel.
Stapje extra
‘We hebben hier echt alles. Van de meest
luxe caravan tot de wat lichtere caravan en
alles wat daar tussenin zit. Ook voor een
leuk instapmodel ben je bij ons aan het
beste adres. Wij proberen hier ook altijd
met de klant mee te denken. Is iemand op
zoek naar een gebruikte caravan van een
bepaald merk en hebben wij die op dat moment niet staan, dan gaan we voor de klant
op zoek. Wij zijn hier echt bereid om een
stapje extra te zetten voor de klant.‘
Verduurzaming
De gebroeders Ensing en het team hebben zeker wel ambities. ‘In eerste instantie
liggen de ambities op het verduurzamen
van ons pand. Zo zijn we nu bijvoorbeeld

bezig met de realisatie van zonne-energie.
Verder hebben we onze hal al prima geïsoleerd en proberen we ook nadrukkelijk om
verantwoord met elektriciteit om te gaan.
Wat zeker ook een uitdaging is op dit zijn
de levertijden van bijvoorbeeld de voortenten. Dat is nu écht een uitdaging. Maar
ook in dat kader proberen we het voor onze

klanten zo goed en snel mogelijk in orde te
maken’, besluit Jaroen Ensing.
Caravan Centrum Emmen is gevestigd aan
de Navigatiestraat 7-8 in Emmen en is telefonisch bereikbaar via 0591 - 62 85 30.
Zie ook de website www.cc-emmen.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Marcel Doornbos van de SNS Bank:
‘Ik wil en moet de ondernemer goed kennen’
Tijden zijn veranderd. Kon je als ondernemer vroeger voor jouw bankzaken nog
gewoon naar de bank om te praten, daar
krijg je tegenwoordig vooral te maken
met keuzemenu’s. Met andere woorden,
het MKB moet het voor investeringen tot
twee miljoen euro zelf maar online zien te
regelen. Dat creëert afstand. ‘En dat is nou
precies wat wij niet willen’, zegt Marcel
Doornbos van de SNS Bank. Hij is de verbinder tussen de bank en het MKB.
Echt contact met de ondernemer
SNS Bank wil nog wel écht contact met de
ondernemer. Sterker nog; klantencontact
moet weer centraal staan bij de bank. ‘Het
is gewoon zo dat als je op bezoek gaat bij
een ondernemer, er veel betere gesprekken
ontstaan. Vergeet niet dat als een ondernemer geld wil lenen voor de aankoop
van een pand of een verbouwing, dit altijd
impact heeft. Dit zowel op zakelijk als op
menselijk vlak. Daarom is het altijd beter
om in alle rust met elkaar te praten. Ik wil
het verhaal van de ondernemer horen. Ik
wil het hebben over de twijfels die er wellicht zijn en over de keuzes die voorliggen.
Ook een gesprek over de risico’s ga ik niet
uit de weg. Pas als ik het echte verhaal van
de ondernemer heb gehoord, pas dan kan
ik inhoudelijk aan de slag met de door de
ondernemer gewenste hypotheek’, vertelt
Doornbos.
Groot verschil
Er zijn overigens meerdere redenen om zaken te doen met de SNS Bank. ‘Kies je voor
onze diensten, dan kunnen wij 90 procent

van de waarde van het onderpand financieren’, laat Doornos weten, die benadrukt dat
dit bij andere banken vaak niet aan de orde
is. ‘Die gaan vaak niet verder dan zestig of
zeventig procent. Dit kan een groot verschil
maken. Zo kan iets wel haalbaar worden
wat voorheen niet haalbaar leek.’
Ondernemer
Doornbos is zelf ondernemer. Hij denkt ook

als ondernemer. ‘Ik zie dat echt als een
groot voordeel om dit werk goed te kunnen
doen. Persoonlijk vind ik het zeer plezierig
dat de SNS Bank energie wil steken in het
opbouwen van een goed contact met de
ondernemer. In dat kader is het leuk om te
vertellen dat we straks ook verzekeringen
voor ondernemers gaan beheren namens
de SNS Bank.’

Antwoorden
Doornbos wil de ondernemer dus écht
leren kennen. ‘Ik wil voor mezelf ook de zekerheid dat ik alles goed aan de klant heb
uitgelegd. Bovendien moet ik ook gewoon
alles weten om de hypotheek in orde te
kunnen maken. Ook krijg ik vragen van fiatteurs en het is dan een must dat ik altijd de
juiste antwoorden paraat heb.’ (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Sushi zoals je nog nooit eerder hebt gegeten,
in een ambiance zoals je die nergens vindt bij
Zen Sushi & Bar in Emmen
Door Miranda Wolters
Japanse sushi zoals je het nog niet eerder hebt gegeten, een ambiance zoals je die nergens anders vindt en de allerbeste cocktails op een
toplocatie aan het Raadhuisplein in Emmen. Dat is Zen Sushi & Bar,
waarbij zen staat voor rust en balans. Het restaurant opende afgelopen augustus haar deuren en sindsdien hebben veel liefhebbers van
goede sushi en lekkere cocktails het mooie etablissement al weten te
vinden.
Japan staat bekend als het land
van de rijzende zon. Het land
waar donker overgaat in licht.
Stap je binnen bij Zen Sushi &
Bar, dan komt het samenspel van
licht en donker je tegemoet. Wie
Zen Sushi & Bar voor het eerst
bezoekt ziet en ervaart direct
dat er veel aandacht besteed is
aan de inrichting van het restaurant. In de inrichting vind je veel
koraalroze, zeegroen en blauwe
tinten en daarmee heeft men
niet alleen balans in de inrichting
aangebracht, het restaurant straalt
ook exclusiviteit uit. Zo zijn de
zittingen van de banken gemaakt
van leer en de leuningen van stof,
hangen kraanvogel lampen aan de
muur en is de Tori ook verwerkt
in het logo van het restaurant. De
Tori is de poort waar je onderdoor
loopt om vervolgens vanuit het
donker het licht in te stappen. Die
exclusiviteit vind je overigens niet
terug in de prijs van het all you
can eat concept dat men hanteert

en door de grootte van het restaurant, het telt maar liefst 2 verdiepingen, is het ook erg geschikt
voor een sushi avond voor grotere
groepen en bedrijfsetentjes.
Oorsprong sushi
Sushi vindt zijn oorsprong in Japan, de eerste ‘sushi’ werd al rond
1600 gemaakt toen men vis ging
conserveren met behulp van rijst.
Zo werd de vis door fermentatie
langer houdbaar. Deed men dit
in eerste instantie met goedkope
vissoorten, later werden hiervoor
ook de duurdere verse vissen
gebruikt. Mensen waren aan de
zurige smaak van de gefermenteerde vis gewend geraakt en
wilden deze ook met de verse vis
behouden, de smaak werd met
behulp van azijn in het gerecht
teruggebracht. In de jaren daarna
werd de sushi door de Japanners
verder geperfectioneerd en verfijnd en zo werd sushi langzamerhand een echte delicatesse.

Vers bereid en uitgeserveerd aan
tafel
De sushi wordt bij Zen Sushi & Bar
natuurlijk vers bereid in de open
keuken en naast allerlei soorten
sushi staan er ook gerechten voor
de niet- sushi liefhebber op de
kaart. Denk aan malse biefstuk-

blokjes of een heerlijke zalmfilet of kipspies. Alle gerechten
worden aan tafel uitgeserveerd
en eventueel kunnen er, tegen
een kleine meerprijs, extra luxe
sushirollen besteld worden. Tel
daarbij op dat er aan de bar de
lekkerste cocktails en gin-tonics
voor je klaargemaakt worden en

je avondje uit vol lekker eten en
drinken is compleet!
Zen Sushi & Bar
Monetpassage 3, Emmen
Tel: 0591- 782 782
www.restaurantzen.nl
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Tuin & Hof in Borger: volop in beweging

‘We proberen het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken’
Dat Tuin & Hof in Borger dé specialist is op het gebied van lifestyle en
groen, advies en ontwerp is ondertussen genoegzaam bekend. Tuin &
Hof heeft echter nog veel meer te bieden, in de vorm van bijvoorbeeld
een ongekende service. ‘We proberen het de klant echt zo gemakkelijk
mogelijk te maken’, vertelt medewerker Carina.
Klant is koning
Heb je even geen inspiratie? Dan
moet je vooral eens binnenwandelen bij Tuin & Hof in Borger.
Dan komt de inspiratie je spreekwoordelijk tegemoet. De shop is
buitengewoon sfeervol ingericht
en de klantvriendelijkheid doet
de rest. ‘Het zijn de kleine dingen
die het vaak doen’, weet Carina uit
ervaring. ‘Kopen mensen hier iets,
dan brengen wij die spullen naar
de auto. We zijn erg service- en
klantgericht. Hebben mensen thuis
al spullen en willen ze er iets leuks
mee doen, dan nodigen we ze uit
om die spullen mee te nemen naar
de winkel. We hebben een bloemist die bijzonder creatief is en die
overal iets leuks en bijzonders van
kan maken. Heb je problemen met
de kleuren? Dan komen we bij je
thuis langs om je te helpen bij het

creëren van een gezellige sfeer. De
klant is hier nog echt koning’, weet
Carina.
Totale plaatje
Tuin & Hof bestaat al ruim vijftien
jaar in de vorm van het hoveniersbedrijf, de winkel opende zes jaar
geleden de deuren. ‘Daardoor
kunnen we het totale plaatje bieden. Zo kunnen wij als geen ander
binnen met buiten verbinden. We
gaan hier ook nadrukkelijk met de
tijd mee. Zo bieden we bijvoorbeeld steeds meer zijdebloemen,
iets waarvoor steeds meer mensen
kiezen. En zo moet je steeds meebewegen met de vraag vanuit de
markt.’
Tuin & Hof in kerstsfeer
Ondertussen mogen inwoners van
Borger en wijde omgeving zich al-

vast weer verheugen op Tuin & Hof
in kerstsfeer. ‘Op vrijdagavond 28
oktober openen we ’s avonds van
18.00 uur tot 22.00 uur volledig
in kerstsfeer. Zaterdag zijn we dan
open van 09.00 uur tot 17.00 uur
en we zijn ook zondag 30 oktober
van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend. De winkel zal onherkenbaar
zijn en volledig in de kerstsfeer
ingericht worden. Het is bovendien
de bedoeling dat we binnenkort
weer beginnen met het aanbieden
van workshops. Mensen kunnen op
vrijdagavond 28 oktober kennismaken met ons aanbod en zich dan
ook meteen opgeven. We zijn heel
erg blij dat we de workshops weer
kunnen verzorgen. Vanwege corona
lag dit helaas twee jaar stil’, vertelt
Carina.
Bingo
Om alvast in de agenda te noteren
is zeker ook de bingo die bij Tuin &
Hof in Borger gehouden wordt op
25 november (inloop vanaf 19.30
uur). ‘We gaan weer een geweldige
bingo organiseren met prachtige

prijzen uit de winkel en natuurlijk een hapje en een drankje. Nu
al hebben zich veertig mensen
opgegeven en we hopen dat we
uiteindelijk 150 mensen mogen
begroeten.’
Tuin & Hof is gevestigd aan De
Baander 2 in Borger en is telefonisch bereikbaar via 0599-724808.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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