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Elektromotoren in Emmen, zonder
aandrijving geen beweging
Door Miranda Wolters
Stilstaan is voor de machinerie in de grote
industrie geen optie, zonder aandrijving geen
beweging en dat is waar Elektromotoren Emmen zich dagelijks mee bezig houdt. Het bedrijf
aan de Willem Schoutenstraat bestaat al meer
dan 40 jaar en was tot 2004 actief onder de
naam Beenen Electrotechniek.
Hendrikus Velzing nam het bedrijf in 2004 over
en veranderde de naam in Elektromotoren Emmen, hij was tot dat moment al als bedrijfsleider
werkzaam in het bedrijf. Nadat hij al een aantal
jaren had meegewerkt werd Rob Doornbos in
2012 mede-eigenaar en dus compagnon van
Hendrikus. Rob zette in 2011 de fundering voor
de inmiddels ook succesvolle tweede vestiging
van Elektromotoren in Delfzijl. In beide vestigingen werken op dit moment rond de 30 werknemers waarvan sommige ook al vanaf het begin,
dus al meer dan 40 jaar, in dienst zijn.
Elektromotoren Emmen houdt zich dus bezig met dienstverlening
op het gebied van elektromotoren voor de grote industrie. Het
gaan dan bijvoorbeeld om het leveren, onderhouden en reviseren van elektromotoren voor aandrijvingen van transportbanden,
generatoren, pompen en ventilatoren en tandwielkasten. In Delfzijl
is de dienstverlening vooral gericht op de bedrijven die zich op
het chemiepark en in de Eemshaven bevinden. Grote klanten van
Elektromotoren Emmen zijn onder andere DSM, Siemens, Gasunie,
Avebe, Friesland Campina en Teijin en Prysmian. Goed en regelmatig onderhoud en reparaties aan de elektromotoren zijn voor
deze bedrijven erg belangrijk, de machines moeten immers blijven
draaien want stilstaan
kost geld. Daarnaast
zorgen slecht draaiende
lagers in machines en
ophoping van stof in
ventilatoren voor serieus

brandgevaar in de fabrieken. “Eigenlijk te vergelijken met versleten
of slecht draaiende lagers in een wasmachine of ophoping van stof
in een ventilator in een woning.” legt Rob uit. “Versleten lagers of
stof zorgen er uiteindelijk voor dat een motor vastloopt en er in het
slechtste geval brand kan ontstaan.”
Lees verder op pagina 5.
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Fietsen, wandelen of hardlopen voor kinderen met een
metabole ziekte met Stichting Ride4 Kids, doe jij mee?
Door Miranda Wolters
In Nederland worden iedere week één à twee kinderen
geboren met een stofwisselingsziekte, tegenwoordig
vaak metabole ziekte genoemd. Bij een metabole ziekte
gaat er, door een of meerdere fouten in het DNA, iets mis
met het omzetten van voeding naar energie. Omdat energie ontzettend belangrijk is voor onder andere het hart,
de hersenen en de grote spieren en deze hierdoor niet
goed kunnen functioneren ontstaan er allerlei lichamelijke problemen. Denk daarbij aan hartfalen, epilepsie,
ontwikkelingsachterstand en motorische beperkingen.
Er zijn meer dan 1.000 verschillende metabole ziekten. 70% van de kinderen die geboren worden met een
metabole ziekte worden niet volwassen, de helft van hen
overlijdt zelfs voor hun tiende verjaardag.
Stichting Ride4Kids
Gerald Croes uit Emmen werd nu ruim 13 jaar geleden vader van een zoon die een metabole ziekte bleek te hebben.
Al snel werd duidelijk dat genezing van deze ziekte niet
mogelijk is en er zelfs geen medicijn of behandeling beschikbaar is. Metabole ziekten zijn de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland maar omdat de groep
patiëntjes relatief klein is en wetenschappelijk onderzoek
behoorlijk duur, is deze groep patiëntjes voor de farmaceutische industrie niet interessant genoeg. Zonder medicijn
of behandeling is er geen toekomst voor deze kinderen en
dat was voor Gerald de reden om met Stichting Ride4Kids
geld in te gaan zamelen om onderzoek toch mogelijk te
kunnen maken. In de afgelopen jaren heeft Stichting Ride4Kids inmiddels een kleine 2.000.000,00 (2 miljoen) euro
gedoneerd aan verschillende onderzoeken.
Pyreneeën Challenge
Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het jaarlijks
organiseren van de Pyreneeën Challenge. De alweer 10e(!)
editie zal dit jaar georganiseerd worden op 9, 10 en 11
september en is bedoeld voor fietsers, hardlopers en

wandelaars. Maximaal 250 deelnemers
beklimmen tijdens dit 3 dagen durende
event uitdagende bergen zoals de col
du Tourmalet en de Col d’ Aubisque.
Deelnemen kan als individu maar
natuurlijk is het veel leuker om deze
‘lifechanging experience’ als team mee
te maken. Mocht 3 dagen achtereen
sportief bezig zijn voor jou om welke
reden dan ook niet haalbaar zijn dan
is deelname gedurende 1 of 2 dagen
ook mogelijk. Fietsers kunnen elke dag
kiezen uit een zware of een iets gemakkelijkere route.
Het basiskamp van Ride4Kids tijdens
de Pyreneeën Challenge is gelegen op
camping ‘Les Trois Vallées’ in ArgelèsGazost (nabij Lourdes). Hier kunnen
deelnemers logeren en in het zogenaamde ‘Ride4Kids House’ wordt iedere
avond, voor het diner, een briefing georganiseerd. Tijdens
de briefing worden onder andere de verschillende routes
voor de fietsers, hardlopers en wandelaars voor de volgende dag toegelicht. De col du Tourmalet wordt op de laatste
dag door alle deelnemers bedwongen en de diverse routes
zijn voor sporters van verschillende niveaus geschikt. De
Pyreneeën Challenge wordt afgesloten met de bekendmaking van het opgehaalde bedrag en dit jaar wordt er op de
laatste avond natuurlijk ook uitgebreid stilgestaan bij de
viering van de 10e editie van het event!
Meedoen?
Voorafgaand aan en tijdens de Pyreneeën Challenge wordt
alles door Ride4Kids tot in de puntjes verzorgd, zodat het
voor iedere deelnemer een onvergetelijke ervaring belooft
te worden. Een belangrijk onderdeel van de organisatie
zijn de vrijwilligers. Zonder hen geen Pyreneeën Challenge
want zij zorgen o.a. voor de bemanning van de verfrissingsposten en de lunchpost en de motor- en autobegeleiding.

Reis je met het vliegtuig naar Frankrijk en wil je je fiets
of extra bagage graag op een andere manier vervoeren?
Dan kan ook dat door de organisatie geregeld worden.
Ben je sportief, heb je sportieve vrienden en wil je met die
sportiviteit iets goeds doen? Inschrijven en dus meedoen
met de Pyreneeën Challenge kan nog steeds! Wil je op een
andere manier iets bijdragen of gewoon een donatie doen
dan is dat natuurlijk ook van harte welkom, samen zorgen
we er dan voor dat kinderen met een metabole ziekte een
toekomst krijgen.
Meer info over Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën
Challenge vind je op www.ride4kids.nl
Stichting Ride4Kids
Hemrikkwartier 74 | Emmen | Tel: 06-19438375
info@ride4kids.nl
Facebook: www.facebook.com/Ride4kids
Instagram: www.instagram.com/ride4kids
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Elektromotoren in Emmen, zonder aandrijving
geen beweging
Onderhoud of revisie van elektromotoren vindt zoveel mogelijk plaats op locatie, monteurs
zijn hiervoor dagelijks onderweg. In verband met de coronacrisis kiezen veel klanten er op dit
moment wel voor om alleen het hoognodige qua onderhoud en reparaties uit te laten voeren.
Ook worden er regelmatig zogenaamde conditiemetingen uitgevoerd, dit zijn metingen waarbij
de conditie van de lagers en tandwielen van de elektromotoren gemeten wordt. De conditiemetingen zorgen ervoor dat onderdelen op tijd vervangen worden om te voorkomen dat een machine stil komt te staan. Voor deze conditiemetingen heeft Elektromotoren Emmen een motion
amplification camera en een gecertificeerd trillingsanalist in huis gehaald. Hiermee kunnen de
trillingen in de machine weergegeven worden die problemen zouden kunnen veroorzaken. In de
Eemshaven in Delfzijl worden ook elektromotoren in de scheepvaart geleverd, onderhouden en
gerepareerd. Dan gaat het vaak om bijvoorbeeld schroefmotoren van een schip die het schip van
links naar rechts laten manoeuvreren of om de generator die voor de elektriciteitsvoorziening
op het schip zorgt. Ook het schoonmaken van een generator hoort daarbij. De grootte van een
elektromotor varieert enorm. “We hebben bijvoorbeeld weleens een motor gerepareerd die zo
groot was als de gemiddelde Nederlandse woonkamer.” vertelt Rob.
Elektromotoren
hoeven er overigens niet altijd
saai en grijs uit
te zien. Het is namelijk ook mogelijk om elektromotoren en
pompen van een vrolijk kleurtje te laten voorzien. Voordeel hiervan is dat het natuurlijk kleur in de werkomgeving
brengt en daarnaast is aan de kleur van de elektromotor of
pomp gemakkelijk te zien in welk jaar deze is gereviseerd.
Zowel Hendrikus als Rob zijn op allerlei verschillende
manieren betrokken bij het bedrijf en beide zijn ze ook
regelmatig op de werkvloer te vinden. “Ik ga zelfs nog wel
eens mee naar een klus. Als er een storing of probleem bij
een klant ontstaat willen we dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen, planningen wijzigen soms ineens en gelukkig kunnen we snel schakelen.” zegt Rob hierover. Reden
waarom beide heren na al die jaren nog steeds iedere dag
met plezier naar hun werk gaan is dat het werk in deze
branche enorm afwisselend is. Geen situatie is hetzelfde
en het vinden van de beste oplossing voor de klant is nog
steeds een uitdaging.
Wil je nog meer te weten komen over Elektromotoren Emmen en Delfzijl? Kijk dan op www.elektromotorenemmen.nl.
Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13 | Emmen
Tel: 0591 - 61 69 28
www.elektromotorenemmen.nl
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Scheidingsbemiddeling door een mediator van
Bmiddl, zekerheid in onzekere tijden
dat de gifbeker eerst leeg moet voordat mensen weer op
normaal niveau en met begrip voor elkaar kunnen communiceren en afspraken samen kunnen maken.”

Scheiden of uit elkaar gaan brengt vaak veel emotie met
zich mee, zoals verdriet en boosheid. Als je uit elkaar
gaat moeten vaak veel zaken geregeld worden en al die
emoties kunnen het maken van goede afspraken samen
behoorlijk in de weg staan.

Belangrijk bij het maken van afspraken bij een scheiding
is dat beide partijen zich goed bewust zijn van de afspraken waar ze voor tekenen, hier echt achter kunnen staan,
en dat dit ook in de toekomst zo blijft. Wanneer er bij de
scheiding kinderen betrokken zijn die jonger dan 18 jaar
zijn moet er ook een ouderschapsplan opgesteld worden
waarin o.a. afspraken gemaakt worden over de zorgverdeling en het levensonderhoud van de kinderen. Als kinderen hier behoefte aan hebben spreekt Laury de kinderen
ook. Als dit wenselijk is kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een kindercoach. Soms kunnen kinderen ook
al veel steun vinden in contact met een buddy van Villa
Pinedo. Dit is een stichting die zich inzet voor kinderen van
gescheiden ouders.

Steeds vaker kiezen mensen voor een mediator om hun
scheiding te regelen. Het voordeel van het inschakelen
van een mediator is dat het sneller gaat, goedkoper is en
mensen samen afspraken maken, met hulp en begeleiding
van de mediator. Vooral als er (jonge) kinderen zijn, is dit
verstandig, immers je blijft samen ouders, en zult hierin
een nieuwe basis moeten vinden.
Laury de Vries is een van de 5 mediators van Bmiddl
Mediationgroep. Ze werkt als echtscheidingsmediator in
de provincie Groningen en een deel van Drenthe. Na haar
rechtenstudie aan de RUG begon ze haar carrière als jurist
maar ze kwam er gaandeweg achter dat ze haar kennis en
vaardigheden liever wilde gaan gebruiken om mensen met
elkaar verbinden in plaats van ze lijnrecht tegenover elkaar
te zetten. Reden voor Laury om de opleidingen tot mediator te volgen om zo een volgende stap in haar loopbaan
te kunnen nemen. Inmiddels is zij een ervaren mediator
en heeft naast echtscheidingen ook vele mediations op
andere vlakken gedaan, zoals burenruzies en arbeidsconflicten. Laury mag zich sinds een jaar ook systemisch coach
noemen. Laury praat met passie over haar vak. Ze voelt
zich als een vis in het water in het vak van mediator, waarbij ze mensen kan helpen de communicatie weer op gang
te brengen. Door de coronacrisis mist ze nu wel het persoonlijke contact, ondanks alle andere manieren waarop er
nu gecommuniceerd en verbonden kan worden.
In goed overleg
“Argument bij het inschakelen van een echtscheidingsmediator is voor de meeste mensen eigenlijk dat ze samen al
besloten hebben het belangrijk te vinden in goed overleg
uit elkaar te willen gaan.” legt Laury uit. “Als mediator ben

Van begin tot eind
De mediator van Bmiddl begeleidt en regelt alles rondom
de scheiding van begin tot eind. Laury verzamelt alle stukken, voert de gesprekken, stelt de documenten op en zorgt
voor de juridische afhandeling door de rechtbank. Hoelang
een mediation traject van Bmiddl dan duurt? “Dat varieert
enorm, “zegt Laury, “ben je het samen snel met elkaar eens
over alle zaken dan kan alles binnen 6 weken geregeld
zijn maar vaak is er meer tijd nodig.” Ze geeft aan dat het
belangrijk is om de tijd ook te nemen, zodat mensen goed
weten waar ze voor tekenen.

ik er voor beide partijen, stel ik me neutraal en transparant
op en begeleid ik de gesprekken.” Die gesprekken vinden
dan ook altijd met beide partijen tegelijk plaats. Soms
lopen de emoties hoog op. “Dat is niet altijd alleen maar
negatief hoor.” zegt Laury hierover. “Het is vaak nodig

Een kennismakingsgesprek met Laury of een van de andere
mediators van Bmiddl is altijd kosteloos en vrijblijvend,
neem telefonisch of per email contact met hen op. Ze
nemen binnen een dag contact met je op.
Bmiddl Mediationgroep
Laury de Vries | Tel: 06 –25359077
Email: devries@bmiddl.nl | Website: www.bmiddl.nl
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Autoservice Horstmann in Emmen, een eerlijk en
betrouwbaar adres voor reparatie en onderhoud
van uw auto
Door Miranda Wolters
Dat Cor Horstmann als automonteur aan de slag wilde gaan wist hij al vroeg. Als 14-jarig
jongentje was sleutelen aan auto’s al zijn lust en zijn leven. En dat doet hij tegenwoordig, ruim 35 jaar later, nog steeds. Alweer 15 jaar geleden begon hij als zelfstandige met
Autoservice Horstmann.
Autoservice Horstmann vestigde zich inmiddels zo’n 10 jaar geleden aan de Nijverheidsstraat 10 in Emmen. Daarvoor zat het bedrijf 5 jaar aan de Weerdingerstraat. Na een
flinke opknapbeurt en modernisering van het huidige pand heeft Cor het hier inmiddels
ontzettend naar zijn zin. “Ik heb nooit iets anders willen doen dat dit.” vertelt Cor. “Ik durf
dan ook te zeggen dat ik een grote passie voor het vak heb. Samen met het team zien we
iedere dag weer verschillende auto’s en klanten en is geen dag hetzelfde doordat de klussen iedere dag weer anders zijn.”
Bij Autoservice Horstmann kunt u terecht voor alle soorten reparaties en onderhoud van
uw auto, camper of bedrijfswagen. Van de Apk-keuring tot het vullen van de airco en van
bandenservice tot de reparatie van schades en schokbrekers. Daarbij maakt het merk van

uw auto niet uit, de kennis van de automonteurs van
Autoservice Horstmann is zo groot dat zij alle merken
auto’s kunnen onderhouden en repareren. Dat geldt
overigens ook voor elektrische auto’s, ook hiervoor
zijn de monteurs opgeleid. “We werken in een klein
maar hecht team, in totaal zijn we met z’n drieën en
volgen we bijvoorbeeld regelmatig bijscholingen om
onze kennis actueel te houden.” zegt Cor hierover.
Auto’s zijn tegenwoordig over het algemeen allemaal
uitgerust met een elektronisch systeem waarbij het
ene model nog meer handige snufjes heeft dan het
andere. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er voor
het oplossen van een storing speciale uitleesapparatuur nodig is om de oorzaak te vinden. Hiervoor maakt
Autoservice Horstmann gebruik van apparatuur van
Bosch. “Voordeel van Bosch is dat de software die we
daarvoor nodig zijn altijd up to date is. Bij sommige
auto’s moeten we bijvoorbeeld ook het hele remsysteem uitschakelen als we iets moeten vervangen
of repareren. Ook dat kunnen we dan doen met die
apparatuur.” legt Cor uit.
Eerlijk en betrouwbaar
De service en dienstverlening van Autoservice
Horstmann gaat ver en dat maakt dat Cor de afgelopen jaren een trouwe klantenkring heeft opgebouwd.
Sommige van hen kennen Cor al jaren en zij typeren
Autoservice Horstmann dan ook als een eerlijk en
betrouwbaar adres. Eerlijk omdat Cor en zijn monteurs
u altijd een eerlijk advies zullen geven. Is de distributieriem van uw auto bijvoorbeeld aan vervanging
toe, dan zullen zij u adviseren om ook de rollen te
laten vervangen omdat nu eenmaal beter is en het
latere problemen voorkomt. Wanneer u een oudere
auto heeft dan is repareren met gebruikte onderdelen
misschien een voordeligere optie dan te kiezen voor
nieuwe onderdelen, ook in zo’n geval zullen de monteurs eerlijk zijn en hoeft u niet altijd de hoofdprijs
voor een reparatie te betalen. Daarnaast is Autoservice Horstmann ook een betrouwbaar adres. Staat
uw auto bijvoorbeeld met een lege accu op de oprit,
dan komen ze gewoon snel bij u langs om de auto te
halen. In de werkplaats wordt het probleem opgelost,
al dan door het plaatsen van een nieuwe accu, zodat
u snel de weg weer op kunt. Vaak laat Cor zijn klanten
ook daadwerkelijk zien welke onderdelen hij vervangen heeft zodat zij met eigen ogen kunnen zien dat
het ook echt nodig was, de klant is ook altijd welkom
om even ‘live’ mee te komen kijken in de werkplaats.
Bij een defect aan uw auto zal Autoservice Horstmann
ook altijd vooraf met u bespreken welke reparaties
er uitgevoerd moeten worden en wat de prijs daarvan zal zijn. Waarbij vanzelfsprekend altijd rekening
gehouden wordt met uw budget. Brengt u uw auto
voor onderhoud of een reparatie bij Autoservice
Horstmann, dan is er een gratis leenauto of leenfiets
voor u beschikbaar. U bent van harte welkom in de
werkplaats aan de Nijverheidsstraat in Emmen!
Autoservice Horstmann
Nijverheidsstraat 10 | Emmen
Tel: 0591 - 612 442
Website: autoservicehorstmann.nl
Facebook: facebook.com/autoservicehorstmann
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Bouw eerste fase 37
riante nieuwbouwwoningen in Delftse Hof
Emmen start nog dit jaar
Na de succesvolle start van de verkoop, heeft ontwikkelaar HK2 bekend gemaakt nog
dit jaar te zullen starten met de bouw van de eerste fase. Naar verwachting zullen in
deze fase 21 woningen worden gebouwd, waaronder alle beschikbare bungalowtypes.
"Er is veel interesse in de bungalowtypes", aldus Lisette Schwieters van Ten Wolde Makelaars. "De bungalows hebben allemaal een slaapkamer en een badkamer op de begane
grond en daarnaast ruimte voor nog twee kamers op de verdieping."
Het plan Delftse Hof bestaat uit 37 riante nieuwbouwwoningen en ligt in het hart van de
kindvriendelijke wijk Delftlanden in Emmen. In de eerste fase, vooralsnog 21 woningen
totaal, worden vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande bungalows en twee-onder-een-kap bungalows gebouwd. De woningen zijn ontwikkeld in een
klassieke stijl, met bijzondere details in het metselwerk, door toepassing van spekbanden
en zinken goten. Delftse Hof is gesitueerd rondom de Majoraantuin.
Delftse Hof is ruim van opzet, overzichtelijk, groen en kindvriendelijk. De ligging van
Delftse Hof in het weidse Emmense landschap is prachtig en op slechts tien minuten
lopen ligt het Noordbargerbos, waarbij het groen van het bos doorloopt tot in de wijk.
De woningen worden op riante kavels gebouwd. De grote van de kavels varieert van 290
m2 tot 560 m2. De riante kavels geven veel mogelijkheden met twee parkeerplaatsen op
eigen grond. Delftse Hof gaat een buurt in de Delftlanden worden voor zowel jonge gezinnen met kinderen als senioren en dat allemaal in een groene omgeving. Zo kunt u in de
vrijstaande en de twee-onder-een kap bungalows baden en slapen op de begane grond.
De prijs van de verschillende woningen ligt tussen de € 299.000,- v.o.n. voor een tweeonder-een-kap woning en € 445.000,- v.o.n. voor een vrijstaande woning.
Elke woning in Delftse Hof is met zorg samengesteld. De woningen zijn duurzaam, energiezuinig en gasloos. Wilt u meer informatie over Delftse Hof? Neem dan contact op met
Ten Wolde Makelaars in Emmen, telefoon: 0591 – 632 007 of kijk op de website:
www.wonenindelftsehof.nl
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Veilig winkelen in het centrum van Emmen
Door Miranda Wolters
De afgelopen weken veranderde ieders leven drastisch door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. We bleven zoveel mogelijk thuis en gingen
alleen de deur uit als dat echt nodig was. Dat betekende voor de ondernemers in het centrum van Emmen ook de start van een moeizame en (nog
steeds) spannende periode, sommige moesten de deur van hun winkel of
horecabedrijf sluiten en degene die wel open waren zagen dat het winkelend publiek wegbleef.
Inmiddels zijn er weer wat versoepelingen in de adviezen en voorschriften
aangekondigd. Sinds 11 mei zijn de mensen met contactberoepen zoals
de kappers weer aan het werk en gaat iedereen er weer iets vaker op uit.
Wildands heeft aangekondigd op 25 mei weer open te gaan en ook voor de
horecaondernemers lijkt het erop dat ze vanaf 1 juni weer voorzichtig aan het
werk mogen.
Veel mensen hebben zo langzamerhand ook de behoefte om weer eens te
gaan winkelen. In het centrum van Emmen heeft Ondernemersvereniging
Emmen Vlinderstad daarom op een aantal punten actie ondernomen om het
voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Laurens Meijer, centrummanager,
vertelt hierover: “We hebben binnen de ondernemersvereniging de afgelopen
weken nog meer met elkaar in contact gestaan dan anders. Ondanks het feit
dat veel ondernemers hun omzet zagen verdwijnen hebben ze niet stilgezeten. Sommige van hen bleken heel creatief in het
bedenken van oplossingen zoals bijvoorbeeld het
mogelijk maken van afhaalmaaltijden, iets wat
ze voorheen niet deden. Omdat het nu weer wat
drukker begint te worden in het centrum hebben
we hier en daar inmiddels wat aanpassingen gedaan zodat een en ander in goede banen te leiden
is en mensen bijvoorbeeld gemakkelijk de 1,5
meter afstand van elkaar kunnen bewaren.”
Handwasunits
De ondernemersvereniging heeft hiervoor onder
andere handwasunits geplaatst op het Marktplein,
de Weiert, het Noorderplein en bij de ingang van
de Vlinderpassage. Want naast afstand van elkaar
bewaren is ook het advies om de handen regelmatig te wassen nog steeds van kracht. Omdat de
horecabedrijven op dit moment nog steeds gesloten zijn is dat daar nu niet mogelijk. Bij de handwasunits kunt u uw handen tijdens het winkelen
tussendoor even wassen met water en zeep.
Winkeliers hebben in de winkels allemaal hun
eigen maatregelen genomen, zo is 1 klant per
m2 winkelvloer toegestaan, zijn er schermen
van plexiglas geplaatst en is er overal desinfectant beschikbaar. Om ook buiten extra ruimte te
creëren worden er ook geen reclameborden en
dergelijke op de stoep geplaatst. “Gelukkig is er in
Emmen veel ruimte en hebben we brede straten
en grote pleinen maar ook hier hebben we her en
der nog wat aanpassingen gedaan. Zo worden er in
de passages stickers op de vloer voor de winkels
geplaatst. Die stickers moeten ervoor zorgen dat
wanneer er voor een winkel een wachtrij ontstaat,
deze de doorgang voor de andere voetgangers
niet belemmert.” legt Laurens uit.
Te druk in het centrum?
Mochten de terrassen in het centrum weer opengaan dan verwacht Laurens nog meer publiek in
het centrum dan nu het geval is. “Vanuit Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad is er ook
regelmatig contact met Horeca Nederland zodat
we steeds op de hoogte zijn. We kunnen daardoor
snel schakelen als dat nodig blijkt te zijn en we
verwachten dat er de komende tijd nog wel wat
dingen zullen worden aangepast.” Ondertussen
is er voldoende handhaving en extra beveiliging
in het centrum aanwezig. Mocht het op bepaalde
punten te druk worden in het centrum dan kan u
gevraagd worden even een andere looproute te
nemen. De ondernemers gaan ervan uit dat dit
geen probleem zal zijn omdat iedereen daar door
het coronavirus begrip voor zal hebben. U bent
van harte welkom bij alle ondernemers in het
centrum van Emmen, samen zorgen we ervoor dat
het er zo veilig mogelijk is!
Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad
Centrum manager Laurens Meijer
Tel: 06 – 15 30 09 13
Email: laurens@emmencentrum.nl
Website: www.emmencentrum.nl
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Duurzame energie voor uw woning of bedrijfspand?

Eco Systemen B.V. in Schoonebeek
is uw partner!
Door Miranda Wolters
Ons klimaat verandert en om deze verdere negatieve verandering
tegen te gaan moeten we duurzamer gaan leven. Duurzamer leven is
onder andere mogelijk door over te stappen op het gebruik van duurzame energie. De Rijksoverheid wil dat in 2030 27% van alle gebruikte
energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de
energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
Op het gebied van gebruik van duurzame energie voor uw woning of
bedrijfspand zijn er ontzettend veel mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden. Soms kunt u ook gebruik maken van een van de regelingen die
de overheid in het leven geroepen heeft om de overstap naar duurzame
energie te stimuleren, denk hierbij aan de btw-teruggave of de ISDEsubsidie.

De zoektocht naar de voor uw woning of bedrijfspand meest ideale oplossing is vaak niet
eenvoudig en bovendien maken de verschillende
overheidsregelingen soms dat u door de bomen
het bos niet meer ziet. Eco Systemen B.V. heeft
zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het
gebied van duurzame energie en alles wat daarbij
komt kijken en is daarom uw betrouwbare partner
gedurende het hele traject. Eco Systemen B.V.
adviseert en regelt daarna alles voor u. Van A tot Z,
inclusief het eventueel verwijderen van het asbest
van uw dak. Verduurzaming is voor u natuurlijk
nog interessanter als dat ook een geldbesparing
op gaat leveren. Daarom is een eerste goede stap
altijd om een afspraak met een van de adviseurs
van Eco Systemen B.V. te maken. Deze komt bij
u langs om samen met u de mogelijkheden voor
verduurzaming in kaart te brengen. U ontvangt dan
vervolgens een energiebesparingsrapport waarin
niet alleen de kosten van de verduurzaming maar
ook de besparing die het u oplevert vermeld
wordt. Daarnaast zullen ook alle subsidiemogelijkheden die voor u van toepassing zijn worden
benoemd.
De prijs van gas is de laatste jaren enorm gestegen
en daarom is het ook best aantrekkelijk geworden
om over te stappen op een andere manier van
energiewinning. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik
te maken van een warmtepomp, een boiler en
vloerverwarming. Uw woning moet hier echter
wel geschikt voor zijn, deze installatie is eigenlijk
vooral geschikt voor nieuwbouw of zeer goed
geïsoleerde woning. Is dat niet het geval, dan kan
een elektrische of hybride verwarmingsinstallatie
een betere optie voor u zijn. Voor een elektrische
verwarmingsinstallatie zijn dan weer een flink
aantal zonnepanelen op uw dak nodig en bij een
hybride installatie wordt er gebruik gemaakt van
een combi tussen een warmtepomp en een traditionele cv-ketel. Voor zonnepanelen is een dak
op het zuiden het meest ideaal. De kwaliteit van
zonnepanelen is in vergelijking met de panelen
van 10 jaar geleden trouwens enorm verbeterd,
de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel en
dat maakt dat alleen de opbrengst per paneel de
afgelopen jaren al flink gestegen is.
U leest, overstappen op duurzame energie kan
dus best een ingewikkeld proces zijn. Eco Systemen B.V. kan u hier dankzij jarenlange kennis en
ervaring in adviseren en u kunt ook de uitvoering
van alle energiebesparende maatregelen met een
gerust hart aan hen overlaten.
Bel of mail gerust voor een vrijblijvende afspraak
voor een advies of offerte.
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€ 500,- quarantaine voordeel bij Van den Berg Hoortoestellen
Hoortoestel? #BlijfThuis
500 euro quarantaine voordeel
Om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en tóch
te kunnen beschikken over een optimaal ingesteld hoortoestel
biedt Van den Berg de mogelijkheid om uw hoortoestel, middels Remote Fitting via internet, optimaal in te stellen. En, om
Remote Fitting voor een breed publiek toegankelijk te maken
levert Van den Berg Hoortoestellen, tijdens de coronacrisis, de
Starkey Livio RF 2000 met 500 euro korting per toestel.
Superieure geluidskwaliteit
Met de nagenoeg onzichtbare Starkey Livio RF 2000 geniet u
van superieure geluidskwaliteit en kunt u natuurlijk horen gemakkelijker telefoneren en perfect verstaan, zelfs in rumoer.
Daarnaast levert de Livio waar Starkey om bekend staat: een
natuurgetrouwe muziekweergave. Ook is de Livio RF 2000
oplaadbaar: u hoeft dus zelfs niet meer de deur uit
voor het aanschaffen van batterijen!
Remote Fitting Service
Dankzij onze Remote Fitting Service hoeft u, voor het
aanpassen van uw nieuwe hoortoestellen, hooguit
één keer onze winkel te bezoeken. Tijdens deze ene
afspraak meten we uw gehoor én passen we direct
uw hoortoestellen aan. De vervolgaanpassingen en
controles vinden plaats in uw eigen huis, gewoon via
het internet.
Van den Berg biedt zelfs de mogelijkheid om uw
nieuwe hoortoestellen aan te passen zónder dat u
onze winkel bezoekt, ideaal voor slechthorenden die
al een hoortoestel dragen. Wij leveren uw nieuwe
hoortoestellen, coronavrij, af bij uw voordeur. Zo
kunt u veilig thuis blijven en kunt u toch moeiteloos
uw dierbaren, de telefoon, televisie en radio goed
verstaan.
Online hoorcheck
Via de online hoorcheck op onze website wordt uw
gehoorverlies in kaart gebracht. Deze screening dient
als basis voor de instelling van uw nieuwe hoortoestellen, de verdere optimalisatie en aanpassing van

de instellingen vindt eenvoudig middels Remote Fitting (RF)
plaats via internet. Onze Livio RF 2000 is op afstand instelbaar
én oplaadbaar, u hoeft de deur niet meer uit, zelfs niet voor
de aanschaf van batterijen. De online hoorcheck geeft een
indicatie van uw gehoor en kan als basis van onze Remote Fitting Service dienen, en is een prima methode om, ondanks alle
coronamaatregelen, tóch optimaal te kunnen verstaan.
Controlemeting
Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven kunt u,
indien gewenst, een afspraak maken in onze winkel voor een
volledige aanpassing inclusief gehooronderzoek en alle bijbehorende controlemetingen. Hiervoor brengen wij geen extra
kosten in rekening, zelfs niet als u gebruik maakt van onze
Remote Fitting Service. Van den Berg levert uw Livio RF 2000
tijdelijk met 500 euro korting maar altijd inclusief 5 jaar gratis
garantie, - onderhoud én 5 jaar gratis Remote Fitting Service.

Quarantaine - én Belasting voordeel
Goed nieuws als u overweegt een vrijblijvende gewenningsperiode met Remote Fitting hoortoestellen te starten.
De belastingdienst betaalt, als onderdeel van de ‘specifieke zorgkosten’, ook dit jaar mee bij de aanschaf van uw
hoortoestel(len). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan
het fiscale voordeel op uw hoortoestellen oplopen tot maar
liefst 50% van de totale aanschafwaarde. De audiciens van
Van den Berg Hoortoestellen nemen graag de tijd voor het
maken van een persoonlijke berekening van úw belastingvoordeel. Vanzelfsprekend geheel gratis én vrijblijvend.
Altijd en overal bereikbaar
U vindt de hoorspecialist van de Drentse Hondsrug,
Van den Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 12C in Borger.
De locatie is uitstekend bereikbaar en er is volop gratis parkeergelegenheid voor de deur. Bel voor meer informatie
of een afspraak: 0599 – 235 444. Tot horens!
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Auto van Dijk in Klazienaveen helpt jou in de
zoektocht naar je ideale auto
Door Miranda Wolters
Jordy Zwiggelaar werkt al sinds zijn 16e bij Auto van Dijk in Klazienaveen. Samen
met Maurice van Dijk is hij verantwoordelijk voor onder andere de verkoop van
auto’s. Regiomagazine sprak met hem over zijn leuke en afwisselende baan en
over wat Auto van Dijk voor je kan betekenen als je op zoek bent naar een auto.
“Inmiddels werk ik alweer flink wat jaren bij Auto van
Dijk.” vertelt Jordy enthousiast. “Ben er begonnen als
vakantiehulp en nu werk ik er al een aantal jaar fulltime.
“Ik sta samen met Maurice in de showroom om klanten te
ontvangen en auto’s te verkopen. Het helpt enorm dat ik er
al zo lang werk, ik ken het bedrijf door en door en hierdoor
kan ik de klanten goed informeren. Ook ben ik ook verantwoordelijk voor het klaarzetten van de auto’s die afgeleverd moeten worden en zorg ik ervoor dat ze er dan tiptop
uitzien. Daarnaast zorg ik ervoor dat alle nieuw binnengekomen auto’s op de foto gezet worden. Deze plaatsen we
dan direct op de Facebook-pagina van Auto van Dijk en
natuurlijk ook op de website.”
Sinds 1986
Het bedrijf bestaat al sinds 1986. Grondleggers van het
bedrijf waren de ouders van Maurice. Zij begonnen met
alleen een werkplaats waar pas later een showroom aan
toegevoegd werd. Auto van Dijk heeft altijd zo’n 20 á 30
auto’s op in de verkoop, variërend in prijsklasse. Het gaat
dan hoofdzakelijk om kleinere occasions die geschikt zijn
als eerste auto voor als je je rijbewijs net gehaald hebt, als
extra auto voor de boodschappen maar natuurlijk ook gewoon als familieauto. Mocht er geen geschikte auto tussen
de voorraad aanwezig zijn dan kan Jordy of Maurice deze
voor je gaan zoeken. Ben je op zoek naar een andere auto
dan ben je van harte welkom om gewoon langs te komen
om na te gaan of er iets voor je beschikbaar is. Aan de hand
van vragen kunnen Jordy en Maurice je een goed advies
geven en je verschillende auto’s laten zien. Desgewenst
kan er natuurlijk een proefrit gemaakt worden. “We pushen
absoluut niet om zo snel mogelijk een auto te verkopen.”
licht Jordy toe. “We zien liever dat iemand tevreden maar

met lege handen vertrekt dan met een auto
waar men achteraf
helemaal niet blij of
tevreden mee is.”
Auto pimpen, werkplaats en poetsen
De auto's bij Auto van
Dijk hebben altijd
nét iets extra's. "We
pimpen de auto's"
zegt Jordy. "We willen
met onze voorraad
opvallen, dat zorgt
voor goede verkopen."
Pimpen kan bestaan
uit het tinten van de
ramen, door de auto
te wrappen, stripings
te plakken, velgen te
spuiten of wieldoppen te wisselen voor andere. Ook het
interieur hoeft hierbij niet overgeslagen te worden. In de
werkplaats vinden alle mogelijke werkzaamheden plaats
op het gebied van onderhoud en reparaties en kan je auto
apk-gekeurd worden. “Voor het poetsen van de auto’s
werken we intensief samen met Brand Autopoetsbedrijf.
Alle auto’s die bij Auto van Dijk binnenkomen worden door
dit poetsbedrijf onder handen genomen en ook kun je de
auto die je nu rijdt door hen laten poetsen.” legt Jordy uit.
Hierbij wordt ook het interieur grondig gereinigd en is het
bijvoorbeeld mogelijk de auto te laten voorzien van een
lakverzegeling. Die lakverzegeling zorgt ervoor dat jouw

auto langdurig beschermd is tegen vuil en zijn glans en
kleur behoudt, ook zonder regelmatig poetsen.
Ben je dus op zoek naar een andere auto, je 1e auto of een
extra auto? Kijk op de Facebookpagina of de website of
kom gewoon even langs bij Auto van Dijk in Klazienaveen,
de koffie staat altijd klaar!
Auto van Dijk
Rigel 1 | Klazienaveen | Tel 0591-312258
info@autovandijk.nl | facebook.nl/autovandijk.nl
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Vanaf €306 p/m

€14.950,-

Vanaf €320 p/m

€18.950,-

AUDI A1 SPORTBACK 1.2 TFSI ADMIREDVW PASSAT VARIANT 1.4 TSI GTE
S-LINE,NAV,NL AUTO, 5DRS, AIRCO, CRUISE HIGHLINE, DSG6, PANODAK, ADAP CRUISE
Benzine - 2014 - 50856 km

Vanaf €163 p/m

€7.950,-

MAZDA MX-5 1.8 127PK TOURING,
HARDTOP CABRIO, AIRCO, CRUISE

€5.948,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION COMFORTLINE, NAV, 5DRS, CRUISE

€6.750,-

VOLKSWAGEN UP! 1.0 WHITE UP!
AIRCO,NAV,DEALERONDH

Benzine - 2015 - 126277 km

Vanaf €163 p/m

MERCEDESE-KLASSE CABRIO 250 CGI
AVANTGARDE,AMG PAKKET,NIEUWSTAAT
Benzine - 2010 - 61439 km

€7.995,-

RENAULT GRAND SCÉNIC 1.5 DCI 111PK
BOSE 7P. PANODAK, TREKH

€3.345,-

€13.950,-

Benzine - 2010 - 170099 km

€13.950,-

Vanaf €236 p/m

EXCL. BTW
VOLVO V40 2.0 D2 OCEAN RACE BUSINESS VW TRANSPORTER 2.0 TDI 115PK L1H1
R-DESIGN,VOL LEER, PANODAK
BM, AIRCO, CRUISE, PDC, TREKH

Benzine - 2012 - 86776 km

Diesel - 2015 - 144661 km

Diesel - 2015 - 84220 km

H E M E L V A A R T S D A G
V E R K O O P

&

Vanaf €101 p/m

€4.950,-

FORD FOCUS WAGON 1.6 TDCI ECONETIC
LEASE TITANIUM, NAV
Diesel - 2013 - 241771 km

Vanaf €408 p/m

€19.950,-

MERCEDES E-KLASSE ESTATE 350 CDI
AVANTGARDE 4-MATIC. AIRMATIC
Diesel - 2010 - 128368 km

Vanaf €320 p/m

€18.950,-

TOYOTA AYGO 1.0-12V COMFORT NAVIGA- VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI GTE 204PK,
TOR, AUTOMAAT, 5DRS, AIRCO
PANODAK, ALCANTARA, ADAP CRUISE

Diesel - 2012 - 169872 km

Vanaf €236 p/m

€24.950,-

Vanaf €510 p/m

Benzine - 2013 - 168324 km

Benzine - 2011 - 168664 km

Vanaf €138 p/m

€14.950,-

MERCEDES B180 AMBITION 7TRAPS
AUTOMAAT NIGHT PAKKET, NAVI, TREKH

Benzine - 2007 - 171381 km

Vanaf €122 p/m

BMW 1 SERIE 118I CORPRATE LEASE
SPORT VALENCIA ORANGE, NAV, AUT8

Hybride - 2015 - 101736 km

Vanaf €306 p/m

€15.950,-

Vanaf €269 p/m

O N D E R H O U D

Hybride - 2015 - 87722 km

Vanaf €253 p/m

€14.950,-

EXCL. BTW
VW CRAFTER 35 2.0 TDI L4H2, AIRCO,
TREKH,CRUISE, DEALERONDERHOUDEN!
Diesel - 2016 - 111450 km

G E O P E N D !

V A N

A L L E

M E R K E N
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EMFysio, de allround fysiotherapeut in Emmen
Maurice van der Scheer heeft een duidelijk beeld van de visie en het doel
van zijn fysiotherapie praktijk in Emmen. Effectieve behandelingen en
snel resultaat, dat is waar het in de praktijk om draait. 8 jaar geleden
begon hij de praktijk alleen en inmiddels is het team uitgebreid met fysiotherapeuten René, Mervin en Simon en praktijkondersteuner Saskia.
“Ondanks de flinke groei vanaf het moment dat de praktijk openging zijn
we nog steeds een kleinschalige praktijk en willen we dat ook blijven.”
vertelt Maurice. “Zo blijven de lijnen kort en is er voor iedere patiënt altijd
voldoende tijd en aandacht.” De dienstverlening van EMFysio is vooral gericht op het snel behandelen en snel resultaat behalen en dankzij de korte
lijnen met onder andere ziekenhuizen, orthopeden en sportartsen is dit ook
haalbaar. Vanuit het hele land weten mensen EMFysio te vinden.
Snel behandelen voor snel resultaat
Hoe deze snelle resultaten behaald worden? EMFysio past behandeling toe
volgens een totaalconcept. Dit betekent dat er altijd eerst gekeken wordt
naar de bron van de klachten. De klacht op die ene plek kan namelijk het
gevolg zijn van een probleem op een andere. Na ongeveer 4 tot 6 behandelingen in de praktijk wil de fysiotherapeut van EMFysio al enig resultaat
zien en als dat niet het geval wordt er doorverwezen
naar een arts, orthopeed of sportarts om een foto of
MRI-scan te laten maken. Afhankelijk van de uitslag
van de MRI-scan wordt er dan een verder behandelplan opgesteld. De know how van de fysiotherapeuten van EMFysio is altijd up to date. Maurice:” Mervin
en Simon richten zich vanwege hun connectie met
de topsport vooral op sporters en Mervin past bijvoorbeeld ook dry needling toe. Maar EMFysio is er
natuurlijk voor iedereen. Ik ben op dit moment bezig
met het specialiseren in artro kinesiologie, de leer
van de beweging van gewrichten, om mijn kennis en
kunde nog verder te vergroten.”
De fysiotherapeuten zien patiënten in alle leeftijdscategorieën en ook veel sporters van topsportclubs
in de regio. Er is een echo apparaat in de praktijk
aanwezig die gebruikt kan worden bij het snel stellen van een diagnose en bijvoorbeeld ook bij de PNE
behandelmethode. Dit is een methode die ingezet
wordt bij klachten aan pezen, spieren en gewrichten
en waarbij er, onder begeleiding van het echoapparaat, een kleine naald ingebracht wordt die vervolgens een klein stroomstootje in het aangedane
gebied geeft. Deze behandeling is onder andere erg
geschikt bij een tenniselleboog of hielspoor en lijkt
op shockwave therapie. Bij shockwave wordt er alleen aan de buitenkant behandeld, de PNE behandelingen zijn doorgaans minder pijnloos en laten
goede resultaten zien. Vaak zijn de klachten al na 3
behandelingen verdwenen.
Veel voorkomende klachten
Nek-, schouder- en onderrugklachten en klachten
aan knieën, enkels en heupen komen erg veel voor
en soms is er ook best wel wat angst aanwezig
om bij klachten of na een operatie weer te gaan
bewegen. Hoe fijn is het dan om onder begeleiding
van een professional te ervaren dat dit toch heel
goed voor het herstel kan zijn? Na een operatie
bestaat de revalidatie overigens vrijwel altijd uit een
combinatie van oefeningen en het mobiliseren van
het gewricht en zal de fysiotherapeut de zwelling zo
snel mogelijk laten afnemen.
Richtlijnen coronavirus
Na de sluiting van de praktijk vanwege het coronavirus zijn de fysiotherapeuten sinds kort weer aan
het werk gegaan. Behandelingen worden nu met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM gegeven
en u zult aan de deur, bij binnenkomst gescreend
worden. Als u klachten heeft die met het coronavirus
te maken zouden kunnen hebben wordt u verzocht
thuis te blijven en in de praktijk is een looproute
aangegeven zodat er voldoende afstand van elkaar
gehouden kan worden.
Neem bij klachten of vragen telefonisch of per email
contact op met EMFysio, de praktijk is van maandag
tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 22.00
uur en op zaterdag alleen op afspraak.
EMFysio Emmen
praktijk voor fysiotherapie
Westerbracht 18 | Emmen
Tel: 06-52332166 | Email: info@EMFysio.nl
www.EMFysio.nl
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Jan van Peer in Emmen is hét adres voor alles op het
gebied van koken, tafelen en de mooiste cadeaus
Door Miranda Wolters
Vrijwel iedere geboren Emmenaar kent de winkel van Jan
van Peer op de hoek van de Hoofdstraat en Derkstraat in
Emmen. Het karakteristieke pand met het torentje staat
er al sinds 1916, de winkel bestaat zelfs al veel langer.
Jan van Peer is dé speciaalzaak van Emmen op het gebied
van koken, tafelen en cadeaus.
“Aan de buitenkant is het pand zijn karakter nooit verloren
terwijl er in de winkelinrichting toch wel het een en ander
veranderd is. Jan van Peer is met zijn tijd mee gegaan,
zowel on- als offline. Sinds anderhalf jaar is de bovenverdieping alleen nog in gebruik als ‘koopjeszolder’ en werd
de winkel beneden met 120m2 uitgebreid, de pannen en
andere artikelen die je voorheen boven aantrof zijn dus nu
allemaal op de begane grond te vinden.” vertelt eigenaar

Ronald van Peer. De laatste jaren is men thuis steeds meer
bezig met bewuster eten en gezond koken. Er is meer tijd
om een uitgebreide maaltijd te bereiden en uitgebreid te
tafelen en door de uitbraak van het coronavirus is dat nu
natuurlijk helemaal het geval.
Kwalitatief goede en duurzame pannen
Door behalve te koken in kwalitatief goede pannen ook
de tafel mooi te dekken en een mooi servies te gebruiken
wordt het genieten met een grote G. Voor het koken van
die gezonde maaltijd is het gebruik van de juiste, kwalitatief goede pannen erg belangrijk. Een goede pannenset
is duurzaam en gaat gemiddeld zo’n 30 jaar mee. Deze
koop je dus slechts 1 of 2 keer in je leven en met een goed
advies van de verkoop(st)er bij Jan van Peer kun je ervan
verzekerd zijn dat je er al die jaren plezier van zult hebben.
“Bij een overstap van het koken op gas naar inductie bijvoorbeeld, veel mensen hebben geen idee hoeveel power
een inductiekookplaat daadwerkelijk heeft en dat die power er al snel voor kan zorgen dat je pan flink verbrandt.”
legt Ronald uit. Naast goede kookpannen zul je ook fijne
anti-aanbak pannen willen gebruiken voor het bakken en
braden. “Er is de laatste tijd wat discussie geweest rondom
de anti aanbakpannen met een teflon laag geweest, mocht
je voorkeur uitgaan naar een ander soort pan dan kun je
bijvoorbeeld kiezen voor een anti- aanbakpan met een
keramische coating. Deze werkt op dezelfde manier als een
pan met een teflon laag.” voegt Ronald hier nog aan toe.
Prachtig servies voor de aankleding van de tafel
Voor de aankleding van de tafel kies je er dan natuurlijk
voor om een mooi servies te gebruiken. Want waarom zou
je wel heel veel aandacht besteden aan het bereiden van
die lekkere maaltijd om het dan vervolgens te serveren op
lelijke borden en schalen? Jan van Peer biedt een enorme
keuze in servies, in talloze dessins en in verschillende
prijsklassen. Mixen en matchen mag tegenwoordig, bijvoorbeeld door een gewoon wit onderbord te gebruiken bij je
klassieke Villeroy en Boch servies. Volgens Ronald zijn de

serviezen van aardewerk, met glazuur of juist in een matte
uitvoering op dit moment erg populair. Deze trends waaien
vaak over vanuit de horeca. Naast dit soort serviezen verkoopt Jan van Peer natuurlijk ook nog steeds de serviezen
van onder andere Wedgewood, Laura Ashley, Pip Studio,
Litala, Bunzlau en Blond Amsterdam.
Nieuwe webshop
Ongeveer een maand geleden vernieuwde Ronald van Peer
de website en webshop van Jan van Peer. In de webshop
zijn veel artikelen ook online te bestellen en het assortiment in de webshop wordt de komende tijd nog uitgebreid. Voor een goed en eerlijk advies over bijvoorbeeld
de voor jou geschikte keukenmachine kun je natuurlijk
het beste gewoon even in de winkel langskomen. Kun je
gelijk even een nieuwe lekkere geur voor de Lampe Berger
lamp voor je moeder of vriendin uitzoeken of gewoon wat
inspiratie op komen doen voor het cadeau voor je vriend
die binnenkort met zijn kookcursus begint!
Jan van Peer, koken, tafelen en cadeaus
Hoofdstraat 123 | Emmen
Tel: 0591 - 614 218 | www.janvanpeer.nl
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Varkenshouderij zoals het bedoeld is bij
Akkervarken in Valthermond
Door Miranda Wolters
In 2015 besloten Willem Hempen en Claudia van der Laan hun werk te
maken van hun passie voor dieren. Op een manier die goed is voor de
dieren en past bij de natuur. Ze besloten o.a. varkens te gaan houden op
hun boerderij in Valthermond.
Op de boerderij vind je de dieren niet
in een grote stal maar gewoon, zoals de
natuur het bedoeld heeft, lekker buiten
in de frisse lucht. De varkens scharrelen
er lekker rond en hebben alle ruimte om
lekker in de grond te kunnen wroeten. “De
opstartfase was best lang,” vertelt Claudia,
mede-oprichtster en medewerker van Akkervarken, “we moesten natuurlijk op zoek
naar geschikte varkensrassen die helemaal
pasten bij wat we van plan waren.” Uiteindelijk werd er gekozen voor het Husumer
varken, de Berkshire en het Duroc ras. Door
de varkensrassen met elkaar te kruizen ontstond er een varken dat ontzettend goed
past bij de doelstellingen van Akkervarken,
geschikt voor het werk waarvoor ze ingezet
worden en het vlees is mals, sappig en erg
smaakvol.
Landschaps- en natuurbeheer
De varkens van Akkervarken worden niet
alleen op de eigen boerderij gehouden
maar worden ook verhuurd voor landschaps- en natuurbeheer. Verschillende
gemeentes, bedrijven en particulieren
maken hier gebruik van omdat varkens
eigenlijk kleine landbouwmachientjes zijn,

ze woelen de grond op
een natuurlijke manier om
en zorgen er o.a. voor dat
berenklauw en Japanse
duizendknoop bestreden
wordt. Ze eten van de planten, woelen in de grond
en knagen aan de wortels
zodat deze uiteindelijk
verdwijnen. Ook worden ze
ingezet bij boeren, waar ze
op het perceel rondscharrelen om de restoogst op
te eten. Zo kan de boer
na vertrek van de varkens
direct opnieuw inzaaien
en het scheelt in gebruik
van bestrijdingsmiddelen.
En wil jij je tuin opnieuw inrichten maar
moet de oude grasmat eerst verdwijnen? In
plaats van hier machines voor te gebruiken kun je ook een klein groepje varkens
huren die de hele tuin voor je omploegen.
“Wij zorgen voor de omheining en voer en
komen de varkens brengen en halen. Over
stankoverlast hoeft men zich geen zorgen
te maken, daar zal geen sprake van zijn.”
licht Claudia toe.

Vlees en de boerderijwinkel
De varkens van Akkervarken leven veel langer dan het gemiddelde consumptievarken
en worden rond de leeftijd van 1,5 á 2 jaar
geslacht. De varkens hebben dan een ontzettend leuk leven gehad en Willem brengt
ze zelf naar de slager waar de slacht plaatsvindt. Het vervoer op de trailer vinden de
varkens dan al lang niet meer vervelend
omdat ze in hun leven al vaker van de ene
plek naar de andere vervoerd zijn en altijd
iets lekkers krijgen als ze de trailer opgaan.
Akkervarken verpakt het vlees daarna zelf
en verkopen dit in de boerderijwinkel. Alle
delen van het varken worden gebruikt,
duurzaamheid is belangrijk en het is zonde
om dit niet te doen.
Het vlees is los of in (proef)pakketten te
bestellen, die ook zelf samengesteld kunnen worden. Ook wordt er rundvlees van
de eigen Belted Galloway koeien verkocht,
zuivel van Zuivelboerderij de Venehoeve in
Tweede Exloërmond, kaas van Bio boerderij
Luring uit Onstwedde en zijn er ook andere
streekproducten te vinden. Bestellen kan,
telefonisch of door een mailtje te sturen en
deze zal dan per post verzonden worden.
De boerderijwinkel is iedere zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur of op afspraak
open.

Stoer bij de boer
Stoer bij de boer biedt allerlei mogelijkheden voor leuke activiteiten voor kinderfeestjes, een familiefeestje of personeelsfeest of vergadering. Met alleen koffie en
koek of een BBQ bij de barbecue pan, ook
als het buiten koud is. Kinderfeestjes bij
stoer bij de boer zijn erg populair, de kinderen mogen de dieren voeren, ontmoeten
pony’s en alpaca’s en ook de koeien worden niet overgeslagen. In de speelschuur
kan er in het stro flink geravot worden.
Door het coronavirus is een groepsactiviteit
bij stoer bij de boer nu even niet mogelijk,
wel kun je natuurlijk gewoon met je gezin
langskomen. Je kunt boeken voor uur, anderhalf of twee uur al dan niet inclusief een
picknickmand of frietjes. De picknick tussen de dieren, bijvoorbeeld bij de biggetjes
en alpaca’s is erg populair. Romantisch met
z,n tweeën of met het hele gezin. Reserveren kan telefonisch of per mail.
Akkervarken
Noorderdiep 592, Valthermond
Telefoon: 06-52135201
www.akkervarken.nl
info@akkervarken.nl
Facebook: facebook.com/akkervarken
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Hippe en moderne e-bikes van Specialized bij
Bikes4You in Emmen
Door Miranda Wolters
Bikes4You vestigde zich alweer 19 jaar geleden aan de
Weerdingerstraat 48 in Emmen. Gert en Ina begonnen
hun winkel, gespecialiseerd in racefietsen en mountainbikes, samen en inmiddels bestaat het team uit in totaal
5 personeelsleden.
Bikes4You is voor veel sportieve fietsers uit Emmen en
omgeving een bekend adres en is geen standaard fietsenwinkel. Nieuw bij Bikes4You zijn de hippe en moderne
e-bikes van Specialized. Deze prachtige e-bikes zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar, onder andere in prachtig
felblauw en helderrood. Voor de fietser die iets anders wil
dan de standaard e-bike. De twee verschillende modellen
e-bikes bieden kilometers lang comfortabel fietsplezier
voor ieder soort fietser.
Turbo Como, fiets van het jaar!
De Turbo Como is geschikt voor als je graag iets rechtop op
je fiets zit. De fiets heeft een zogenaamd low entry-design
wat betekent dat je gemakkelijk op- en af kunt stappen en
met je voeten aan de grond kunt komen. De Turbo Como
is de ultieme stadsfiets en brengt je vol comfort en stijl
overal heen, de motor is erg stil en reageert erg snel op de
hoeveelheid kracht die je gebruikt. Je zult dus snel vanuit
stilstand weg kunnen fietsen en onderweg gemakkelijk
kunnen versnellen. De riem aangedreven motor is daarnaast soepel en vrij van vervelende trillingen en de zachte
45 mm banden zorgen ervoor dat je zorgeloos over de
meeste hobbels, gaten en scheuren in de weg zult rollen.
Het display is goed leesbaar en handig in gebruik en met
de bijbehorende app op je telefoon kun je met gemak het
stroomverbruik controleren, het bereik regelen, systeemdiagnoses uitvoeren en fietsritten opnemen en uploaden. De
afsluitbare en naadloos geïntegreerde batterij is gemakkelijk te verwijderen om deze bijvoorbeeld mee te nemen om
op te laden en heeft een actieradius tot 135 km met een
maximumsnelheid van 25 km per uur. De Turbo Como werd
door de Nationale fietstest van de Telegraaf dit jaar zelfs
uitgeroepen tot de beste e-bike in de categorie e-bikes
met middenmotor en derailleurversnelling!
Turbo Vado
De Turbo Vado is het model e-bike van Specialized waarop
je iets voorover zit voor een wat actievere fietshouding.
Deze e-bike is in verschillende modellen, zowel voor

dames als voor heren, verkrijgbaar. Net als de Turbo Como
is ook de Vado geschikt voor het gebruik in de stad of
voor het dagelijkse woon-werkverkeer. De Turbo Vado is
de perfecte fiets voor je drukke schema want hij brengt je
snel van A naar B. De fiets is ontworpen om de wendbaarheid en het gevoel van een gewone fiets te leveren, alleen
dan nog sneller! Net als in de Turbo Como is ook de motor
in de Turbo Vado soepel, krachtig en stil. De aangepaste
motorbesturingssoftware van de Turbo Vado versterkt je
inspanning naadloos, zodat het fietsen op deze e-bike soepel en natuurlijk aanvoelt. De actieradius van een opgeladen batterij in dit model loopt op tot 145 kilometer. Het
2.2-inch lcd-display is gemakkelijk om op te kijken en met

de aangepaste afstandsbediening die op het stuur gemonteerd is, kun je naar andere schermen toe gaan zonder je
handen van het stuur te halen.
Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden op het
gebied van racefietsen en mountainbikes of de e-bikes van
Specialized dan ben je van harte welkom in de winkel aan
de Weerdingerstraat 48 in Emmen.
Bikes4You
Weerdingerstraat 48 | Emmen | Tel: 0591 – 514691
www.bikes4you.nl | www.facebook.com/bikes4younl
Instagram: www.instagram.com/bikes4younl
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Verkoop, verhuur, onderhoud en onderdelen

Wesseling Materieel is dé aanhangwagen &
paardentrailerspecialist in de provincie Drenthe
3
3
3
3
3
3
3
3

Grote voorraad onderdelen
Grote voorraad aanhangwagens & trailers
Altijd een passende oplossing voor u
Snelle levering
Scherpe prijzen
Werkplaats met gecertificeerde monteurs
BOVAG-gecertificeerd
RDW-erkend

uitgevoerd worden door één van de gediplomeerde monteurs, zodat u de weg weer snel en veilig op kunt. Eventuele aanpassingen aan uw aanhangwagen of paardentrailer
kunnen de monteurs ook voor u uitvoeren. Veel onderdelen zijn altijd op voorraad en Wesseling Materieel is Bovag
gecertificeerd en RDW erkend. U krijgt van tevoren altijd
een schatting van de te maken kosten voor een reparatie
of aanpassing aan uw aanhangwagen of paardentrailer.
Dat maakt het bedrijf betrouwbaar en vertrouwd, voor
ieder soort onderhoud en reparatie.

VERHUUR
Wesseling Materieel is specialist als het gaat om de verkoop, verhuur, reparatie en taxatie van aanhangwagens en
paardentrailers in de provincie Drenthe. Een bedrijf dat bekend staat als het bedrijf waar ‘de klant koning is.’
Jarenlange ervaring in de verkoop, verhuur, reparatie en
taxaties van aanhangwagens en paardentrailers heeft
ervoor gezorgd dat Wesseling Materieel u op iedere vraag
over een aanhangwagen of paardentrailer antwoord kan
geven. Of u voor hobby of werk een aanhangwagen of
paardentrailer nodig bent maakt niet uit, voor ieder gebruiksdoeleind kan Wesseling Materieel een goed advies
geven over de voor u geschikte aanhangwagen.

Voor wat betreft paardentrailers gaat het dan om trailers
die geschikt zijn voor het vervoer van 1 of meerdere
paarden. Paardentrailers zijn leverbaar van basic tot heel
luxe modellen met bijvoorbeeld een aparte zadelkamer.
Aanhangwagens zijn natuurlijk in ontzettend veel verschillende soorten en maten leverbaar. Van kort tot lang, met of
zonder opbouw, met of zonder elektrische kiepfunctie en
met 1, 2 of 3 assen.

VERKOOP

Voor vrijwel ieder soort vervoer is er een geschikte
aanhangwagen, Wesseling Materieel adviseert u graag en
vrijblijvend. Alle aanhangwagens voldoen vanzelfsprekend
aan alle Europese richtlijnen en omdat er altijd een ruime
voorraad aanwezig is kan men u snel voorzien van een
aanhangwagen die past bij uw wensen.

Wesseling Materieel levert bijna alle soorten aanhangwagens en paardentrailers tot een totaalmassa van maximaal
3.500 kg. Van gerenommeerde merken zoals Hapert, Anssems, Hulco, Humbaur en Eduard.

ONDERHOUD

De werkplaats van Wesseling Materieel is voorzien van
geavanceerde apparatuur zodat er bij een probleem met
uw aanhangwagen of paardentrailer snel een controle
uitgevoerd kan worden. De reparatie kan daarna direct

Gebruikt u slechts zelden een aanhangwagen? Dan is
huren dé oplossing. Wesseling Materieel biedt service voor
een lage prijs waarbij het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen voor u door een van de medewerkers gedaan
zal worden. Een borg voor het huren van de aanhangwagen
wordt daarbij niet gevraagd, zoveel vertrouwen heeft Wesseling Materieel in u!
Ook voor de verhuur zijn er ontzettend veel verschillende
soorten aanhangwagens beschikbaar, denk hierbij aan
bijvoorbeeld bakwagens, plateauwagens, bagagewagens,
koelwagens, schamelwagens en natuurlijk paardentrailers.
Wesseling Materieel is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 7.15 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00
tot 13.00 uur. U bent van harte welkom in de showroom
aan de Phileas Foggstraat 80 in Emmen.

Wesseling Materieel B.V.
Phileas Foggstraat 80 | Emmen
Tel: 0591 - 659110
Website: www.wesselingmaterieel.nl
E mail info@wesselingmaterieel.nl

**** ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ****

ROVA 200x110cm 750kg € 660,00 incl. 21% btw.
ROVA 225x131cm 750kg € 710,00 incl. 21% btw.
ROVA 258x131cm 750kg € 765,00 incl. 21% btw.

HUMBAUR STEELY 205x110cm 750kg
NU VOOR € 500,00 incl. 21% btw.

HUMBAUR MOTORTRANSPORTER
NU VOOR € 745,00 incl. 21% btw.
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Van Leeuwen Auto’s, TVL Schadeservice en TVL Carcleaning in
Emmen gaan verder onder de naam Van Leeuwen Automotive
Door Miranda Wolters
De 3 bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de verkoop, onderhoud en reparaties van auto’s in de breedste zin van het woord zijn al sinds jaren betrouwbare adressen in Emmen.
Voor een grotere herkenbaarheid en uniformiteit hebben Theo, Dave en Marten van Leeuwen besloten de drie
bedrijven samen te voegen onder de naam Van Leeuwen
Automotive; Van Leeuwen Auto’s, Van Leeuwen Schadeherstel en Van Leeuwen Carcleaning. Wel blijven de
bedrijven allemaal gevestigd op hun huidige locatie, Van
Leeuwen Auto’s aan de Kapitein Nemostraat, Van Leeuwen
Schadeherstel aan de Phileas Foggstraat en Van Leeuwen
Carcleaning aan de Olivier van Noortstraat. Van Leeuwen
Automotive is hiermee een uniek autobedrijf in Emmen geworden, je vindt er alles op het gebied van auto’s en kunt
rekenen op het betrouwbare advies, kennis en kunde van
je persoonlijke contactpersoon en andere medewerkers.
Van Leeuwen Auto’s
Bij Van Leeuwen Auto’s aan de Kapitein Nemostraat vind
je altijd ruim 350 occasions in verschillende prijsklassen.
De voorraad wisselt regelmatig en als het door jou gewenste merk en model niet op voorraad is kan men deze
natuurlijk voor je gaan zoeken bij collega autobedrijven.
De werkplaats is in hetzelfde pand gevestigd, hier vindt
het onderhoud plaats en worden ook de reparaties en apk
keuringen uitgevoerd. Waarbij de te maken kosten van
tevoren overigens altijd duidelijk zijn en er contact met u
opgenomen wordt als de monteurs onverwachte dingen
tegenkomen. Geen verassingen achteraf dus.
Voor zowel de zakelijke als privé rijder is het ook mogelijk
om een auto te leasen. Voor bedrijven is een kortlopend
leasecontract soms een uitkomst, zo had een koeriersbedrijf door de coronacrisis een tijdelijk tekort aan bedrijfswagens en met behulp van Van Leeuwen Auto’s werd dit
probleem snel opgelost door de levering van een bedrijfswagen met een shortlease contract. Financial lease is ook
een optie en voor de privé rijder is het ook mogelijk om

iedere gewenste auto in
de private lease te doen,
een contract van 1 of 2 jaar
is dan bijvoorbeeld ook
mogelijk bij een auto die 5
jaar oud is.
Van Leeuwen
Schadeherstel
Schade aan uw auto is altijd vervelend en hoe fijn is
het als men het herstel van
A tot Z voor u regelt. Mocht
er sprake zijn van verhaalbare schade dan zal ook dat voor u geregeld worden. Soms
gaat schade verder dan alleen blikschade en is er ook nog
sprake van letselschade. Omdat het belangrijk is om in het
begin al de juiste stappen te zetten zal men u in dat geval
ook doorverwijzen naar een lokale en goede letselschadespecialist. Van Leeuwen Schadeherstel repareert de schade
altijd met originele onderdelen die bij de lokale dealers
besteld worden. Men repareert overigens ook ontzettend
veel schades aan auto’s voor verschillende lokale dealers.
Voordeel voor u en voor hen is dat de auto na de reparatie
direct door kan naar Van Leeuwen Carcleaning voor een
goede poetsbeurt. Na het poetsen zijn de auto’s voor de
dealer showroom klaar en kunt u met een perfecte en glimmende auto de weg weer op.
Van Leeuwen Carcleaning
Een handmatige poetsbeurt van uw auto door Van Leeuwen Carcleaning zorgt ervoor dat uw auto er weer als
nieuw uitziet. Het interieur wordt ook gereinigd en nare
geurtjes worden verwijderd. Na het poetsen wordt er een
speciale coating aangebracht die ervoor zorgt dat vuil zich

minder aan de lak hecht en u uw auto zelf minder vaak
hoeft te poetsen. Voor verschillende dealerbedrijven in
Emmen poetst Van Leeuwen Carcleaning veel en regelmatig. Na het poetsen kunnen de auto’s bij hen direct de
showroom in, helemaal klaar voor hun nieuwe eigenaar!
Van Leeuwen Auto’s
Kapitein Nemostraat 18 | Emmen
Telefoon: 0591-820350
Van Leeuwen Schadeherstel
Phileas Foggstraat 147 | Emmen
Telefoon: 0591-394539
Van Leeuwen Carcleaning
Olivier van Noortstraat 14 | Emmen
Telefoon: 0591-394 539
E-mail: info@vanleeuwenautomotive.nl
www.vanleeuwenautomotive.nl
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My meubel in Emmen, jouw manier van wonen
Door Miranda Wolters
Aan de Nijbracht 74 vindt U de meest stijlvolle en glamoureuze woonwinkel van Emmen. Eigenaresse Szilvia,
haar dochter Lisa en de rest van het team houden zich
dagelijks bezig met het nog mooier en sfeervoller maken
van uw interieur.
“Tot 3 jaar geleden hadden we een kleinere winkel in het
centrum van Emmen waar we voornamelijk accessoires en
cadeaus verkochten. Omdat de winkel te klein werd toen
we meer meubelen wilden gaan aanbieden besloten we te
verhuizen naar de Nijbracht.” vertelt Szilvia. De collectie
van My Meubel bestaat uit o.a. eetkamertafels, stoelen,
banken en fauteuils. Daarnaast is er natuurlijk nog steeds
een ruime keuze in accessoires en leuke interieur dingetjes
voor uw huis. De collectie wordt ieder jaar groter en diverser. “Van strak design tot landelijk en trendy en industrieel,
iedere woonliefhebber kan bij ons terecht. Waar andere
woonwinkels heel erg op mode gericht zijn bieden wij tijdloos design.” zegt Szilvia over de stijl van haar woonwinkel.
Voor wat betreft verlichting geldt dit ook want in de winkel
zie je ook wat lampen betreft veel verschillende stijlen.
Het leuke hieraan is dat u die verschillende stijlen ook heel
goed met elkaar kun mixen en matchen.

De woonstijl van Erik Kuster is bijvoorbeeld nog steeds
heel populair, deze stijl laat zich het beste omschrijven als
tijdloos en chique en mooi. Wist u dat Erik Kuster ook de
ontwerper was van het interieur van De Librije in Zwolle,
het restaurant van Jonnie en Thérèse Boer en Wendy van
Dijk, Linda de Mol en Ronald Koeman tot zijn clientèle
behoren?
Wilt u qua interieur graag het een en ander gaan veranderen of aanpassen maar weet u niet zo goed hoe u dat het
beste aan kunt pakken om de juiste sfeer te creëren? In
dat geval kunt u een afspraak met Szilvia maken. Ze komt
dan bij u thuis langs om u advies te geven over de inrichting qua meubelen en accessoires, gordijnen, behang en
vloeren en kan u ook een kleuradvies geven. Desgewenst
ontwerpt en tekent ze het interieuradvies ook voor u uit
en voor de aanschaf van bijvoorbeeld de vloeren of de
gordijnen kan ze u doorverwijzen naar lokale ondernemers
met wie ze samenwerkt.

“Om een goed interieuradvies te kunnen geven of te kunnen helpen bij het uitzoeken van mooi matchende accessoires zoals bijvoorbeeld vazen met zijden bloemen is het
voor ons ontzettend belangrijk om genoeg persoonlijke
aandacht te kunnen geven.” zegt Szilvia. “Dat is ook de
reden dat we altijd ruimschoots te tijd nemen voor iedere
klant die naar de winkel komt of die we thuis bezoeken.”
De sfeer in de winkel aan de Nijbracht laat zich dan ook
omschrijven als ontzettend gastvrij. Loop gerust even
gezellig binnen en doe onder het genot van een kop koffie
nieuwe inspiratie op voor uw interieur, u bent van harte
welkom!
My Meubel
Nijbracht 74 | Emmen | Tel: 0591-201181
www.mymeubelemmen.com
Facebook: facebook.com/mymeubelemmen
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Van harte welkom, mogen we weer zeggen!
Buffetrestaurant Thijs & Aafke
opent vanaf 1 juni weer haar
deuren. Uiteraard volgens de
bekende spelregels: maximaal
30 gasten, vooraf reserveren en
bij klachten blijft u thuis. Samen
weer gezellig uit eten en genieten van ons heerlijke (brunch)
buffet. Bent u daar ook zo aan
toe? Wij verheugen ons nu al u
te begroeten en in de watten
leggen. Dat is echter niet het
enige, want dat bent u van ons
gewend. Een extra reden om bij
Thijs & Aafke langs te komen is
onze nieuwe ambiance. Vorig
jaar hebben wij al twee zalen
opnieuw ingericht. De overige
drie zalen hebben wij daar nu
ook op aangepast. Laat u verrassen!

Uiteraard hebben we wel wat aanpassingen voor
uw veiligheid en die van onze medewerkers.
Hierna leest u daar meer over. Twee belangrijke
wijzigingen betreffen het buffet en de tijden
waarop u bij ons kunt komen eten. Het buffet
wordt nu feestelijk aan uw eigen tafel geserveerd.
U geeft aan onze bediening door wat u graag wilt
hebben. Keuzevrijheid staat hoog in ons vaandel.
Lekker toch!
Daarnaast zijn onze tijden aangepast om u maximaal te kunnen bedienen. Van woensdag t/m zondag bent u welkom van 16:30 uur tot 18:30 uur
of van 19:00 uur tot 21:00 uur voor een heerlijk
buffet aan uw eigen tafel. Op zaterdag én zondag
kunt u OOK genieten van een brunch aan tafel, tijden hiervoor zijn van 10:30 uur tot 12:30 uur en
van 13:00 uur tot 15:00 uur. Per sessie maken wij
gebruik van andere zalen, zodat alles al schoon is
als u bij ons komt. U hoeft zich daar geen zorgen
over te maken. Ook de 1,5 meter ruimte tussen de
tafels en meer, is bij ons goed geregeld. Wij houden ons aan het Horeca-protocol. Op de website
staat een informatief pictogram overzicht. Handig
voordat u reserveert.
Waar moeten u en wij op letten als u bij ons wilt
eten?
Wij werken uitsluitend op basis van reserveringen. Houdt u aan de tijd die wij samen afspreken.
Dat voorkomt opstoppingen. Bij binnenkomst
vragen wij u naar uw gezondheid en dient u de
handen te wassen of ontsmetten. Het kan zijn
dat wij u de toegang moeten weigeren. Wordt
dan niet boos. Als u of uw huisgenoten klachten
hebben, blijft u thuis. Onze medewerkers wassen
minimaal elke 30 minuten hun handen.
Huisgenoten mogen aan één tafel zitten ongeacht
het aantal huisgenoten. Groepen van gemengde
samenstelling (niet huisgenoten) mogen maximaal bestaan uit 4 personen en zitten ook aan
één tafel. Het team van Thijs & Aafke wil u bedanken voor de steun in de afgelopen periode. Dat
heeft ons mede op de been gehouden. Dank u
wel. Het advies is om tijdig te reserveren!
Bekijk de mogelijkheden voor het reserveren van
een tafel of, als u niet in de gelegenheid bent om
te komen eten, onze afhaalmogelijkheden op
www.thijsenaafke.nl of bel naar 0591-580035.
U vindt Buffetrestaurant Thijs & Aafke aan de
Hoofdweg 41 te Klijndijk.
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Winter metaal en montage is verhuisd naar een
nieuw en zelfgebouwd pand in Veenoord
Door Miranda Wolters
Winter metaal en montage is verhuisd naar een nieuw pand aan de Bedrijvenweg
18 in Veenoord. Voorheen was het bedrijf van Arjan Winter gevestigd in NieuwAmsterdam. Het nieuwe pand werd door Arjan en zijn team zelf gebouwd en zoals
hij zijn klanten ook altijd belooft realiseerde hij de bouw van fundering tot afwerking in amper 4 maanden tijd.
“We hebben bijna alles zelf gedaan want het moest
natuurlijk net als bij onze klanten ook gewoon snel gaan.
Bovendien gingen de projecten van onze klanten ook
gewoon door en dat maakte het even pittig.” vertelt Arjan.
Hij startte zijn bedrijf al in 2010, begon als eenmanszaak
en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf en met een team van in totaal 6 vakmensen. “We
houden van een no nonsens aanpak, zijn stuk voor stuk
harde werkers en doen wat we onze klanten beloven.” legt
Arjan uit. “Ik ben dan ook ontzettend blij met waar we nu
staan en wat we de afgelopen jaren allemaal met elkaar
bereikt hebben, we hebben inmiddels al veel projecten tot
tevredenheid van onze klanten mogen realiseren.”
Winter metaal en montage is gespecialiseerd in staalconstructies, loodsen- en hallenbouw, trappen en laswerk. In
zijn beginjaren vervaardigde Arjan vooral veel sierhekwerk
en ook dat doet het bedrijf nog steeds. Alles naar wens
van de klant, standaard projecten zijn er niet want het gaat
altijd om maatwerk.
Loods of hal, trappen en laswerk
Een (bedrijfs) loods of hal bijvoorbeeld vergt bij het
ontwerp iedere keer weer een andere aanpak. Daar waar
de ene klant graag een plat dak wil, heeft de ander de
voorkeur voor een puntdak en ramen en deuren moeten
telkens weer op andere plekken in het pand geplaatst
worden. Loodsen en hallen worden voornamelijk voor de
zakelijke klant gebouwd maar bij bijvoorbeeld het ontwerp
en fabriceren van trappen gaat het soms ook om metalen trappen voor een woning. Winter metaal en montage
maakt ook vluchttrappen die bij calamiteiten gebruikt

kunnen worden, ook
weer op maat en naar
wens van de klant.
Bijzonder was bijvoorbeeld de inklapbare
vluchttrap die voor
een klant ontworpen en gemaakt werd. In verband met de
beschikbare ruimte was een vaste trap niet mogelijk en dus
moest er een andere oplossing bedacht worden.
Winter metaal en montage kan ook van dienst zijn bij allerlei soorten laswerk. Omdat er dagelijks met metaal en
verbindingen gewerkt wordt hebben de lassers hier ontzettend veel ervaring mee, of het nu gaat om aluminium, staal
of rvs maakt daarbij niet uit.

Hoge eisen aan kwaliteit
De nadruk ligt bij Winter metaal en montage al vanaf de
start op levering van kwaliteit. Arjan zegt hierover: ”Wij
leveren alleen staalconstructies die voldoen aan onze
eigen hoge maatstaven en gedurende het hele project is
er 1 contactpersoon binnen het bedrijf. Wordt er een fout
gemaakt? Dan herstellen we dit onzichtbaar of beginnen
opnieuw. Alleen het beste is goed genoeg en dat weten
onze klanten die ons steeds meer weten te vinden.” Het
werkgebied van Winter metaal en montage strekt zich over
het algemeen uit over Groningen, Friesland en Drenthe.
Een nieuwe loods of hal wordt casco opgeleverd wat betekent dat de loods wind waterdicht word opgeleverd, men
levert een totaalpakket.
Wilt u meer informatie of heeft u al plannen voor een
project waarbij Winter metaal en montage u van dienst
zou kunnen zijn? U bent van harte welkom in het nieuwe
pand in Veenoord maar u kunt natuurlijk ook even bellen
of mailen. Na het bespreken van uw wensen kan er, indien
gewenst, een tekening en offerte voor u gemaakt worden.
Winter metaal en montage
Bedrijvenweg 18 | Veenoord | Tel: 0591-764005
www.wintermetaalenmontage.nl
Email: info@wintermetaalenmontage.nl
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Pand Sportshoes & more in Emmen is verhuisd
naar de Hoofdstraat 49
Door Miranda Wolters
Afgelopen februari verhuisde Pand Sportshoes & more van de Hoofdstraat 55 naar de Hoofdstraat 49 in Emmen. Voorheen was de winkel, gespecialiseerd in sneakers, te vinden tussen de
horecazaken de Brasserie en café De drie Paardjes. Nu bevindt deze zich recht tegenover de
ingang van het Rensenpark.
“In totaal duurde de verhuizing twee weken.” vertelt winkeleigenaar Rob Fiege. “Het vorige pand was flink groter en
dat was helemaal prima omdat we een groot assortiment
op het gebied van schoenen en kleding voor verschillende
sporten hadden. De laatste tijd zijn we ons echter steeds
meer gaan specialiseren in de mode sneakers en werd
het oude pand een beetje te groot. De winkel is nu, op de
nieuwe locatie, compacter en overzichtelijker geworden.
Ook hebben we hier een outlet ingericht in de kelder van
de winkel waar veel belangstelling voor is.”
Zoals gezegd heeft Pand Sportshoes & more zich de
afgelopen jaren gespecialiseerd in de modesneakers maar
daarnaast is het ook nog steeds een vertrouwd adres voor
het kopen van indoor handbal of volleybal schoenen. Natuurlijk ontstaan vanwege de connectie tussen Rob en het
handbal. Ook is er in de winkel een ruime collectie caps en
petten te vinden van verschillende merken en met logo’s
van verschillende sportclubs.
Niet alleen voor sporters
Sneakers worden tegenwoordig niet meer alleen tijdens
het sporten maar vooral ook veel in het dagelijkse leven
gedragen. Het is dus niet meer uitsluitend een sportatribuut want nette sneakers mogen zelfs op het werk gedragen worden. Dat is niet zo vreemd, de sneaker van nu biedt
immers voldoende steun en draagcomfort.
“Orthopeden raden in sommige gevallen zelfs het dragen
van een goede sneaker aan,” zegt Rob hierover, “we verkopen bijvoorbeeld de Nike Air Max best veel aan ouderen
die wat slechter ter been worden. De sneakers hadden
vroeger een slecht imago maar dat is tegenwoordig wel

anders, dat blijkt immers wel uit het
feit dat de schoen vaak al door het
ziekenhuis voor ons verkocht wordt.”
Adidas Superstar en Nike Air Max
De top 5 in populaire modellen is de
afgelopen jaren vrijwel onveranderd
gebleven. Zo staan de Adidas Superstar en de Nike Air Max al sinds jaren
in deze lijst. De Adidas Superstar
kwam in 1969 voor het eerst op de
markt. Het ontwerp van de bekende
witte sneaker met zwarte strepen
werd afgeleid van de basketbalschoen en in het begin ook vooral door basketballers
gedragen. Tegenwoordig draagt iedereen dit model van
Adidas en zijn er veel verschillende modellen en kleuren
bijgekomen. Een andere nog steeds ontzettend populaire
schoen is natuurlijk de Nike Air Max. Dit model, met de Air
Max demping in de zolen, werd in 1979 door Nike geïntroduceerd. In de eerste modellen was de demping in de
zool van de schoenen aan de buitenkant niet te zien, pas in
1987 werd de Air-unit voor het eerst zichtbaar gemaakt in
de schoenen. Nu, ruim 30 jaar later, is de iconische schoen
niet meer uit het straatbeeld weg te denken en is de
schoen in verschillende modellen en kleuren verkrijgbaar.
Naast Adidas en Nike biedt Pand ook een ruime keuze in
schoenen van andere merken zoals bijvoorbeeld Bjorn
Borg, Timberland, Lacoste en Vans.
Aangepaste openingstijden
“In verband met de uitbraak en de gevolgen van het
coronavirus is de verhuizing van Pand Sportshoes & more

naar het nieuwe pand redelijk geruisloos en zonder heel
erg veel feestvreugde gepaard gegaan. Omdat er minder
mensen komen winkelen hebben we onze openingstijden
voorlopig ook iets aangepast en zijn we van maandag tot
en met zaterdag van 10 tot 5 open. De koopavonden zijn
komen te vervallen en natuurlijk werken we met de richtlijnen zoals deze door het RIVM zijn opgesteld.” aldus Rob.
Mocht je alvast inspiratie voor je nieuwe sneakers op
willen doen dan kun je hiervoor terecht op de Facebook
of Instagram pagina van Pand 55 maar je bent dus ook
gewoon van harte welkom in de winkel aan de Hoofdstraat
49 in Emmen!
Pand Sportshoes & more
Hoofdstraat 49 | Emmen
Facebook: www.facebook.com/Pand55Emmen
Instagram: www.instagram.com/pand55emmen
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J&S Garten und Landschaftsbau GmbH in Twist,
voor vakkundig advies en hulp bij het realiseren
van uw droomtuin
Door Miranda Wolters
Op slechts 5 minuten rijden van de grens bij Schoonebeek, aan de Siemensstraße 2 in
Twist, vindt U J&S Garten und Landschaftsbau. Een Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in alles op het gebied voor uw tuin.
J&S Garten und Landschaftsbau vestigde zich al in 2016 over de grens en ging destijds in
Meppen van start. 3 jaar geleden verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie, een groot
terrein met voldoende buitenruimte. J&S Garten und Landschaftsbau biedt een totaalpakket voor de tuin en ontzorgt hiermee de klant. De klanten van J&S komen uit zowel
Duitsland als Nederland en het team van medewerkers van J&S bestaat uit zowel Duitse
als Nederlandse medewerkers. Men kan u dus altijd in het Nederlands te woord staan.
Keramische tegels
Voor de inrichting van uw tuin vindt u bij J&S Garten und Landschaftsbau onder andere
sierbestrating, tuinhuisjes, schuttingen en beplanting. Veranda’s of overkappingen van
bijvoorbeeld douglashout zijn ook mogelijk. Voor wat betreft sierbestrating is J&S specialist in de verkoop en aanleg van keramische tegels. Deze tegels zijn erg populair omdat ze
niet kwetsbaar of poreus zijn. Vuil en viezigheid hecht zich niet aan de tegel waardoor ze
gemakkelijk te onderhouden zijn en mooi blijven. J&S legt de tegels in een gestabiliseerd
zandbed en gebruikt hiervoor een speciale mortelmix. Hierdoor ontstaat er onder de tegel
extra stevigheid en zal uw terras minder snel verzakkingen vertonen. De tegels worden
daarna gevoegd, dit geeft niet alleen een strak resultaat maar zorgt er ook nog eens voor
dat er geen onkruid meer tussen de tegels zal groeien. Het blijft echter straatwerk en dat
betekent niet dat verzakking absoluut niet mogelijk is, dit zullen de medewerkers van J&S
u ook altijd vertellen. U krijgt bij J&S altijd een eerlijk advies en merken die u bij hen zult
vinden zijn onder andere Tuinvisie, Redsun en Gardenlux.

Gras, bewatering en een robotmaaier
Graszoden worden nog altijd veel gebruikt in de tuin en ook hierin gaat J&S bij de aanleg
erg secuur te werk. De grasmat wordt net zo strak en netjes als bestrating gelegd, er wordt
veel aandacht besteed aan het zo vlak mogelijk leggen van het gras. Voor het onderhoud van het gras is het mogelijk gebruik te maken van een automatisch bewateringssysteem en een robotmaaier. Het automatische bewateringssysteem werkt met behulp
van sproeiers die u met een app op uw telefoon,
ook wanneer u niet thuis bent, kunt bedienen. Uw
robotmaaier kunt u ook met een app bedienen en
langs de randen in uw tuin kan een zogenaamde
‘maaisteen’ gelegd worden. Die maaisteen, ook in
gestabiliseerd zand gelegd, ligt op gelijke hoogte
met het gras en zorgt ervoor dat de robotmaaier
ook de randen van het gras kan maaien. Zo blijft
uw gras strak en mooi gemaaid. Voor de verkoop
en de service van de robotmaaier is J&S een
mooie samenwerking met een ander lokaal bedrijf
aangegaan.
Er wordt nogal eens vergeten goede afwatering in
de tuin aan te leggen. Toch is dit best belangrijk
want hoe vervelend is het als er na een regenbui
nog lang fikse plassen in uw tuin blijven staan?
J&S kan de afwatering aanleggen in de vorm van
drainage in de tuin of watergootjes in het terras.
U bent natuurlijk van harte welkom bij J&S Garten
und Landschaftsbau in Twist. Desgewenst is het
ook mogelijk dat een van de medewerkers bij u
langskomt voor een vrijblijvend advies voor de
aanleg of renovatie van uw tuin. Eventueel wordt
er een schets of offerte voor u gemaakt. Van 1 ding
kunt u zeker zijn, bij J&S Garten en Landschafstbau
krijgt u altijd een goed en eerlijk advies!
J&S Garten und Landschaftsbau GmbH
Siemensstraße 2 | 49767 Twist
Telefoon : +49 (0) 5936 9249928
E-mail: info@j-s-galabau.de
Website: www.j-s-galabau.de
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De Berkenhof, luxe wonen in het groen aan de
rand van een natuurgebied in Emmen
Door Miranda Wolters
Wonen in het groen, midden in de natuur aan de rand van natuurgebied ’t
Zand. Roelofs & Haase Projectontwikkeling B.V. maakt dit samen met Ten
Wolde Makelaars mogelijk door de
verkoop van riante kavels geschikt voor
de bouw van 16 vrijstaand luxe villa's.
Natuurgebied ’t Zand bevindt zich aan
de noordoostzijde van Emmen, langs de
Rondweg van Emmen richting EmmerCompascuum en Ter Apel. Voorheen was
dit gebied bekend onder de naam ‘De
Schanswal’. De Berkenhof geeft je een
unieke buitenkans om je droomwoning
in het groen te realiseren.
De ligging van De Berkenhof biedt rust,
ruimte maar ook volop mogelijkheden voor actie. Een wandeling in het bos, ruimte voor de
kinderen om te spelen en hutten te bouwen of even naar
het centrum van Emmen om te winkelen? Alles vind je hier
dichtbij huis, je geniet van het beste van twee werelden.
De 16 riante kavels variëren in oppervlakte van ongeveer
750m2 tot maar liefst 1.467m2. Voldoende ruimte om je
droomwoning te realiseren waarbij je de vrije hand krijgt
in het verwezenlijken van jouw woonwensen. Er liggen
geen bouwtekeningen van een architect klaar, aan jou
dus de vrijheid om je eigen architect te kiezen. Natuurlijk
kan de verkopende makelaar je ook naar een betrouwbare en goede architect verwijzen. Voor De Berkenhof is
een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin onder andere
beschreven is aan welke details je droomhuis moet
voldoen en hoe de openbare ruimte eruit zal komen te
zien. Voor de te gebruiken materialen voor de bouw van je
droomhuis is er veel keuzevrijheid. Zo zijn verschillende

soorten gevelbekleding toegestaan, mits ze in natuurlijke
tinten toegepast worden en is ook het gebruik van zwarte
dakpannen mogelijk. Ten Wolde Makelaars kan je er, als
verkopende makelaar, alles over vertellen.
Omdat De Berkenhof midden in de natuur ligt zal er midden in de wijk een wadi aangelegd worden. Een wadi zorgt
voor een natuurlijke opvang van hemelwater en voorkomt
wateroverlast in de wijk. Voor de beplanting in de wijk is er
bewust gekozen voor het gebruik van planten en struiken
die hun oorsprong in het gebied hebben. De Berkenhof is
vanaf de Schansstraat te bereiken. Overal in de wijk geldt
een maximumsnelheid van 30 km. per uur en aan het einde
van de wijk verandert de weg in een wandelpad door de
natuur richting Emmerschans.
Vanwege het feit dat er door de wijk geen doorgaande
weg loopt is de wijk verkeersluw en dankzij de natuurlijke

geluidswal, met een nog te plaatsen geluidsscherm, zal er
in de wijk vrijwel geen verkeersgeluid van de Rondweg
hoorbaar zijn. De eerste kavels zijn inmiddels verkocht en
er wordt in De Berkenhof ook al gebouwd aan de eerste
luxe villa’s. Een aantal nieuwe bewoners van de wijk zetten
op dit moment samen met hun architect de laatste puntjes
op de i en ook zij zullen binnenkort beginnen met de bouw
van hun droomhuis.
Droom jij ook van een luxe villa met prachtig uitzicht in
een rustige en groene buurt? Neem dan contact op met
Ten Wolde Makelaars, zij helpen je graag met het realiseren van jouw woondroom!
Ten Wolde Makelaars
Houtsnip 22 | Emmen | Tel: 0591 632 007
Email: emmen@ten-wolde.nl
Website: www.ten-wolde.nl

Restaurant Da Xin aan de Ermerweg
in Emmen blijft bereikbaar tijdens
wegwerkzaamheden
Door Miranda Wolters
Momenteel is de Ermerweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
De werkzaamheden om de weg autoluw te maken zijn eind februari
begonnen. De Ermerweg zal een meer dorpse uitstraling gaan krijgen,
het asfalt zal verdwijnen en vervangen worden door klinkers. De parallelwegen verdwijnen en daar komen fietspaden voor in de plaats. De
maximumsnelheid gaat van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per
uur.
Dat de Ermerweg is afgesloten voor het doorgaande verkeer betekent
echter niet dat Chinees Indisch specialiteitenrestaurant Da Xin onbereikbaar geworden is. Vanuit het centrum van Emmen is Da Xin namelijk
gewoon per auto te bereiken. Omdat de brug over het Oranjekanaal vanaf
9 maart is afgesloten voor autoverkeer is de bereikbaarheid vanaf de
andere kant, via de overkant van het kanaal, iets minder goed. U kunt uw
auto eventueel aan de andere kant van het kanaal parkeren en lopend
de brug oversteken. De brug is namelijk wel open voor voetgangers en
fietsers.
Tijdens de wegwerkzaamheden is en blijft het restaurant dus gewoon
open en bereikbaar en kunt u nog steeds gewoon uw eten komen afhalen
of komen genieten van de à la carte gerechten in het restaurant. Zoals u
van restaurant Da Xin gewend bent is er op zaterdag en zondag van 17.00
uur tot 21.00 uur de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitgebreid Chinees lopend buffet. En daarnaast kunt u natuurlijk gewoon nog
steeds uw catering door restaurant Da Xin laten verzorgen en bezorgen.

De (afhaal)menukaart van het restaurant en de mogelijkheden voor de
catering vindt u op de website van restaurant Da Xin.
Op bijgaande plattegrond ziet u hoe u restaurant Da Xin kunt bereiken en
als alles volgens plan verloopt zullen de wegwerkzaamheden medio juli
afgerond zijn.
Restaurant Da Xin
Ermerweg 85 | Emmen | Tel: 0591 - 614 700
www.daxinemmen.nl

