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Nieuwe
viszaak in
Emmerhout
Emmen - Visspeciaalzaak Vera uit
Klazienaveen heeft een tweede winkel geopend in
de wijk Emmerhout in Emmen.
Eigenaar Lukas Regtop was al een tijdje op zoek naar een geschikte
locatie in de gemeente Emmen. Uiteindelijk vond hij een goede plek in het
winkelcentrum Emmerhout. Regtop gaat de winkel runnen samen met zijn 24-jarige
zoon Rob. Lukas Regtop, die al sinds 1985 werkzaam is in de visbranche, vertelt: “Wij
hebben een breed aanbod van gebakken vis tot verse vis en schotels. Hebben we het niet
in de winkel, dan kunnen we het altijd voor u bestellen. Doe dit wel drie tot vier dagen van
tevoren.” Dochter Vera blijft de winkel in Klazienaveen runnen. Ter gelegenheid van de nieuwe
winkel in Emmerhout zijn er tal van aanbiedingen.
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9.30 - 18.00 uur
Houtweg 289 • 7823 PV Emmen

Openingsaanbieding
Zoute haring
p/s € 1,50
4 voor € 5,00

Lekkerbekjes

Klein 4 voor € 9,00
Groot 4 voor € 11,00

In onze prachtige viswinkel nog
veel meer spetterende aanbiedingen!
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Vermoeden van dyslexie?
Timpaan Support kan helpen!

Wat is er mogelijk? Vergoede diagnostiek:
• Onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie
• Vergoede wekelijkse behandeling op de school
van je kind
• Mogelijkheid voor een gratis ouderbijeenkomst bij de
start van een behandeltraject

Kijk voor alle mogelijkheden op de websites:
www.timpaansupport.nl
www.timpaanonderwijs.nl
Meer weten? Neem contact op met:
Finsey Fischer: 06 317 99 750
Mirjam van der Sloot: 06 460 37 568

Waarom Timpaan Support?
• Timpaan Support heeft 10 jaar ervaring op het gebied van dyslexiezorg
• Wij werken met gekwalificeerde, enthousiaste orthopedagogen
• Onderzoek en behandeling vinden plaats op de school van het kind
• Timpaan Support maakt gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode
• Er is aandacht voor sociaal-emotionele aspecten (omgaan met dyslexie en zelfvertrouwen)
• Ons behandelmateriaal is kindvriendelijk en werkt motivatie verhogend
• Het kind krijgt een eigen koffer met daarin vele materialen, werkbladen en uitleg
• Onze nieuwe behandelmethode betrekt het kind op een positieve manier bij het leerproces en geeft inzicht
in de eigen ontwikkeling
• Toegang tot een online platform waar kind, ouders, school en behandelaar informatie kunnen uitwisselen
• Er wordt afgewisseld tussen schriftelijke en digitale oefeningen
• Onze zorg wordt door ouders gewaardeerd met een 8,3

Wil jouw kind of leerling ook een behandelkoffer om trots op te zijn?
Meld je dan nu aan!

Dit is Emmen!

4
Gallery micksArt in het Rensenpark Emmen, het voormalig dierenpark, bestaat sinds 2016
en is inmiddels groeiende naar een landelijk bekende Gallery met nationaal en internationale kunstenaars. Door de telkens wisselende 8 weekse exposities blijft het telkens verrassend wat er weer te zien is.
Wij geloven dat de kunst in Nederland meer laagdrempelig moet gaan worden. We moeten
af van de standaards zoals deze in de loop der jaren zijn gehanteerd. ‘Kunst is voor iedereen’
dat is ons motto. Wij zijn er voor zowel de autodidact als de professioneel kunstenaar. Het
blijft een feestje om telkens die kunstenaars samen te brengen die elkaar versterken in een
expositie zodat de beleving altijd een verrassing blijft. Wij hanteren een verhuur systeem met
een kleine percentage
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Lammers en Lammers, Annigje, Ton Haas. Kortom: een inspirerende ruimte voor iedereen met veel
verrassende elementen en een enthousiste Galleryhouder. Welkom @Gallery micksart van di tot za
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Taart van Ria
Hallo, ik ben Ria Dokter. Ik woon in Emmer Compascuum en ik heb van mijn
hobby mijn werk gemaakt. Ooit begonnen voor de eigen kinderen maak en
decoreer ik nu taarten en cupcakes voor elk wat wils.
Op bestelling wordt een heerlijke, originele en bijzondere taart of cupcakes
gemaakt. In principe is alles mogelijk in overleg.
Denk aan bijzondere gelegenheden zoals:
geboortes, verjaardagen , jubilea, bruiloften en ga zo maar door.
Ook voor taarten voor bepaalde allergieën (koemelk, ei, cacao, noten,
glutenvrij) bent u bij mij aan het goede adres.
Kortom een taart voor elke gelegenheid!
Wil je zelf zo’n taart maken, maar heb je nog geen ervaring? Geen punt!
Schrijf je dan in voor één van de leuke en inspirerende workshops!
In groepsverband leer je de fijne kneepjes van het taart decoreren!
Ook voor kinderfeestjes bent u bij mij aan het goede adres.
Kijk voor meer info onder het kopje kinderfeestje.
Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen!

0591-354 888 • 06-48 93 82 34
info@taartvanria.nl • www.taartvanria.nl

JUWELIER PEKELSMA
In oktober 2017 is onze prachtige winkel verbouwd
en voorzien van een nieuw interieur.
De buitenkant van de winkel heeft daarbij ook een

TROUWRINGEN
2 HALEN = 1 BETALEN
15 februari t/m 15 mei

HERENRING
GRATIS

make-over gehad.

Een greep uit onze merken:
Zinzi, Rebel & Rose, MY iMenso,
Police, Seiko, Lorus, Breil, Björn Hendal,
Rolf Cremer, Boccia, Audar, Esprit, iXXXi.
Juwelier Pekelsma Nieuw Amsterdam
Vaart ZZ 31
7833 AB
Nieuw Amsterdam

Vraag naar de voorwaarden.
In samenwerking met één van de
grootste trouwringfabrikanten van
Europa.

Telefoon: 0591 551 508
www.juwelierpekelsma.nl

maandag: gesloten
dinsdag: 09.00-18.00
woensdag: 09.00-18.00
donderdag: 09.00-20.00
vrijdag: 09.00-18.00
zaterdag: 09.00-17.00
zondag: gesloten
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Nails and Beauty Center

VacuStep Studio Emmen

De webshop voor Make-up, Hand- en
Nagelverzorging.

prachtige en natuurlijke kleur kunt krijgen
door middel van een zelf spray-tan bus.
Deze heeft een hele mooie lijn om uw huid
die voorzien is van een spray-tan te verzorgen.

Veel vrouwen hebben ondanks een
gezonde levensstijl toch ongewenste vet
ophopingen die met sporten niet weg
te trainen zijn. Heel frustrerend!! Het
goede nieuws is DE VACUSTEP!!

En natuurlijk veel meer leuke producten
omtrent de Beauty branche.

U wilt 1 à 2 kledingmaten minder? De 3
probleemzones aanpakken? Een strak en
stevig lichaam maar niet ten koste van uw
gezondheid? Snel resultaat?

Golden Rose
Dit is een hele brede lijn op het gebied van
make-up en huidverzorging. Parabenen
en dierproef vrij.
Das Nagelzentrum
Is een merk dat geweldige producten heeft
voor de Nagelstylisten. O.a. meer dan 700
colorgels die ook op de natuurlijke nagel
kan worden gebruikt. En allemaal via de
richtlijnen van de EU.
Born Pretty
Een merk dat op het gebied op nagelstyling prachtige producten heeft om mooie
nail-art te maken.
White to Brown
Is een spray-tan merk waar u zelf een

Onze webshop is beveiligd met het SSL
certificaat en u kunt er veilig betalen via
iDEAL.
Ook hebben wij voor de
DIT IS EMMEN lezers een leuke
actiecode waar u 15% korting krijgt
bij uw aankoop in de webshop.
Voer de actiecode in
(DIT IS EMMEN APRIL) en de
15% word verrekend in het
winkelmandje.
De code is geldig tot 31-5-2019

SLANK MET DE VACUSTEP!

• vermindering van 8 tot 25 cm. van de
omtrek van uw buik, billen en benen na
1 kuur van 20 x 30 minuten
• steppen in een cabine waarin een
vacuüm heerst
• optimale doorbloeding en een unieke,
snelle vetverbranding
• dé methode tegen hardnekkige
cellulitis
• verbetering van de stofwisseling

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen leuke
meubels aan te schaffen in onze winkel.
In de winkel zijn regelmatig nieuwe
producten te vinden, ook gepimpte meubels die we zelf hebben bewerkt, waarmee
u een uniek stuk in huis heeft! Ook de
meubels in de winkel kunt u laten stylen

door ons. Vraag gerust, alle opties staan
open en er is heel veel mogelijk.
Naast grotere meubelstukken hebben
wij ook erg veel decoratie en andere
leuke snuisterijen. We hebben regelmatig
nieuwe aanvoer, dus kom langs!
Runde Zuidzijde 13
7881 HL Emmer-Compascuum
06 37 33 79 58
Openingstijden
ma/di/zo: gesloten
wo. t/m za.: 10.00-17.00 uur

Voor meer info of een gratis proefles
kun je bellen naar:
06 21 50 58 33
of mail naar:
jannekederoo56@gmail.com

Spirituele Praktijk
Henny Bouma

Ook voor kinderen kunt u bij mij terecht!

De plek waar uw oude meubels een
compleet andere look krijgen. U kunt uw
meubels laten stylen door Gees Lasker
naar uw eigen wens, zoals ze inmiddels
voor meerdere klanten heeft mogen doen.
Hiervan vind u diverse voor en na foto’s in
de galerij!

Aanbieding
!
volledige k
uur
van € 195,voor € 150
,-

Dé vetverbrandingstraining voor buik,
billen en benen.

Door de unieke combinatie van een elliptische training in een vacuümruimte vindt
er vanaf het begin een optimale doorbloeding plaats in de probleemzones: buik,

Recycleshop Emmer-Compascuum

billen en benen. Van sinaasappelhuid naar
perzikzachte gladde huid.

ADHD kinderen hebben meestal extra
aandacht nodig. Ze worden niet altijd begrepen. Te veel prikkels in het dagelijkse
leven geeft ze onrust en het gevoel dat ze
anders zijn.
Deze kinderen zijn niet dom ,ze zijn juist
slim en verder dan hun leeftijdgenootjes .
Doordat ze druk en soms afwezig zijn, in
hun eigen wereld hebben ze het gevoel dat
ze er niet bij horen. Door middel van extra
aandacht, begeleiding en structuur kunnen ze zich beter staande houden in de
wereld.
Kindertekeningen analyseren is een vorm

om te kijken wat er in het kind speelt. Kinderen hebben niet altijd zin om te vertellen wat er aan de hand is. Via een tekening
van het kind krijg je duidelijkheid waar het
kind moeite mee heeft. Mocht er een bepaald probleem zijn, dan kan dat via een
tekening duidelijk worden.
Medium Henny
Donaustraat 34
9406 SM Assen
Tel: 06 12 21 57 90
www.medium-henny.com

6

A-Z Caravans

A-Z Caravans koopt en verkoopt zowel nieuwe als
tweedehands caravans. Wij bemiddelen bij de verkoop
van uw caravan of ruilen in. Voor onderhoud en stalling
bent u ook bij ons op het juiste adres.
Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Dit is Emmen!

Autobedrijf Oosting
Pioniersweg 9
7826 TA Emmen
Tel. 0591-626 838
(industrieterrein
Barger Oosterveld)

Autobedrijf Oosting richt zich op
de verkoop van occasions van
verschillende bouwjaren.
Bij Autobedrijf Oosting stellen wij
persoonlijke aandacht voor de klant hoog
in het vaandel.
Wij kunnen u verzekeren van een
duidelijk en betrouwbaar advies
doordat wij al meer dan 20 jaar
ervaring hebben in de
in- en verkoop van auto’s.
in- en verkoop • garantie • onderhoud • APK
Bij de koop van een auto bij Autobedrijf Oosting
en het aantonen van deze advertentie krijgt u 1 tank
benzine gratis!

08.30 - 17.30
08.30 - 17.30
10.00 - 17.30
08.30 - 17.30
08.30 - 17.30
09.00 - 14.00
gesloten

Industrieweg 2 • 9561 MB Ter Apel • 06 27 07 71 68 • info@a-zcaravans.nl

www.autobedrijf-oosting.nl

GARAGEDEUR SELECT-LINE
Is uw garagedeur toe aan vervanging?
Kies Select-Line: betaalbaar en duurzaam!

10 DESIGNS
19 KLEUREN
INCLUSIEF AANDRIJVING

Vanaf

€ 899,-

20 STANDAARDMATEN
HOOGWAARDIGE KWALITEIT

incl. BTW

+

•
•
•
•

Rolluiken
Screens
Zonwering
Markiezen

•
•
•
•

Horren
Veranda’s
Overkappingen
Blokhutten

Haam 43
7884 NG
Bargercompascuum

+

Tel.: 06 - 132 294 55
tcbmontage@gmail.com
www.tcb-zonwering.nl

Dit is Emmen!
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Een nieuwe lente … een nieuw geluid?
Ken je dat gevoel? Als de winter aan het
wegtrekken is en de lente is in aantocht
dat je weer (meer) zin krijgt om die dingen op te pakken die je hebt laten liggen?
Dat je weer meer zin hebt om plannen te
maken en deze ook wilt realiseren? Dat je
weer zin hebt om in beweging te komen?
Plannen, ideeën, dromen … en wellicht kan
je wat hulp gebruiken hierbij. Coaching
kan een mooie manier zijn om zicht te
krijgen op wat jij wilt!

Coaching, iets voor mij?
Dat vraag je je misschien wel af. Ben je
nieuwsgierig naar eigen motieven en
drijfveren, heb je behoefte aan bezinning, ben je vastgelopen in je werk en
kom je er niet uit, ben je op zoek naar
balans tussen werk en privé of zoek je naar
balans op andere terreinen in je leven?
Dan biedt coaching jou een manier
om inzicht te krijgen en verandering te
bewerkstelligen.

Vanuit de overtuiging dat jij alle potentie
in je hebt om te veranderen en dat te gaan
doen wat je graag wilt, werk ik met je aan
de vragen die jou zo bezig kunnen houden. Het stelt je in staat zicht te krijgen op
patronen die effectief en goed functioneren in de weg staan. Door je bewust te
worden van deze patronen kun je opvattingen verruimen en alternatieven voor je
gedrag creëren. Dat zorgt voor meer
balans in je leven, meer rendement en
plezier in je werk. Je wordt bovendien
gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan
en je talenten te ontwikkelen, waardoor
nieuwe mogelijkheden binnen handbereik
komen. Je kunt hiermee verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling.

Resultaat Een coaching traject bij Iris
coaching is altijd individueel, oplossingsgericht, praktisch en diepgaand, met als
doel je te inspireren om met meer gemak
te kunnen leven en werken.

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden en zou
je wel eens iets meer willen weten?
Graag geef ik je meer informatie.
Mijn nummer is: 06-21104415.
Of neem eens een kijkje op mijn
website: www.iris-coaching.nl

Verlengde Oosterdiep OZ 71, BARGER COMPASCUUM,
tel:0591-349535 , www.carxpert-abs.nl

Slechts 10 minuten vanaf Emmen
Scooters, Scooters, Scooters!!!
Benzine en Elektrisch
Verkoop en reparatie

Peugeot 106 1.4XS, bj. 2002,
zilver , handgeschakeld
€ 1695,=

Citroen Berlingo 1.6 HDI
600, bouwjaar 2007 ,wit,
handgeschakeld, € 2250,=

Deawoo Tacuma 1.6 Spirit,
Peugeot 206 SW 2.0 HDi XS,
bj. 2003, handgeschakeld,
bj. 2004, zilver, handgeschakeld
benzine € 1450,= + bj. 2004
€ 1750,=
AUTOMAAT, zilver € 1895,=

April doet wat hij wil?
Dan moet u eens bij ons langs komen!
Bij ons is er altijd reuring!!

Opel Combo 1.7 Di,
bouwjaar 2002, blauw,
handgeschakeld,
€ 1650,= excl. btw

2x Opel Agila 1.0
en 1.2, benzine en
handgeschakeld,
bj van 2002 tot
2006
Daihatsu Cuore
1.0, bj. 2005,
handgeschakeld,
€ 1695,=

Chevrolet Kalos 1.2 Pure,
bj. 2007, LPG/G3, handgeschakeld € 3399,=

Citroen Saxo 1.1i
Asics Summer
Edition, bj. 2001,
Handgeschakeld
€ 1295,=

Peugeot 407 SW11.6 HDi
FXR, bj. 2006, Diesel, handgeschakeld € 2550,=

Wist u dat wij een
banden hotel
hebben??

Dé oplossing voor alle mobiliteit!

VW Lupo 1.4 Comfortline, bj. 2003, benzine,
handgeschakeld € 2850,=

Renault Megane 1.6, 16V
Expression, bouwjaar 2000,
AUTOMAAT, € 1750,=

VW Fox 1.2
Trendline,
bouwjaar 2007,
handgeschakeld, benzine
€ 2995,=

2x Opel
Corsa,
1.0 en
1.2,
benzine,
handgeschakel
d, bj.
van
2001 tot
2006
Ford Transit Rolstoel uitvoering
260S 2.0 TDI Celebration, bouwjaar 2005, handgeschakeld, met
rolstoellift, € 4950,=

Wilt onze hele voorraad zien, kom dan langs of kijk op de website.

Dit is Emmen!
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Nieuwbouw zwembad Aquarena op schema
De bouw van het nieuwe Aquarena, vlak bij het voetbalstadion van FC Emmen, is in volle gang. Het nieuwe
bad gaat het huidige Aquarena bad vervangen dat aan
het eind van haar levensduur is. De bouw ligt mooi
op schema en het streven is dat na de zomervakantie het zwembad in gebruik kan worden genomen. Het
Emmense aannemersbedrijf Koenen Bouw realiseert
samen met Wind Design & Build het nieuwe zwembad.
Teamleider Arnold Brijan: “Bij de ontwikkeling van de
nieuwbouwplannen zijn uitdrukkelijk enkele doelgroepen

betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Mooi
is nu te zien dat vanuit die samenwerking zich op dit
moment een prachtig gezamenlijk resultaat aan het
ontvouwen is, nl. een prachtig zwembad zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant”.
Om zo energiezuinig mogelijk te zijn, worden de nodige
maatregelen uitgevoerd. Zo worden de fundering,
het dak en spouwmuren extra geïsoleerd om warmte binnen en kou buiten te houden. Om energie op te
wekken, komen er zonnepanelen op het dak. Met ruimte-

afhankelijke
klimaatbeheersing
is
straks
een
temperatuur per ruimte in te stellen. De pompen
van de zwembaden gaan ‘s nachts op een lagere frequentie draaien, zodat minder energie verbruikt wordt. Met
led-verlichting op bewegingsmelders wordt het onnodig
verlichten van ruimtes tegengegaan.
We hebben onszelf hoge eisen opgelegd
aangaande de toegankelijkheid voor mindervaliden. Het gebouw wordt opgeleverd
voorzien van het ITS symbool.

Functionaliteit
We hebben lang nagedacht over het profiel van het zwembad, welke ‘smoel’
willen we het geven. Natuurlijk blijven we zwemles geven, onze trimzwemmers blijven welkom, maar we willen geen zwembad zijn van dertien in een
dozijn, we willen een plus.
Daarom hebben we in de ontwerpfase ingestoken op een aantal thema’s:
• Voor de allerkleinsten is het thema ‘doe en ontdek’. Jonge kinderen dagen we via
allerlei spelelementen uit om op speelse wijze gewend te raken aan water.
• Voor de jeugd is er sprake van spanning, uitdaging en sfeer, te bereiken door een
breed scala aan recreatieve elementen, een grote interactieve glijbaan met westrijdelement, een grote klimwand en een duikplank. Supergrote led schermen aan de
wanden om films te vertonen, een voetbalwedstrijd volgen dobberend vanuit het water,
het kan straks allemaal.
• Voor de ouderen is een combinatie van ‘actief, sociaal en relax’ ontworpen. Denk hierbij
aan wellness-achtige voorzieningen, een goede horeca voorziening enz.

www.aquarena.zwemmeninemmen.nl

Dit is Emmen!
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Een kijkje nemen
We vinden het belangrijk om de mensen mee te nemen in het bouwproces. Daarom
organiseren we nog enkele open dagen. Scholen, verenigingen en inwoners kunnen dan
een kijkje nemen in het nieuwe complex.
Waterglijbanen
Er komen twee waterglijbanen in dit zwembad, geschikt voor een breed publiek.
De familieglijbaan, de Waverider, is ideaal voor gezinnen om samen tegelijk van de
glijbaan te gaan. Deze komt aan de zijkant van het recreatiebad en is de perfecte aanvulling voor een indoor familie waterpretpark. Voor de avontuurzoekers is er de Challenger met Dazzler! Deze buisglijbaan heeft een grote cone, een snelheidsmeter en is
60 meter lang!
Verenigingen
Ook aan de diverse verenigingen en scholen is gedacht. Zo komt er een prachtig 8-baans
wedstrijdbad voorzien van de nieuwste technische ontwikkelingen. Hierdoor kunnen
grote landelijke wedstrijden worden georganiseerd. Er komt een grote duikkuil in het
doelgroepenbad voor de duikverenigingen en het doelgroepenbad en Daarom organiseren we nog enkele open dagen. Scholen, verenigingen en inwoners kunnen dan een
kijkje nemen in het nieuwe complex. Voor deze doelgroep komt er een moderne stoellift.
Alle foto’s in dit artikel zijn sfeerimpressies.

Het Nieuwe Zwembad wordt aantrekkelijk voor alle doelgroepen.
Voor de allerkleinsten is het thema doen en ontdek.
Voor de jongeren zijn er verschillende elementen die uitdagen
tot competitie. Door te werken met verschillende spelzones zorgen
we dat de ruimtes veilig en stimulerend zijn voor alle leeftijden.
De rode draad is spel, beleving en spanning met de focus op
interactief bezig zijn. Voor de ouders is het thema: Relax.

www.aquarena.zwemmeninemmen.nl
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Even voorstellen: Wie zitten er achter Museum Collectie Brands
HILDE VAN DEN BERG

Leeftijd: 23
Begonnen op 1 september 2018
bij Museum Collectie Brands
Passie: Ik ben mijn hele leven al niet weg
te slaan uit musea en een van de mooiste
dingen is dat je de collectie keer op keer
weer met de bezoekers kunt delen, op zo
veel verschillende manieren als je zelf kan
bedenken. Ik kan er heel veel creativiteit in
kwijt en de inspiratie is altijd dichtbij.
Dagelijkse bezigheden: Iedere dag is
anders. Soms ben ik ‘achter de schermen’ bezig en schrijf ik een beleidsstuk,
maar ik ben ook altijd bezig met het
behoud van de collectie (opslag, bewaaromstandigheden, registratie, e.d.) en het
ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen
samen met de vrijwilligers.

MARIANNE BAKKER

Leeftijd: 26
Begonnen op 14 mei 2018
bij Museum Collectie Brands
Passie: Ik vind het heerlijk om mijn creativiteit los te laten op gebied van promotie
voor het museum. Het maken van affiches,
schrijven van teksten en het posten van
berichten op onze social media. Ook vind
ik het erg fijn dat ik de vrijheid krijg om
mijn eigen weg te zoeken, want ook voor
het museum is het werken met betaalde
krachten een nieuw avontuur. Al doende
heb ik intussen allerlei nieuwe dingen geleerd. Wat ik ook erg leuk vind, is dat ik via
allerlei netwerkbijeenkomsten in aanraking ben gekomen met andere musea en
organisaties in de Drentse recreatiesector.
Ik ben opgegroeid in Drenthe, maar ik zie
meer van mijn achtertuin dan voorheen.

Dagelijkse bezigheden: Het werk is zeer
divers, maar ik ben sowieso elke dag met
onze social media bezig. Verder ben ik
bezig het uitwerken van arrangementen,
de uitvoering van het jaarprogramma,
opstellen van persberichten, opmaken
van advertenties en duizend-en-een
andere dingen zo lijkt het soms wel.
De tijd vliegt.
Deze dames zijn de gezichten achter
Museum Collectie Brands.
Sinds de dames zijn begonnen is er al
veel veranderd: Museum Collectie Brands
treedt meer naar buiten en is volop in
ontwikkeling, met plannen voor de herinrichting van de bibliotheek en veel nieuwe
tentoonstellingen. Zo is onlangs de miniexpositie ‘Boerenleven’ geopend en begint
in augustus een nieuwe grote tentoonstelling die de ‘Gouden Eeuw’ een Drents
perspectief geeft. Het streven is om de komende jaren door te groeien naar 10.000
bezoekers, aldus Marianne Bakker & Hilde
van den Berg!

Een nostalgisch avontuur voor jong en
oud, maar meer dan alleen een museum.
Museum Collectie Brands is een omvangrijk erfgoedcentrum met naast tentoonstellingsruimtes een grote bibliotheek.
Hier kunt u smullen van al het uitgestalde
cultureel erfgoed en u mag er natuurlijk zo
lang als u wenst, in alle rust, rondsnuffelen.
En als u vragen heeft, kunt u de medewerkers die daar aan het werk zijn aanspreken. Deze locatie is tevens een ontmoetingscentrum voor vakgenoten, studenten
en geïnteresseerden in de geschiedenis
van (Zuidoost-)Drenthe.

Herenstreek 11 | Nieuw-Dordrecht
0591-393 400
www.collectie-brands.nl

CarXpert ABS is ruim 30 jaar de maatstaf voor autoservice
CarXpert is aanwezig door heel Europa.
Met 6370 aangesloten leden kun je wel
stellen dat het een grote speler op de
markt is. Eén van die leden is CarXpert
ABS uit Barger-Compascuum, nu al 30
jaar een vertrouwd adres voor betaalbaar onderhoud, diagnose en reparatie
van uw auto, camper en scooter.

wordt zo steeds leuker met een actieradius van 130 kilometer. Doordat we dit
nu al tien jaar aanbieden, hebben we veel
kennis over de elektrische scooters. Dat is
opgevallen, want vanuit alle delen van het
land komen mensen naar ons toe om hun
scooters te laten repareren. De ontwikkeling van deze techniek is nog altijd aan de
gang, dus ook voor ons blijft het leuk om
dit mee te maken. Voor ons zaak onszelf
ook scherp te houden.

“We zijn aangesloten bij CarXpert
omdat de formule goed bij ons past,”
vertelt Monique AB van CarXpert. “De
verwachte kwaliteit is ook wat wij nastreven. Bovendien geeft CarXpert de nodige
werkplaatsondersteuning. Bijvoorbeeld
op social media geeft CarXpert ons veel
handvatten. CarXpert is echt een werkplaatsgerichte partij en doet heel veel aan
opleiding. Dat ligt ons na aan het hart en
daarom bevalt de samenwerking ons ook
zo goed.”

een dashboard, met een paar drukken op
het beeldscherm kunnen wij dan al aflezen
welke storing een auto heeft. “

Sinds kort is er een CarXpert klantenapp
te downloaden. Via deze app heeft de
klant rechtstreeks contact met ons over
lopende reparaties, of het plannen van periodiek onderhoud. “Als een klant ergens
stil komt te staan met zijn auto, dan kan
hij door middel van de app direct met ons
contact zoeken. In de app zit als het ware

CarXpert ABS is een universeel BOVAG
autobedrijf, men werkt aan alle automerken, met behoud van fabrieksgarantie. Bovendien is er een uitgebreide werkplaats,
waarbij alle diagnoseapparatuur aanwezig
is. Al het personeel is gediplomeerd, en
men is al jaren een leerbedrijf voor toekomstige automonteurs.

“Naast onderhoud van auto’s zijn we
ook gediplomeerd in het onderhoud van
caravans, campers en scooters. Tien jaar
geleden hebben we ons aanbod vergroot
door ook elektrische scooters in ons
assortiment op te nemen. In verschillende
gemeenten rijdt de handhaving op scooters die wij mochten leveren. Ook Businesspost en sluis- en brugwachters rijden
elektrisch.
Woon/werk verkeer en recreatief rijden

Vier jaar geleden hebben we ook nog een
benzinelijn van scooters opgezet. Ook dat
blijft zich ontwikkelen; het wordt steeds
duurzamer, want alle scooters voldoen aan
de euro 4 norm. Maar ook daarin zijn we
onszelf voortdurend aan het bijscholen.
Om nog door te gaan over duurzaamheid, momenteel pakken we ons hele pand
aan. Het pand is al vrij oud, uit 1920, dus
verduurzamen is wel nodig. We hebben
inmiddels ledverlichting, het plafond is
verlaagd, we krijgen nu buitenisolatie,
noem maar op.”
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom gerust eens langs bij ons aan de
Verlengde Oosterdiep OZ 71 te
Barger-Compascuum.

Dit is Emmen!

Knoalster Lorelei Catering:
uw cateraar in regio Stadskanaal

Haal Knoalster Lorelei Catering in huis
om voor een betaalbare prijs het eten te
verzorgen voor uw evenement.
Dit cateringbedrijf is voor allerlei feesten inzetbaar. Van kleine verjaardagen tot aan de grote evenementen, uitgezonderd fastfood. Het is de ideale
cateraar in de regio van Stadskanaal die
met zorg en aandacht uw gasten overheerlijk eten voorschotelt. De ervaring van
35 jaar is direct te merken. Al die jaren
lopen zij mee in de horecabranche en
inmiddels weten zij als geen ander voor
iedere gelegenheid het eten te verzorgen,
zonder dat u hier zelf omkijken naar heeft.
Door Knoalster Lorelei Catering in te
huren krijgt u de ruimte om zelf te genieten van uw eigen feest dankzij de keuken
van deze catering.
Herkenbare en stijlvolle catering
Het aanbod van Knoalster Lorelei Catering is te omschrijven als afwisselend en
herkenbaar. Evenementen en feesten kunnen zij voorzien van standaard en warme
hapjes, een koud en warm buffet en heerlijke luxe hapjesschalen. Zo bestaat een
standaardschaal uit onder meer worst, ei,
kaas en overige vleeswaren. De luxe hapjes bestaan uit dezelfde ingrediënten als
hierboven genoemd, maar dan prachtig

opgemaakt op stokbrood, amusecups,
bladerdeeg en korstdeeg bakjes.
Dankzij de website krijgt u een goede
indruk van het werk van Knoalster
Lorelei Catering. Naast deze standaard
luxe hapjes schalen, zijn zij overigens ook
in te schakelen voor een barbecue, een
lunchbuffet of de verzorging van heerlijke belegde broodjes. Gaat u binnenkort
feest of evenement organiseren waarbij u
uw gasten wilt voorzien van een verzorgde
catering? Neem dan contact met ons op
om een lunch en/of diner samen te stellen
voor deze gelegenheid.
Knoalster Lorelei Catering uw partner
voor:
Exclusieve Catering • Walking dinner
Bruiloftsdiner • Een intiem familiefeest
Privé diner • Buffet catering
(Luxe) lunch catering • (Luxe) Diner catering
Elke culinaire beleving • High Tea Catering
Knoalster Lorelei Catering
Handelsstraat 32
9501 EV Stadskanaal
Tel: 0599-658 497
Bgg: 06-54 66 80 70
info@knoalsterloreleicatering.nl
www.knoalsterloreleicatering.nl
www.facebook.com/knoalsterlorelei

Standaard hapjesschaal € 12,50
geldig t/m 1 oktober 2019
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POPPEN EN BEREN DOKTER
Bij ons kunt u terecht voor reparatie en restauratie van uw dierbaar stukje
speelgoed van weleer, maar ook om te snuffelen of er iets van uw gading is

ONBEZORGD GENIETEN VAN UW COMPUTER?

WWW.BENBELLEN.NL

De enige computerspeciaalzaak in Emmen

op het gebied van uw verzameling. U kunt bij ons diverse artikelen aantreffen:
oude spelletjes, poppen, beren, sneeuwbollen, muziekdoosjes, serviesjes,
poppenwagens, poppenmeubeltjes enz.
Bij voldoende deelname, geef ik cursussen beren en poppen maken.
Hierover kunt u meer informatie vinden onder het kopje Activiteiten.
Openingstijden
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Verder alleen op afspraak.
Museum
Aan het restauratie-atelier is ook een museum verbonden. Hier kunt u diverse
poppen en beren bekijken welke ik in de loop der jaren verzameld heb.
Zoals onder andere klederdrachtpoppen, schildpadpoppen, wildebraspoppen,
diverse porseleinen poppen, maar ook beren en dieren van de ﬁrma Steiff,

• Reparatie binnen 48 uur
• Schermreparatie iPhone en iPad

serviesjes en ander oud speelgoed vanaf de jaren 1920.

• Service aan huis zonder voorrijkosten
• Maatwerk Game Pc’s
• Oﬃcieel General Mobile reseller
• Oﬃcieel bequiet! reseller

atelier en museum

voor

na

Atelier ‘De Poffer’
Zuiderdiep 104 • 9571BE Tweede Exloërmond • Tel. 0599 - 672 082
depoppendokter@hotmail.com • www.poppenenberendokter.nl

• Systeem netwerkbeheer
WILHELMINASTRAAT 78 • 7811 JJ EMMEN • 0591 - 648 282

Natuursteen

chil is
Omdat er vers

Natuursteen
ver
Omdat er

schil is

Natuursteen

Omdat er verschil is

Industriestraat 13
7891 GV Klazienaveen
Tel. 0591 393377

info@trompenroggen.nl
www.trompenroggen.nl

Tromp en Roggen-model, degelijk in hoge kwaliteit
Enkel
€1.995,00
Dubbel
€2.995,00
Inclusief: Opschrift inwendig gestraald. Plinten. Fundatie en plaatsen.

Afhalen en terugplaatsen van grafmonumenten
enkel € 950,00

dubbel € 1.150,00

Het adres voor graf- en urnmonumenten

Dit is Emmen!
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De start van uw droomtuin begint bij
Zwaagstra Sierbestrating in Hoogeveen!
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van
bestratingen en alle bijbehorende Tuinproducten in Noord Nederland
Als het gaat om Sierbestrating, Stapelblokken, 12V-Tuinverlichting, Grind & Split, Schaduwdoeken, Aluminium Veranda’s of Vuurtafels bent u in Hoogeveen op het juiste adres.
Met de “mooiste showtuin van het Noorden” heeft Zwaagstra Sierbestrating voor u de
tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van bestratingen en tuinproducten
wordt aangeboden. De geheel vernieuwde showtuin met een oppervlak van maar liefst
2500 m2 (!!) biedt mogelijkheden voor elk wat wils. Om u een goede en eerlijke indruk
te geven heeft Zwaagstra Sierbestrating bijna alle producten gepresenteerd waar ze
horen: op de grond in de open lucht. U vindt er meer dan 400 soorten BetonBestra-

tingen, 100 soorten Grind&Split, 170 soorten Keramische Terrastegels en 100 soorten
Gebakken Bestratingen overzichtelijk gepresenteerd! Bij Zwaagstra vindt u de bestrating die bij uw woonomgeving en wensen past. Zwaagstra Sierbestrating gaat
de uitdaging graag aan om voor elke smaak of budget een passende aanbieding
te maken! Nieuwe trends, kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan

“De Wereld aan Sierbestrating”
Zwaagstra nodigt u uit om snel eens een wandeling te maken langs het grote
assortiment. De koffie staat altijd klaar!

Tot ziens in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden!

Voordelige A
luminium
Verandadak
en
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De Wereld aan Kunstgras
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Bezoek onze website voor een virtuele wandeling door onze showtuin

WWW.ZWAAGSTRA.NL
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DealerAuto’s

Emmen

Onze mensen

Erwin Wind

directeur/eigenaar

BIANCA Wind

receptie/administratie

gydo meyerink

verkoopleider

w i l ly e e r e n s t e i n

hoofd administratie

marcel witteveen

senior inkoper/verkoper

Het allround autobedrijf
in uw regio!
Aan de Kapitein Nemostraat in Emmen vindt u
het moderne en ruime bedrijfspand van DealerAuto’s Emmen. Een bezoekje meer dan waard!
Volledig ingerichte werkplaats
Naast het feit dat DealerAuto’s Emmen al 10 jaar
lang het adres is voor een kwaliteitsoccasion, bent
u er nu ook aan het juiste adres voor onderhoud
aan uw auto. De moderne en volledig ingerichte
werkplaats is uitgerust met APK Keuringsstation.
Er wordt gewerkt met de modernste storingsen uitleesapparatuur en ook een uitgebreide
aircoservice is mogelijk. Uw auto is in de
deskundige handen van gemotiveerde monteurs.
Uiteraard worden alle werkzaamheden verricht
met de bijbehorende BOVAG garantie.
10 jaar GRATIS APK
Directeur Erwin Wind is sinds medio 2015 alleen
eigenaar van het bedrijf. DealerAuto’s Emmen
heeft ruim 150 occasions op voorraad en heeft

b e rt h e l m i c h

werkplaatschef

d e n n i e t e n k at e

verkoop/logistiek

VRIJDAG 19 april
ZATERDAG 20 april

2e Paasdag
MAANDAG 22 april
arjan vedelaar

1e monteur

bovendien een reputatie hoog te houden als het
gaat om de verkoop van deze kwaliteitsoccacions.
Niet voor niets is het bedrijf bij BOVAG aangesloten. “Omdat wij nu ook zelf APK en onderhoud uit
kunnen voeren, hebben wij een heel aantrekkelijk
aanbod,“ aldus Erwin en verklaart: “Koop uw auto
bij ons en u krijgt 10 jaar lang GRATIS APK.”
Milieuverantwoord en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd
ook zelfvoorzienend in energie. Daarvoor zorgen
132 zonnepanelen.
Wij nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn bedrijf; “Wij nodigen u graag uit voor onze Paasshow,
met veel voordeel en leuke activiteiten, maar ook
op een ander moment bent u uiteraard van harte
welkom!”

Pa a s s h o w

201

9
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DealerAuto’s
€ 9.999,-

Alfa Romeo Giulietta 1.4 T 170PK
2013 • 180.506 km • benzine
ECC/LMV/NAVI/PDC/CRUISE/CD

€ 35.950,-

BMW 3-serie Gran Turismo 320I
2017 • 30.516 km • benzine
M-PAKKET XENON/NAVI/LMV/PDC

€ 12.950,-

Citroën C4 Cactus 1.2 E-VTI
2015 • 79.758 km • benzine
PANODAK/AIRCO/CRUISE/CD

€ 7.499,-

Fiat Panda TwinAir
2016 • 37.998 km • benzine
AIRCO/LMV/CD/CV+AB

€ 6.950,-

Landrover Freelander 2.2 TD4
2012 • 293.725 km • diesel
ECC/LMV/CRUISE/CD/CV+AB

WWW.DEALERAUTOSEMMEN.NL

Emmen

€ 9.999,-

Audi A3 1.4 TFSI 123PK
2012 • 196.882 km • benzine
ECC/NAVI/LMV

€ 17.950,-

Audi A4 1.8 TFSI S-LINE 170PK
2014 • 110.888 km • benzine
ECC/NAVI/LMV

€ 17.999,-

BMW 3-serie Touring 316D
2015 • 106.342 km • diesel
LMV/NAVI/CRUISE/CD/CV+AB

€ 16.950,-

BMW Z4 Roadster 2.5SI 218PK
2007 • 119.055 km • benzine
EXECUTIVE/ECC/LMV

€ 10.999,-

Citroën C4 Picasso 1.6 Tendance
2013 • 144.192 km • diesel
ECC/LMV/NAVI/CRUISE/CD/PDC

€ 7.499,-

Dacia Duster 1.6 Ambiance
2011 • 169.863 km • LPG
LMV/AIRCO/EL.RAMEN/CD/CV

€ 9.999,-

Ford C-Max 1.6 EcoBoost
2012 • 168.132 km • CNG
NAVI/CAMERA/CLIMA/CRUISE/LMV

€ 5.950,-

Ford Fusion 1.4-16V
2007 • 41.330 km • benzine
LMV/AIRCO/CD/CV

€ 14.995,-

Mercedes Benz C-Klasse AvantGarde
2012 • 174.330 km • benzine
ECC/LMV/NAVI/CRUISE

€ 14.950,-

Mercedes Benz GLK-Klasse 200
2012 • 255.122 km • diesel
CDI/ECC/LMV

BIJ ONZE OCCASSIONS GEGARANDEERD:
• Dealer onderhouden kwaliteitsoccassions vaak afkomstig
van de 1e eigenaar
• Onderhoudshistorie bekend en aantoonbaar
• Kilometerstanden gegarandeerd (Nationale Auto Pas)
• Onze occasions zijn zowel technisch als optisch gekeurd
• Uiteraard is elke aanvullende onafhankelijke keuring toegestaan
• Schadeauto’s worden u niet aangeboden
• Als gevolg van onze directe inkoop en onze lage bedrijfskosten 		
kunt u bij ons scherp zaken doen
• Snelle afwikkeling van uw financieringsaanvraag
• Snelle wisseling van onze voorraad van ca. 100 occasions

€ 15.999,-

Audi Q5 2.0 TFSI QUATTRO
2009 • 164.127 km • benzine
ECC/LMV/CRUISE/TREKHAAK/CD

€ 4.950,-

Chevrolet Aveo 1.3D LT
2012 • 120.044 km • diesel
GETINT GLAS/CD/AIRCO/CRUISE

€ 6.499,-

Fiat 500 TwinAir Lounge
2011 • 103.744 km • benzine
PANODAK/LMV/CD/CV+AB

€ 4.950,-

Ford Ka 1.2 Titanium
2012 • 117.392 km • benzine
LMV/EL.RAMEN/CD/CV+AB

€ 8.995,-

Audi TT 1.8 5V TURBO
2004 • 108.017 km • benzine
LMV/CD/SPIEGELS VERWARMB.

€ 7.499,-

Citroën C3 Blue HDI
2015 • 152.667 km • diesel
ECC/NAVI/LMV/CRUISE/CD/CV+AB

€ 10.999,-

Fiat Ducato 30 2.3 130PK
2012 • 150.138 km • diesel
AIRCO/EL.RAMEN/CD/CV+AB

€ 22.999,-

Jaguar XE 2.0D Portfolio
2015 • 121.387 km • diesel
ECC/LMV/LEDER/NAVI/PDC

€ 14.995,-

€ 5.950,-

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV
2014 • 142.667 km • hybride benzine

Nissan Murano 3.5 V6
2006 • 183.984 km • benzine
ECC/LMV/NAVI/CRUISE/CD/CV+AB

XENON/LMV/HALFLEDER/CRUISE

how 2019
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Kapitein Nemostraat 34 | 7821 AC Emmen | 0591 - 63 31 11
info@dealerautosemmen.nl | www.dealerautosemmen.nl
Bij alle aangeboden voertuigen zijn schrijf- en tekstfouten voorbehouden.

