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VanAatotZ in Emmen voor raambekleding, 
gordijnen en vloeren
‘Half werk is geen werk’
Op zoek naar hét adres  voor alleen de 
mooiste raambekleding, gordijnen of vloe-
ren? Dan ben je bij VanAatotZ op precies 
het juiste adres. De onderneming bestaat 
sinds anderhalf jaar. ‘Ik zat al langer in 
dit vak’, vertelt eigenaar Fiona van der 
Aa. ‘Mijn partner heeft me het laatste 
zetje in de rug gegeven om voor mezelf te 
beginnen. En dat is een prima beslissing 
geweest. Het gaat prima en steeds meer 
mensen weten me te vinden.’

Kwaliteit en korte lijnen
Mooi verhaal: Fiona’s partner had al een 
eigen bedrijf en had nog een mooie ruimte 
over. Precies genoeg voor Fiona om Va-
nAatotZ te kunnen beginnen. ‘Mijn partner 
doet in auto-onderdelen en we zitten dus 
samen onder één dak. Dat biedt voordelen. 
Ben ik even de deur uit, dan is mijn partner 
er en andersom is dat natuurlijk net zo’, zegt 
Fiona, die vooral scoort met raambekleding. 
‘Het loopt prima en er zijn een aantal zaken 
waarmee ik me onderscheid. Je moet als 
ondernemer altijd kwaliteit leveren. Dat is 
natuurlijk het belangrijkste. Verder ben ik 
iemand die het cirkeltje rond maak. Moet er 
bijvoorbeeld een vloer gelegd worden, dan 
ga ik met de vloerlegger mee. De lijnen zijn 
zo altijd heel erg kort en dat spreekt men-
sen aan. Bovendien heb ik natuurlijk veel 
ervaring in deze branche opgedaan en dat 
komt me nu goed van pas’, zegt Fiona.

Betaalbaar
Fiona is niet vies van hard werken. ‘Toch 
bevalt het me prima om een eigen bedrijf te 
hebben. Ik bepaal nu zelf de agenda en dat 

was in het verleden wel eens anders. Ik wil 
goed werk leveren of zoals ik altijd zeg: half 
werk is geen werk.’ In recordtempo slaagde 
Fiona er in om naamsbekendheid op te 
bouwen. De kwalitatief uitstekende produc-
ten bij VanAatotZ 
zijn trendy en ook 
nog eens prima te 
betalen. Niet zo 
verwonderlijk dus 
dat steeds meer 
mensen VanAatotZ 
weten te vinden. 
‘Natuurlijk begin 
je als het ware op 

nul. Je merkt dat het leveren van service 
en kwaliteit snel vruchten afwerpt. Mond-
tot-mondreclame is nog steeds de beste 
reclame namelijk.’

Lees verder op pagina 11!
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Maak kennis met blokhutten bij Blokhut.nl
‘We hebben prachtige acties met onze eigen modellen blokhutten’
Hoewel het nog maar februari is, denken steeds meer 
mensen ondertussen al aan het voorjaar en aan de tuin. 
En in een mooie tuin misstaat een mooie blokhut uiter-
aard niet. ‘In dat kader kunnen mensen bij ons kennis-
maken met onze nieuwe, eigen modellen blokhutten. 
Een groot deel van die modellen zijn ondertussen al 
te vinden op ons showterrein. Ideaal dus om daar nu 
al naar te  kijken. Bovendien kun je dan profiteren van 
prachtige acties om in het bezit te komen van een kwa-
litatief uitstekende en mooie blokhut’, zeggen Devin 
Redmeijer en Robin Schuiling van Blokhut.nl.

Altijd maatwerk
Regeren is vooruitzien. Hoewel het nog winter is, is het 
nu al verstandig om vooruit te kijken en voorbereidingen 
te treffen op het naderende voorjaar. Bij Blokhut.nl vind 
je alleen hoogwaardige kwaliteit tuinproducten. ‘Wij zijn 
niet alleen gespecialiseerd in blokhutten en tuinhuizen 
overigens’, zeggen Devin en Robin. ‘We zijn namelijk ook 
gespecialiseerd in houtbouw, overkappingen, glaswan-
den, aluminium veranda’s en wellness. We staan bekend 
om het leveren van maatwerk en ons assortiment mag 
best uniek genoemd worden. Zeer de moeite waard dus 
om nu al een bezoek te brengen aan ons showterrein’, 
zeggen Redmeijer en Schuiling.

Prachtige, eigen modellen bij Blokhut.nl
Op dat showterrein vind je nu al prachtige, eigen model-
len blokhutten die bovendien voordelig aangeschaft 
kunnen worden. ‘Ons aanbod is zoals de mensen dat 
van ons gewend zijn groot. We kunnen iedereen een ge-
schikte blokhut of een tuinhuis aanbieden en de nieuwe 
modellen zijn opnieuw zeer de moeite waard’, zeggen 
Redmeijer en Schuiling. Komt dat zien!

Blokhut.nl is gevestigd aan de Pollux 7 in Klazienaveen 
en is telefonisch bereikbaar via 0591 - 21 21 84. Zie 
ook de website www.blokhut.nl. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)
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Verhuisservice Huizenga: ook hét adres voor
self-storage
Verhuisservice Huizenga, gevestigd op honderd meter 
van de A37 onderaan de afrit Veenoord, is al negen jaar 
dé verhuizer bij uitstek. Sinds drie jaar biedt het bedrijf 
in Veenoord ook self-storage. In een gloednieuw pand 
is plaats gemaakt voor liefst 58 boxen. Over het concept 
is goed nagedacht. ‘We hadden in ons oude pand al elf 
boxen. Nu kunnen we dus veel meer klanten van dienst 
zijn. Mensen kunnen hier overdekt lossen, kunnen gebruik 
maken van een lift en ze krijgen bovendien te maken met 
(duurzaam) verwarmde boxen. Zeker dat laatste mag je 
best uniek noemen’, zegt eigenaar Renzo Huizenga trots.

Beste en mooiste
‘Wij bieden boxen van verschillende formaten. Sommige 
mensen gebruiken het als een schuur als ze woonach-
tig zijn in een vakantiewoning, bedrijven kunnen er hun 
archief kwijt en zo hebben we voor elk doel een geschikte 
box te huur. De goedkoopste box huur je al voor slechts 
dertig euro per maand’, zegt Huizenga. ‘Al de boxen zijn 
goed geïsoleerd en verwarmd door een warmtepomp. 
Natuurlijk hebben huurders via een speciale tag toegang 
tot het pand en krijgen ze een eigen sleutel van hun box. 
Verder kan een box ook ideaal zijn voor accountmanagers. 
We kunnen eventueel zelfs goederen voor ze in ontvangst 
nemen. Inpandig is bovendien een toilet en er komt een 
koffieautomaat. Natuurlijk hebben we het wiel hier niet 
opnieuw uitgevonden. Wél durf ik te zeggen dat we op 
het gebied van self-storage het beste en mooiste kunnen 
bieden.’

Uitstekende aanvulling
De boxen vormen een uitstekende aanvulling op de werk-
zaamheden als verhuisbedrijf. ‘Volgens mij zijn we in de 
regio ook het enige verhuisbedrijf met een self-storage. 
Natuurlijk hopen we dat de boxen straks allemaal verhuurd 
zijn. Bij de bouw van het pand hebben we rekening ge-
houden met groei. Mocht de belangstelling groot zijn, dan 
kunnen we altijd nog weer verder uitbreiden. Overigens 

hebben we bewust gekozen voor een witte wanden in de 
self-storage. Zo is een fijne, frisse en lichte ruimte ont-
staan, iets waar ik bijzonder trots op ben.’ Overigens huren 
de meeste mensen een self-storage box omdat ze tussen-
tijds opslag hebben omdat ze wel al uit de huidige woning 
moeten, maar hun nieuwe woning nog niet beschikbaar (of 
opgeleverd bij nieuwbouw) is. 

Maandelijks opzegbaar
Huizenga hecht waarde aan persoonlijk contact. ‘Toch kun-
nen mensen ook online zaken met ons doen. Ik kan alles 
op afstand regelen, tot aan het openen van het pand aan 
toe. Huur je bij ons een box, dan kun je de huur maande-

lijks opzeggen. Verder worden de boxen uiteraard goed 
bewaakt’, zegt Huizenga. Uiteraard blijft Verhuisservice 
Huizenga ook gewoon dé verhuizer. ‘Ook in dat opzicht 
hebben we erg veel te bieden. Zo zijn we bijvoorbeeld ook 
het adres voor zorgverhuizingen en bedrijfsverhuizingen 
en zijn we tegenwoordig zelfs internationaal actief. Het 
gaat prima met het bedrijf en met ons nieuwe pand kunnen 
we echt jaren en jaren vooruit. 

Verhuisservice Huizenga is gevestigd aan de Boerdijk 44 in 
Veenoord. Telefoon: 0591 - 23 55 59. Zie ook de website 
www.verhuisservicehuizenga.nl. (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)
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Green Way Packaging: specialist in houten 
verpakkingen
Op zoek naar een specialist in houten verpakkingen? Dan 
kun je sinds vijf maanden prima terecht bij Green Way 
Packaging in Nieuw-Buinen. ‘We zijn er bijzonder trots op 
wat we hier in vijf maanden hebben weten op te bou-
wen. Ons doel is vooral om groot te worden door klein 
te blijven’, zegt eigenaar Johan Oosting, die Green Way 
Packaging samen met twee collega’s begon. 

Op maat gemaakte verpakkingen
Green Way Packaging kan met recht dé specialist genoemd 
worden op het gebied van  specifieke houten verpak-
kingen zoals bijvoorbeeld kisten, kratten pallets en ook 
glasbokken. ‘Bovendien kunnen we ook op maat gemaakte 
verpakkingen realiseren’, zegt Oosting. ‘We gaan geen 
uitdaging uit de weg en geen enkel verpakkingsvraagstuk 
is te moeilijk voor ons. Voorbeeld? Stel je wilt een ma-
chine vervoeren naar Canada. Dan wil je natuurlijk dat die 
machine veilig in dat land komt. Een pallet moet dan in elk 
geval van behandeld hout zijn. Er mogen geen levende or-
ganismen aanwezig zijn, zeker een land als Canada is daar 
heel streng op. Wij kunnen die machine op perfecte wijze 
verpakken, waarbij we voldoen aan alle regels.’

Hergebruiken en 3D
De naam Green Way is niet zomaar gekozen. ‘Bij alles wat 
we doen proberen we zoveel mogelijk materialen te her-
gebruiken’, vertelt Oosting. ‘Ook kunnen we al bestaande 
verpakkingen prima repareren. Wil je iets op de juiste 
manier verpakken, dan kunnen we je prima van dienst zijn. 
Daarbij maken we gebruik van 3D tekeningen. Wij kunnen 
onze oplossing zo altijd snel aan de klant in actieve 3D la-
ten zien en kunnen eventueel ook snel aanpassingen doen. 
Wat dat betreft kunnen wij dus alle verpakkingsproblemen 
voor de klant oplossen.’

Ontwikkelingen in de markt
De drie eigenaren nemen allemaal hun eigen vaardigheid 
vanuit de branche mee. ‘We hebben veel ervaring. Mede 
door onze ervaring is snelle groei ook geen doel. Wij weten 

wat het is om in een organisatie met meer dan honderd 
mensen te werken. Dat is niet altijd ideaal. Wij proberen de 
overhead kosten zo laag mogelijk te houden, iets waarvan 
de klant ook nadrukkelijk kan profiteren’, legt Oosting uit. 
Nu al maken tal van machinebouwers gebruik van de dien-
sten van Green Way Packaging, zoals ook al voedingsmid-
delen, papier en steen op perfecte wijze verpakt worden 
door onze medewerkers. We zijn er trots op dat we nu vijf 
maanden al zover zijn. Nu al kunnen we prima inspelen op 
de vraag en ontwikkelingen in de markt. We zijn nu nog 

maar kort bezig en het is vooral zaak om naamsbekendheid 
op te bouwen. Onze klanten komen nu al uit een straal van 
zo’n tweehonderd kilometer rond Nieuw-Buinen overi-
gens’, weet Oosting.

Green Way Packaging is gevestigd aan de Industrieweg 10 
in Nieuw-Buinen. Telefoon: 085 - 78 264 84.  
Mail: info@greenwaypackaging.nl. 
Zie ook de website www.greenwaypackaging.nl 
RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Nieuwe eigenaren De Hypotheker Emmen, 
Klazienaveen en Coevorden
EMMEN – Stefan Sterken en Bryan Pathuis hebben per 1 januari De Hypotheker Emmen, 
Klazienaveen en Coevorden overgenomen van Henk de Boer. Stefan blijft het gezicht 
voor het kantoor in Emmen en Bryan voor de kantoren Klazienaveen en Coevorden. 

Even voorstellen
Stefan (48), woonachtig in Emmen, is al 
sinds 1996 werkzaam als hypotheekadvi-
seur in Emmen en Coevorden en is in 2006 
gestart bij De Hypotheker, “Het helpen 
van mensen met de financiering van één 
van hun grootste aankopen in hun leven, 
hun huis, maakt mij heel blij”. Bryan (30), 
woonachtig in Klazienaveen, is sinds 2019 
werkzaam als hypotheekadviseur in Klazie-
naveen en Coevorden.

Hoogwaardig advies
Kwaliteit en het beste advies geven staat 
op nummer 1. Stefan is sinds 2006 gecer-
tificeerd financieel planner en daarnaast 
gecertificeerd hypothecair planner. “Dat is 
het hoogste niveau van financiële advise-
ring en hypotheekadvisering. Als klant mag 
je dus bovengemiddeld hypotheekadvies 
verwachten. Interessante vraagstukken 
ga ik niet uit de weg en in mijn vakgebied 
word ik continu uitgedaagd om mijn kennis 
te delen.”

Stefan ligt dit verder toe: “Als financieel en 
hypothecair planner kijk je of de hypotheek 
nu en in de toekomst betaalbaar is, ook 
bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of 
scheiden. Dit ter bescherming van de klant, 
zodat hij/zij geen ondoordachte beslis-
singen neemt. Daarnaast kijk ik ook naar 
het testament, samenlevingscontract en 
de huwelijkse staat (hoe ben je getrouwd). 
Dat heeft invloed op je financiële situatie. 

Ook ga ik met ondernemers in gesprek 
voor het maken van financiële plannen. 
De eenmanszaak, firma of de directeur 
grootaandeelhouder die met meerdere bv’s 
werkt en daar bijvoorbeeld eigen geld in 
kan onderbrengen.”

Ontzorging gedurende het hele proces
De Hypotheker staat volgens Stefan te 
boek als grootste en bekendste advieske-
ten van Nederland. “Adviseurs zijn goed 
geschoold en blijven dat omdat ze door 
permanente educatie hun punten moeten 
halen. Wij ontzorgen onze klanten zoveel 
mogelijk. Ik kijk met de klant naar meerdere 
aspecten: de laagste rente, extra aflos-
sen en of de hypotheek meegenomen kan 
worden naar een volgend huis. Op basis 
van welk aspect het zwaarst weegt, kiezen 
we de juiste partij. Er is voldoende keus in 
maatschappijen: we kunnen bij meer dan 
40 geldverstrekkers advies geven en hypo-
theken afsluiten.’’

Woning verduurzamen? De Hypotheker 
helpt je bij de financiering
In het kader van duurzaamheid bieden 
geldverstrekkers ook mogelijkheden, weet 
Stefan. “Als mensen komen om een verbou-
wing te financieren, brengen wij energiebe-
sparende maatregelen onder de aandacht. 
Zo kun je investeren in isolatie door HR+++ 
glas, zonnepanelen of een warmtepomp 
met als gevolg per saldo lagere woonlasten. 
Voor deze energiebesparende maatregelen 

kun je een extra hypotheek afsluiten of een 
rentekorting krijgen. 

Van harte welkom
Naast hypotheekadvies voor de aankoop 
van een woning en verduurzaming, kun je 
bij De Hypotheker ook terecht als je wilt 
verhuizen. Stefan en Bryan denken graag 

met je mee, zowel op financieel gebied als 
over de verschillende woonvormen. En wil 
je je woning klaarmaken voor de toekomst? 
“Ook hierbij helpen adviseren we je graag 
over de financiele mogelijkheden. Meer 
weten? Je bent van harte welkom bij De 
Hypotheker Emmen, Coevorden en Klazie-
naveen.”

“Jazeker, Stefan en Bryan 
van De Hypotheker!”
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VanAatotZ in Emmen voor raambekleding, gordijnen en vloeren
‘Half werk is geen werk’
Op zoek naar hét adres  voor alleen de mooiste raambe-
kleding, gordijnen of vloeren? Dan ben je bij VanAatotZ 
op precies het juiste adres. De onderneming bestaat sinds 
anderhalf jaar. ‘Ik zat al langer in dit vak’, vertelt eigenaar 
Fiona van der Aa. ‘Mijn partner heeft me het laatste zetje 
in de rug gegeven om voor mezelf te beginnen. En dat is 
een prima beslissing geweest. Het gaat prima en steeds 
meer mensen weten me te vinden.’

Kwaliteit en korte lijnen
Mooi verhaal: Fiona’s partner had al een eigen bedrijf en 
had nog een mooie ruimte over. Precies genoeg voor Fiona 
om VanAatotZ te kunnen beginnen. ‘Mijn partner doet in 
auto-onderdelen en we zitten dus samen onder één dak. 
Dat biedt voordelen. Ben ik even de deur uit, dan is mijn 
partner er en andersom is dat natuurlijk net zo’, zegt Fiona, 
die vooral scoort met raambekleding. ‘Het loopt prima en 
er zijn een aantal zaken waarmee ik me onderscheid. Je 
moet als ondernemer altijd kwaliteit leveren. Dat is natuur-
lijk het belangrijkste. Verder ben ik iemand die het cirkeltje 
rond maak. Moet er bijvoorbeeld een vloer gelegd worden, 
dan ga ik met de vloerlegger mee. De lijnen zijn zo altijd 
heel erg kort en dat spreekt mensen aan. Bovendien heb ik 
natuurlijk veel ervaring in deze branche opgedaan en dat 
komt me nu goed van pas’, zegt Fiona.

Betaalbaar
Fiona is niet vies van hard werken. ‘Toch bevalt het me 
prima om een eigen bedrijf te hebben. Ik bepaal nu zelf 
de agenda en dat was in het verleden wel eens anders. Ik 
wil goed werk leveren of zoals ik altijd zeg: half werk is 
geen werk.’ In recordtempo slaagde Fiona er in om naams-
bekendheid op te bouwen. De kwalitatief uitstekende 
producten bij VanAatotZ zijn trendy en ook nog eens prima 
te betalen. Niet zo verwonderlijk dus dat steeds meer 
mensen VanAatotZ weten te vinden. ‘Natuurlijk begin je als 
het ware op nul. Je merkt dat het leveren van service en 
kwaliteit snel vruchten afwerpt. Mond-tot-mondreclame is 
nog steeds de beste reclame namelijk.’

Ambities
Perfectionist Van der Aa heeft nog plannen en ambities 
genoeg. ‘Groei is niet zozeer een doel op zich. Ik wil altijd 
persoonlijk contact met de klant houden en flexibel zijn. 
Want ook dat zijn sterke punten. In de toekomst zou ik mijn 
aanbod wellicht nog wel uit willen breiden met bijvoor-
beeld accessoires. Ik wil vooral de dingen goed blijven 
doen. Ik wil met de klant meedenken en uiteraard bieden 
we altijd eerst een offerte. Past dat niet in het budget, dan 

denk ik graag mee en ga ik graag met de klant op zoek naar 
alternatieven. Ook voor het beste advies zijn mensen altijd 
welkom in de showroom’, besluit Fiona enthousiast.

VanAatotZ is gevestigd aan de Henry Hudsonstraat 19 in 
Emmen en is telefonisch bereikbaar via 06 - 28 40 36 70. 
Zie ook de website www.vanaatotz.nl. (RegioMagazine/Vin-
cent Muskee)
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Doek-Installatietechniek BV 
in Emmen
Doek-Installatietechniek BV in Emmen verzorgt uiteenlopend installatiewerk. Het 
bedrijf richt zich onder meer op het verduurzamen van woningen. Al het installatiewerk 
kan Doek-Installatietechniek BV verzorgen: van het installeren van cv-ketels en warm-
tepompen en het uitvoeren van loodgieter- en rioolwerk tot en met het aanbrengen van 
sanitair. Verder hebben we een aparte tak voor de industrie en paneelbouw. 

Opdrachtgevers weten ons steeds meer 
te vinden. Omdat de klant bij ons centraal 
staat en wij gaan voor kwaliteit. Wij doen 
ook onder meer zonnepanelen en laadpa-
len voor bedrijven en particulier. Voor de 
industrie bouwen we ook besturingskasten. 
Verduurzaming is echt iets van nu en dit 
gaan we in de toekomst alleen maar meer 
zien. Doek-Installatietechniek BV is een 
dienstverlenend bedrijf dat begrijpt dat de 
huidige technologie en bouwwijzen steeds 
hogere eisen aan ons leef- en werkklimaat 
stellen. Door voortdurend te investeren in 
personeel, kennis en moderne technieken 
en gereedschappen biedt het bedrijf de 
deskundigheid en vakbekwaamheid die bij 
die hoge eisen horen. Kortom, Doek-Instal-
latietechniek heeft ruim 30 jaar kennis en 
ervaring in huis om haar klanten professio-
neel te adviseren en de opdracht adequaat 
uit te voeren.  

“We hebben veel over voor klanten. Als 
iemand een keer iets extra’s wil, zoals een 
kraan of een stopcontact, dan is dit geen 
probleem. Vaak hebben we dit soort zaken 
al bij ons als we ergens een opdracht aan 
het uitvoeren zijn, dus dan kunnen we snel 
schakelen – we zijn heel flexibel. En is er 
een storing, dan gaan we gelijk naar de 
klant toe.” Het werkgebied van Doek-Instal-
latietechniek BV is breed: we werken door 
tot aan de Randstad, maar voor het grootste 

gedeelte is Drenthe, Groningen en Overijs-
sel ons werkgebied.

Meer weten over de mogelijkheden die het 
bedrijf uit Emmen kan bieden? Kijk voor 
meer informatie eens op de website www.
doek-installatietechniek.nl of neem contact 
op via telefoonnummer 0591 – 54 74 71. 
Kortom bij Doek-Installatietechniek kun je 
terecht voor de totale oplossing voor de 
woningbouw en utiliteit en industrie.

Verder richten wij ons op 
Keuringen en inspecties van installaties
Diensten  |  Elektrotechniek
Installatietechniek  |  Brandbeveiliging
Duurzame installaties  |  Domotica  |  KNX 
gecertificeerd  |  InstallQ gecertificeerd
Zegel recht  |  Werk gebieden
Woningbouw  |  Utiliteitsbouw  |  Retail
Industrie
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HappyZorg staat voor kwaliteit
HappyZorg: specialist in palliatieve zorg
In 2019 begon Petra van Uem namens 
thuiszorgorganisatie HappyZorg met het 
aanbieden van thuiszorg in Emmen en 
omgeving. Ze begon alleen, maar werkt 
ondertussen met een hecht team van 
dertig mensen. Het gaat dan ook prima 
met de specialist in thuiszorg. Om die 
reden is het werkgebied verder verbreed 
en kunnen nu ook inwoners van Borger-
Odoorn een beroep doen op de diensten 
van HappyZorg.

Van ‘routezorg’ tot palliatieve zorg
‘In principe kunnen we alle diensten 
aanbieden’, vertelt Petra. ‘We bieden dus 
reguliere ‘routezorg’. Daarnaast mogen we 
ons zelf ondertussen ook wel specialist 
in palliatieve zorg noemen. Dit is heel 
specialistisch werk. We zijn dan 24 uur 
per dag bij iemand thuis. Tot aan de dood. 
Palliatieve zorg aanbieden is iets heel 
bijzonders. Het is bovendien zeer dankbaar 
werk.’

Korte lijnen
De grote kracht van HappyZorg zijn zeker 
de korte lijnen. ‘Naarmate mijn team is 
gegroeid, heb ik wel meer en meer een 
managersfunctie gekregen. Aa de andere 
kant draai ik zelf ook gewoon diensten 
mee. Zo houd ik feeling met de werkvloer. 
Bovendien is het een groot voordeel als 
manager dat je weet wat er speelt en hoe 
het in de praktijk werkt’, zegt Petra terecht. 
‘Je weet zo al heel snel wat er aan de hand 
is en hoe je moet handelen om de klant zo 
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.’

24/7 bereikbaar voor mensen
Het is goed te weten dat als je thuiszorg 
wenst, je eigen baas bent. ‘Mensen mogen 
zelf beslissen met wie ze in zee gaan. Weten 
mensen zelf niet waar ze terecht kunnen, 
dan beslist de huisarts. In de regio Emmen 
weten mensen ons ondertussen al bijzonder 
goed te vinden, zeker ook via de huisartsen 
met wie we op goede voet staan. We krijgen 

elke week zeker zeven aanmeldingen.  In 
ons werk is het vooral zaak om kwalitatief 
goed werk te bieden. Doe je dat, dan komen 
de mensen vanzelf. Mond-tot-mondreclame 
is voor ons namelijk nog steeds de beste 
reclame. Wat ook goed is om te weten is dat 
we 24 uur per dag en zeven dagen per week 
bereikbaar zijn. In de zorg is het gewoon 
hard werken. Dat doen we echter graag. 

Voor het aanbieden van zorg moet je echt in 
de wieg gelegd zijn’, zegt Van Uem.

Wil jij contact met HappyZorg? 
Bel dan met 085 - 07 069 17. Zie ook de 
website www.happyzorg.nl. 

(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om zaken te gaan 
doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van 
vloerverwarming, en dat in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming mag 
ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste 
producten en kunnen de drie montageteams ondertussen 
beslist als specialisten omschreven worden. Deze specia-
listen, actief in Groningen, Friesland en Drenthe, kunnen 
vloerverwarming aanleggen in cement en betonvloeren, 
maar kunnen ook vloerverwarming aanleggen op een 
houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink wat concurrentie op 
de markt. Er zijn echter een groot aantal redenen waarom 
je juist voor ons zou moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing. 
‘Kies je voor ECOtherm, dan kies je voor een optimale 
warmteverdeling en maak je gebruik van energiezuinige 
lage-temperatuurverwarming. Onze werkwijze is geschikt 
voor zowel cementen, betonnen en houten vloeren en als 
wij de vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd al 
meteen een stuk korter waardoor het sneller warm wordt 
dan wanneer je vloerverwarming op traditionele wijze aan 
laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmings-
water zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwik-
kelde freesmachine is de radius van elke bocht die wij 
frezen identiek. Hierdoor is de doorstroming bij elke groep 
vloerverwarming gelijk en geeft hierdoor een gelijkma-
tige opwarming.  Kies je voor onze diensten, dan krijg 
je bovendien te maken met een vaste prijs. Je krijgt dus 
achteraf niet te maken met meerwerk kosten’, zegt Eelsing, 
die overigens op zoek is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik 
wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 
die bij ons willen werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar 
handjes, maar naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met 
zijn product zowel een certificering heeft vanuit het HLK in 
Stuttgart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk 
van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelfvoorzie-
nend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen stroom van 
de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s beschik-
ken over een eigen aggregaat waardoor wij niet afhankelijk 
zijn van een goede netstroom aansluiting van de klant. 
Zelfs met onze auto’s onderscheiden we ons dus nadrukke-
lijk van de andere bedrijven. Dat is bij ons wel anders’, zegt 
Eelsing, die verder laat weten dat er standaard tien jaar 
garantie geldt op de aanleg van vloerverwarming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.
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Bad Middeljans in Emmen
Hét adres voor badkamers op maat!
Het gaat goed met Bad Middeljans. Het is en blijft hét 
adres voor badkamers op maat in Emmen en omstreken. 
Klazina Middeljans is al jarenlang het boegbeeld van Bad 
Middeljans. Echter zal Frank Dilling straks het gezicht van 
de zaak worden, samen met partner Jamie. ‘Ik zal dit niet 
eeuwig blijven doen’, zegt Klazina. ‘Ik schuif Frank nu al 
meer en meer naar voren en het is de bedoeling dat hij 
inderdaad het gezicht van de zaak gaat worden, samen 
met Jamie. Ik heb heel lang zes dagen per week gewerkt 
en ben nu langzaam maar zeker aan het afbouwen.’

Sterk eigen team
Frank kent Bad Middeljans als zijn broekzak. ‘Vanaf het 
moment dat ik kon lopen, kwam ik hier al. Vanaf het mo-
ment dat ik hier in dienst kwam, is het heel snel gegaan. Ik 
voelde me hier meteen thuis’, zegt Frank. 

Frank is het gezicht van de showroom. ‘En als het druk is, 
dan ga ik zelf mee op klus’, vertelt hij. ‘Onze kracht? We 
hebben een heel sterk eigen team. In deze branche zie je 
vaak dat ondernemers werken met ZZP’ers. Wij hebben een 
vast team met loodgieters en tegelzetters. 

Klanten krijgen hier bovendien te maken met één aan-
spreekpunt. Verder leveren we constant hoge kwaliteit en 
hebben we veel kennis. Je kunt hier ook binnenstappen als 
je bijvoorbeeld op zoek bent naar een onderdeel van een 
kraan die al vijftien jaar oud is en voor het beste advies. 
Omdat we kwaliteit leveren, kunnen we bovendien vaak 
een langere servicetermijn bieden.’

Bad Middeljans is er voor iedereen
Frank zegt expliciet dat Bad Middeljans een zaak voor 
iedereen is. ‘Natuurlijk kunnen wij het midden segment 
prima bedienen maar ook zeker het hogere en het lagere 
segment. We denken hier graag met de klant mee en vin-
den ongeacht het budget altijd een passende oplossing. 

Kies je voor ons, dan kies je voor kwaliteit. Dat is waar we 
voor staan!’

Bad Middeljans is gevestigd aan de Magelhaenstraat 22 in 
Emmen. Telefoon: 0591 - 63 06 11. Zie ook 
www.badmiddeljans.nl (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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