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Wortelboer Bedden in Emmen
Een prachtig familiebedrijf met een rijke historie

Een prachtig familiebedrijf met een rijke historie. Dat is wat Wortelboer Bedden in 
Emmen (en Coevorden) is. Al vanaf 1959 kun je bij Wortelboer terecht voor de beste 
bedden. ‘Mijn vader is zijn zaak in 1959 in Coevorden gestart. Mijn broer runt nog steeds 
die zaak in Coevorden. In 1986 hebben we ook een vestiging in Emmen geopend en sinds 
1998 zitten we hier aan de Nijbracht in Emmen. We zijn buitengewoon trots op ons fami-
liebedrijf’, zegt Ruud Wortelboer. 

Vaste waarde
Wortelboer Bedden is één van de oudste 
zelfstandige familiebedrijven. ‘We hebben 
vanaf 1959 ontzettend veel meegemaakt. 
We hebben ups en downs gekend. Wat 

zeker is, is dat we een vaste waarde zijn 
voor alles op het gebied van de slaapkamer. 
We hebben een heel mooi bedrijf, waar je 
prima terecht kunt voor een boxspring, een 
waterbed of een passende linnenkast. En 

dan noem ik nog slechts het topje van de 
ijsberg. Ons aanbod is heel breed en bij ons 
vind je altijd producten van A-kwaliteit’, 
vertelt Wortelboer.

Kwaliteit
Bij Wortelboer Bedden weet je één ding ze-
ker: je krijgt altijd te maken met producten 
van de beste kwaliteit.

Lees het hele artikel op pagina 7.
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Jokazon gaat verder in Emmen
‘We verhuizen ‘vanwege succes’ naar Emmen’
Jokazon en Ter Apel zullen altijd onlosmakelijk met elkaar 
verbonden blijven. Want Jokazon is Ter Apel. ‘Logisch, 
want we zijn ongeveer vijftig jaar in Ter Apel gevestigd 
geweest’, zegt eigenaar Roy Kamst. ‘Laat ik het zo zeggen; 
we zijn ‘vanwege succes’ verhuisd naar Emmen.’

Meer ruimte in Emmen
Het liefst was Jokazon in Ter Apel gebleven. ‘Die mogelijk-
heden waren er echter niet. Emmen bleek vervolgens een 
meer dan uitstekend alternatief.  We wilden graag uitbrei-
den en die mogelijkheid was er in Ter Apel gewoon niet. In 
Emmen hebben we meer ruimte voor de voorraad en voor 
de productie. Momenteel werken we hard aan een prach-
tige showroom. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we 
eind februari de deuren in Emmen openen.’

‘We bestrijken heel het noorden’
De verhuizing van Ter Apel naar Emmen betekent niet dat 
het werkgebied van Jokazon verandert. ‘We blijven hét 
adres voor onder meer  rolluiken, zipscreens, markiezen 
en terrasschermen voor heel het noorden. Ons werkgebied 
is enorm groot. De ene dag zit ik in Uithuizermeeden, de 
volgende dag in Hardenberg. Het geheim van ons succes? 
Dat is denk ik dat we het totaalpakket aanbieden. Je krijgt 
bij ons altijd het beste advies, wij zorgen de montage en 
bieden bovendien een uitstekende service. Omdat we de 
afgelopen halve eeuw heel het noorden doorkruist heb-
ben, kent iedereen ons. Dat zal ook gewoon zo blijven, 
of we nou in Ter Apel of in Emmen zitten’, zegt Roy, een 
ondernemer pur sang.

Solar rolluiken op zonne-energie
Kamst was de afgelopen jaren druk met veranda screens, 
een concept dat hij zelf bedacht. ‘Daar hebben we het nog 
steeds heel erg druk mee, net als overigens met de solar 
rolluiken op zonne-energie. Het systeem werkt met een 
paneeltje en een accu en is geheel draadloos. Je hebt niet 
te maken met snoeren en het werkt dus allemaal zonder 
stopcontact. Zeker in deze tijd is dit voor iedereen een zeer 
interessante optie. We stunten met onze solar rolluiken. 

Bij Jokazon kunnen mensen dit systeem tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs aanbieden.’

Volgende stap
Ondernemen zit Roy Kamst in het bloed. Zijn vader Joop 
richtte het bedrijf op, en ondertussen is ook Roy’s zoon 
actief bij Jokazon. Met een schitterend nieuwe pand in Em-
men is Jokazon dan ook helemaal klaar voor de toekomst. 
‘Bovendien zijn we innovatief. We bedenken elke keer wel 
weer iets nieuws, ook al omdat de vraag van de consument 

de laatste jaren veranderd is. Als ondernemer moet je daar 
in mee. We hebben het nu al erg druk en ik denk dat we in 
Emmen een volgende stap kunnen maken’, besluit Kamst.

Jokazon is (binnenkort) gevestigd aan de 
Jacob le Mairestraat 44-48 in Emmen Je kunt met Jokazon 
bellen via 0599 - 58 22 86 (Ter Apel) en 0591 - 79 20 01 
(Emmen). Zie ook de website www.jokazon.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Heijmans Vloeronderhoud:
Zo heb je veel langer plezier van je vloer!
Wil je langer van een goede vloer genie-
ten, denk dan eens aan Heijmans Vloeron-
derhoud. ‘Onderhoud is behoud’, zegt Ben 
Heijmans, die alle vloeren – met uitzonde-
ring van houten vloeren en laminaat- op 
perfecte wijze kan onderhouden. Zijn 
werkgebied is breed. ‘Ik ben actief door 
heel Nederland’, zegt Ben.

‘Onbekend maakt onbemind’
Heijmans Vloeronderhoud bestaat onder-
tussen vier jaar. Vanuit de locatie Emmen 
wordt heel ons land bediend. ‘Gek genoeg 
moet ik juist in Emmen en Drenthe nog aan 
de weg timmeren. Mensen moeten hier nog 
bewust worden van nut en noodzaak van 
goed vloeronderhoud. In de rest van het 
land is dat toch anders’, weet Ben. ‘Onbe-
kend maakt onbemind. Ik zal dus nog beter 
mijn best in de regio moeten doen om 
mensen bewust te maken waarom je ook 
zou kunnen kiezen voor vloeronderhoud’.

Nieuwe look
‘De vloer’, zo zegt Ben terecht, ‘is zo onge-
veer het meest gebruikte gedeelte van een 
huis of bedrijf. Mensen met een auto gaan 
elk jaar naar de garage voor een onder-
houdsbeurt. Eigenlijk zou dat met de vloer 
ook moeten. Met goed onderhoud gaat de 
vloerbekleding gewoon veel langer mee. Ik 
heb een klant waar door goed onderhoud 
al twintig jaar hetzelfde tapijt ligt. Natuur-
lijk komt de houdbaarheidsdatum op een 
bepaald moment in zicht, het tapijt is nu 
echter nog steeds zeer representatief’, zegt 
Heijmans. ‘Bovendien kun je zeggen dat 
het laten onderhouden van de vloer altijd 

goedkoper is dan het aanschaffen van een 
nieuwe vloer. Je kunt bovendien een oude 
elastische vloeren ook altijd een nieuwe 
look geven. Je kunt denk denken aan een 
nieuwe kleur of structuur.’

Zeer innovatief bedrijf
Heijmans Vloeronderhoud is een innovatief 
bedrijf. ‘Ik werk nu met UV-coating bijvoor-
beeld. Kort gezegd kun je na een behande-
ling met deze coating de vloer meteen che-
misch en mechanisch belasten. In andere 
gevallen mag dit soms wel een week niet. 
Zeker voor bijvoorbeeld tandartspraktijken 
en zorginstellingen, waarbij hygiëne en ver-
keersdoorstroming dus erg belangrijk is, is 

dit echt dé perfecte oplossing. Bovendien 
ga ik een opleiding volgen, waarschijnlijk 
in Oostenrijk, waarbij ik leer te werken met 
keramische PU-coating. Ik vind dat je als 
ondernemer steeds mee moet bewegen 
met de ontwikkelingen in jouw branche. 
En wat betreft vloeronderhoud zal dit ook 
zeker niet de laatste ontwikkeling zijn. Ik 
geloof overigens heilig in de nieuwste coa-
tings waarmee ik werk. Met de keramische 
PU-coating zal een vloer straks tien jaar 
langer meekunnen.’
 
Zakelijk en particulier
Heijmans Vloeronderhoud heeft het druk. 
Nu nog doet Ben alles alleen. ‘Ik moet 

vanwege de drukte en de ontwikkelingen 
die gaan komen goed nadenken over de 
toekomst. En bovendien; het werk moet 
eigenlijk ook doorgaan als ik een keer ziek 
ben of op vakantie ga’, kijkt hij richting 
de toekomst. Heijmans Vloeronderhoud 
is er overigens voor zowel bedrijven als 
particulieren.
 
Heijmans Vloeronderhoud is telefonisch 
bereikbaar via 06 - 37 11 98 39. 
Je kunt Ben ook mailen: 
ben@heijmansvloeronderhoud.nl. Zie ook
www.heijmansvloeronderhoud.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Wortelboer Bedden in Emmen
Een prachtig familiebedrijf met een rijke historie
Een prachtig familiebedrijf met een rijke historie. Dat is 
wat Wortelboer Bedden in Emmen (en Coevorden) is. Al 
vanaf 1959 kun je bij Wortelboer terecht voor de beste 
bedden. ‘Mijn vader is zijn zaak in 1959 in Coevorden 
gestart. Mijn broer runt nog steeds die zaak in Coevorden. 
In 1986 hebben we ook een vestiging in Emmen geopend 
en sinds 1998 zitten we hier aan de Nijbracht in Emmen. 
We zijn buitengewoon trots op ons familiebedrijf’, zegt 
Ruud Wortelboer. 

Vaste waarde
Wortelboer Bedden is één van de oudste zelfstandige 
familiebedrijven. ‘We hebben vanaf 1959 ontzettend veel 
meegemaakt. We hebben ups en downs gekend. Wat zeker 
is, is dat we een vaste waarde zijn voor alles op het gebied 
van de slaapkamer. We hebben een heel mooi bedrijf, waar 
je prima terecht kunt voor een boxspring, een waterbed of 
een passende linnenkast. En dan noem ik nog slechts het 
topje van de ijsberg. Ons aanbod is heel breed en bij ons 
vind je altijd producten van A-kwaliteit’, vertelt Wortelboer.

Kwaliteit
Bij Wortelboer Bedden weet je één ding zeker: je krijgt 
altijd te maken met producten van de beste kwaliteit. ‘Hier 
word je bovendien nooit voor de gek gehouden en krijg je 
een uitstekende service. We zijn trots op hoe we het doen. 
We merken steeds meer dat klanten kiezen voor de lokale 
ondernemer. Dat hebben we zeker ook tijdens de corona 
pandemie gemerkt. Mensen zochten toen massaal hun heil 
op internet, maar vergaten ons zeker niet. Uiteindelijk heb-
ben we tijdens de corona pandemie goede zaken gedaan. 
Het grote voordeel van zaken met ons doen is dat je bij ons 
als zelfstandig familiebedrijf altijd direct geholpen wordt.’

Zeer goede naam
Wortelboer Bedden hebben heeft een zeer goede naam 
opgebouwd en kan rekenen op een grote groep, loyale 
klanten. ‘Wat we zien is dat we ook veel jonge lui in de 
winkel krijgen. Wij noemen dat de tweede en derde gene-

ratie. Ouders adviseren hun kinderen dan ze maar eens bij 
ons moeten gaan kijken. Een groter compliment kunnen we 
eigenlijk niet krijgen’, weet Wortelboer. Succes is niet iets 
wat je als ondernemer aan komt waaien. Integendeel zelfs. 
‘Je moet ook in je zaak blijven investeren en dat doen we 
dan ook nadrukkelijk. Vorig jaar hebben we een nieuwe 
Auping-shop gerealiseerd en dit jaar komt en een Pullman-
shop. We hebben vorig jaar ook nieuwe vloerbedekking in 
de winkel laten leggen en zo doen we er echt alles aan om 
de winkel hip te houden. En zonder onbescheiden te willen 
zijn, dat lukt ons heel erg goed.’

Goed slapen
Bij Wortelboer Bedden vind je bedden van de beste mer-
ken. ‘Goed slapen is ontzettend belangrijk. Vergeet niet dat 
je een derde deel van het leven op je bed doorbrengt. Een 
bed moet gewoon goed zijn. Als je goed slaapt, functioneer 
je beter en ben je ook gewoon beter gehumeurd. Onderken  
jij dat belang? Kom dan eens langs. Wij kunnen je altijd aan 
een perfect bed helpen’, besluit Wortelboer.

Wortelboer Bedden in Emmen is gevestigd aan de  
Nijbracht 78. De zaak is telefonisch te bereiken via  
0591 – 65 87 11. Zie ook www.wortelboerbedden.nl.  
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Caravanshow bij Caravan Centrum Emmen

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte caravan? Dan is het zeer verstandig om de cara-
vanshow van Caravan Centrum Emmen van 25 tot en met 29 januari te bezoeken. ‘We 
zijn uitermate blij dat we samen met andere noordelijke caravandealers na de corona 
pandemie weer een show ogen organiseren’, zegt Jaroen Ensing. Caravan Centrum 
Emmen is al meer dan dertig jaar toonaangevend op het gebied van de tourcaravan. Je 
koopt er zowel nieuwe als gebruikte caravans. Ook beschikt Caravan Centrum Emmen 
over een eigen werkplaats voor onderhoud en schadeherstel.  

Nieuwe modellen
Het is bijzonder de moeite waard om een 
bezoek te brengen aan de caravanshow. 
‘Mensen kunnen de nieuwe modellen voor 

2023 met eigen ogen aanschouwen en 
dan specifiek de prachtige caravans van 
de merken Fendt, Hobby, Sprite en Sterc-
keman. De nieuwe modellen zijn bijzonder 

de moeite waard. In totaal kunnen mensen 
hier ongeveer 110 nieuwe caravans komen 
bekijken’, zegt Ensing. Ook het aanbod aan 
gebruikte en nog zeer goede caravans is op 
orde. 

Caravans uit voorraad leverbaar
‘We kunnen caravans uit voorraad leveren 
en hebben ook de beschikking over aan-
verwante accessoires en op- en aanbouw-
delen. Ook bieden we onder meer airco’s 
en luifels. Wil je er deze zomer met de 
caravan op uit en zoek je nog een geschikte 

caravan? Dan is het bijzonder de moeite 
waard om onze caravanshow te bezoeken. 
De koffie staat hier, zoals altijd, klaar’, zegt 
Ensing. Emmen is al meer dan 30 jaar actief 
bezig op het gebied van 

Zie voor de openingstijden van de caravan-
show de website van Caravan Centrum Em-
men: www.cc-emmen.nl. Caravan Centrum 
Emmen is gevestigd aan de Navigatiestraat 
7-8 in Emmen. Telefoon: 0591 - 62 85 30. 
(RegioMagazine/Vincent 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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Hendrik-Jan Springer van 
Schippers Woonwereld is 
met pensioen
Onlangs ging Hendrik-Jan Springer, 
onze medewerker planning en maga-
zijn met welverdiend pensioen. Hij 
heeft bijna 43 jaar bij Schippers Woon-
wereld in Emmen gewerkt.

Jarenlang werkte hij in ons magazijn, 
hield hij contact met onze leveranciers 
en zag hij iedere bestelling binnenko-
men. Al onze klanten maakte hij blij met 
een bezorgafspraak. Wij willen hem 
bedanken voor zijn inzet, zijn betrokken-
heid en zijn hart voor de zaak.

Links directeur Eelco de Graaf, hij overhandigd 
bloemen aan Hendrik-Jan Springer
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Mechanisatiebedrijf Meijering Klijndijk een bedrijf 
om trots op te zijn
Honderden mensen bezochten drie dagen 
durende openingsshow
Mechanisatiebedrijf Meijering uit Klijndijk kijkt terug op een geslaagde openingsshow. 
Het bedrijf hield donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 januari jl. de show in het 
nieuwe bedrijfspand aan de Hoofdstraat 12-A. Tijdens deze dagen is het bedrijf door 
honderden mensen, met maar liefst zevenhonderdenvijftig bezoekers op vrijdag, 
bezocht. Felicitaties en complimenten waren er voor de eigenaren Albertus Meijering 
en zijn zonen Laurens, Matthijs en Joost. Mechanisatiebedrijf Meijering is volgens één 
van de bezoekers een bedrijf om trots op te zijn en niet alleen voor Klijndijk of Borger-
Odoorn maar voor heel Noord-Nederland.

Bezoekers konden drie dagen lang 
onder het genot van een hapje en 
drankje in de showroom en buiten op 
het terrein een compleet programma 
aan landbouwmachines en tuin- en 
parkmachines bezichtigen. Daarnaast 
heeft het pand een STIHL-shop, magazijn, 
twee moderne ingerichte werkplaatsen, 
kantoren, spreekkamers, kantine en een 
omkleedruimte voor de medewerkers.

Matthijs Meijering: “Door een toename 
van werkzaamheden en uitbreiding van 
activiteiten hebben we in 2010 besloten 
om de mogelijkheden te onderzoeken 
ten aanzien van een nieuw bedrijfspand 
om zodoende voorbereid te zijn op de 
toekomst.

Daarnaast voorzagen we ruimtegebrek 
als gevolg van de steeds groter wordende 
machines die daardoor niet meer in 
het bestaande gebouw konden worden 
gerepareerd of onderhouden”. In augustus 

2020 is men uiteindelijk begonnen met de 
bouw en april vorig jaar is men overgegaan. 
Matthijs Meijering is samen met zijn broers 
en vader trots op het nieuwe pand waarmee 
het bedrijf klaar is voor de toekomst: “Het 
nieuwe pand heeft een aansprekende 
gevel met veel glas wat veel licht doorlaat. 
Opvallend is de grote showroom waar 
veel aandacht kan worden besteed aan 
een goede presentatie van een deel van 
het verkoopprogramma op het gebied van 
mechanisatie en Tuin en Park. Verder zijn 
op het dak 184 zonnepanelen aangebracht. 
Deze voorzien ruimschoots in onze 
energiebehoefte”. 

Bij Mechanisatiebedrijf Meijering werken 
momenteel negen mensen en zijn er drie 
vacatures. Er is plaats voor een verkoper/
vertegenwoordiger, een monteur en/
of leerling monteur en een technisch 
commercieel medewerker. 
(RegioMagazine/Martin Zaagman)

Albertus Meijering (r) en zijn zonen v.l.n.r. Laurens, Matthijs en Joost
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Koffieservice Moes in Emmer-Compascuum:
Voor een perfect werkende koffiemachine en het 
lekkerste kopje koffie 
Het ouderwetse koffiezetapparaat? Welnee! Steeds meer 
mensen hebben tegenwoordig de beschikking over een 
volautomatische koffiemachine. Met een dergelijke ma-
chine weet je zeker dat je altijd precies de juiste hoeveel-
heid bonen maalt en dat je telkens weer een vers bakje 
koffie geserveerd krijgt.

Reparaties en onderhoud
‘Bij de aanschaf van een nieuwe koffiemachine beseffen 
veel mensen niet dat de machine ook onderhoud behoeft. 
Als jij jouw machine zo eens per anderhalf jaar een service-
beurt geeft, dan heb je simpelweg veel langer plezier van 
de machine en bovendien geniet je zo veel langer van de 
lekkerste koffie’, zegt Patrick Moes van Koffieservice Moes. 
Hij in in staat alle reparaties en al het onderhoud aan kof-
fiemachines – en dat voor zo goed als alle merken - uit te 
voeren. Bovendien verricht hij alle reparaties voor Leico, 
met wie hij onder één dak zit.

Kosten en de leeftijd van de machine
‘Er is niets vervelender als er ’s morgens na het opstaan 
achter komen dat je koffiemachine niet meer werkt of 
hapert”, zegt Patrick Moes. Een professionele onderhouds- 
of servicebeurt aan een koffiemachine zorgt er niet alleen 
voor dat deze langer meegaat, het voorkomt ook dat de 
machine gaat lekken en de koffie lekker blijft smaken. 
Tijdens een onderhoudsbeurt haalt Patrick de machine uit 
elkaar en kijkt hij alles na. De nodige onderdelen worden 
vervangen en ook wordt de machine weer opnieuw inge-
steld zodat je hem daarna direct weer kunt gebruiken. 

Werkt de koffiemachine plotseling helemaal niet meer? 
Dan kan deze in principe altijd gerepareerd worden waarbij 
Moes van tevoren wel even voor je na zal gaan of de kos-
ten van de reparatie opwegen tegen de aanschafprijs en 
leeftijd van de machine. ’Is dit niet het geval dan is het kos-

tentechnisch gezien soms beter om een nieuwe machine 
aan te schaffen’, vertelt Patrick. 

Van alle markten thuis
Moes repareert machines van alle voorkomende merken 
maar is gespecialiseerd in het onderhouden en repare-
ren van de merken Jura, Nivona, Gaggia, Saeco, Bosch, 
Rheavandors, Animo en nog een aantal andere. Waarbij 
het overigens niet uitmaakt of het om een inbouwmachine 

gaat of niet. Koffieservice Moes is simpelweg van alle 
markten thuis!

Koffieservice Moes is gevestigd aan het Oosterdiep WZ 9 
in Emmer-Compascuum. Patrick is telefonisch bereikbaar 
via 06 – 15 28 78 79. Mailen kan uiteraard ook: 
info@koffieservicemoes.nl. Zie ook de website 
www.koffieservicemoes.nl. (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Nieuwe eigenaar De Hypotheker Emmen, 
Klazienaveen en Coevorden
EMMEN – Stefan Sterken en Bryan Pathuis hebben per 1 januari De Hypotheker Emmen, Klazienaveen en Coe-
vorden 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 werk-
zaam als hypotheekadviseur in Emmen en Coevorden en is 
in 2006 gestart bij De Hypotheker, “Het helpen van men-
sen met de financiering van één van hun grootste aanko-
pen in hun leven, hun huis, maakt mij heel blij”. Bryan (30), 
woonachtig in Klazienaveen, is sinds 2019 werkzaam als 
hypotheekadviseur in Klazienaveen en Coevorden.

Hoogwaardig advies
Kwaliteit en het beste advies geven staat op nummer 1. 
Stefan is sinds 2006 gecertificeerd financieel planner en 
daarnaast gecertificeerd hypothecair planner. “Dat is het 
hoogste niveau van financiële advisering en hypotheekad-
visering. Als klant mag je dus bovengemiddeld hypotheek-
advies 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 beslissingen neemt. Daarnaast kijk ik 
ook naar het testament, samenlevingscontract en de huwe-
lijkse 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 meer-
dere 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 adviesketen van Nederland. “Adviseurs zijn 

goed geschoold en blijven dat omdat ze door per-
manente educatie hun punten moeten halen. Wij 
ontzorgen onze klanten zoveel mogelijk. Ik kijk 
met de klant naar meerdere aspecten: de laagste 
rente, extra aflossen en of de hypotheek mee-
genomen kan worden naar een volgend huis. Op 
basis van welk aspect het zwaarst weegt, kiezen 
we de juiste partij. Er is voldoende keus in maat-
schappijen: we kunnen bij meer dan 40 geldver-
strekkers advies geven en hypotheken afsluiten.’’

Woning verduurzamen? De Hypotheker helpt je 
bij de financiering
In het kader van duurzaamheid bieden geldver-
strekkers ook mogelijkheden, weet Stefan. “Als 
mensen komen om een verbouwing te financie-
ren, brengen wij energiebesparende maatregelen 
onder de aandacht. Zo kun je investeren in isolatie 
door HR+++ glas, zonnepanelen of een warmte-
pomp 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 niet 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 Hypothe-
ker Emmen, Coevorden en Klazienaveen.”

Jazeker, Stefan en 
Bryan van De Hypotheker!
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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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Sporten en bewegen wanneer je wilt, waar je wilt en zo vaak 
als je wilt bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Emmen 
Door Miranda Wolters
Bij 24/7 Fitness centrum Ron Haans in Emmen kun je sporten en bewegen op het mo-
ment dat jou dat het beste uitkomt en is het nu zelfs mogelijk om thuis je groepslessen 
te volgen. De sportclub aan de Brinkenhalte biedt namelijk een groot scala aan sport-
mogelijkheden, is 24 uur per dag geopend en met het abonnement van jouw keuze mag 
je zo vaak komen sporten als je wilt. 

“We hebben sinds de overname, nu meer 
dan een jaar geleden, absoluut niet stilgeze-
ten”, aldus Ron Haans, eigenaar van inmid-
dels 16 sportcentra verspreid over Noord-
Nederland. “Er wordt veel gebruik gemaakt 
van het sporten tijdens onze zogenaamde 
‘onbemande uren’ en dat zorgt ervoor dat 
we nog altijd bezig zijn om ons 24-uurs sys-
teem verder te perfectioneren.” Tijdens die 
onbemande uren, bijvoorbeeld in het week-
end of ’s nachts,  maak je gebruik van een 
zogenaamde 24/TAG die je dag en nacht 
toegang tot de sportschool geeft. Dankzij 
een ingenieus beveiligingssysteem kun je 
er zeker van zijn dat je ook veilig kunt spor-
ten. Er is altijd toezicht, hetzij dichtbij of op 
afstand. “Daarnaast zijn we ook bezig met 
het uitbreiden van de groepslessen waarbij 
het niet alleen gaat om de ‘live’ lessen in de 
zaal zoals spinning en bodypump maar ook 
om virtuele lessen zodat de lessen altijd 
door kunnen gaan en er in principe nooit 
meer een les gemist hoeft te worden”, aldus 
Ron. “Voor de virtuele lessen maken we 
gebruik van het Les Mills trainingsaanbod 
waarbij je tijdens de spinning les de mooi-
ste bergen bedwingt en je zelfs yoga op een 
onbewoond eiland kunt uitoefenen.”

365 dagen Fitplan
Nieuw is de uitbreiding van voor wat betreft 
de fitness coaching. Met het 365 dagen 

Fitplan ben je verzekerd van persoonlijke 
coaching en begeleiding op het gebied 
van beweging, voeding om zo het beste uit 
jezelf te kunnen halen en gezonder en fitter 
te kunnen worden. Natuurlijk is er tijdens de 
bemande uren altijd iemand aanwezig om 
je waar nodig te begeleiden en te adviseren 
maar met dit plan wordt de persoonlijke be-
geleiding naar een nog hoger niveau getild. 
Ga je voor het 365 dagen Fitplan dan zorgt 
je instructeur in overleg met jou voor een 
goed en gedegen plan zodat je nog meer 
houvast, duidelijkheid, structuur en dus 
resultaat zult ervaren. 

Lid worden
Behalve het 365 dagen Fitplan zijn er ook 
nog andere abonnementsvormen mogelijk. 
Deze zijn inclusief de tarieven te vinden op 
de website. Lid worden doe je in 3 stappen, 
je meldt je aan, daarna volgt er een intake 
en krijg je uitleg over de werkwijze en de 
regels in de sportschool en vervolgens vindt 
er nog een sportintake plaats. “Deze spor-
tintake is eigenlijk de belangrijkste omdat 
we hierbij samen nagaan wat we voor elkaar 
kunnen betekenen en hoe we dat aan kun-
nen gaan pakken”, aldus Ron, “wil je alleen 
je conditie verbeteren of gaat het juist om 
gewichtsverlies, hou je van gewichten of 
ga je liever voor een spinningles en wil je 
2 keer of 7 keer per week komen sporten? 

De keuze is aan jou, jij bepaalt hoe, wat, 
wanneer en voor welk bedrag je wilt komen 
sporten!” 

Alle verdere informatie, de bemande uren 
en het lesrooster voor de groepslessen zijn 
te vinden op de website en je bent tijdens 
die bemande uren natuurlijk ook van harte 
welkom om kennis te komen maken in het 
fitnesscentrum aan de Brinkenhalte. “We 
bieden enorm veel aan op het gebied van 
sport en beweging maar daarnaast is er in 
ons pand ook nog ruimte beschikbaar voor 

ondernemers die nog op zoek zijn naar een 
geschikte bedrijfsruimte. Het is natuurlijk 
leuk als dit ondernemers zijn die een raak-
vlak met ons werkgebied hebben maar dit 
is geen absolute vereiste”, aldus Ron. “Ben 
jij die ondernemer dan nodig ik je ook van 
harte uit om kennis te komen maken!”

Fitnesscentrum Ron Haans  
Brinkenhalte 16  |  Emmen  
Tel: 0591-725195  
www.ronhaans.nl  
Email: emmen@ronhaans.nl 
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Heerlijk koken doe je in een keuken van de 
Keukenboerderij in Roswinkel
Door Miranda Wolters 
Onze keuken is een van de ruimtes in huis waar we veel 
tijd doorbrengen en de inrichting ervan is daarom erg be-
langrijk geworden. De keuken is tegenwoordig meer dan 
alleen maar functioneel, we ontbijten, lunchen en dineren 
er en ook wordt er aan het einde van de dag bijgekletst 
en borrelen we er met familie of vrienden. En daar hoort 
natuurlijk een moderne en helemaal naar uw wens samen-
gestelde keuken bij. 

Chris Leegstra is eigenaar van Keukenboerderij Roswin-
kel en keukens verkopen doet hij al sinds 1984. Destijds 
maakte Chris vooral onverwoestbare massieve houten 
keukens maar qua materialen voor de productie van keu-
kens is er de afgelopen 40 jaar best veel veranderd. Waren 
de werkbladen vroeger vaak van spaanplaat, tegenwoordig 
kiest men voor bijvoorbeeld graniet of keramiek. En qua 
inbouwapparatuur is de huidige tijd natuurlijk helemaal 
niet meer te vergelijken met toen, er is nu een enorm 
aanbod van mogelijkheden en de ontwikkelingen op het 
gebied van apparatuur gaan ondertussen gewoon door. De 
keukens van nu worden bijna allemaal uitgerust met een 
inductiekookplaat, al dan niet met ingebouwde afzuiging. 
“Ik zeg bewust bijna allemaal”, aldus Chris, “want degene 
die nog wel over een gasaansluiting in de woning beschik-
ken kiezen ook nog vaak voor het koken op gas omdat hun 
voorkeur daar nu eenmaal ligt. Bovendien hoeven er geen 
nieuwe pannen aangeschaft te worden, iets dat bij de over-
stap naar inductie vaak wel het geval is. Voor nieuwbouw 
geldt dat natuurlijk niet omdat er simpelweg geen andere 
keuze mogelijk is omdat er geen gasaansluiting meer is.” 

Groot voordeel van de inductiekookplaat met afzuiging 
is dat er geen aparte afzuigkap meer geplaatst hoeft te 
worden, dat scheelt ruimte en de kookplaat kan op iedere 
gewenste plek in de keuken geplaatst worden zonder dat 
er rekening gehouden moet worden met het feit dat de af-
zuigkap ook ergens een plek moet krijgen. “Daarnaast kiest 

vrijwel iedereen tegenwoordig voor een Quooker in plaats 
van een ‘gewone’ kraan”, legt Chris uit. “met een Quooker 
in de keuken beschik je op ieder gewenst moment over 
kokend water en dat is niet alleen handig voor een snelle 
kop thee maar ook voor het koken van je groente, aardap-
pelen, pasta of wat dan ook. Het koken gaat sneller, je bent 
geen ruimte meer nodig voor een aparte waterkoker op het 
aanrecht. De Quooker is in allerlei verschillende uitvoe-
ringen verkrijgbaar en zo is er dus voor iedere stijl keuken 
een passende Quooker te vinden.”

Werden de keukenontwerpen vroeger op een kladblok 
geschetst, tegenwoordig doet Chris dit met moderne 

software. Zo is het uiteindelijke resultaat direct ‘live’ te 
zien. Al je keukenwensen worden in deze digitale tekening 
vertaald en visueel gemaakt en ben je als deze klaar is 
toch nog niet helemaal tevreden? Dan tekent Chris dat ene 
extra kastje er gewoon nog even bij of zorgt hij er alsnog 
voor dat er toch nog ruimte gecreëerd wordt voor die extra 
oven. Dat kun je aan hem met zijn 40 jaar ervaring wel 
overlaten. 

Keukenboerderij Roswinkel
Roswinkelerstraat 69  |  Roswinkel
Tel: 0591 - 35 29 67
www.keukenboerderij.nl
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Een (brand) veilige omgeving dankzij Scope 8 en 
10 metingen door Elektromotoren Emmen
Door Miranda Wolters
Een storing in de elektrische installatie van uw bedrijf kan niet alleen gevaarlijk zijn 
voor uzelf of uw medewerkers, het kan zelfs brand veroorzaken. Om ongelukken en 
brand te voorkomen is het mogelijk om de elektrische installatie periodiek te laten 
inspecteren door middel van zogenaamde Scope metingen. Verzekeraars stellen deze 
metingen voor bedrijven vaak zelfs al verplicht als men een verzekering af wil sluiten.

“Voor wat betreft het meten van de veilig-
heid van de elektrische installatie hebben 
we het dan over de Scope 8 meting en als 
het gaat om de inspectie op het gebied van 
brandveiligheid gaat het om de Scope 10 
meting”, legt Ronnie Katerbarg uit. “Deze 
metingen mogen alleen door SCIOS gecer-
tificeerde bedrijven uitgevoerd worden, 
Elektromotoren Emmen doet dit nu sinds 
een kleine 2 jaar.”

Scope 8 
Als eigenaar of gebruiker van een elektri-
sche installatie wilt u voldoen aan de Wet-

telijke zorgplicht om een veilige 
werkplek te beiden aan uw bezoe-
kers én werknemers. “Wordt er met 
machines of apparaten gewerkt dan 
moeten de risico’s op ongelukken 
met betrekking tot de elektriciteit 
tot een minimum worden beperkt 
en ook moet de installatie geschikt 
zijn om veilig te kunnen functione-
ren in de omstandigheden waarin 
deze gebruikt wordt”, legt Ronnie 
uit. “Tijdens een inspectie wor-
den de groepenkasten niet alleen 
visueel maar ook door middel van 
metingen gecontroleerd op een 
correcte werking.” Bekabeling, 
bedrading en transportsystemen 
worden gecontroleerd op een juiste 

isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen 
en goed functionerende verbindingen. Er 
wordt beoordeeld of de hele installatie op 
dat moment goed beschermd is en vol-
doende is afgeschermd om aanraking te 
voorkomen. En, wat ook erg belangrijk is, of 
de installatie op de juiste manier uitscha-
kelt als er wel aanraking of kortsluiting 
plaatsvindt en of de installatie nog steeds 
aan de eisen die er ten tijde van de aanleg 
aan gesteld werden en of uitbreidingen/
aanpassingen aan de installatie geen 
invloed hebben op het minimale veilig-
heidseisen van de installatie. 

Scope 10
Door een Scope 10 inspectie uit te laten 
voeren komt u er als eigenaar of gebruiker 
achter of de elektrische installatie van het 
pand voldoende brandveilig is, of deze op 
de juiste manier is geïnstalleerd zodat er 
geen brand kan ontstaan en of uw instal-
latie in combinatie met de activiteiten die 
in het bedrijfspand plaatsvinden geen 
risico vormt op het ontstaan van een brand. 
Ronnie: ”Deze inspectie is dus in hoofd-
zaak gericht op het voorkomen van brand 
als gevolg van een onveilige elektrische 
installatie, kortgezegd is het een preven-
tieve inspectie ter voorkoming van brand.” 
Groepenkasten worden door middel van 
thermografisch onderzoek beoordeeld 
op eventuele hotspots. Dit zijn punten 
waar warmteontwikkeling plaats vindt. De 
algemene werking van de aardlekschake-
laars wordt gecontroleerd en ook worden 
er metingen verricht om te bepalen of 
overbelasting van aansluitpunten leidt tot 
het uitschakelen van eindgroepen. Aardin-
gen worden gecontroleerd om na te gaan 
of deze voldoende functioneel zijn om 
bescherming tegen brand te bieden, de 
inspecteur kijkt naar de technische staat 
van de installatie en overige apparaten of 
machines. 

Rapportage en certificaat
“Na de meting/inspectie ontvangt de 
eigenaar of gebruiker een inspectierap-
port”, legt Ronnie uit. “In dit rapport wordt 
uitgebreid stilgestaan bij dat wat er wel 
goed gaat met de installatie maar vooral 
natuurlijk ook bij dat wat nog aangepast of 

gerepareerd zou moeten worden.” Kapotte 
of loshangende stopcontacten zijn hier een 
eenvoudig voorbeeld van, deze kunnen 
immers gevaar voor de gebruiker opleveren 
of zelfs brand veroorzaken. “Wordt alles 
direct goedgekeurd dan ontvangt men een 
certificaat en als dat niet zo is komen we 
na reparatie of aanpassing van de instal-
latie nog een keer terug om nogmaals te 
inspecteren.” 

Meer weten? 
Bent u eigenaar van een elektrische instal-
latie of bedrijfspand en wilt u meer weten 
over de scope 8 en 10 inspecties? Neem 
dan contact op met Ronnie Katerbarg van 
Elektromotoren Emmen, hij kan u er alles 
over vertellen. 

Elektromotoren Emmen 
Willem Schoutenstraat 13 |  Emmen 
Tel: 0591 - 61 69 28 
info@elektromotorenemmen.nl
www.elektromotorenemmen.nl 




