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VASTE PLANTEN
BIJ KOUDENBURG!

Zie pagina 12!

MijnOffiz in Klazienaveen: de financieel 
specialist die lastige en ingewikkelde 
zaken weer begrijpelijk maakt
Duidelijke uitleg, snel antwoord, prettige 
persoonlijke contacten en een goed ad-
vies, dat is wat vrijwel iedereen belangrijk 
vindt als het gaat om het afsluiten van een 
hypotheek of verzekering, het kopen van 
een woning én wanneer er een echtschei-
ding geregeld moet worden. Peter Juffer, 
Bianca Pomp en Theo van der Molen zijn 
de deskundigen van MijnOffiz in Klaziena-
veen die u op al deze gebieden professio-
neel maar vooral ook eerlijk en persoonlijk 
van dienst kunnen zijn. Zodat lastige en 
ingewikkelde zaken ook voor u weer dui-
delijk en begrijpelijk zullen worden. 

Peter is hypotheek- en echtscheidingsadvi-
seur en daarnaast ook aankoopbegeleider, 
Bianca is hypotheekadviseur en Theo is 
de specialist op het gebied van verze-
keringen binnen het kantoor. “MijnOffiz 
bestaat eigenlijk al sinds 1997 en volgend 
jaar vieren we dus ons 25-jarig jubileum”, 
vertelt Theo. “We begonnen destijds onder 
een andere naam, tot 2016 werkten we 
onder de naam TDG Hypotheekadvies. Peter 
begon al in 2003 als zelfstandige met zijn 
bedrijf in Groningen, verhuisde deze in 
2009 naar Emmen en uiteindelijk besloten 
wij met z’n drieën verder te gaan onder de 
naam MijnOffiz.” “We kozen voor deze naam 
omdat we het kantoor in de eerste plaats 
graag een pakkende naam wilden geven die 
gemakkelijk te onthouden was, maar het 
moest ook een naam worden die staat voor 
wat we uit willen stralen; een no nonsens 
kantoor zonder poeha waar men naartoe 
gaat voor het regelen van je financiële 

zaken”, legt Peter uit. “De koffie staat hier 
altijd klaar en we komen niet alleen in actie 
op het moment dat de klant ons ergens 
voor nodig is maar zullen ook zelf actief 
contact met hen blijven zoeken. Dit doen 
we bijvoorbeeld als er voor hen financieel 

voordeel te behalen valt door het overslui-
ten van de hypotheek of het aanpassen van 
het verzekeringspakket.” 

Lees verder op pagina 19.

Gaat u ook naar de
Grote Muziekfeesten

in Onstwedde?

GRATIS E-tickets via
www.naaronstwedde.nl



2 Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39



3Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

Jouw Verzekering in Emmen is Wereldkampioen Verzekeren
Verzekeringen, je kunt er niet zonder maar voor velen 
van ons is het een onderwerp waar we liever niet te veel 
tijd aan besteden. Tijmen Eising van Jouw Verzekering.
nu helpt je de voor jou best passende verzekeringen te 
vinden en af te sluiten. 

Begin deze maand opende Jouw Verzekering, de onder-
neming van Tijmen Eising, de deuren van het kantoor aan 
de Hoofdstraat in Emmen, direct aan de rotonde van de 
Weerdingerstraat/Hoofdstraat. Jouw Verzekering vestigde 
zich in hetzelfde pand als Jouw Hypotheek, het bedrijf van 
Henk, de vader van Tijmen. “Samen bieden we nu alles on-
der 1 dak voor wat betreft hypotheken en verzekeringen. 
Mijn vader is al jaren specialist op het gebied van hypo-
theken en de verzekeringen zijn daar natuurlijk een mooie 
aanvulling op. Uiteraard ben ik wel pas begonnen nadat ik 
de benodigde WFT diploma’s behaald heb. We zijn beide 
best trots op deze mooie nieuwe samenwerking”, vertelt 
Tijmen. 

Op het gebied van verzekeringen heeft Tijmen zich 
gespecialiseerd in de verzekeringen voor particulieren. 
Hieronder vallen onder andere de AVP (aansprakelijkheids-
verzekering particulieren), de inboedelverzekering en de 
opstalverzekering voor je woning maar ook de autoverze-
kering. Tijmen: “Ik neem onze klanten al het uitzoekwerk en 
administratieve handelingen uit handen, dat scheelt vaak 
enorm veel tijd en zorgt er ook voor dat men altijd de bes-
te verzekering, tegen de beste voorwaarden en tarieven 
afsluit. Datzelfde doe ik ook als er schade is want schade 
is al vervelend genoeg en brengt over het algemeen erg 
veel administratieve rompslomp met zich mee.” Verzeke-
ringen zijn altijd maatwerk waarbij er altijd rekening met 
de wensen en persoonlijke situatie van de klant gehouden 
moet worden. Tijmen werkt volledig onafhankelijk en kan 
dus een passend pakket bestaande uit verzekeringen van 
verschillende maatschappijen aanbieden, hij maakt voor 
het geven van een passend advies gebruik van een profes-
sioneel vergelijkingssysteem die altijd up to date is. 

Ondernemen en topsport
Ondernemen is topsport en vereist doorzettingsvermogen, 

discipline en vastberadenheid, en juist dat is waar Tijmen 
al vrijwel zijn hele leven mee bezig is. Toen hij nog maar 7 
jaar oud was ontdekte hij de wielersport en stapte hij voor 
het eerst op de fiets. “Ik leerde in de loop der jaren dat als 
ik iets wilde bereiken ik door moest zetten, me ergens in 
vast moest bijten en vooral veel discipline moest hebben 
en die eigenschappen komen me nu erg goed van pas. 
Ondernemen heeft wat dat betreft veel overeenkomsten 
met de topsport.” Hoogtepunt in zijn carrière was het win-
nen van het Wereldkampioenschap junioren in 2009, het 
kampioensshirt heeft daarom een prominente plaats aan 
de muur op zijn kantoor gekregen. Op dit moment maakt 

hij deel uit van het Cycling Team van VolkerWessels. “Nu 
is dat nog goed te combineren met mijn bedrijf, ik ben 
flexibel en kan dus ook in de avonduren of weekenden 
met klanten afspreken. Dat is wat ik ook uit wil stralen; 
flexibiliteit en klantgerichtheid. Mocht het wielrennen me 
overigens geen plezier meer opleveren of niet meer te 
combineren zijn met mijn eigen bedrijf dan is de keuze 
natuurlijk snel gemaakt en kies ik voor Jouw Verzekering”, 
zegt Tijmen tot besluit.

Jouw Verzekering 
Hoofdstraat 154  |  Emmen   |  www.jouwverzekering.nu
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MD Groentechniek in Zwartemeer: specialist in 
tuin- en parkmachines
Ze zijn nog in de ‘opstartfase’ zoals ze het zelf noemen 
maar inmiddels weten veel klanten MD Groentechniek 
aan de Eemslandweg in Zwartemeer al te vinden. Danny 
Jonker en Martin Mepschen besloten er eind vorig jaar sa-
men voor te gaan en startten met MD Groentechniek, hun 
eigen onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop 
en het repareren en onderhouden van tuin- en parkmachi-
nes.

Dat Danny en Martin voor deze branche gekozen hebben 
is geen toeval want Henk, de vader van Danny, werkte al 
jaren voor een bedrijf in dezelfde branche en Danny en 
Martin komen van oorsprong uit de wegenbouw. “Zo kwam 
het balletje ook aan het rollen”, vertelt Danny, “Het werken 
in de wegenbouw is best zwaar werk en Martin en ik waren 
eigenlijk beide wel toe aan iets anders. De werkgever 
waarvoor mijn vader werkte wilde ook gaan stoppen en 
toen we eind vorig jaar op een avond bij elkaar zaten kwa-
men we op het idee om ons eigen bedrijf te starten waarbij 
we mijn vader in dienst zouden nemen om ons te helpen.” 
En zo geschiedde, al werken beide heren op dit moment 
nog steeds wel voor hun oude werkgever. “Hij heeft ons 
geen strobreed in de weg gelegd maar heeft ons zelfs 
geholpen en we hebben met hem afgesproken voorlopig 
nog even bij hem te blijven werken zodat hij in alle rust 
vervanging voor ons kan zoeken”, aldus Martin. “Henk is 
overdag aanwezig in het bedrijf dus die combinatie werkt 
voor ons nu prima.”

MD Groentechniek is dus het adres waar u naartoe gaat 
voor het onderhoud of het laten repareren van uw gras-
maaier maar dat kan ook voor uw bosmaaier of heggen-
schaar gelden. Regelmatig onderhoud van uw grasmaaier 
zorgt ervoor dat deze altijd naar behoren werkt en goed 
blijft maaien. Maar ook een bosmaaier, cirkelzaag of heg-
genschaar kan kapot gaan, een accu kan bijvoorbeeld 
ineens aan vervanging toe zijn of kapot gaan. MD Groen-
techniek kan deze dan voor u vervangen. Daarnaast kunt 

u bij MD Groentechniek ook terecht voor het onderhoud 
aan kleine grondverzetmachines zoals een klein shoveltje 
of trilplaat en kunnen de heren ook de installatie en het 
onderhoud van uw robotmaaier voor u verzorgen. 

“Natuurlijk willen we ook nieuw materiaal gaan verkopen, 
tot nu toe verkopen we wel wat nieuw en tweedehands 
machines maar we hebben voor wat betreft een bepaald 
merk nog geen keuze gemaakt. Dat gaan we de komende 
tijd doen, we hebben best wel een grote showroom en die 
willen we verstandig gaan vullen. Inmiddels zijn er best 
wel al veel klanten die MD Groentechniek weten te vinden 
en zijn de bruggen in de werkplaats dagelijks in gebruik. 
De komende tijd kunt u gebruik maken van de aantrek-
kelijke winteractie van MD Groentechniek, u krijgt namelijk 

10% korting op een winterbeurt voor uw grasmaaier. Deze 
zal helemaal worden nagekeken, de olie en filters worden 
vervangen en indien nodig worden ook de messen van de 
maaier geslepen. Zodat u de maaier straks, in het voorjaar, 
direct weer zonder gedoe kunt gebruiken! 

De showroom aan de Eemslandweg is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur, op za-
terdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond 
zelfs tot 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

MD Groentechniek
Eemslandweg 28  |  Zwartemeer
Tel: 0591 - 745 440
Email: info@mdgroentechniek.nl
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Stel uw eigen bed samen met de Auping  
configurator bij Wortelboer bedden in Emmen
Door Miranda Wolters 
Wortelboer bedden is al sinds 1959 slaapspecialist, het 
familiebedrijf dat zijn oorsprong in Coevorden vindt 
is inmiddels de langstzittende onderneming aan de 
Nijbracht in Emmen. “We zijn trots op wat we hier aan 
de Nijbracht opgebouwd hebben.” zegt Ruud Wortel-
boer, eigenaar van de vestiging in Emmen. “We zijn een 
typisch familiebedrijf, doordat we met een klein maar 
hecht team werken is iedereen erg betrokken en altijd 
van alles op de hoogte. Dit is vooral erg fijn voor de klant, 
vragen kunnen snel beantwoord worden en eventuele 
problemen kunnen we snel oplossen.” Auping is één van 
de merken kwaliteitsbedden die Wortelboer verkoopt 
en deze heeft nu iets bijzonders, namelijk de Auping 
configurator. 

Bij Wortelboer bedden kunt u terecht voor alles wat met 
slapen te maken heeft. Van een boxspring tot een wa-
terbed en van een linnenkast tot nachtkastje en dekbed-
overtrek tot kussen. Alles van hoogstaande kwaliteit, van 
verschillende A-merken en dus betrouwbare leveranciers. 
Boxsprings zijn te leveren in diverse prijsklassen van onder 

andere Auping, Eastborn, Caresse en Pullman. De ruime 
en overzichtelijke winkel is altijd up to date en sinds kort 
vindt u er de compleet ingerichte shop in shop van Auping 
waar u in real time, op een groot beeldscherm in de winkel 
uw eigen Auping bed helemaal naar uw wens kunt configu-
reren. 

“Auping is de oudste beddenfabrikant die Nederland kent”, 
vertelt Ruud. “Johannes Auping begon zijn bedrijf al in 
1868, dus ver voordat mijn vader zijn eerste bed verkocht. 
Auping staat garant voor een goede nachtrust en elk bed 
en matras wordt gemaakt met aandacht voor detail, het 
milieu en de toekomst.” Dankzij de introductie van de 
Auping configurator is het nu dus ook mogelijk geworden 
om in real time uw eigen bed samen te stellen, u ziet direct 
het resultaat van iedere keuze die u in de configurator 
maakt. “Dat begint al bij de keuze voor 1 van de Auping 
modellen”, aldus Ruud. “Vervolgens kiest men de hoogte 
en de breedte van het bed en geeft de klant aan welke 
bedbodem hij wenst en voor welk matras hij kiest. Vervol-
gens is de kleur van het frame en dat van het hoofdbord 
aan de beurt en kan men eventueel ook nog allerlei extra’s 
kiezen.” Alle kleurstalen en stofstalen zijn ook in de shop 
in de winkel aanwezig zodat u deze ook in het echt kunt 
zien en bij iedere keuze die u in de configurator maakt ziet 
u ook direct welke gevolgen dit voor de uiteindelijke prijs 
van uw bed heeft. 

Duurzaam
Jaarlijks worden er zo’n 1,5 miljoen matrassen afgedankt 
en deze kwamen tot nu toe allemaal weer in ons milieu 
terecht omdat ze als vuil weggegooid werden waarna ze 
verbrand werden. Auping wilde minder afval en minder 
belasting voor ons milieu en is daarom de eerste fabrikant 
ter wereld die een zogenaamd ‘circulair’ matras produceert. 
Circulair wil in dit geval zeggen dat het een matras is zon-
der einde. De ‘Evolve’ matrassen van Auping zijn allemaal 
gemaakt van recyclebare materialen en het matras kan, als 
het aan vervanging toe is, eenvoudig uit elkaar gehaald 

worden om er weer een nieuw matras van te maken. “Voor 
de Evolve matrassen geldt, net als bij alle andere matras-
sen, dat er voor iedere lichaamsbouw een geschikt matras 
te vinden is”, legt Ruud nog uit. “Men kiest dus niet alleen 
voor duurzaamheid maar ook nog steeds voor een goede 
en gezonde nachtrust.”

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de Auping confi-
gurator of wilt u meer informatie over een van de andere 
merken die bij Wortelboer bedden te vinden zijn? U bent 
voor een goed advies van harte welkom in de winkel aan 
de Nijbracht in Emmen, de koffie staat voor U klaar! 

Wortelboer bedden
Nijbracht 78 – Emmen
Tel: 0591 - 65 87 11
www.wortelboerbedden.nl
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Perfect passende, 
modische en comfortabele 
schoenen vindt u bij 
Ballij Schoenen Emmen

In 2008 namen Hans en Helen Ballij Withaar Schoenen aan de Wilhelminastraat in 
Emmen over van de toenmalige eigenaar en besloten verder te gaan onder hun eigen 
naam. De schoenwinkel, gespecialiseerd in modische comfortschoenen ging later ver-
der onder de naam Ballij Schoenen. 

2,5 jaar geleden verhuisden ze de win-
kel naar de Noorderstraat 27, midden in 
het bruisende centrum van Emmen. “We 
hebben het pand helemaal zelf opnieuw 
ingericht en aangekleed en uitgangspunt 
daarbij was dat we een huiselijke, gezel-
lige sfeer wilden creëren”, vertelt Hans. 
“Dankzij het gebruik van warme kleuren, 
de stamtafel in de winkel en de gezellige 
koffiehoek is dat best goed gelukt denken 
we.” Behalve Hans en Helen werkt ook hun 
dochter mee in de winkel, zij is op zaterdag 
ook als nagelstyliste in de winkel aan het 
werk en voorziet handen en voeten van 
prachtige gelnagels. Ook is er één keer per 
twee weken een podoloog van Stadtmül-
ler aanwezig en zijn er 2 pedicures die om 
beurten van dinsdag tot en met vrijdag 
behandelingen geven. 

Goed passende en comfortabele schoenen 
lopen niet alleen erg fijn, ze voorkomen 
of verhelpen ook voetproblemen. “Een 
goed advies van één van ons is daarbij 
ontzettend belangrijk want dat zorgt ervoor 
dat iemand altijd met de juiste lengte- 
of breedtemaat de winkel uitloopt. Een 
tijd geleden kwam er bijvoorbeeld een 
mevrouw binnen die volgens eigen zeggen 
schoenmaat 42 nodig was, deze maat droeg 
ze ook al jaren. Nadat we de juiste maat 
en pasvorm bepaald hadden verliet ze de 
winkel uiteindelijk met schoenen in maat 
40,5”, aldus Hans. 

Bij Ballij Schoenen vindt u zowel dames- 
als herenschoenen van verschillende 
merken zoals onder andere Durea, Hartjes 
en Xsensible. Voor vrijwel ieder voetpro-
bleem is er een passende schoen en vrijwel 
alle schoenen in de collectie zijn geschikt 
voor steunzolen. Durea is een Nederlands 
schoenenmerk en levert een grote collectie 

schoenen in verschillende breedtematen. 
Durea schoenen worden op ambachtelijke 
wijze gemaakt door ervaren vakmensen 
met liefde voor het schoenenvak. Hartjes 
werd in 1953 opgericht door Heinrich Hart-
jes en is de grootste schoenfabrikant van 
Oostenrijk. De schoencollecties van Hartjes 
worden ontworpen door schoenontwerpers 
die in de eerste plaats van trendy schoenen 
houden, maar geen risico’s nemen als het 
gaat om de gezondheid van de voeten. De 
schoenen zijn super licht en zacht. Dat is 
ook de reden waarom juist de trendy en 
modebewuste vrouw van nu graag Hartjes 
schoenen draagt. Xsensible tenslotte, is 
ook een Nederlands schoenenmerk en 
maker van de zogenaamde ‘stretchwalker’. 
Dit is een schoen gemaakt van speciaal 
stretchleer en deze leersoort zorgt er 
onder andere voor dat de schoen niet gaat 
knellen, de schoen voelt als een tweede 
huid. Daarnaast heeft de stretchwalker een 
uniek balanspunt in het midden van de 
zool waardoor u tijdens het dragen van de 
schoen automatisch een betere lichaams-
houding aanneemt. Gewrichten worden 
minder belast, de voet wikkelt beter af en 
de druk wordt gelijkmatig verdeeld.

Net als voor kleding geldt ook voor schoe-
nen dat er regelmatig nieuwe collecties 
gepresenteerd worden, op dit moment is 
er volop keuze in de nieuwste modellen 
voor zowel dames als heren, u bent van 
harte welkom bij Ballij Schoenen aan de 
Noorderstraat 27 in Emmen! 

Ballij Schoenen
Noorderstraat 27  |  Emmen 
Tel: 0591 - 64 82 37
info@ballijschoenen.nl
www.ballijschoenen.nl
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Bereik een optimale gezondheid dankzij de biologische, 
smaakvolle en gezonde voeding van Ekoplaza
Meer dan ooit zijn we ons bewust van het feit dat een 
optimale gezondheid ontzettend belangrijk is voor een 
gezond en fijn leven. Een optimale gezondheid zorgt niet 
alleen voor meer energie maar ook voor een sterke weer-
stand die je beter beschermt tegen ziekten, virussen en 
bacteriën. Virussen en bacteriën die juist in deze periode, 
nu de R weer in de maand is, op de loer liggen maar die 
dankzij een optimale gezondheid minder kans krijgen om 
toe te slaan. 

Een optimale gezondheid bereik je onder andere door 
voldoende te bewegen en gezond en goed te eten. Voor 
dat laatste is Ekoplaza het juiste adres want bij Ekoplaza 
vind je alleen biologische producten, producten waarbij er 
tijdens de productie of teelt geen gebruik gemaakt is van 
pesticiden of chemicaliën. Ook zul je bij Ekoplaza geen 
gemanipuleerde voeding of voeding met toegevoegde 
synthetische E-nummers en kleur- geur- en smaakstoffen 
vinden. Dit maakt dat biologische voeding qua smaak écht 
veel puurder en lekkerder is. Alles wat je in de ‘normale’ 
supermarkt vindt ligt ook bij Ekoplaza in de winkel en alle 
producten worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht.

“Groenten en fruit maken een belangrijk deel uit van ge-
zonde voeding en wat we tegenwoordig steeds meer doen 
is dat we deze zoveel mogelijk tijdens het seizoen eten”, 
vertelt Lieslot Adams, eigenaresse van Ekoplaza aan de 
Wilhelminastraat in Emmen. “We zorgen er op die manier 
voor dat voeding minder kilometers tot ons bord aflegt en 
dus minder belastend voor het milieu is. Maar wat ook een 
groot voordeel is van eten van het seizoen is dat biologi-
sche boeren hun gewassen de tijd geven om te groeien en 
pas oogsten als de groenten en fruit op z’n lekkerst zijn.”

In deze tijd van het jaar is er volop lekkers te vinden op de 
versafdeling bij Ekoplaza. Zo zijn er weer volop pompoe-
nen, spruitjes en pastinaak en zijn ook de Hollandse appels 
zoals de Elstar en de Santana er in overvloed. Pompoenen 

zijn niet alleen decoratief aantrekkelijk maar smaken ook 
heerlijk in soep, stoofschotels en je kunt er zelfs pom-
poenburgers van maken! Pompoenen bevatten veel vezels, 
ijzer, calcium én vitamine E en C, allemaal voedingstoffen, 
mineralen en vitamines die goed voor je zijn. Pastinaak is 
een groente die tot de groep ‘vergeten groenten’ behoort, 
groenten die minder populair waren en de laatste jaren 
minder gegeten werden, maar gelukkig kiezen we nu toch 
steeds vaker voor deze smaakvolle groente. Pastinaak 
heeft een anijsachtige smaak en is, net als de pompoen, 
ook heel geschikt om te gebruiken in soepen en stoofscho-
tels. In Engeland en Ierland is het nog altijd een veel ge-
geten groente en maakt men er vaak pastinaakfrietjes van, 

ook lekker! Recepten voor allerlei lekkere gerechten met 
deze groenten vind je in ‘Lekker Weten’, het magazine van 
Ekoplaza, maar ze zijn ook terug te vinden op de website. 
(www.ekoplaza.nl) 

Door in de herfst lekker warme, stevige en voedende 
gerechten te eten zorg je ervoor dat o.a.  verkoudheid en 
griep minder kans krijgen en het helpt je nog verder rich-
ting een optimale gezondheid. 

Ekoplaza Emmen
Wilhelminastraat 50A  |  Emmen  |  Tel: 0591 - 64 97 70
www.ekoplaza.nl  |  www.facebook.com/Ekoplazaemmen
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Tuincentrum Noordbarge: het hele jaar door 
mooie planten voor kamer en tuin
Tuincentrum Noordbarge is al sinds 1975 een bekend adres voor de mooiste planten 
voor binnen én buiten. Robert en Gerda namen het bedrijf over van de ouders van Ro-
bert, zij begonnen destijds op exact dezelfde plek met een klein tuincentrum. 

“In de loop der jaren werd het steeds 
iets groter en gingen we met de tijd mee, 
tegenwoordig vindt men bij ons niet meer 
alleen planten voor binnen en buiten maar 
hebben we ook een grote collectie pot-
terie en manden, leuke accessoires en 
vogelhuisjes en verkopen we natuurlijk ook 
allerlei soorten bemesting”, vertelt Robert. 
“Verder zal iedereen die hier misschien 
een tijd niet geweest is het terrein nog 
steeds herkennen, al lopen de geiten en de 
ezels niet meer voor op het terrein, die zijn 
inmiddels naar een plekje achter de kassen 
verhuisd.”

Het tuincentrum staat bekend vanwege 
het feit dat de medewerkers van het 
tuincentrum altijd een goed advies weten 
te geven over de planten die zij verkopen. 
“Een kamerplant verkopen kan iedereen”, 
aldus Robert, “maar we vinden dat we de 
klant, als hij of zij daarnaar vraagt, ook een 
goed advies moeten kunnen geven over de 
verzorging ervan. Denk daarbij aan de hoe-
veelheid water die gegeven moet worden 
of wat de beste plek is voor de plant, houdt 
deze wel of niet van zonlicht bijvoorbeeld.” 
Voor wat betreft de planten voor de tuin 
weet Robert te vertellen dat het vrij vaak 
voorkomt dat mensen met een schets of 
tekening van de tuin naar het tuincentrum 
komen om informatie en advies over de 
beste en mooiste beplanting in te winnen. 
“Wij helpen dan graag om het tuinontwerp 
in te vullen. Soms komt het ook voor dat 

een plant in de tuin niet goed groeit of 
bloeit in de tuin en ook dan denken we 
graag mee over mogelijke oorzaken en op-
lossingen zodat deze uiteindelijk toch weer 
‘tot leven’ komt.” 

Trends in tuin- en kamerplanten 
Trends zie je overal en dat is voor tuin- en 
kamerplanten niet anders. “Zo waren de 
heidetuinen jaren geleden heel erg popu-
lair maar dat is nu verleden tijd. In plaats 
van heide zijn nu verschillende grassoorten 
erg in de mode. Deze passen perfect in een 
strakke en moderne tuin en zijn erg ge-
schikt om in perken of bakken te planten”, 
legt Robert uit. 

“Verder wil men graag dat de tuin het 
hele jaar wat kleur laat zien en worden er 
dus ook vaak groenblijvers uitgekozen.” 
Voor wat betreft de kamerplanten is het 
zo dat de kamerplanten een tijdje niet zo 
populair waren maar sinds een jaar of 3 
mag de kamer er weer vol mee staan. Wat 
we vooral zien is dat grote groene planten 
zoals Gatenplant, Strelitzia en palmen, 
plantsoorten die in de jaren ‘70 en ’80 ook 
in de mode waren, dat nu weer zijn. Trends 
komen en gaan dus, net als in de mode. Bij 
Tuincentrum Noordbarge vind je een grote 
keuze in kamerplanten, de voorraad wordt 
wekelijks aangevuld en Robert schat dat er 
ondertussen in totaal wel zo’n 300 verschil-
lende soorten planten staan. 

Tip voor het najaar
Robert heeft nog een nuttige tip voor het 
najaar voor je: “Wat mensen vaak vergeten 
is dat je gras bemesten juist in het najaar 
best belangrijk is. Vaak doet men dat in het 
voorjaar en de zomer wel een keer maar 
wordt het in deze tijd van het jaar vergeten. 
Wij verkopen speciale najaarsmest voor het 
gazon, deze bevat veel kali dat zorgt voor 
goede wortels en een stevige grasplant. Nu 
nog bemesten betekent een mooier gazon 
in het voorjaar.”

Het tuincentrum is van dinsdag tot en met 
zaterdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 
uur, Robert, Gerda en de rest van het team 
verwelkomen je graag! 

Tuincentrum Noordbarge
Stortweg 9  |  Emmen
Tel: 0591 - 61 57 57
www.tuincentrum-noordbarge.nl
info@tuincentrum-noordbarge.nl
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’t Meubelhuus 2.0 opent op 22 oktober a.s. 
haar deuren in Valthermond met grandioze 
openingsaanbiedingen!
Door Miranda Wolters 
Na weken van keihard werken, uitpakken en inrichten is het dan eindelijk zover, t’ Meubelhuus 2.o 
opent op 22 oktober a.s. haar deuren aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond. ’t Meubelhuus kent 
u misschien al vanwege de bestaande vestiging in Musselkanaal, deze blijft voorlopig ook gewoon 
open. 

“’t Meubelhuus 2.o wordt wel een wat andere meu-
belzaak dan de winkel in Musselkanaal”, vertelt Marco 
Filips. Hij werkt al heel wat jaren samen met zijn vader 
in de winkel in Musselkanaal maar liep al langer met de 
wens om zelf een winkel te gaan openen. “Het samen-
werken met mijn vader gaat nog prima hoor, maar soms 
zijn er dan toch dingen die ik zelf graag anders zou wil-
len doen. Mijn ouders begonnen de winkel in Musselka-
naal samen en ik ben 11 jaar geleden, na het overlijden 
van mijn moeder, bij mijn vader in de winkel gaan 
werken. Dat was in het begin best wel even wennen 
maar het bleek uiteindelijk helemaal mijn ding te zijn. 
We hebben er nu, bij ’t Meubelhuus 2.0, bewust voor ge-
kozen om de winkel onder te verdelen in verschillende 
secties zodat we een compleet ingerichte woonkamer 
of eetkamer kunnen laten zien.” Volgens Marco is de 
winkel daardoor overzichtelijker en wordt het de klant 
ook gemakkelijker gemaakt om te visualiseren, je kunt in 
één oogopslag zien hoe het bankstel van jouw keuze in 
een ingerichte woonkamer staat. Marco kiest er voor wat 
betreft de keuze in woonprogramma’s ook bewust voor 
om een aantal nieuwe woonprogramma’s aan te bieden, 
meubelen die je in de winkel in Musselkanaal juist weer 
niet tegenkomt. “In Valthermond wordt er daarnaast ook 
een complete beddenafdeling ingericht en daarmee is 
de collectie dan ook direct helemaal compleet want je 
kunt straks in feite je woonkamer, eetkamer en slaap-
kamer in één keer inrichten met de meubelen uit de 
winkel”, zegt Marco. “Een bed dat zorgt voor een goede 
en gezonde nachtrust is daarnaast net zo belangrijk als 
een bankstel dat lekker zit.”

Verschillende stijlen
Qua stijlen zal er voor iedere smaak iets te vinden zijn in 
de collectie bij ’t Meubelhuus. “Ik ga de samenwerking 
met mijn vader natuurlijk niet uit de weg, ’t Meubelhuus 
heeft zich de afgelopen jaren steeds onderscheiden van 
andere meubelzaken op het gebied van service en de 
scherpe prijzen en dat zullen we ook gewoon blijven 
doen”, legt Marco uit. “Veel van wat we in onze winkels 
laten zien hebben we ook gewoon op voorraad en dat 

maakt snelle levering mogelijk. En mocht 
iets niet op voorraad zijn en besteld moeten 
worden dan zijn de levertijden over het alge-
meen ook korter dan men gewend is omdat 
we rechtstreeks bij de fabrikant inkopen. 
Dit zorgt ook voor de scherpe prijzen die we 
hanteren, we maken immers geen gebruik 
van tussenhandel.” Bij ’t Meubelhuus dus 
geen levertijden van 12 weken of langer voor 
je nieuwe kast of eetkamertafel, en dat is wel 
zo fijn!  

De herfst is traditiegetrouw de aftrap van 
het nieuwe woonseizoen, het is het sei-
zoen waarin we weer meer tijd in huis gaan 
doorbrengen. Vandaar ook dat oktober is 
uitgeroepen tot woonmaand. Trends op het 
gebied van wonen komen en gaan maar dat 
betekent natuurlijk niet dat je direct je hele 
interieur om moet gooien. Soms kunnen 
nieuwe accessoires al heel veel voor de sfeer 
in je interieur doen of is het toevoegen van 1 
nieuw meubelstuk al voldoende om je interi-
eur weer wat op te frissen en te modernise-
ren. Bij ’t Meubelhuus vind je meubelen en 
accessoires in allerlei verschillende woon-
stijlen, van landelijk tot klassiek en van romantisch tot 
modern en industrieel. Duurzaamheid is op het gebied 
van interieur tegenwoordig ook een erg belangrijk 
onderwerp en daarom vind je bij ‘t Meubelhuus ook veel 
tijdloze meubelen en is de kwaliteit van de meubelen zo 
goed dat ze jarenlang mee zullen gaan. Qua inrichting is 
het tegenwoordig heel gewoon om verschillende stijlen 
met elkaar te mixen en te matchen, zo kun je een chic en 
glamoureus bankstel heel goed combineren met tafels 
en kasten die een industriële look hebben. Marco: “In-
dien gewenst kunnen we de klant volledig ontzorgen op 
het gebied van het ophangen van gordijnen en vitrages, 
het leggen van verschillende soorten vloeren en als er 
eerst geschilderd of getimmerd dient te worden kunnen 
we ook daarvoor vakmensen inschakelen.”

Grandioze openingsaanbiedingen en bereikbaarheid 
winkel 
Op 22 oktober a.s. gaan de deuren van  ’t Meubelhuus 
2.0 aan het Zuiderdiep 553 in Valthermond eindelijk 
open. "En dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan", bena-
drukt Marco, "want we pakken flink uit met spectaculaire 
openingsaanbiedingen! Welke dat zijn verklappen we 
nu nog even niet, houd gewoon onze Facebookpagina 
even in de gaten. Als je onze pagina even liked weet je 
trouwens zeker dat je de openingsaanbiedingen niet 
mist! " Overigens zijn er op dit moment wegwerkzaam-
heden gaande aan het Zuiderdiep in Valthermond maar 
de winkel zal zowel vanaf Musselkanaal als vanaf de 
Mondenweg gewoon bereikbaar zijn. 
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(Vervolg van voorpagina)
MijnOffiz in Klazienaveen: de financieel
specialist die lastige en ingewikkelde zaken 
weer begrijpelijk maakt
MijnOffiz heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het 
automatiseringssysteem om de klant zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn. Zo rolt er iedere dag een rapportage 
uit het systeem die laat zien voor welke klant er financieel 
voordeel te behalen valt voor wat betreft hun hypotheek 
of verzekeringen. Dit kan het geval zijn in ontzettend veel 
verschillende situaties, en dus niet alleen bij het aflopen 
van de rentevaste periode van de hypotheek. “We over-
leggen iedere week samen welke klanten we actief gaan 
benaderen, het financiële voordeel kan soms oplopen tot 
duizenden euro’s en dan is het dus zeker de moeite waard 
om hier even samen met de klant naar te kijken”, aldus 
Peter. 

Peter is naast hypotheekadviseur ook echtscheidingsad-
viseur en gecertificeerd aankoopbegeleider.  Hij zegt: “In 
het geval van een echtscheiding komen er vaak allerlei 
financiële vragen aan de orde en daarbij is een goed 
advies en goede begeleiding erg belangrijk om nog meer 
teleurstelling te voorkomen. Een scheiding is immers al 
vervelend genoeg. Omdat wij weten hoe je een relatie 
financieel gezien het beste beëindigd kunnen we juist heel 
goed adviseren als klanten bij ons komen als ze voor het 
eerst gaan samenwonen. We adviseren hen daarom ook 
zeker altijd om even goed na te denken over hoe ze zaken 
geregeld willen hebben, want wat als de relatie toch geen 
stand houdt en er gescheiden moet worden? Stel je voor 
dat je flink gespaard hebt en je partner niet, of dat je een 
flinke erfenis van je ouders hebt gekregen, wat gebeurt er 
met dat vermogen als jullie uit elkaar gaan? In feite geven 
we dus ook advies over hoe je een relatie moet beginnen, 
wij zijn immers heel goed op de hoogte van de gevolgen 
die bepaalde keuzes met zich meebrengen.” 

Voor wat betreft aankoopbegeleiding heeft MijnOffiz ook 
een hele mooie extra service want door op www.mijnhuis-
zaken.nl een account aan te maken en voor MijnOffiz als 
hypotheekadviseur te kiezen wordt u vanaf dat moment 
onmiddellijk op de hoogte gebracht als er een woning te 
koop aangeboden gaat worden die aan uw wensen vol-
doet. En dat is in de huidige huizenmarkt erg prettig want 
er is zo ontzettend veel vraag naar woningen dat u vaak 
achteraan in de rij aan moet sluiten als u belangstelling 
heeft en daardoor vist u steeds achter het net. MijnOffiz 
begeleidt u in de zoektocht naar uw nieuwe woning en 

regelt als u dat wilt ook direct uw hypotheek en verzeke-
ringen voor u.  U bent van harte welkom op het kantoor 
van MijnOffiz aan de Langestraat 156a in Klazienaveen, 
maak een afspraak en ervaar ook hoe prettig het is om uw 
financiële zaken door deskundigen te laten uitzoeken en 
regelen en u zich geen zorgen meer hoeft te maken om 
geldzaken. 

MijnOffiz  |  Langestraat 156a  |  Klazienaveen
Tel: 0591 - 39 07 77  |  www.mijnoffiz.nl
email: info@mijnoffiz.nl
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Al 7 jaar 3 etages winkelplezier bij Mijn Kraam in 
Emmen
Het is deze maand precies 7 jaar geleden dat Mijn Kraam haar deuren aan de Noor-
derpassage in Emmen opende. Mijn Kraam is inmiddels een gevestigde naam in het 
centrum van Emmen en daarmee is het concept dus erg succesvol gebleken. 

“Je eigen winkeltje in ’t centrum van Em-
men” is de slogan van Mijn Kraam en deze 
legt daarmee ook direct het concept uit. 
Bij Mijn Kraam is het namelijk mogelijk om 
een kraam of een stelling te huren om zo 
bijvoorbeeld oude spullen van zolder of 
door jezelf gemaakte artikelen te verkopen. 
Er worden dus in feite stukjes winkel ver-
huurd waarbij de opbrengst van de verkoop 
helemaal voor de verkoper is. “Huur je een 
kraam dan betaal je daarvoor 25 euro per 
week of 75 euro per 4 weken en kies je 
voor een stelling dan kost dat 20 euro per 
week of 60 euro voor 4 weken”, vertelt 
Claudia Papenhuyzen. Zij nam op 1 oktober 
de dagelijkse leiding in de winkel over van 
vorige eigenaar Marcel Jansen. “Iedere 
verkoper krijgt zijn of haar eigen nummer 
en dit nummer is ook terug te vinden op de 
stickers op de artikelen in de winkel zodat 
we bij het afrekenen precies weten voor 

wie de opbrengst is. Verkopers kunnen er 
vervolgens voor kiezen om de omzet iedere 
week of maandelijks op hun bankrekening 
gestort te krijgen en ook kunnen ze thuis 
zelf inloggen om de omzet in de gaten te 
kunnen houden”, legt Claudia uit. 

Je vindt in de winkel werkelijk van alles, 
de hele begane grond is gereserveerd 
voor de kramen en stellingen waarop de 
verkoopwaar keurig netjes is uitgestald. 
Medewerkers van Mijn Kraam zijn cliënten 
van het Zorgperron in Emmen die voor 
hun dagbesteding naar de winkel komen 
om ervoor te zorgen dat alles er iedere 
dag tiptop uitziet. “We zijn trots op het 
feit dat de winkel daarmee ook nog een 
mooie maatschappelijke functie heeft”, 
aldus Marcel Jansen. Beneden bevindt zich 
naast een grote kledinghoek ook nog ‘The 
Vintage Store Emmen’. In de vintage store 

vind je een enorme collectie muziek op 
vinyl en deze hoek is voor muziekliefheb-
bers echt een walhalla! Dit is overigens de 
winkel waar Claudia met haar echtgenoot 
mee begon bij Mijn Kraam. “De hoek is nog 
steeds onder onze hoede maar ik heb het 
boven, direct op de winkelvloer, ook enorm 
naar mijn zin”, zegt ze hierover. 

Op de bovenverdieping bevindt zich nog 
een belangrijke hoek in de winkel, namelijk 
Soulkitchen, het domein van Vafa Jafarova. 
Hier legt Vafa haar ziel en zaligheid in 
het bereiden van heerlijke vegetarische/
veganistische lunches waarbij ze zoveel 
mogelijk ingrediënten gebruikt die ze 
krijgt van andere lokale winkels. “Het gaat 
dan om groentes die afwijkend van vorm 
zijn, ze zijn dan bijvoorbeeld te klein of te 
groot.”, vertelt Vafa. “De kwaliteit ervan 
is niet anders dan normaal dus verwerk ik 
ze tot soep of maak ik er lekkere dips van. 
Met wat brood erbij heb je dan niet alleen 
een gezonde maar ook heel lekkere lunch.” 
Deze manier van koken past helemaal bij 

de wens van Vafa om een maatschappelijk 
doel aan haar onderneming te koppelen, 
door het gebruik van deze ingrediënten 
gaat ze namelijk zoveel mogelijk voed-
selverspilling tegen. Behalve voor de 
lunch kun je bij Soulkitchen overigens ook 
genieten van een goede kop koffie met iets 
lekkers erbij. Vafa is namelijk ook nog eens 
een talent op het gebied van het bakken 
van taarten, cupcakes en macarons. Wie 
haar Instagram account bezoekt (te vinden 
onder de naam soulkitchenemmen) ziet het 
direct, ook voor zoetigheid moet je naar 
Soulkitchen! 

Kortom, Mijn Kraam in Emmen is zeker het 
bezoeken waard, kom langs en laat je ver-
rassen door alles wat de winkel te bieden 
heeft! 

Mijn Kraam 
Noorderpassage 25  |  Emmen
Telefoon: 06 – 27 32 27 43
info@mijn-kraam-emmen.nl
www.mijn-kraam-emmen.nl
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JMS Techniek in Emmen is specialist in 
aandrijftechniek maar ook het adres voor 
elektrisch- en handgereedschap
Een jaar of 15 geleden begonnen de broers Jeroen en 
Marcel Schepers hun bedrijf, JMS Techniek. Na een flink 
aantal jaren aan de James Cookstraat in Emmen gevestigd 
te zijn geweest verhuisde het bedrijf eerder dit jaar naar 
de David Livingstonestraat. 

“Het pand stond er al maar is in een paar maanden tijd 
flink verbouwd”, vertelt Sander Greevink. Hij is onder 
andere verantwoordelijk voor de verkoop aan de balie in 
de nieuwe showroom. “De showroom was ook een van de 
redenen voor de verhuizing, we hebben hier meer ruimte 
om alles goed te kunnen laten zien en dit pand leent zich 
beter voor het inrichten van een ‘afhaalwinkel’, we hebben 
hiervoor zelf een mooie grote balie gemaakt waaraan we 
onze klanten kunnen ontvangen. Het is nog niet helemaal 
ingericht en af maar daar wordt de komende tijd natuurlijk 
nog even hard aan gewerkt.” 

JMS Techniek is gespecialiseerd in aandrijftechniek en is 
een technische groothandel die vooral onderdelen zoals 
lagers, v-snaren, kettingen, koppelingen en oliekeerringen 
levert voor machines die in de industrie gebruikt worden. 
Denk daarbij aan lopende banden in fabrieken of aan 
machines die dan weer door elektromotoren aangedreven 
worden. “Maar de laatste jaren zijn we ons ook bezig gaan 
houden met werk- en veiligheidskleding en zelfs allerlei 
soorten gereedschap”, vertelt Sander. “Voor wat betreft het 
gereedschap zijn we sinds kort ook dealer van de merken 
Hikoki en Facom.” Hikoki is een merk dat zich gespeciali-
seerd heeft op het gebied van elektrisch gereedschap en 
accu gereedschap zoals boormachines, schroefmachines 
en haakse slijpers. Het merk heeft zelfs kettingzagen en 
accu tuingereedschap in het assortiment, gereedschap dat 
ook veel door particulieren gebruikt wordt. Facom is een 
merk dat zich vooral richt op de levering van handgereed-
schap. Het merk bestaat al sinds 1918 en het gereed-

schap wordt overal ter wereld overal voor gebruikt. In het 
autoverkeer, bij de spoorwegen en in de luchtvaart en zelfs 
in de medische vooruitgang en bij grote bouwprojecten, 
overal zul je Facom tegen kunnen komen. 

“De showroom is van maandag tot en met vrijdag dagelijks 
van 8.30 uur tot 17.00 uur geopend voor iedereen. Heeft u 
een technisch dilemma, een onderdeel dat aan vervanging 
toe is of bent u op zoek naar een nieuw stukje gereed-
schap, kom dan gerust langs voor een kopje koffie. ”

Op dit moment telt het bedrijf in totaal 6 medewerkers 
maar daar moet binnenkort verandering in komen want 

JMS Techniek is op zoek naar een nieuwe medewerker. 
Heb je affiniteit met de branche en ben je op zoek naar 
een leuke functie in een klein en informeel team waarbij 
je onder andere verantwoordelijk bent voor zowel in- als 
verkoop en de contacten met klanten van JMS Techniek? 
Bel of mail dan even, men maakt graag kennis met je! 

JMS Techniek
David Livingstonestraat 20  |  Emmen
Tel: 0591 – 631 016
www.jmstechniek.nl
Email: info@jmstechniek.nl
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Van der Bleek Klazienaveen drankenspeciaalzaak
Er was een tijd geen drankenspeciaalzaak meer te vinden in het dorp maar sinds een 
aantal weken kunnen de inwoners van Klazienaveen en omstreken weer voor een lek-
kere wijn, een bijzonder biertje of een heerlijke whisky terecht bij drankenspeciaalzaak 
van der Bleek aan de Langestraat 135. 

“Ik ben om precies te zijn nu 5 weken 
open”, vertelt Marijke van der Bleek, 
eigenaresse van de zaak. Marijke werkte al 
vanaf haar 13e in de horeca voordat ze uit-
eindelijk in de detailhandel terecht kwam. 
Helaas sloot het filiaal van de winkel waar 
ze werkte na 9 jaar de deuren en zat ze in-
eens zonder werk. “Dat zorgde ervoor dat ik 
moest gaan nadenken over wat ik met mijn 
toekomst wilde”, vertelt ze. “Ik was zelfs 
bereid om als kassière in een supermarkt 
aan de slag te gaan totdat iemand van het 
UWV tegen me zei dat ik eigenlijk toch wel 
iets moest gaan doen wat ik graag wilde 
zodat ik ook in de toekomst nog steeds met 
plezier naar mijn werk zou gaan. Zo kwam 
mijn wens om een slijterij te beginnen weer 
naar boven, dit is iets wat ik altijd al graag 
wilde maar wat zo ver weg leek. Het past 
echt bij me, als ik met vriendinnen ga shop-
pen kijk ik eigenlijk nooit naar kleding maar 
loop ik altijd graag even een slijterij binnen 
om te zien of ze nog bijzondere of speciale 
flessen hebben staan.” Voor Marijke kwam 
er met de opening van de winkel dus een 
wens uit en door haar ervaring in de horeca 
en de passie voor het slijtersvak heeft ze 
veel kennis in huis. 

Marijke verkoopt in de winkel niet alleen 
allerlei soorten likeuren en andere dranken 
maar natuurlijk ook veel wijnen. Daarnaast 
is er een ruim assortiment speciaal bieren 
die regelmatig wisselt. “Ik heb bijvoorbeeld 
nu een bier staan van de Heidebrouwe-
rij waarvoor Henk Schiffmacher het blik 
ontworpen heeft. Dit is een eenmalig item 

en op = op, is dit biertje uitverkocht dan 
komt hetzelfde blik niet meer terug.” Er is 
ook gedacht aan de whisky liefhebber want 
ook deze kan zijn of haar hart ophalen bij 
een bezoek aan de winkel. Whisky’s zijn er 
ook in heel veel soorten en prijsklassen, zo 
zijn er hele lichte soorten maar ook hele 
rokerige en zwaardere varianten en zelfs 
soorten met honing erin. 

Proeverijen
“Nu de deuren open zijn en alles zo 
langzamerhand lekker loopt ben ik alweer 
bezig met de volgende plannen voor de 
toekomst”, vertelt Marijke. “Zo wil ik graag 
proeverijen gaan organiseren, voor kleine 
groepen en gericht op de wijnen, de speci-
aal bieren of de whisky’s.” De proeverijen 
worden dan begeleid door bijpassende 
hapjes en de data plant Marijke maar het 
is ook mogelijk om, in overleg met haar, 
een datum te plannen als je met een eigen 
gezelschap wilt komen. “En misschien voeg 
ik er ook nog wel speciale gin- of cocktai-
lavonden aan toe”, vult Marijke nog aan. 
“Het hangt natuurlijk allemaal een beetje 
van de animo af en als de mensen die dit 
lezen nog suggesties of ideetjes hebben 
voor een leuke proeverij dan hoor ik dat 
natuurlijk graag.”

Aanbiedingen
Het is inmiddels al volop herfst maar om 
nog even in zomerse sferen te kunnen 
blijven kun je gedurende de hele maand 
oktober genieten van een mooie aanbie-
ding. Marijke heeft hiervoor 2 mooie wijnen 

uit Italië geselecteerd: De Astoria Moscato  
van €11,99 voor 8,99 &  Astoria rosé extra 
dry van €10,49 voor  €8,99. De Astoria 
Moscato is een gele mousserende wijn uit 
de regio Piemonte en gemaakt van 100% 
Moscato druiven. In de neus aroma’s van 
exotisch fruit en met een rijke smaak van 
zoete honing, perzik en een fris zuurtje. 
Deze Moscato heeft een heerlijke zachte 
afdronk! 

De Astoria rosé extra dry is een rosé 
prosecco, gemaakt van de pinot noir en 
prosecco druif en deze prosecco heeft een 

zomerse, fruitige en sappige smaak. In de 
geur en smaak vind je rood fruit.

En tot slot, ben je op zoek naar mooi 
cadeau dan zul je ook daarvoor bij van der 
Bleek kunnen slagen, er staan veel mooie 
en lekkere cadeaupakketten in de winkel 
maar deze zijn ook helemaal naar eigen 
wens en smaak samen te stellen. Proost! 

van der Bleek Drankenspeciaalzaak
Langestraat 135  |  Klazienaveen
T: 06 - 19 17 42 18  |  www.vanderbleek.nl
info@vanderbleek.nl
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WEER GRATIS NAAR DE GROTE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE
Live in de Overdekte MuziekArena op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.

Mooi Wark Live in Concert!

Zaterdag 13 november  |  Onstwedde  |  Aanvang: 20.00 uur  |  MuziekArena open om 19.00 uur

Q Music The Party
Vrijdag 12 november  |  Onstwedde  |  Aanvang: 20.00 uur  |  MuziekArena open om 19.00 uur

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
1e Avond

Het Noordelijk Muziekfeest 2021
2e Avond

Vrijdag 5 november  |  Onstwedde  |  Aanvang: 20.00 uur  |  MuziekArena open om 19.00 uur

met Live on Stage: Jannes, Hazes Tribute Show, Lucas & Gea,
Guus Meeuwis Tribute, Henk Harders, Bouke & DJ Feike v/d Berg

met Live on Stage: Stef Ekkel, René Becker, Evert Baptist, Jurgen Jonkers zingt
Frans Bauer, Nick Stricker zingt Jan Smit, Burdy, John de Bever, Ancora,
Stevan Bloema, Marco Schuitmaker, Wendy de Laet & DJ Feike v/d Berg

Zaterdag 6 november  |  Onstwedde  |  Aanvang: 20.00 uur  |  MuziekArena open om 19.00 uur

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
GRATIS E-TICKETS:
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Gaat u ook naar de
Grote Muziekfeesten

in Onstwedde?

GRATIS E-tickets via
www.naaronstwedde.nl

Genieten van je eigen spa wellness met de  
hottubs en sauna’s van Drentse Hottub
Je kent het waarschijnlijk wel, in de drukte van alledag ren je van hot naar her en heb 
je soms het gevoel door te moeten gaan tot je erbij neervalt. Vrijwel iedereen ervaart 
regelmatig stress en dat het juist dan belangrijk is om regelmatig te ontspannen is 
inmiddels wel wetenschappelijk bewezen. Drentse Hottub, het bedrijf van Laurens 
Meijer, kan je daarbij een handje helpen want hij levert sinds kort authentieke houten 
hottubs en sauna’s die je gemakkelijk in je tuin kunt laten plaatsen om zo je van eigen 
spa wellness te genieten. 

“Oorspronkelijk zijn we evenementen 
organisatoren en houtbouwers”, vertelt 
Laurens, “Drentsehottub.nl valt onder 
Living for Good, het bedrijf waarmee we 
onder andere blokhutten bouwen en weten 
wat ontspanning met de mens doet. Her 
en der kwamen we bij klanten hottubs 
of sauna’s tegen die van erg wisselende 
kwaliteit waren en toen we na lang zoeken 
kennismaakten met hottubs en sauna’s 
van een familiebedrijf uit Litouwen wilden 
we deze maar wat graag naar Nederland 
halen. Gelukkig mochten we dus exclusief 
importeur voor Nederland van deze mooie 
authentieke producten worden.” 

Hottubs
Alle hottubs zijn handgemaakt waarbij het 
beste hout gebruikt word en allemaal zijn 
ze bedoeld voor gebruik buiten, dus in de 
tuin. Daarnaast worden ze standaard op 
hout warmgestookt. De binnenkuip van 
de hottub is van glasvezel gemaakt en het 
grote voordeel van dit materiaal is dat het 
onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te 
houden is en bovendien gaat de binnen-
kuip ook niet lekken als er even geen water 
in de hottub gezeten heeft. Dit is namelijk 
bij een binnenkuip gemaakt van hout vaak 
wel het geval omdat hout nu eenmaal 

‘werkt’. Ander voordeel van het gebruik 
van glasvezel is dat er ook ledverlichting of 
massagestralen in de kuip gemonteerd kun-
nen worden, je kunt je hottub dus zo luxe 
maken als je maar wilt. De hottub wordt 
geleverd met een interne of een externe 
kachel waarbij de hottub met een interne 
kachel voldoende ruimte biedt voor 5 per-
sonen en in de uitvoering met de externe 
kachel kunnen met gemak 8 personen 
plaatsnemen. Wil je even lekker ontspan-
nen en warm worden dan is je hottub in 
ongeveer 1,5 uur stoken warm genoeg. 

Sauna’s 
Qua uitvoering kun je bij de sauna’s kiezen 
voor een kubus- of barrelsauna. De kubus-
sauna’s zijn vierkant of rechthoekig en 
geschikt voor 2 tot 8 personen, afhankelijk 
van de gekozen grootte van de sauna. De 
barrelsauna ziet eruit als een groot uitge-
vallen wijnvat en is dus rond. De sauna’s 
worden, net als de hottubs’s, op hout 
gestookt maar zijn eventueel ook elektrisch 
leverbaar. In beide gevallen is de sauna 
ervaring, de opwarmtijd en het tempera-
tuurbereik in de sauna ongeveer gelijk. 

Levering
Voor zowel de hottubs als sauna’s geldt 

dat deze in allerlei kleuren beits of lak 
geleverd kunnen worden, bij de hottub kun 
je daarnaast ook kiezen uit verschillende 
kleuren voor de binnenkuip. Hottubs en 
sauna’s worden kant en klaar bij je afgele-
verd wat betekent dat je nog dezelfde dag 
van je nieuwe aanwinst kunt gaan genieten. 
Laurens: “We leveren trouwens niet alleen 
aan particulieren maar ook aan verhuurbe-
drijven. Deze kopen de hottubs en sauna’s 
bij ons en verhuren deze dan aan particu-
lieren die slechts af en toe van spa well-
ness thuis willen genieten of nog twijfelen 
over het wel of niet aanschaffen van een 

hottub of sauna. Eventueel leveren we ons 
product dan zelfs inclusief aanhanger zodat 
deze gemakkelijk bij de klant gebracht en 
gehaald kan worden.”

Wil je de hottubs en/of sauna’s graag met 
eigen ogen zien? Dat kan natuurlijk, het 
showterrein van Drentse Hottub is op 
afspraak te bezoeken en hiervoor kun je 
via de website of telefonisch een afspraak 
maken. 

www.drentsehottub.nl
Tel: 06 - 53 50 47 08
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kamer
uitruimen

vloerbekleding
verwijderen

frezen en
montage

vervolgwerk-zaamheden

Inruimen...
Klaar!

Weekend

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag

Weekend

Tot 100m
Tot 100m2 

Tot 100m2 

Tot 100m klaar

in 1 dag
Deuren, kozijnen, ramen of trappen 
hoeven niet te worden aangepast.

De voordelen van 
inslijpen vloerverwarming
Geen extra opbouwhoogte

Een eenvoudige, snelle, eff ecti eve en voordelige 
variant van vloerverwarmingssystemen.

De bestaande vloer blijft  intact

Tegelzett er, parketlegger of stoff eerder kan daarna
direct aan de slag. Dat bespaart ti jd en kosten.

Geen ti jdverlies

Wij frezen stofvrij

Omdat de vloerverwarmingsbuizen direct onder 
de vloerafwerking liggen warmt de vloer snel op.

Korte opwarmti jd

Opti male warmteverdeling en lagere aanvoertemperatuur.
Energiebesparend

5 jaar systeemgaranti e op verdeler en componenten
10 jaar garanti e op slang en gevolgschade

Garanti e

050 - 234 00 44

WWW.ECOTHERMVLOERVERWARMING.NL

Vloerverwarming 

in iedere ondergrond, 

voor iedere afwerking!

Interesse?Interesse?  Wij komen vrijblijvend 

bij u thuis voor advies en een 

bij u thuis voor advies en een 

off erte op maat!
off erte op maat!

Of vul de off erteaanvraag in 
op onze website...

Hoe gaan we

te werk?

Waarom ECOtherm dan precies 
dé specialist is die u in de arm 
moet nemen? ECOtherm on-
derscheidt zich van alle andere 
bedrijven in de branche vanwege 
de bijzondere techniek die ze 
gebruiken voor de aanleg van 
de vloerverwarming. Hiervoor 
hebben ze een speciale freestech-
niek ontwikkelt waarbij gebruik 
wordt gemaakt van door henzelf 
ontwikkelde machines.

Hoe het werkt en waarom 
ECOtherm zo uniek is
Met de freesmachine wordt een 
sleuf in de dekvloer geslepen 
waarin de vloerverwarmings-
slang wordt verlegd. Direct daar 
bovenop komt de afwerkvloer. 
Er is dus geen verhoging van de 
huidige vloer en er komt geen 
extra deklaag op de leidingen. 
Dit betekent dat deze sneller 
opwarmt en de warmte direct 
in de ruimte wordt afgegeven. 
Natuurlijk is het ook nog steeds 
mogelijk de vloerverwarming 
op de traditionele manier aan te 
laten leggen en ook daarvoor kunt 
u bij ECOtherm terecht. 

Wat ECOtherm verder uniek 
maakt is dat men de vloerverwar-

ming ook in betonnen vloeren 
kan infrezen, de meeste bedrijven 
in Nederland kunnen dit wel in 
een cement dekvloer maar dus 
niet in beton. Vandaar ook de 
slogan: “Vloerverwarming in 
iedere ondergrond, voor iede-
re afwerking!” Verder beschikt 
ECOtherm ook over een speci-
aal systeem voor het aanleggen 
van vloerverwarming op houten 
vloeren. In dat geval wordt er een 
constructie op de houten vloer 
aangebracht waar de vloerver-
warming op dezelfde wijze wordt 
ingeslepen. Bijkomend voordeel 
van dit systeem is dat de vloer 
daarna stabieler dan voorheen is 
en bovendien is de warmte en het 
comfort gelijk aan vloerverwar-
ming in een ‘gewone’ cementen 
vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwar-
ming zijn onder andere woon-
comfort en een meer gelijkmatige 
warmte in de woning. Radiatoren 
zijn niet langer nodig en er is 
dus ook sprake van een betere 
luchtkwaliteit. Er wordt immers 
gebruik gemaakt van stralings-
warmte uit de vloer en er is dus 
minder luchtcirculatie waar-

door minder stof en ander vuil 
circuleert in de lucht die zouden 
kunnen irriteren. En, vloerver-
warming is, doordat er gebruik 
gemaakt wordt van lage tempera-
tuur verwarming,  ook prima toe 
te passen in combinatie met een 
warmtepomp of hybride verwar-
mingsinstallatie en daardoor dus 
ook erg duurzaam.

Vloerverwarming voor bedrijf 
en particulier
Mede door de energietransitie is 
vloerverwarming belangrijker dan 
ooit. De gelijkmatige en egale ma-
nier van verwarmen over het hele 
vertrek middels lage temperatu-
ren geven een behaaglijke warm-
te. Door deze toepassing kunnen 
bedrijfspanden en woningen met 
een laag energieverbruik en even-
tueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft 
het drukker dan ooit met het 
inslijpen van vloerverwarming in 
cementdekvloeren, betonvloeren 
en tegelvloeren. 

Ook de traditionele manier van 
verleggen hebben ze nog goed in 
de vingers, maar het inslijpen in 
reeds bestaande vloeren wordt 
tegenwoordig het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming 
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dage-
lijks vloerverwarming in opdracht 
van bouwondernemingen, wo-
ningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen 
ze volledig ontzorgen omdat het 
systeem compleet wordt aange-
sloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen 
heeft. Na het inslijpen kunnen 
ook de sleuven worden dichtgezet 
zodat de vloerenlegger meteen na 
het verleggen van de vloerverwar-
ming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen 
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerver-
warming wordt gedaan met zelf 
ontworpen freesmachines die een 
zelfrijdende aandrijving hebben. 
Wat deze machine uniek maakt 
is dat de radius van elke bocht 
identiek is wat de doorstroming 
van de groepen ten goede komt. 
De jarenlange ervaring in het 
indelen van de ruimten tezamen 
met de bovengenoemde voorde-
len zorgt voor een egale gelijk-
matige opwarming van de vloer. 
De bedrijfsauto is uitgerust met 
een aggregaat die diverse ma-
chines gelijktijdig van 380V kan 
voorzien. Hierdoor zijn ze niet 
afhankelijk van de stroomvoorzie-
ning van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de 
vloerverwarming van ECOtherm 
of wilt u een off erte ontvangen? 
ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo 
kan men nagaan hoe de vloerver-
warming in uw situatie het beste 
aangelegd kan worden. Neem 
daarvoor contact op met ECO-
therm of vul het contactformulier 
op de website in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de 
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse 
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST 
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!
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Oktober Woonmaand: Nieuwe 
collectie én leuke acties bij 
Selekt Wonen Ter Veen
In oktober pakken we groots uit! Deze hele maand staat in het teken van de feestelijke 
Oktober Woonmaand. Daar horen leuke acties en aantrekkelijke aanbiedingen bij. Dat is 
nog niet alles. We geven ook wooncheque’s en heerlijke wijnen weg.

De hele maand oktober staat 
onze showroom vol met de 
nieuwste collectie in vele 
stijlen en smaken. Nu we weer 
meer tijd binnen dan buiten 
doorbrengen, krijgen veel 
mensen de kriebels om het 
interieur te veranderen. “Meer 
warmte, kleur en gezelligheid. 
Zo halen we eigenlijk alles 
binnen wat we buiten niet 
veel meer tegen komen in oktober. In onze 
showroom doet de klant leuke ideeën en 
de nieuwste trends op op het gebied van 
sfeervol wonen en slapen”, aldus Anthony 
ter Veen.

Vernieuwde showroom
Tijdens Oktober Woonmaand kunt u niet 
alleen de nieuwe collectie bewonderen, ook 
presenteren wij de volledige nieuwe Studio 
van UrbanSofa én is de winkel voorzien van 
nieuwe kleuren en nieuwe wanden. Onze 
interieuradviseurs en –styliste staan graag 
voor u klaar, zoals u van ons bent gewend, 

om u te informeren en adviseren over de 
mogelijkheden en de nieuwste trends.

Ruime collectie
Met een showroom van 2.500 vierkante me-
ter in wonen, zitten en slapen behoren we 
tot een van de grote meubelwinkels in de 
regio. Door de ruime keus hebben we voor 
ieder wat wils. Een bezoek aan de winkel is 
dan ook zeker de moeite waard!

Openingstijden
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan 
Bloemdijk 1A in Borger. De openingstijden 

zijn van dinsdag tot en met 
donderdag van 9:30 uur tot 
18:00 uur. Op vrijdag is de 
koopavond tot 21:00 uur en 
op zaterdag sluit de winkel 
om 17:00 uur.
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een laag energieverbruik en even-
tueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft 
het drukker dan ooit met het 
inslijpen van vloerverwarming in 
cementdekvloeren, betonvloeren 
en tegelvloeren. 

Ook de traditionele manier van 
verleggen hebben ze nog goed in 
de vingers, maar het inslijpen in 
reeds bestaande vloeren wordt 
tegenwoordig het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming 
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dage-
lijks vloerverwarming in opdracht 
van bouwondernemingen, wo-
ningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen 
ze volledig ontzorgen omdat het 
systeem compleet wordt aange-
sloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen 
heeft. Na het inslijpen kunnen 
ook de sleuven worden dichtgezet 
zodat de vloerenlegger meteen na 
het verleggen van de vloerverwar-
ming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen 
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerver-
warming wordt gedaan met zelf 
ontworpen freesmachines die een 
zelfrijdende aandrijving hebben. 
Wat deze machine uniek maakt 
is dat de radius van elke bocht 
identiek is wat de doorstroming 
van de groepen ten goede komt. 
De jarenlange ervaring in het 
indelen van de ruimten tezamen 
met de bovengenoemde voorde-
len zorgt voor een egale gelijk-
matige opwarming van de vloer. 
De bedrijfsauto is uitgerust met 
een aggregaat die diverse ma-
chines gelijktijdig van 380V kan 
voorzien. Hierdoor zijn ze niet 
afhankelijk van de stroomvoorzie-
ning van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de 
vloerverwarming van ECOtherm 
of wilt u een off erte ontvangen? 
ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo 
kan men nagaan hoe de vloerver-
warming in uw situatie het beste 
aangelegd kan worden. Neem 
daarvoor contact op met ECO-
therm of vul het contactformulier 
op de website in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de 
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse 
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST 
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!
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kamer
uitruimen

vloerbekleding
verwijderen

frezen en
montage

vervolgwerk-zaamheden

Inruimen...
Klaar!

Weekend

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag

Weekend

Tot 100m
Tot 100m2 

Tot 100m2 

Tot 100m klaar

in 1 dag
Deuren, kozijnen, ramen of trappen 
hoeven niet te worden aangepast.

De voordelen van 
inslijpen vloerverwarming
Geen extra opbouwhoogte

Een eenvoudige, snelle, eff ecti eve en voordelige 
variant van vloerverwarmingssystemen.

De bestaande vloer blijft  intact

Tegelzett er, parketlegger of stoff eerder kan daarna
direct aan de slag. Dat bespaart ti jd en kosten.

Geen ti jdverlies

Wij frezen stofvrij

Omdat de vloerverwarmingsbuizen direct onder 
de vloerafwerking liggen warmt de vloer snel op.

Korte opwarmti jd

Opti male warmteverdeling en lagere aanvoertemperatuur.
Energiebesparend

5 jaar systeemgaranti e op verdeler en componenten
10 jaar garanti e op slang en gevolgschade

Garanti e

050 - 234 00 44

WWW.ECOTHERMVLOERVERWARMING.NL

Vloerverwarming 

in iedere ondergrond, 

voor iedere afwerking!

Interesse?Interesse?  Wij komen vrijblijvend 

bij u thuis voor advies en een 

bij u thuis voor advies en een 

off erte op maat!
off erte op maat!

Of vul de off erteaanvraag in 
op onze website...

Hoe gaan we

te werk?

Waarom ECOtherm dan precies 
dé specialist is die u in de arm 
moet nemen? ECOtherm on-
derscheidt zich van alle andere 
bedrijven in de branche vanwege 
de bijzondere techniek die ze 
gebruiken voor de aanleg van 
de vloerverwarming. Hiervoor 
hebben ze een speciale freestech-
niek ontwikkelt waarbij gebruik 
wordt gemaakt van door henzelf 
ontwikkelde machines.

Hoe het werkt en waarom 
ECOtherm zo uniek is
Met de freesmachine wordt een 
sleuf in de dekvloer geslepen 
waarin de vloerverwarmings-
slang wordt verlegd. Direct daar 
bovenop komt de afwerkvloer. 
Er is dus geen verhoging van de 
huidige vloer en er komt geen 
extra deklaag op de leidingen. 
Dit betekent dat deze sneller 
opwarmt en de warmte direct 
in de ruimte wordt afgegeven. 
Natuurlijk is het ook nog steeds 
mogelijk de vloerverwarming 
op de traditionele manier aan te 
laten leggen en ook daarvoor kunt 
u bij ECOtherm terecht. 

Wat ECOtherm verder uniek 
maakt is dat men de vloerverwar-

ming ook in betonnen vloeren 
kan infrezen, de meeste bedrijven 
in Nederland kunnen dit wel in 
een cement dekvloer maar dus 
niet in beton. Vandaar ook de 
slogan: “Vloerverwarming in 
iedere ondergrond, voor iede-
re afwerking!” Verder beschikt 
ECOtherm ook over een speci-
aal systeem voor het aanleggen 
van vloerverwarming op houten 
vloeren. In dat geval wordt er een 
constructie op de houten vloer 
aangebracht waar de vloerver-
warming op dezelfde wijze wordt 
ingeslepen. Bijkomend voordeel 
van dit systeem is dat de vloer 
daarna stabieler dan voorheen is 
en bovendien is de warmte en het 
comfort gelijk aan vloerverwar-
ming in een ‘gewone’ cementen 
vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwar-
ming zijn onder andere woon-
comfort en een meer gelijkmatige 
warmte in de woning. Radiatoren 
zijn niet langer nodig en er is 
dus ook sprake van een betere 
luchtkwaliteit. Er wordt immers 
gebruik gemaakt van stralings-
warmte uit de vloer en er is dus 
minder luchtcirculatie waar-

door minder stof en ander vuil 
circuleert in de lucht die zouden 
kunnen irriteren. En, vloerver-
warming is, doordat er gebruik 
gemaakt wordt van lage tempera-
tuur verwarming,  ook prima toe 
te passen in combinatie met een 
warmtepomp of hybride verwar-
mingsinstallatie en daardoor dus 
ook erg duurzaam.

Vloerverwarming voor bedrijf 
en particulier
Mede door de energietransitie is 
vloerverwarming belangrijker dan 
ooit. De gelijkmatige en egale ma-
nier van verwarmen over het hele 
vertrek middels lage temperatu-
ren geven een behaaglijke warm-
te. Door deze toepassing kunnen 
bedrijfspanden en woningen met 
een laag energieverbruik en even-
tueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft 
het drukker dan ooit met het 
inslijpen van vloerverwarming in 
cementdekvloeren, betonvloeren 
en tegelvloeren. 

Ook de traditionele manier van 
verleggen hebben ze nog goed in 
de vingers, maar het inslijpen in 
reeds bestaande vloeren wordt 
tegenwoordig het meeste gedaan. 

ECOtherm Vloerverwarming 
ontzorgt
De medewerkers van ECOtherm 
vloerverwarming monteren dage-
lijks vloerverwarming in opdracht 
van bouwondernemingen, wo-
ningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen 
ze volledig ontzorgen omdat het 
systeem compleet wordt aange-
sloten op het verwarmingssys-
teem dat de klant voor handen 
heeft. Na het inslijpen kunnen 
ook de sleuven worden dichtgezet 
zodat de vloerenlegger meteen na 
het verleggen van de vloerverwar-
ming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen 
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerver-
warming wordt gedaan met zelf 
ontworpen freesmachines die een 
zelfrijdende aandrijving hebben. 
Wat deze machine uniek maakt 
is dat de radius van elke bocht 
identiek is wat de doorstroming 
van de groepen ten goede komt. 
De jarenlange ervaring in het 
indelen van de ruimten tezamen 
met de bovengenoemde voorde-
len zorgt voor een egale gelijk-
matige opwarming van de vloer. 
De bedrijfsauto is uitgerust met 
een aggregaat die diverse ma-
chines gelijktijdig van 380V kan 
voorzien. Hierdoor zijn ze niet 
afhankelijk van de stroomvoorzie-
ning van de klant.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de 
vloerverwarming van ECOtherm 
of wilt u een off erte ontvangen? 
ECOtherm bezoekt u graag 
vrijblijvend bij u thuis, alleen zo 
kan men nagaan hoe de vloerver-
warming in uw situatie het beste 
aangelegd kan worden. Neem 
daarvoor contact op met ECO-
therm of vul het contactformulier 
op de website in. 

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050-234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl

ECOtherm legt al sinds 2000 vloerverwarming aan. Eén van de Nederlandse eigenaren 
begon in Duitsland, waar ECOtherm in de loop der jaren uitgroeide tot marktleider. Door de 
toegenomen populariteit en de groeiende vraag is ECOtherm nu ook actief op de Nederlandse 
markt waarbij de focus ligt op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

ECOTHERM VLOERVERWARMING IS DÉ SPECIALIST 
VOOR HET AANLEGGEN VAN UW VLOERVERWARMING!
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