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Henk Eising van Jouw Hypotheek in Emmen:
“Ondanks de stijging van de laatste tijd is de
hypotheekrente nog altijd historisch laag”
Door Miranda Wolters
Daalden de hypotheekrentes de afgelopen 
jaren alleen maar, de laatste tijd zien we 
weer een stijgende lijn in de rentetarieven. 
Maar dat maakt de vraag naar koopwo-
ningen niet minder groot en ook heeft de 
stijging van de rentes amper invloed op de 
gemiddelde prijs voor woningen. Wie kijkt 
naar de rentetarieven van de laatste 40 jaar 
zal tot de conclusie komen dat de renteta-
rieven nog altijd historisch laag zijn en dat 
maakt dat het nog altijd aantrekkelijk blijft 
om een woning te kopen of je hypotheek 
over te sluiten. 

Henk Eising weet waar hij het over heeft als 
het over de hypotheekrente tarieven van 
de afgelopen 40 jaar gaat. In 1987 opende 
hij in Emmen als één van de eersten een 
vestiging van ‘De Hypotheker’ en was in de 
jaren erna eigenaar van meerdere vestigin-
gen. Tegenwoordig is hij eigenaar van ‘Jouw 
Hypotheek’, dé financiële dienstverlener 
in Emmen waar je de best bij jou passende 
hypotheek afsluit. “Begin jaren ’90 verkoch-
ten we nog hypotheken tegen een dikke 
11% rente”, aldus Henk. “Als je de rentes 
van 1984 tot nu toe naast elkaar zet in een 
grafiek zie je een duidelijke golfbeweging 
maar zie je ook dat de rente nog altijd het 
laagst is sinds 1984.” Sluit je nu een nieuwe 
hypotheek af dan zullen je maandlasten dan 
misschien wel wat stijgen maar daar tegen-

over staat dat je ook weer van een hogere 
hypotheekrente aftrek kunt profiteren. “Die 
teruggave van de belastingdienst kun je per 
jaar, maar ook per maand van de belasting-

dienst ontvangen”, aldus Henk. “Als je dat 
dus per maand doet druk je daarmee weer 
je maandlasten." 

Lees verder op pagina 17!
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Onderhoud of reiniging van uw vloer nodig? 
Heijmans Vloeronderhoud in Emmen is uw 
vertrouwde partner
Door Miranda Wolters
Regelmatig en professioneel onderhoud aan uw vloer zorgt niet 
alleen voor een mooiere en schonere vloer maar draagt ook bij aan 
een langere levensduur. En als het op uw vloer aankomt is Heijmans 
Vloeronderhoud uw vertrouwde partner. Als vloeronderhoud specia-
list is het Emmense bedrijf er voor zowel de zakelijke als particuliere 
klant, want iedere vloer heeft op een bepaald moment nu eenmaal 
onderhoud of reiniging nodig. 

“Ik was al een hele tijd in de 
branche werkzaam voor ik 3 jaar 
geleden besloot om als zelfstan-
dige verder te gaan”, vertelt Ben 
Heijmans, eigenaar van Heijmans 
Vloeronderhoud. “We hebben 
inmiddels een redelijke klanten-
kring opgebouwd maar die klan-
ten zijn voornamelijk zakelijke 
klanten. Veel mensen weten niet 
dat een professionele reiniging 
of onderhoudsbehandeling voor 
hun vloer thuis ook heel goed 
mogelijk is want ook thuis is sim-
pelweg stofzuigen of dweilen op 
een bepaald moment niet meer 
voldoende om een vloer goed 
schoon te krijgen.” 

Alle vloersoorten
Heijmans Vloeronderhoud reinigt 
en onderhoud vrijwel iedere soort 
vloer. Denk dan aan linoleum, pvc 
en gietvloeren maar natuurlijk 
ook aan tapijt en marmer. “We zijn 
geen vervanging voor de schoon-
maker”, legt Ben daarbij uit, 

“maar komen gemiddeld 2x per 
jaar of gewoon op afroep bij de 
klant langs voor een behandeling 
van de vloer.” Voor wat betreft 
tapijt gaat het dan vooral om een 
professionele reiniging of het 
impregneren van het tapijt zodat 
vlekken gemakkelijker te verwij-
deren zijn. Ben: “Tapijt is ook best 
gevoelig voor het aantrekken van 
stof en ondanks regelmatig stof-
zuigen zal niet alle stof eruit ver-
dwijnen. Omdat stof de vezel van 
het tapijt uiteindelijk zal bescha-
digen is een uitgebreide reiniging 
met professionele apparatuur dus 
zeker aan te raden.” 

De tapijtreiniger die Heijmans ge-
bruikt werkt met de zogenaamde 
‘borstelmethode’ waarmee stof 
gemakkelijk uit het tapijt opge-
nomen wordt en waarbij door 
gebruik van slechts een beetje 
vloeistof de vloer al na een mi-
nuut of 10 weer droog is. 

Direct weer aan het werk na een 
PU coating 
Heeft uw vloer een nieuwe be-
schermlaag nodig dan kan er een 
PU coating aangebracht worden. 
Deze gaat langer mee dan de 
‘normale’ waslagen en dankzij 
de speciale UV lamp die daarbij 
gebruikt wordt is de vloer ook 
direct na de behandeling weer 
chemisch belastbaar en be-
loopbaar. “Voorheen moest zo’n 
nieuwe beschermlaag een dag 
of 7 uitharden en dat is door het 
gebruik van deze lamp nu terug-
gebracht naar slechts een aantal 
seconden”, aldus Ben. “Ideaal 
voor gebruik op kantoorvloeren of 
artsen- of tandartspraktijken, men 

kan direct weer aan het werk.” 
Heeft u thuis een marmeren vloer 
dan zult u ervaren hebben dat er 
na verloop van tijd looppaden in 
het marmer ontstaan en dat de 
glans verdwijnt. Door het marmer 
te kristalliseren en licht op te 
schuren verdwijnen die looppa-
den en eventuele krasjes en komt 
ook de glans terug. Marmer is een 
poreus materiaal en gevoelig voor 
vlekken maar door de vloer te 
laten behandelen en impregneren 
zal de vloer gemorste vloeistoffen 
en dergelijke minder snel opne-
men, als er snel schoongemaakt 
wordt zal er dus minder snel een 
vlek ontstaan.

Milieu en duurzaamheid
Vloeronderhoud, milieuvrien-
delijkheid en duurzaamheid 
lijken niet samen te kunnen gaan 
vanwege het gebruik van allerlei 
schoonmaak- en onderhoudsmid-
delen maar toch werkt iedereen 
in de branche volgens Ben hard 
aan een schoner milieu. “We 
hebben natuurlijk ook te maken 
met allerlei Europese richtlijnen 
en wetgeving en veel van de 
producten die we gebruiken zijn 
tegenwoordig water dragend en 
dus minder belastend voor het 
milieu. Wij blijven ook steeds 
zoeken naar middelen die minder 
belastend zijn voor de wereld om 
ons heen want dat is nu eenmaal 
belangrijk. En PU coatings mogen 
dan wel niet zo heel vriendelijk 
voor het milieu zijn, ze gaan wel 5 
tot 7 jaar mee en dat maakt dat ze 
vanwege de lange levensduur dan 
wel weer duurzaam zijn.”

Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden voor vloeronderhoud 
van de vloer in uw bedrijf of wo-
ning? Neem dan contact op met 
Heijmans Vloeronderhoud voor 
meer informatie of een afspraak. 

Heijmans Vloeronderhoud
Tel: 06 - 371 198 39
www.heijmansvloeronderhoud.nl
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ECOtherm vloerverwarming is dé specialist voor 
het aanleggen van uw vloerverwarming!
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. 

Waarom ECOtherm dan precies dé 
specialist is die u in de arm moet 
nemen? ECOtherm onderscheidt 
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 
freestechniek 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 vloerver-
warmingsslang 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 tradi-
tionele manier aan te laten leggen en ook 
daarvoor kunt u bij ECOtherm terecht. 

Wat ECOtherm verder uniek maakt is dat 
men de vloerverwarming 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 iedere afwerking!” Verder 
beschikt ECOtherm ook over een speciaal 
systeem voor het aanleggen van vloerver-
warming op houten vloeren. In dat geval 
wordt er een constructie op de houten 
vloer aangebracht waar de vloerverwar-
ming 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 vloerverwarming in een ‘gewone’ 
cementen vloer. 

Voordelen vloerverwarming 
Grote voordelen van vloerverwarming zijn 
onder andere wooncomfort en een meer 

gelijkmatige warmte in de woning. Radi-
atoren zijn niet langer nodig en er is dus 
ook sprake van een betere luchtkwaliteit. 
Er wordt immers gebruik gemaakt van stra-
lingswarmte uit de vloer en er is dus min-
der luchtcirculatie waardoor minder stof en 
ander vuil circuleert in de lucht die zouden 
kunnen irriteren. En, vloerverwarming is, 
doordat er gebruik gemaakt wordt van lage 
temperatuur verwarming,  ook prima toe 
te passen in combinatie met een warmte-
pomp of hybride verwarmingsinstallatie en 
daardoor dus ook erg duurzaam. 

Vloerverwarming voor bedrijf en  
particulier
Mede door de energietransitie is vloerver-
warming belangrijker dan ooit. De gelijkma-
tige en egale manier van verwarmen over 
het hele vertrek middels lage temperaturen 
geven een behaaglijke warmte. Door deze 
toepassing kunnen bedrijfspanden en 
woningen met een laag energieverbruik 
en eventueel gasloos worden verwarmd. 
ECOtherm vloerverwarming heeft het druk-
ker dan ooit met het inslijpen van vloerver-
warming in cementdekvloeren, betonvloe-
ren 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 vloerver-
warming monteren dagelijks vloerverwar-
ming in opdracht van bouwondernemin-
gen, woningstichtingen, installateurs en 
eindgebruikers. Hierbij kunnen ze volledig 

ontzorgen omdat het systeem compleet 
wordt aangesloten op het verwarmings-
systeem dat de klant voor handen heeft. 
Na het inslijpen kunnen ook de sleuven 
worden dichtgezet zodat de vloerenlegger 
meteen na het verleggen van de vloerver-
warming aan de slag kan.

Unieke machines met eigen  
stroomvoorziening
Het inslijpen van de vloerverwarming 
wordt gedaan met zelf ontworpen frees-
machines 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 bovenge-
noemde voordelen zorgt voor een egale 
gelijkmatige opwarming van de vloer. De 
bedrijfsauto is uitgerust met een aggregaat 
die diverse machines gelijktijdig van 380V 
kan voorzien. Hierdoor zijn ze niet afhanke-
lijk van de stroomvoorziening van de klant.

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

ECOtherm vloerverwarming
Tel. 050 - 234 00 44
www.ecothermvloerverwarming.nl
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Haal de warmte in huis met een haard van 
Haardenspeciaalzaak Emmen 
Door Miranda Wolters
De zomer lijkt inmiddels echt voorbij, veel mensen hebben de verwarming in huis 
alweer aangehad en de warme en comfortabele avonden in huis komen er weer aan. 
Met een haard of kachel van Haardenspeciaalzaak Emmen worden de koude dagen en 
avonden nog comfortabeler en sfeervoller. 

“We verkopen al meer dan 25 jaar haar-
den en kachels en in deze tijd van het jaar 
neemt de vraag daarnaar natuurlijk toe”, 
vertelt Henk Moes, eigenaar van Haarden-
speciaalzaak Emmen. ” Of men nu op zoek 
is naar een haard of kachel die gas- of hout 
gestookt of elektrisch is, alle verschillende 
mogelijkheden zal men in onze showroom 
tegenkomen. Maar we bieden meer dan dat 
want men kan bij ons ook terecht voor een 
gedegen en goed stookadvies of het laten 
vegen van de schoorsteen.” 

Stookadvies en Ecodesign
Voor wat betreft dat stookadvies gaat het 
dan bijvoorbeeld over het stoken van een 
houtkachel. Daarbij komt er volgens Henk 
veel meer kijken dan simpelweg wat hout 
in de kachel doen. “Om de beste warmte-
opbrengst te krijgen is het belangrijk dat je 
weet hoe de verbranding werkt en hoe je 
de kachel het beste kunt vullen met hout.” 
Haardenspeciaalzaak Emmen is overigens 
aangesloten bij de NHK, de stichting Neder-
landse Haarden- en Kachelbranche en dat 
betekent onder andere dat alle verkochte 
houtkachels voldoen aan de Ecodesign 
norm. Dit is een Europese norm waaraan 
houtkachels moeten voldoen die zorgt 
voor minder uitstoot van fijnstoffen en een 
schonere verbranding. “En daarnaast zijn 
we ook een erkend DE-bedrijf waarmee we 
laten zien dat onze installateurs voldoende 

kennis in huis hebben om een installatie 
niet alleen veilig aan te leggen maar ook 
weten hoe ze het meest optimale resultaat 
uit een kachel of haard kunnen halen”, 
aldus Henk. 

Schoorsteenvegen
Als een hout- of pelletkachel eenmaal in 
gebruik genomen is moet de schoorsteen 
regelmatig, maar minimaal één keer per 
jaar, worden geveegd. De verzekerings-
maatschappij van uw woning zal dit van u 
vragen én een schoon rookkanaal zal ook 
zorgen voor een betere verbranding in de 
kachel. Haardenspeciaalzaak Emmen veegt 
de schoorsteen indien mogelijk van bo-
venaf, men gaat dus daadwerkelijk het dak 
op en zal ook de kap van de schoorsteen 
schoonmaken. “We hebben hiervoor spe-
ciale apparatuur en een ‘schoorsteenveeg-
auto’”, vertelt Henk. “Is de klus geklaard 
dan ontvangt de klant van ons ook een 
schoorsteenveegbewijs waarmee men kan 
aantonen dat we daadwerkelijk geweest 
zijn.”

Hout- of pelletkachel, gas- of 
elektrische haard
In de showroom aan het Noordeind in 
Emmen zult u alle bovenstaande moge-
lijkheden om uw woning te verwarmen 
tegenkomen. Voor een hout- of pelletka-
chel geldt natuurlijk dat u de beschikking 

moet hebben over een rookkanaal of de 
mogelijkheid om deze aan te laten leg-
gen. Haardenspeciaalzaak Emmen heeft 
de pelletkachels van het merk Nordic Fire 
in de collectie opgenomen en met deze 
kachels zult u minimaal 50% besparen op 
uw gasrekening. Een gashaard behoort na-
tuurlijk ook nog altijd tot de mogelijkheden 
en een feit waarmee u misschien rekening 
wilt houden is dat verwarmen op gas nog 
altijd de schoonste verbrandingsmethode 
is. Elektrische kachels zijn er tot slot ook in 
allerlei modellen en uitvoeringen. Henk: “In 
onze showroom hebben we deze afdeling 
pasgeleden helemaal opnieuw ingericht 
en hier vindt men nu het mooiste vuur van 
Emmen, een elektrisch vuur dat niet van 
echt te onderscheiden is.” Voor deze haar-

den is vanzelfsprekend geen rookkanaal 
nodig en het is bijvoorbeeld ook mogelijk 
de haard in een compleet op maat ontwor-
pen en gemaakte wand weg te werken die 
tegelijkertijd dienst doet als kastenwand of 
audiomeubel. U komt met het plan of idee, 
Henk denkt met u mee en ontwerpt uitein-
delijk speciaal voor u de haard waar u jaren 
plezier en comfort van zult hebben.  

U bent van harte welkom in de showroom 
aan het Noordeind 90 in Emmen! 

Haardenspeciaalzaak Emmen 
Noordeind 90, 7815 PE Emmen 
 Tel: 0591 - 64 86 30 
 www.haardenspeciaalzaakemmen.nl 
info@haardenspeciaalzaakemmen.nl  
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Word donateur en help de Hendrikus Foundation 
sport en bewegen in Zuidoost Drenthe stimuleren 
en promoten 

Door Miranda Wolters
Hendrikus Velzing, wie kent hem niet in Zuid Oost Drenthe? De 65-jarige enthousiaste duizendpoot staat 
bekend als een man met een missie, weldoener, sportliefhebber en ultieme verbinder en heeft bovenal een 
hart van goud. Zijn hele leven lang ondersteunde hij tientallen lokale sportverenigingen met zijn bedrijf 
Elektromotoren Emmen en  nu hij van zijn welverdiende pensioen mag genieten is het zijn grote wens om 
dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Reden voor de oprichting van de Hendrikus Foundation. 

“Ik ben inderdaad een groot sportliefhebber”, vertelt 
Hendrikus. “Ik ben 25 jaar voorzitter geweest van 
tafeltennisvereniging de Treffers in Klazienaveen en 
heb daar ook 15 jaar lang les gegeven. Heb sport-
kampen voor kinderen en jeugd mogen organiseren 
en begeleiden en ook was ik voorzitter van Handbal-
vereniging Hurry-Up. Sport loopt dus als een rode 
draad door mijn leven. Uit mijn tijd bij Hurry-Up ken ik 
Manuel Kremer en hij kwam bij me met het idee voor 
de Hendrikus Foundation nadat ik Elektromotoren Em-
men verkocht had.” 

De missie van de Hendrikus Foundation en zijn part-
ners is onder andere om een belangrijke maatschap-
pelijke bijdrage te leveren aan een gezondere en 
sportievere toekomst van onze jeugd. Hendrikus was 
sponsor van verschillende sportverenigingen in de re-
gio en wil met de Hendrikus Foundation ondernemers 
en bedrijven in Zuidoost Drenthe enthousiasmeren 
om de foundation te gaan ondersteunen. 

“Door donateur te worden ondersteunt men uitein-
delijk veel verschillende sporten en zullen er bijvoor-
beeld verschillende sportclinics gegeven gaan worden 
bij sportclubs en op scholen. Vanzelfsprekend zullen 
hiervoor ervaren trainers en topsporters ingezet gaan 
worden met als doel om de jeugd plezier te laten 
beleven in sporten en bewegen.”

“Sport en bewegen gaat in eerste instantie inderdaad 
de focus zijn voor de Hendrikus Foundation”, vertelt 
Manuel Kremer al we hem vragen naar zijn idee voor 
de oprichting van de foundation. “Maar we zouden ons 
heel goed kunnen voorstellen dat daar in de toekomst 
nog allerlei andere belangrijke maatschappelijke doe-
len bijkomen zoals bijvoorbeeld de sponsoring van 
fruit op scholen als dat er nog niet is of het sporten en 
bewegen mogelijk maken voor andere doelgroepen 
dan alleen jeugd.” Manuel vertelt dat Hendrikus een 
groot voorbeeld voor hem en vele anderen is en de 
oprichting van de de foundation daarom ook gezien 
moet worden als een eerbetoon aan hem. “Hoe mooi 
is het dat zijn gedachtegoed niet alleen nu maar ook 
in de toekomst voortgezet zal worden?”

Bent u als bedrijf of ondernemer geïnteresseerd om 
de Hendrikus Foundation te helpen bij hun onder-
steuning van lokale sportverenigingen? Stuur dan een 
mailtje naar info@hendrikus.nu, de mensen achter de 
foundation komen graag met u in contact. Dat geldt 
overigens ook voor sportverenigingen die op zoek zijn 
naar ondersteuning voor hun doelstellingen, ook zij 
worden van harte uitgenodigd om een mail te sturen 
naar hetzelfde mailadres. 

Aan de website van de Hendrikus Foundation wordt 
op dit moment nog hard gewerkt en deze zal te vinden 
zijn op www.hendrikus.nu
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Zeno Roos exposeert bij 
De Ieme Natuurvoeding 
in Borger
Vanaf de eerste week van oktober expo-
seert Zeno Roos zijn grafisch werk bij De 
Ieme Natuurvoeding aan de Hoofdstraat 
61A in Borger. 

Als 'ambachtelijke jeugdleider' in de jaren 
‘60, heeft hij gewerkt met diverse een-
voudige druktechnieken. In de jaren ‘70 
werd de draad weer opgepakt in het atelier 
van Jan Bos in Odoorn en werd er vooral 
gewerkt met de etspers. Daarnaast werd 
en wordt er nu weer thuis gewerkt met een 
houten wasmangel en een zéér eenvoudig 
tafelpersje.

De basis van zijn werk bestaat uit het 
maken van een monoprint met drukinkt, 
waarbij het kleur-uitgangspunt zorgvuldig 
wordt gekozen.

Vrijwel alle werken worden gemaakt in 
het atelier van de Historische Drukkerij en 
Grafische Werkplaats van het Openlucht 
Museum Ellert & Brammert in Schoonoord 

waar hij vrijwilliger en 'dus' lid is van het 
Druk Collectief “De Drukpers” met onge-
veer 15 leden.

Voor bijna 90% heeft het werk een bewust 
abstract karakter: de kijker kan zijn verbeel-
ding op gang laten brengen en wegdromen 
in zijn eigen verhaal.

Kom gerust naar de winkel om zijn werken 
te bewonderen.
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Henk Eising van Jouw Hypotheek in Emmen:
“Ondanks de stijging van de laatste tijd is de
hypotheekrente nog altijd historisch laag”
Door Miranda Wolters
Daalden de hypotheekrentes de afgelopen jaren alleen maar, de laatste tijd zien we 
weer een stijgende lijn in de rentetarieven. Maar dat maakt de vraag naar koopwo-
ningen niet minder groot en ook heeft de stijging van de rentes amper invloed op de 
gemiddelde prijs voor woningen. Wie kijkt naar de rentetarieven van de laatste 40 jaar 
zal tot de conclusie komen dat de rentetarieven nog altijd historisch laag zijn en dat 
maakt dat het nog altijd aantrekkelijk blijft om een woning te kopen of je hypotheek 
over te sluiten. 

Henk Eising weet waar hij het over heeft als 
het over de hypotheekrente tarieven van 
de afgelopen 40 jaar gaat. In 1987 opende 
hij in Emmen als één van de eersten een 
vestiging van ‘De Hypotheker’ en was in de 
jaren erna eigenaar van meerdere vesti-
gingen. Tegenwoordig is hij eigenaar van 
‘Jouw Hypotheek’, dé financiële dienst-
verlener in Emmen waar je de best bij jou 
passende hypotheek afsluit. “Begin jaren 
’90 verkochten we nog hypotheken tegen 
een dikke 11% rente”, aldus Henk. “Als je 
de rentes van 1984 tot nu toe naast elkaar 
zet in een grafiek zie je een duidelijke 
golfbeweging maar zie je ook dat de rente 
nog altijd het laagst is sinds 1984.” Sluit je 
nu een nieuwe hypotheek af dan zullen je 
maandlasten dan misschien wel wat stijgen 
maar daar tegenover staat dat je ook weer 
van een hogere hypotheekrente aftrek kunt 
profiteren. “Die teruggave van de belasting-
dienst kun je per jaar, maar ook per maand 
van de belastingdienst ontvangen”, aldus 
Henk. “Als je dat dus per maand doet druk 
je daarmee weer je maandlasten. En met de 
hypotheekrente van nu mag je qua inko-
men meer uitgeven aan hypotheek en dat 

kan ook een groot voordeel zijn.” 

De stijgende energieprijzen zorgen er 
overigens voor dat veel woningbezitters 
nog sneller dan gepland gaan verduurza-
men. Voor dat verduurzamen kun je bij het 
afsluiten van je hypotheek gebruik maken 
van het zogenaamde ‘energiebespaarbud-
get’. “Dat houdt in dat men tot 9.000 euro 
boven de waarde van de woning of inko-
men mag meefinancieren voor het uit laten 
voeren van energiebesparende maatrege-
len”, legt Henk uit. “Ook hier geldt dat je 
maandlasten misschien wel wat hoger wor-
den als je ervoor kiest om hiervoor budget 
in je hypotheek te reserveren maar aan de 
andere kant bespaar je ook weer flink op je 
energierekening. Zeker nu de overheid met 
meer en strengere voorschriften komt voor 
het laten plaatsen van een nieuwe Cv-ketel, 
over een tijd mag dat geen gewone ketel 
meer zijn maar moet het een duurzame 
hybride ketel worden dus waarom zou je 
daar niet nu al voor kiezen als je daar een 
bedrag voor in je hypotheek kunt meefi-
nancieren?”

Bij het afsluiten van jouw hypotheek komt 
nogal wat kijken, natuurlijk ga je voor 
de beste hypotheek met de beste voor-
waarden die het beste bij jou passen. “Als 
enige in de regio bieden wij hypotheken 
van alle geldverstrekkers”, vertelt Hermen 
Eising.  Samen met zijn vader Henk zoekt 
hij voor iedere klant naar de best passende 
oplossing. “Eventueel ondersteunen we 
ook bij het bieden op een woning om te 
voorkomen dat men daarin te ver gaat en 
zorgen we ook voor de taxatie, het aanle-
veren van alle benodigde documenten bij 

verschillende partijen en regelen we ook 
de benodigde verzekeringen.”

Ben jij ook benieuwd naar wat de mogelijk-
heden op het gebied van een hypotheek 
voor jou zijn? Maak dan snel een afspraak 
met Henk of Hermen van Jouw Hypotheek, 
want een hypotheek is te belangrijk voor 
zomaar een advies! 

Jouw Hypotheek 
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591-239345 | www.jouwhypotheek.nl  
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Wilting Hogedruk Techniek is verhuisd naar 
Mussel
Wilting Hogedruk Techniek zit niet meer in Vriescheloo, 
maar in Mussel, aan de Zandtangerweg 47. Hier heeft het 
bedrijf, dat specialist is in onderdelen, advies en acces-
soires voor hogedruk-reinigingsapparatuur, drie keer 
zoveel ruimte als op de oude locatie. Handig, want Wilting 
Hogedruk Techniek groeide uit haar jasje.

Door Eline Lohman

De verhuizing naar Mussel was echt nodig, vertelt Jacob 
Wilting, eigenaar van Wilting Hogedruk Techniek. “We 
hadden plek tekort op de oude locatie. We hebben nu 
veel meer ruimte en daardoor kunnen we ons assortiment 
steeds wat verder uitbreiden.” Wilting Hogedruk Techniek 
richt zich op de verkoop van professionele hogedrukpom-
pen en reinigingsmachines, voor bijvoorbeeld boeren, tuin-
ders, veehouders, autowasstraten en loonwerkers. “Mijn 
kracht is de servicegerichtheid en het maatwerk dat ik 
lever. We verkopen de machines, maar het gaat bij Wilting 
Hogedruk Techniek veel verder dan alleen die verkoop. Ik 
kan namelijk ook de installatie verzorgen. Dat maakt dat 
klanten voor mijn bedrijf kiezen, want een machine kopen 
is natuurlijk mooi, maar de installatie is ook uitermate 
belangrijk.”

Door deze service en het maatwerk heeft Jacob klanten 
uit de hele regio en soms zelfs landelijk. Drie jaar geleden 
begon hij zijn bedrijf, nadat hij zes jaar lang bedrijfs-
leider was bij een soortgelijk bedrijf.  “Ik ben dus zeker 
geen onbekende in de branche. Hoe het gaat met Wilting 
Hogedruk Techniek? Hartstikke goed! Elk jaar is er een 
gigantische groei. Daar speel het maatwerk zeker een rol 
in, plus de kwalitatief goede producten die ik mijn klanten 
kan bieden. 

Mensen vinden het ook fijn dat ik reparaties en onderhoud 
kan verzorgen. De beste bescherming tegen ongeplande 
stilstand of het falen van een machine is goed preventief 

periodiek onderhoud. Dat komt de bedrijfsvoering ook 
weer ten goede. Niet voor niets zeg ik: ‘lange levensduur, 
minimaal onderhoud en hoge betrouwbaarheid zijn de 
normale prestaties van Wilting Hogedruk Techniek instal-
laties’.”

Op de website www.hogedruktechniek.nl is alles te vinden 
voor het bouwen, repareren of uitbreiden van de hoge-
drukreinigingsinstallatie. Mocht een artikel of onderdeel 
niet op voorraad zijn, dan is het na bestelling in de meeste 
gevallen een dag later in huis.



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



21Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

De Blokhutproducent op zoek naar medewerkers!

Het gaat crescendo met De Blokhutproducent. Zeker nadat de winkel in Emmen werd 
geopend, is het drukker dan ooit tevoren. Om die reden is het bedrijf naarstig op zoek 
naar nieuwe medewerkers om de klanten zo nóg beter van dienst te kunnen zijn en de 
korte levertijden te kunnen blijven garanderen. Rosalien Kuhl vertelt over De Blokhut-
producent en over de vacatures die op dit moment beschikbaar zijn. 

De Blokhutproducent staat voor het 
leveren van maatwerk
Als het gaat om blokhutten, tuinhuizen, 
overkappingen en garages staan wij voor 
maatwerk. Als mensen een bepaald idee in 
hun hoofd hebben, kunnen ze vrijblijvend 
langskomen voor een offerte. Wij maken 
vervolgens voor het project een tekening 
en als die akkoord is kunnen we ook de 

montage voor onze rekening nemen. Zo 
kunnen wij de klant dus volledig ontzor-
gen’, vertelt Rosalien. De Blokhutproducent 
was aanvankelijk een groothandel, maar 
sinds de opening van de winkel in Emmen, 
is het drukker dan ooit tevoren. Om die 
reden is De Blokhutproducent nadrukkelijk 
op zoek naar mensen die het team willen 
komen versterken. 

Vacature: meewerkend voorman/produc-
tieleider
Zo is behoefte aan een meewerkend voor-
man/productieleider. ‘We zoeken iemand 
die het overzicht kan bewaren op de 
werkvloer. Het gaat om een leidinggevende 
functie. De productieleider die we zoeken, 
moet op z’n minst affiniteit met hout en 
productiewerk hebben’, zegt Rosalien, die 
deze vacature bovendien geschikt acht 
voor mensen die zelfstandig en netjes 
kunnen werken en die enig inzicht hebben 
alsmede de planning goed in de gaten kun-
nen houden. 

‘Behandeling’ en vacature op kantoor
De Blokhutproducent is eveneens op zoek 
naar gemotiveerde machinaal houtbewer-
kers voor in de fabriek en naar mensen die 
op de afdeling ‘behandeling’ aan de slag 
willen. ‘Het gaat dan vooral om impreg-
neren en aflakken. We hebben een eigen 
spuitautomaat tot onze beschikking en bij 
deze functie zullen ook zaken als inpakken 
en het controleren van de producten een 
rol spelen.’ Tenslotte is Rosalien op zoek 
naar iemand voor op kantoor. Liefst iemand 
die ook in de financiële administratie goed 
onderlegd is. ‘We zoeken iemand voor de 
Frontoffice die meteen ook kan ondersteu-
nen bij de verkoop in de winkel. Degene 
die we zoeken moet representatief zijn, 
goed kunnen communiceren en het zou 
helemaal super zijn als er al een bepaalde 
feeling met het product is. Heb je ervaring 
met het tekenprogramma Autocad of lijkt 
het je leuk om ermee te leren werken? Die 
mogelijkheden bieden we ook allemaal!’

‘Mensen die écht zin hebben om bij ons te 
komen werken’
Doorgroeien binnen de organisatie is zeker 
mogelijk bij De Blokhutproducent. ‘Hoe 
meer inzet je toont, hoe meer verantwoor-
delijkheid je krijgt. Je kunt bij ons als het 
ware jouw eigen functie samenstellen. We 
zoeken mensen die écht zin hebben om bij 
ons te komen werken. We zijn een relatief 
kleine club en moeten het samen doen. We 
moeten op elkaar kunnen bouwen.’

Ben jij geïnteresseerd in een van boven-
staande functies, bel dan met Rosalien 
Kuhl: 06-14486130. Mailen kan uiteraard 
ook: info@deblokhutproducent.nl 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Showterrein van Blokhut.nl in Klazienaveen 
officieel geopend 

Door Miranda Wolters
Een blokhut of tuinhuis maakt je tuin compleet. Maar 
daarnaast kan de blokhut ook (deels) dienen als tuin-
afscheiding en kunt u de blokhut eventueel ook nog 
uitbreiden met een overkapping. Een overkapping in uw 
tuin zorgt voor schaduw en heeft ook nog eens als grote 
voordeel dat u ook bij wat minder mooi weer nog steeds 
buiten kunt zitten. Blokhut.nl levert deze blokhutten en 
overkappingen in de breedste zin van het woord, in zowel 
standaard maten als ook in maatwerk.

Blokhut.nl opende al enige tijd geleden haar deuren aan 
de Pollux 7 in Klazienaveen maar van een echte officiële 
opening kwam het tot nu toe nog niet. De focus lag tot nu 
toe vooral op online maar nu het showterrein ook voor on-
geveer driekwart is ingericht was het afgelopen weekend 
alsnog tijd voor een feestelijke opening. 

Luxe houtbouw
Zoals gezegd levert Blokhut.nl blokhutten en overkap-
pingen in zowel standaard maten als in maatwerk en gaat 
men alleen voor het leveren van kwaliteit. Daarnaast is 
Blokhut.nl een betrouwbare partner en zetten de bekwame 
medewerkers vol passie en plezier al hun kennis in om u 
als klant zo goed mogelijk te helpen. Bent u op zoek naar 
een blokhut om als opbergruimte voor uw tuingereedschap 
te gebruiken met daarbij een overkapping waar u in ieder 
jaargetijde heerlijk onder kunt zitten dan zal men zeker aan 
deze wens kunnen voldoen, ook als het om een blokhut 
in bijzondere afmetingen gaat. “We zien de laatste tijd dat 
steeds meer mensen kiezen voor de luxe houtbouw. Deze 
houtbouw kenmerkt zich doordat er robuuster gebouwd 
wordt waarbij de dakconstructies, palen en wanden 
van een zwaardere kwaliteit zijn. Hierbij wordt over het 
algemeen gebruik gemaakt van lariks en douglas hout.” 
Tegenwoordig zijn ook de glazen schuifwanden in overkap-
pingen erg populair en deze kunnen vanzelfsprekend ook 
in de overkappingen van Blokhut.nl toegepast worden. Op 

deze manier kan de overkapping helemaal worden afge-
sloten en daardoor is het ook bij koud en regenachtig weer 
heerlijk vertoeven in de ‘tuinkamer’. “Het is zelfs mogelijk 
te kiezen voor een compleet glazen overkapping”, aldus 
Johan. “Deze is ook op ons showterrein te bewonderen.” 
Behalve blokhutten en overkappingen vindt u bij Blokhut.
nl ook garages, paviljoens, sauna’s, hottubs en jaccuzzi’s in 
allerlei soorten en maten van verschillende leveranciers. 
Zo is Blokhut.nl onder andere officieel dealer van Garden 
Dreams in Zuidoost Drenthe. 

Actieweken met feestelijke korting
Na de officiële opening van het showterrein begonnen ook 
de actieweken en deze duren nog tot 15 oktober aanstaan-
de. Tot die tijd krijgt u maar liefst 20% feestelijke korting 
op alle blokhutten dus het is zeker de moeite waard om 
een bezoek te brengen aan Blokhut.nl aan de Pollux 7 in 
Klazienaveen. Laat u verassen door de mogelijkheden die 
er zijn, men verwelkomt u graag! 

Blokhut.nl  |  Pollux 7  |  Klazienaveen 
Tel: 0591 - 21 21 84  |  www.blokhut.nl
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Rob Doornbos van Elektromotoren Emmen
Van voetballer tot specialist in elektromotoren
Over carrièreplanning gesproken. Het verhaal 
van Rob Doornbos van Elektromotoren Em-
men zou een perfect model kunnen zijn van 
hoe je een carrière zorgvuldig opbouwt en 
hoe je langzaam maar zeker doorgroeit tot 
eigenaar van een prima bedrijf. Doornbos 
was aanvankelijk voetballer, was vervolgens 
onderdeel van de maatschap van zijn ouders 
(pluimvee en akkerbouw) maar keek onder-
tussen al nadrukkelijk over de schutting van 
Elektromotoren Emmen, destijds van Hendri-
kus Velzing, een neef van zijn vader. 

‘Ik kan putten uit de ervaring die ik heb opge-
daan’
Naast zijn werk in de maatschap van zijn 
ouders, ging hij met de monteurs van Elektro-
motoren op klus en leerde op die manier het 
bedrijf en de branche goed kennen. ‘Ik com-
bineerde mijn werk binnen de maatschap met 
werken bij Elektromotoren Emmen. Dat deed ik 
aanvankelijk voor niets. Ik leerde het bedrijf zo 
perfect kennen. En zo is het balletje eigenlijk 
steeds verder gaan rollen. Hendrikus nam met 
de jaren steeds meer afstand en had eigenlijk 
geen opvolger. Ik ben vervolgens doorgegroeid 
en Hendrikus kon zo wat stapjes terugdoen. 
En sinds 1 januari 2022 sta ik er alleen voor’, 
vertelt Doornbos, die nog elke dag voordeel 
heeft van het feit dat hij jarenlang meeliep bin-
nen het bedrijf. ‘Natuurlijk zijn er monteurs die 
meer specialistische kennis hebben. Ik weet 
echter wel precies wat er speelt en kan putten 
uit de ervaring die ik zelf heb opgedaan. Ik kan 
het grotere geheel overzien en bij bepaalde 
klussen weet ik nog precies hoe we dat vroeger 
hebben aangepakt.’

‘We zijn 24/7 beschikbaar voor onze klanten’
Dat het goed gaat met Elektromotoren Emmen 
bewijst wel de volle agenda. ‘We kunnen alle 
denkbare elektromotoren voor alle denkbare 
toepassingen bieden. We kunnen maatwerk 
leveren en zijn behalve op het gebied van elek-
tromotoren ook gespecialiseerd in pompen, 
ventilatoren en tandwielkasten. We hebben 
een royaal assortiment nieuwe elektromoto-
ren, maar zijn daarnaast ook specialist op het 
gebied van reviseren. 

Uiteraard zijn we 24/7 beschikbaar voor onze 
klanten. We doen zaken met grote bedrijven 
en die moeten meteen hulp krijgen als er iets 
aan de hand is. Stilstand kost zeker de grote 
bedrijven meteen veel geld, vandaar dat ze 
24/7 een beroep op ons kunnen doen. Overi-
gens werken we ook voor kleinere bedrijven en 
vanuit de duurzaamheidgedachte merken we 
dat revisie nadrukkelijk aan populariteit wint’, 
weet Doornbos.

Van voetballer tot triatleet
Elektromotoren Emmen is ATEX gecertificeerd 
en ziet in elke klus een uitdaging. ‘Mensen 
vragen vaak hoe het gaat met de zaak. Dan 
wijs ik ze op onze volle agenda. Dat zegt veel, 
zo niet alles’, zegt Doornbos tevreden. Bij 
Elektromotoren Emmen kunnen ze overigens 
rekenen op een zeer fitte Doornbos, die zich na 
een carrière als voetballer (FC Emmen, SVBO, 
Klazienaveen en SC Erica) heeft toegelegd op 
de triatlon. ‘Ik ben nu 45 jaar maar voel me 
fitter als toen ik voetballer was. Behalve het 
sportieve aspect is het heerlijk om door te 
lopen, te fietsen of te zwemmen het hoofd leeg 
te maken. Het geeft me bovendien energie.’ 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Voor de beste materialen en voor complete ontzorging
Karst Sierbestrating is verhuisd naar een echte 
toplocatie!
Een bezoek aan Karst Sierbestrating was al meer de moeite waard, maar nu het is geves-
tigd op een A-locatie aan de Phileas Foggstraat in Emmen wordt het nóg leuker om eens 
bij deze specialist op bezoek te gaan.’Op dit moment zijn we bezig met het creëren van 
een indoor showroom naast het showterrein dat we buiten al hebben’, vertelt Mathijs 
Karst, die zich na drie maanden al helemaal op z’n plek voelt op de nieuwe toplocatie.

Materialen van topkwaliteit kunnen snel 
geleverd worden
Karst Sierbestrating heeft je ontzettend 
veel te bieden. In feite kun je zeggen dat 
het je op alle mogelijke manieren kan 
ontzorgen. ‘Natuurlijk kun je hier de beste 
sierbestrating kopen. Hetzelfde geldt voor 
houten- en aluminium overkappingen met 
schuifdeuren en voor hekwerken. Natuur-
lijk kunnen wij mensen prima helpen bij 
de plaatsing. Klanten kunnen met onze 
topproducten echter ook prima zelf aan de 
slag gaan. Wij verkopen veel, zo niet alles. 
We hebben een exclusief dealerschap met 
Gardenlux en dat betekent dat we produc-
ten van topkwaliteit altijd heel snel kunnen 
leveren’, zegt Karst.

Van A tot Z ontzorgen
Behalve dat je voor de beste materialen 
terecht kunt – Karst Sierbestrating verkoopt 
overigens ook kunstgras- kan het bedrijf je 
ook prima ontzorgen. ‘Wat we vaak zien is 
dat mensen hier komen voor een overkap-
ping. Wij kunnen vervolgens ook zorgen dat 
de bestrating onder de overkapping perfect 
aangelegd wordt. We kunnen mensen dus 
van A tot Z ontzorgen; een must is dat niet. 
Het is net wat de mensen willen. Ze kunnen 
hier ook gewoon alleen hun materialen 

komen halen.’ 

‘We kunnen echt maatwerk bieden’
Het team van Karst Sierbestrating kan je 
dus ook prima helpen bij de montage van 
overkappingen. ‘Het biedt zeker voordelen 
om zaken met ons te doen. Zo kun je kiezen 
voor het complete pakket waarbij je te 
maken krijgt met slechts één bedrijf en dus 
met één aanspreekpunt. De lijnen zijn dan 
kort en dat werkt gewoon prettig. Natuurlijk 
kunnen we altijd maatwerk bieden. Mensen 
kunnen hier naar toe komen met een be-
paald idee in hun hoofd. Op basis van dat 
idee en onze ervaring en expertise kunnen 
we tot een schets komen. Dat betekent 
inderdaad dat we altijd maatwerk kunnen 
bieden’, zegt Karst.

Prachtig showterrein
Wat zeker ook een voordeel is om zaken 
te doen met Karst Sierbestrating is de 
aanwezigheid van een groot showterrein. 
‘Op die manier kunnen mensen een veel 
betere indruk krijgen van bepaalde mate-
rialen. Omdat het grote showterrein buiten 
is, zie je ook wat de materialen doen als 
ze blootgesteld worden aan de weersom-
standigheden. Zo krijg je als klant dus een 
eerlijk en reëel beeld van de materialen die 

je koopt.’ Natuurlijk kan Karst Sierbestrating 
je desgewenst helpen bij het monteren 
van overkappingen en het aanleggen van 
sierbestrating. ‘Natuurlijk kunnen we ook 
het grondwerk voor onze rekening nemen 
en beschikken we over graafmachines. 

Dat alles samen maakt dat wij je compleet 
kunnen ontzorgen, maar dat je hier ook 
gewoon de beste materialen kunt komen 
halen om vervolgens zelf aan de slag te 
gaan.’ (RegioMagazine/Vincent Muskee)
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‘Plezier in luisteren’
Hoorcentrum De Hondsrug
Mensen die problemen ondervinden aan het gehoor, 
kunnen al sinds zeven jaar terecht bij Hoorcentrum De 
Hondsrug in Emmen. ‘Het was echt even wennen in Em-
men, maar ondertussen weten steeds meer mensen me te 
vinden’, vertelt Hein Oosterman, die zichzelf in Emmen 
terugvindt op bekend terrein.

‘Ik kan 95 procent van de mensen helpen’
‘Mijn vader heeft op 500 meter van mijn winkel ooit een 
stoffenwinkel gehad. Het mooie is wel dat ik nu mensen in 
mijn zaak krijg die ik nog van vroeger ken en mensen die 
mijn vader nog gekend hebben. Zo liep hier laatst een oud 
leraar Nederlands van me binnen. Dat zijn heel leuke din-
gen, zeker als ik ze kan helpen om weer plezier in luisteren 
te krijgen’, vertelt Oosterman, in het verleden onder meer 
actief als werving- en selectieadviseur én als vioolleraar. 
Zeker dat laatste speelt wel degelijk nog een rol bij zijn 
huidige werkzaamheden. ‘Ik kan mensen plezier in muziek 
teruggeven. Laatst nog was hier een cellist en iemand die 
piano speelt. Terwijl ze speelden, heb ik hun hoorapparaat 
aangepast zodat ze weer echt kunnen genieten van mu-
ziek’, zegt Oosterman, die stelt 95 procent van de mensen 
te kunnen helpen. ‘De overige 5 procent heeft te maken 
met gehoorschade waarbij ik niet meer kan helpen’, zegt 
Oosterman. 

Ziekenfonds en particulier
Hoorcentrum De Hondsrug kan je helpen aan een hoorap-
paraat via het ziekenfonds maar je kunt er zelf ook gewoon 
een hoorapparaat kopen. ‘Kies je voor een hoortoestel via 
het ziekenfonds, dan krijg je een goed toestel. Koop je er 
zelf één, dan kan ik je echt een toptoestel leveren. Mensen 
die dat doen, zie ik ook maar twee keer. Eén keer om het 
toestel aan te brengen en één keer om het aan te passen. 
Vervolgens hoeven ze zich om het hoorapparaat geen 
zorgen meer te maken’, zegt Oosterman. Koop je zelf een 
toestel bij Hoorcentrum De Hondsrug, dan kan het toestel 
je altijd tegen een zeer scherpe prijs aangeboden worden.

Ook het adres voor gehoorbescherming
Ook voor gehoorbescherming ben je in Emmen altijd op de 
juiste plaats ‘Dat kan gaan om bijvoorbeeld bescherming 
tijdens werkzaamheden, maar ook om slaapoordopjes 
bijvoorbeeld. Heb jij een partner die snurkt dan kom je zelf 
vaak moeilijk in slaap. Kies je voor mijn slaapoordopjes, 
dan krijg je oordopjes op maat waaraan je zomaar tussen 
de vier en de vijf jaar veel plezier gaat beleven. Bovendien 
zitten ze gewoon prettig’, weet Oosterman. 

Altijd een oplossing op maat
Hoorcentrum De Hondsrug biedt altijd een oplossing op 
maat en heeft een zeer breed assortiment. Stap je bij 
Hoorcentrum De Hondsrug binnen, dan kun je altijd een 
gratis hoortest ondergaan en dit kan eventuele ook bij de 
klant thuis uitgevoerd worden. En zo kan Oosterman en 
zijn team iedereen helpen die op welke wijze dan ook te 
maken krijg met gehoorproblemen.   
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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