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Panman Dak- en Gevelservice:
de totale verduurzamer!
Verduurzamen is het toverwoord tegenwoordig en als je
het jezelf wat betreft verduurzamen nou echt gemakkelijk
wilt maken, dan kun je prima
een beroep doen op Panman
Dak- en Gevelservice. ‘Voordeel is dan dat we de verschillende werkzaamheden prima op
elkaar af kunnen stemmen en
hetzelfde geldt voor de planning’, zegt Roy Panman, van het
dynamische bedrijf in Nieuw
Buinen.
Drie verschillende divisies
Ondertussen is de dienstverlening van Panman zo breed
geworden, dat het nog lastig is
om precies aan te geven wat
nou precies de core-business
is. Om dat te ondervangen, gaat
Panman verder als de Panman
Groep. Onder deze overkoepelende naam worden drie
verschillende divisies gehangen:
Panman Dak- en Gevelservice,
Panman Isolatie en Panman
Aluminium en Kunststof Service.
‘Al die divisies hebben hun
eigen specialisten. Ik denk dat
we door zo te gaan werken de
werkzaamheden beter kunnen
stroomlijnen’, zegt Panman.

Op zoek naar specialisten
Aan ambities geen gebrek
binnen Panman,
Duurzaam verwarmen en koelen? zo blijkt. Mooi
voorbeeld is wel
LTA Energy! Zie pagina 17.
de verhuizing van

het bedrijf. ‘En zo maken we
steeds stapjes. Overigens zijn
we nadrukkelijk op zoek naar
specialisten die bij ons aan de
slag willen. Mensen die
interesse hebben, kunnen

solliciteren’, zegt Panman.
Kijk voor meer informatie over
Panman Dak- en Gevelservice
op pagina 13 en 25.

Verduurzamen? De Graaf waterontharders

Zie onze advertentie op pagina 7 van de bijlage Bouwen & Wonen!

12 ½ jaar
Lunchcafe
Mokka’s!
Zie onze
advertentie
op pagina 3.
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Lunchcafé Mokka’s na 12,5 jaar niet meer weg te
denken uit Stadskanaal
Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal bestaat 12,5 jaar. Dat maakt dat
de zeer sfeervolle zaak niet meer weg te denken is uit Stadskanaal.
Uiteraard staat eigenaar Moniek Laarman nadrukkelijk stil bij deze
mijlpaal. ‘We gaan verschillende acties organiseren, komen met
kortingsacties en bovendien zullen we wat dingen weg gaan geven’,
zegt Moniek, al 12,5 jaar hét vrolijke gezicht van het goedlopende
lunchcafé.
Workaholic
Mokka’s staat overigens voor de
afkorting van Moniek en Karin
(Heuving). ‘ Ik ben hier samen
met Karin begonnen’, vertelt
Moniek. ‘De afgelopen jaren zijn
echt voorbijgevlogen. Vanaf de
opening kunnen mensen hier
terecht voor frisdrank, thee, verse
sappen, gebak, hartige snacks,
soepen uit eigen keuken, verse
lunch salades, koude broodjes,
warme broodjes, hapjes en ijskoffie’s en ijscoupes. En daarmee
is nog slechts het topje van de
ijsberg genoemd. Mensen kunnen
hier gezellig komen lunchen, we
hebben daarnaast ook veel zakelijke klanten en kunnen catering
verzorgen’, vertelt Moniek, in alles
een echte workaholic. ‘Ik moet
overigens wel zeggen dat ik mijn
bedrijf zonder mijn top medewerkers niet zo kunnen runnen zoals
ik dat nu doe.’
Vast team van acht mensen
Moniek is een echte ondernemer.
Dat bleek wel tijdens de corona
periode. Toen begon ze bijvoor-

beeld een ontbijtservice en een
afhaalservice. ‘Op dergelijke
momenten moet je creatief zijn en
ondernemen. Ik heb in de corona
periode geprobeerd om mijn
klanten toch goed van dienst te
zijn. Niets doen is voor mij geen
optie. En zeker omdat we hier niet
echt ‘in de loop’ van het centrum
zitten, moet je een extra stap zetten om je klanten te behouden. En
na 12,5 jaar kan ik gerust zeggen dat ik een zeer grote, vaste
klantenkring heb weten op te
bouwen. Dat doe ik uiteraard niet
alleen, maar ondertussen met een
vast team van acht mensen’, zegt
Laarman tevreden.
‘Gewoon lekker op deze manier
doorgaan’
Moniek is niet iemand die graag
terugkijkt. Natuurlijk, ze is trots en
tevreden, maar ze kijkt toch liever
naar de toekomst. ‘Mijn ambities?
Dat is simpel; gewoon lekker op
deze manier doorgaan. Ik vind het
heerlijk zoals het nu gaat en ga
graag zo door. Ik heb nu twee kinderen en daardoor is het soms wel

even passen en meten. Desondanks probeer ik hier zoveel mogelijk te zijn en het mijn klanten
zo goed mogelijk naar de zin te
maken. Dat doen we hier door het
aanbieden van kwalitatief goede
producten. Verder maken we hier
altijd een praatje en kennen we
ondertussen onze klanten als
onze broekzak. Als mensen bellen
of binnen lopen, dan weten wij
vaak al wat we klaar moeten ma-

ken. Er zijn ook mensen die hier
echt komen om even een praatje
te maken’, weet Moniek.
Goed toeven
Moniek en haar team staan er bij
de klanten zeer goed op. Mokka’s
werd al eens gekozen tot de beste
broodjeszaak van de provincie
Groningen, onder meer met dank
aan de klanten die massaal op
haar stemden. Het zegt veel, zo

niet alles. Want bij Mokka’s is het
gewoon altijd goed toeven. Dat
was de afgelopen 12,5 jaar zo
en dat zal ook de komende jaren
zeker zo blijven. Daar twijfelt ondertussen niemand meer aan.
Mokka’s is gevestigd aan de Beneluxlaan 1 in Stadskanaal. Zie voor
meer informatie ook de website
www.mokkas.nl. (RegioMagazine/
Vincent Muskee)
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Veiligheidscentrum Noord en
CH Brandbeveiliging: alles voor veilig werken
Wie een bezoek brengt aan Veiligheidscentrum
Noord (VCN) en CH Brandbeveiliging voelt het
meteen; een warm bad. En hoe cliché ook; je
voelt je er in alle opzichten vooral heel erg
veilig en welkom. Hoewel Veiligheidscentrum
Noord en CH Brandbeveiliging zich in hetzelfde
gebouw bevinden, is sprake van twee verschillende bedrijven met aan de andere kant toch
tal van dwarsverbanden. Veiligheid is de rode
draad binnen beide ondernemingen. Chris Heutinck is eigenaar van CH Brandbeveiliging en
samen met Remmelt Jan Drent ook van Veiligheidscentrum Noord. Veel familieleden (vader,
moeder, zus en broer) van Chris zijn werkzaam
bij beide onderneming.
Dé opleider op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid
‘Wij van Veiligheidscentrum Noord zijn toch wel dé opleider op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid’,
trappen Nathalie en Remmelt Jan af.
‘Wij bieden VCA cursussen, cursussen voor de hoogwerker
en de heftruck en verzorgen onder meer ook BHV-cursussen zowel hier in Stadskanaal als op locatie. Daarbij zijn
we heel erg flexibel. Niet voor niets is een primair doel om
mensen en organisaties te ontzorgen, ze werk uit handen
te nemen. Daardoor kunnen wij altijd de juiste opleiding
bieden op de juiste locatie.’
Ontzorgen en snel schakelen
Bedrijven, scholen en andere (grote en bekende) organisaties doen inmiddels zaken met VCN. Knap, zeker als je weet
dat het bedrijf eigenlijk pas vanaf 2018 actief is. ‘Het is
inderdaad heel erg snel gegaan. Mensen weten ons steeds
beter te vinden, zeker omdat we ondertussen bekend staan
als een organisatie die kan ontzorgen en zeer snel kan
schakelen. Elke vrijdag hebben we hier een VCA-cursus
en de hut zit altijd vol. Niet voor niets hebben we net een
derde leslokaal gerealiseerd’, zeggen Remmelt Jan en
Nathalie tevreden. Een andere reden dat steeds meer partijen besluiten om met VCN in zee te gaan, is de menselijke
maat. ‘Zonder uitzondering vindt iedereen die hier werkt
het leuk om met mensen om te gaan. Bovendien kijken we
altijd welke docenten goed bij een bepaalde groep passen.
Daarnaast staan we voor maatwerk en kunnen we dus ook
cursussen en opleidingen op locatie aanbieden.’
Gezond bedrijf
Groei is voor VCN geen doel op zich. ‘We willen vooral
een gezond bedrijf zijn. Bovendien willen we een bedrijf
zijn waar mensen graag zaken mee doen. Natuurlijk zijn
er raakvlakken met de diensten die CH Brandbeveiliging
biedt. We zijn hier ook allemaal collega’s van elkaar en
kijken graag bij elkaar over de schutting. Veiligheid en
veilig werken is daarbij de gemene deler’ weten Drent en
Heutinck. CH Brandbeveiliging staat nadrukkelijk voor kennis en daadkracht en biedt de beste veiligheidsproducten,
keuringen en onderhoud en advies. Je kunt er terecht voor
de aanschaf van onder meer blusmiddelen, verbandmiddelen, noodverlichting, rookmelder en AED’s. Ook voor advies
doe je nooit tevergeefs een beroep op CH Brandbeveiliging.
Zowel VCN als CH Brandbeveiliging is gevestigd aan de
Steenhouwer 34 in Stadskanaal. VCN is bereikbaar via
0599 - 65 22 87, terwijl je CH Brandbeveiliging telefonisch
kunt bereiken via 0599 - 75 10 71. Zie ook de websites
veiligheidscentrumnoord.nl en chbrandbeveiliging.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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JS Cross & Biker Wear Store in Ter Apel:

Voor de beste en leukste cross kleding én stoere
biker wear!
Niemand gaat met lege handen naar huis
Voor veel motorliefhebbers is een bezoek
aan Sanders’ zaak een uitstapje. ‘Mensen
die hier komen, delen allemaal dezelfde
hobby. Bovendien krijg je hier wat je van
webshops niet krijgt. Hier kun je alle kleding gewoon nog passen en voelen. Zoals
het in mijn optiek ook hoort. En als het allemaal goed zit, dan neem je het mee naar
huis. En ondertussen durf ik best te zeggen
dat niemand die hier komt met lege handen
naar huis gaat.’
Al 25 jaar een bekend gezicht in de motorwereld
Zoals gezegd is Sanders geen onbekende
in de motorwereld. Integendeel zelfs. Zo
was ze onder meer werkzaam bij Motoport
en Mulders Motoren. ‘Ik ben al 25 jaar in de
motorwereld actief.

In Ter Apel kunnen crossers en liefhebbers van stoere biker wear sinds enige tijd hun
hart ophalen. Aan de Kloosterveenweg 55 is namelijk sinds kort JS Cross & Biker Wear
gevestigd, de ‘snoepwinkel’ van de trotse eigenaresse Janny Sanders. ‘Ik voel me nu al
thuis in Ter Apel’, lacht Janny, een bekend gezicht in de noordelijke motorwereld. Aan
het aanstekelijke enthousiasme van Sanders zal het in elk geval niet liggen. ‘Behalve
dat ik de beste en leukste crosskleding – ook voor kinderen- aanbied en je hier terecht
kunt voor echt heel stoere biker wear, is het hier altijd gezellig. Weet je, de motorwereld is toch echt één grote, gezellige familie’, zegt Sanders.
‘Prachtig om te zien’
Aanvankelijk had Sanders een winkel in
Marum, in Ter Apel met de crossbanen in
Emmen, Vledderveen en Veendam in de
buurt voelt ze zich nu al meer op haar gemak. ‘Het mooiste vind ik altijd als kinderen
die crossen hier binnenstappen’, vertelt ze.
‘Ik zie ze dan kijken en zie ze lonken naar
de prachtige, felgekleurde kleding. Ze zijn
dan echt even in hun eigen wereld en dat is

prachtig om te zien.’ Dat wil overigens niet
zeggen dat alleen kinderen de prachtige
en sfeervolle zaak in Ter Apel ondertussen weten te vinden. Want ook als je zoekt
naar stoere biker wear in de vorm van
jeans, lederen kleding, hoodies en sneakers
bijvoorbeeld, ben je bij JS Cross & Biker
Wear ook altijd op het juiste adres, zoals dit
bijvoorbeeld ook geldt voor helmen.

Bovendien zit verkopen in mijn bloed. Zonder onbescheiden te willen zijn, ik heb nog
nooit hoeven te solliciteren. Vanuit mijn
ervaring weet ik bovendien dat mensen
veranderen als ze op de motor stappen.
Zelf ben ik opgegroeid tussen de motoren.
Dat had ook te maken met mijn oudere
broer, met wie ik graag sleutelde aan eerst
brommers en later motoren. Ik weet dus
eigenlijk niet beter. Natuurlijk heb ik nog
steeds ambities. Voorlopig wil ik me echter
helemaal richten op mijn zaak hier in Ter
Apel. En dit avontuur zie ik met heel erg
veel vertrouwen tegemoet.’
JS Cross & Biker Wear Store is gevestigd
aan de Kloosterveenweg 55 in Ter Apel.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Informatiedag en
Wandelevenement te
Smeerling t.a.v. oktober
borstkankermaand

In de maand oktober staat het onderwerp borstkanker centraal. De oedeemtherapeuten
van PrengerHoekman organiseren om die reden een informatiedag waarbij meerdere
specialisten uitgenodigd zijn die kunnen uitleggen wat voor een rol zij op het gebied
van voorlichting/ advies en nazorg kunnen betekenen. Geïnteresseerden kunnen verschillende stands bezoeken, een demo bekijken van de Eve-scan (3d borstprothese), dit
alles onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers.
Onderstaande specialisten zijn die dag
aanwezig:
• Margreet Dik – compressie- en
mammacare specialist. Margreet weet
alles van compressietherapie,
therapeutisch elastische kousen en
borstprothesen. Daarnaast zal zij ook
de ‘Eve- 3d scanner voor
borstprotheses’ demonsteren.
• Claudia Nieuwenhuis- specialist op het
gebied van huidverzorging
• Sarina Samantha- heartpillows
• Marieke Siertsema- leefstijlcoach van
PrengerHoekman
• De oedeemtherapeuten van
PrengerHoekman
Verder is er ook nog de mogelijkheid om
door het prachtige natuurgebied in

Smeerling te wandelen, er kan gekozen
worden voor ‘Het Beleefpad’ (geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn) of voor
een langere wandelroute van 5 a 7 km.
Concreet:
• Datum: woensdag 26 oktober 2022
• Tijd: van 10:00 tot 14:00 uur
• Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling,
Smeerling 15, 9591 TX Onstwedde. Tel:
0599 - 31 26 11
Wij hopen op een gezellige en informatieve
dag.

10

4/5/11/12 november 2022 GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE Bestel gratis tickets via www.NAARONSTWEDDE.nl

4/5/11/12 november 2022 GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE Bestel gratis tickets via www.NAARONSTWEDDE.nl

11

12

4/5/11/12 november 2022 GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE Bestel gratis tickets via www.NAARONSTWEDDE.nl

4/5/11/12 november 2022 GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE Bestel gratis tickets via www.NAARONSTWEDDE.nl

13

Vervolg van de voorpagina

Panman Dak- en Gevelservice
‘Dé totale verduurzamer’

Panman Dak- en Gevelservice is volop in beweging. Zo werd onlangs een verhuizing
afgerond en wordt binnen de jonge onderneming elke dag opnieuw nagedacht hoe de
dienstverlening aan de klant nog verder te verbeteren. Eigenaar Roy Panman heeft daar
uitstekende ideeën over. Zo wordt de zeer uitgebreide dienstverlening die Panman
Dak- en Gevelservice straks ondergebracht in drie takken: dak en gevel, kozijnen, deuren en glas en isolatie. ‘We doen ondertussen zoveel, dat het wel eens moeilijk was om
nog te omschrijven wat nou precies onze core-business is. Door straks in drie divisies
te gaan werken, denken we beter zichtbaar te kunnen maken wat we allemaal voor jou
kunnen betekenen’, zegt Panman.
Zeer uitgebreide dienstverlening
Wat zeker een voordeel is van de zeer
uitgebreide dienstverlening van Panman,
is dat als je écht wilt verduurzamen, je er
alles onder één dak vindt. ‘Mensen hebben
vaak wel het idee om te verduurzamen.
Ze willen dan bijvoorbeeld dubbel glas en
een betere isolatie. Vervolgens merken ze
dat ze eerst weken moeten wachten tot
dubbel glas gezet kan worden en dat het
vervolgens nog weer langer duurt voor er
geïsoleerd kan worden. Kies je voor ons,
dan kunnen wij het totaalpakket bieden.
Je krijgt dan dus te maken met één adres
en dat werkt natuurlijk veel plezieriger.
Bovendien kunnen we bij een totale
verduurzaming de planning goed op de
werkzaamheden afstemmen’, weet Panman,
die daardoor best ‘de totale verduurzamer’
genoemd kan worden.
Breder eindproduct
‘Hier werken specialisten, en dat op tal
van verschillende vlakken’, gaat Panman

Drentse Poort 24 | 9521 JA Nieuw-Buinen
Telefoon: 0599 - 769 053 of: 085 - 877 00 13
info@dakengevelservice.nl

verder. ‘We zijn ondertussen veel meer
dan een vertrouwd adres voor reiniging,
spuitwerken, renovatie en dakpannen. Dat
heeft ook zeker met onze specialisten te
maken. Door hun kennis en expertise hebben we onze dienstverlening steeds verder
verbreed. Die ruimte wil ik de mensen die
hier werken ook geven. Hebben de mensen
binnen de organisatie goede ideeën, dan
kijken we daar altijd heel serieus naar met
als doel om een nog breder eindproduct te
kunnen bieden’, zegt Panman, allesbehalve
een prototype van een baas.

maken als totale verduurzamer en zeker
als specialist in duurzaam dakonderhoud’,
zegt Panman, die overigens laat weten dat
specialisten altijd welkom zijn om te solliciteren.

Totale verduurzamer
‘Ik ben niet iemand die per se bovenaan de
piramide wil staan. Zelf noem ik me ook wel
het manusje van alles. Dan weer ben ik aan
het calculeren, dan weer sta ik op het dak.
Ik doe het allemaal met ontzettend veel
plezier, zeker nu het gezien onze omvang
ook nog kan. Natuurlijk heb ik ambities
en wil ik vooruit met mijn bedrijf. Ik denk
dat we straks het onderscheid kunnen

Stip aan de horizon
Voor de drie verschillende takken waarop
Panman Dak- en Gevelservice straks
de focus wil leggen, zijn verschillende
specialisten in dienst. Mensen die weten
wat verduurzamen écht inhoudt. ‘Ik denk
dat mensen naar die specialisten op zoek
zijn en ik denk dat wij die specialisten
zijn.’ Ambities zijn Panman overigens niet
vreemd. Hij is niet iemand die alleen op de

www.dakengevelservice.nl
winkel wil passen. ‘Toch wil ik gestructureerd groeien. Ik denk dat we straks mooie
stappen kunnen maken. Een bedrijf met
tussen de veertien en achttien mensen
op de werkvloer is voor nu de stip aan de
horizon. En daar gaan we hier samen héél
hard aan werken.’
Panman Dak- en Gevelservice gaat straks
verder als Panman Groep met daarbij
dak- en gevelservice, Panman Isolatie en
Panman aluminium en kunststof service.
Het bedrijf is gevestigd aan de Drentse
Poort 24 in Nieuw Buinen en is telefonisch
bereikbaar via 0599 - 76 90 53. Zie ook de
website dakengevelservice.nl
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LTA Energy Sellingen: voor een duurzame
manier van verwarmen en koelen
SELLINGEN – Sinds anderhalf jaar kun je bij
LTA Energy terecht als je op zoek bent naar
een duurzame manier van verwarmen en
koelen van jouw woning of bedrijfspand.
‘Vanwege het feit dat we op den duur
toch van aardgas af moeten en zeker ook
vanwege de zeer hoge gasprijzen doen
steeds meer mensen een beroep op ons
bodemenergiesysteem’, vertelt eigenaar
Henk Groenewold.
LTA Energy bestaat nu anderhalf jaar en
nu al staat het bedrijf stevig op de kaart in
Noord Nederland. ‘Ja, we merken dat steeds
meer mensen en bedrijven vragen hebben
over hoe ze hun woning of bedrijfspand
op een meer duurzame en voordeligere
manier kunnen verwarmen. Kies je voor een
bodemenergiesysteem, dan kun je bovendien vrijwel gratis koelen. En dat is bepaald
geen overbodige luxe nu de zomers steeds
warmer worden.’ LTA Energy voldoet aan
alle regels en is volledig gecertificeerd. ‘We
kunnen je met een bodemenergiesysteem
volledig ontzorgen. Wij kunnen namelijk
het gehele proces voor onze rekening nemen, van A tot Z dus’, vertelt Groenewold.
‘Kies je voor ons, dan haal je warmte uit
eigen bodem.’

Kies je voor de producten en diensten van
LTA Energy, dan kies je voor warmte uit
eigen bodem. Zeker nu het besef komt dat
we uiteindelijk allemaal van het aardgas

af moeten en vanwege gasprijzen die werkelijk de pan uitrijzen is het voor iedereen
verstandig om uit te kijken naar een duurzame manier van verwarmen en koelen.
Precies dan kan LTA Energy je helpen. Het
bedrijf van Henk Groenewold en Frank
Westerman, nu anderhalf jaar actief, is er
voor zowel de zakelijke als de particuliere
markt en werkt met bodemenergiesystemen.
Efficiënte, duurzame en voordelige manier van verwarmen en koelen
LTA Energy biedt bodemenergiesystemen
die op een zeer efficiënte, duurzame en
voordelige manier nu en in de toekomst
woningen en bedrijfspanden kunnen
verwarmen en koelen. ‘Warmte uit de aarde
kan zeer efficiënt gebruikt worden om de
woning te verwarmen. Daarvoor gebruiken we een (zeer stille) warmtepomp, die
gekoppeld wordt aan een gesloten bodemenergiesysteem. Hiervoor boren we in
sommige gevallen tot wel 300 meter diep.
Met ons systeem is het bovendien mogelijk
om de woning in de warme zomermaanden

zo goed als gratis te koelen. Je moet het zo
zien; de grond functioneert als een soort
van oplaadbare batterij. Tijdens het koelen
wordt er warmte in de bodem opgeslagen.
Deze wordt op een later moment hergebruikt. Er is dus sprake van een tweeledige
oplossing voor warmen en koelen en daar
kun je heel het jaar van profiteren’, zegt
Groenewold, die een beroep kan doen
op een eigen team van boormeesters en
installatiemonteurs en de aanleg hiermee
geheel verzorgd.
‘De vraagt neemt echt toe’
Zeker huizen die over vloerverwarming
beschikken zijn zeer geschikt voor het
bodemenergiesysteem van LTA Energy. ‘We
merken echt dat de vraag toeneemt. Dit
geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Veel mensen hebben vragen over wat
ze moeten doen in de wetenschap dat ze
van aardgas af moeten en de gasprijzen
zo hoog zijn. Als blijkt dat een woning of
bedrijfspand geschikt is voor ons systeem,
dan kunnen we snel zaken doen. Zeker na
de zomervakantie krijgen we steeds meer
vraag van bedrijven. Dat is ook best logisch,
want hoewel er sprake is van een behoorlijke investering, hebben bedrijven die
investering er al binnen een paar jaar weer
uit’, weet Groenewold, die trots is dat zijn
onderneming aan alle eisen voldoet en beschikt over alle noodzakelijke certificaten.
Het systeem heeft een zeer lange levensduur
Kies je voor het bodemenergiesysteem
van LTA Energy, dan kies je dus voor een
systeem voor het duurzaam verwarmen en
koelen van jouw woning of bedrijfspand.
‘We maken gebruik van een zeer efficiënte techniek met jarenlang bewezen
effectiviteit. Je kiest bovendien voor een
onafhankelijk energiesysteem in eigen
bodem. Helemaal als je zelf al zonnestroom
opwekt, zit je goed. Verder kies je voor
zekerheid, niet in de laatste plaats vanwege
de verplichte certificering waaraan we
moeten voldoen. Verder is het –zeker nu
de zomers steeds warmer lijken te wordenprettig dat je met ons systeem jouw woning
vrijwel gratis kunt koelen. En ook over de
levensduur van het systeem hoef je je geen
zorgen te maken’, weet Groenewold.
LTA Energy is gevestigd aan de Zevenmeersveenweg 9 in Sellingen. Het bedrijf is
telefonisch bereikbaar via 0599 - 26 10 01.
Zie ook de website www.ltaenergy.nl.
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Zeno Roos exposeert bij De Ieme
Natuurvoeding in Borger
abstract karakter: de kijker kan
zijn verbeelding op gang laten
brengen en wegdromen in zijn
eigen verhaal.

Vanaf de eerste week van oktober
exposeert 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 eenvoudige 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.

Kom gerust naar de winkel om
zijn werken te bewonderen.
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De basis van zijn werk bestaat uit het
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Alles weten
over glasvezel?
Volg de online
informatieMeld je
aan via de
avond!
website
De nieuwste generatie glasvezelinternet
In Stadskanaal willen we glasvezelinternet aanleggen, zodat ook jij straks de beschikking hebt over supersnel internet en
haarscherpe televisie. Maar we kunnen pas glasvezel aanleggen als 20% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór 7 december 2022. Wij vertellen je graag alles over onze campagne, het aanbod
en de aanleg van glasvezel tijdens de online informatieavond.
De online informatieavond vindt plaats op dinsdag 18 oktober om 19.30 uur en volg je eenvoudig via je computer, tablet of
telefoon. Meer informatie hierover en aanmelden voor de online informatieavond kan via deltanetwerk.nl.

deltanetwerk.nl
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Autoschade Eisinga verhuist naar de Nulweg
in Ter Apel
Door Miranda Wolters
“Soms komen er ineens mooie kansen op
je pad en de mogelijkheid om ons bedrijf
aan de Nulweg in Ter Apel voort te zetten
is daar één van”, vertelt Bert Eisinga over
de verhuizing van Emmer-Compascuum
naar Ter Apel.
De afgelopen jaren was Autoschade Eisinga
te vinden aan het Hoofdkanaal in EmmerCompascuum. “Ons oude pand beviel in
principe prima”, aldus Bert, “maar toen we
de mogelijkheid kregen om het pand van
Wolbers Schadeherstel in Ter Apel over te
nemen hoefden we daar niet lang over na
te denken. Allereerst is het pand en dus
ook de werkplaats een stuk groter en die
ruimte wilden Bob en ik graag.” Zoon Bob is
sinds mei dit jaar medevennoot geworden
en na deze mooie ontwikkeling binnen het
bedrijf is de verhuizing volgens Bert een
mooie volgende stap naar de toekomst.
Autoschade Eisinga verricht herstelwerkzaamheden aan alle merken auto’s en lichte
bedrijfswagens. Bert heeft al meer dan 40
jaar ervaring in de schadeherstel en samen
met Bob heeft hij inmiddels een behoorlijke klantenkring opgebouwd. “Allemaal
dankzij het feit dat we ons werk gewoon
goed en netjes doen en ook nog eens tegen
een goede prijs en mét garantie. Hierdoor
komen klanten bij ons terug en vertellen
ze hun goede ervaring met ons ook door
aan familie en kennissen en die mond tot
mond reclame is nu eenmaal de beste
reclame”, legt Bert uit. Autoschade Eisinga
handelt ook de administratie voor je af en
denkt met je mee over de beste oplossing

voor wat betreft je eigen risico. Juist omdat
schade aan je auto al vervelend genoeg
is en dan is het fijn als iemand anders die
rompslomp voor zijn rekening neemt. Daarnaast Wordt je auto gerepareerd en ben je
toch een auto of vervoer nodig? Dan staat
er eventueel een leenauto voor je klaar en
kun je als je dat wilt ook gebruik maken van
de haal- en brengservice die men biedt.

Bert: “De afgelopen weken waren hectisch
en druk, de verhuizing was best een klus
maar we zijn blij dan nu eindelijk helemaal
‘in bedrijf’ te zijn hier aan de Nulweg. De
afstand tussen Ter Apel en Emmer-Compascuum is niet zo heel erg groot dus we
verwachten dat iedereen die ons nodig is
ons nog steeds zal weten te vinden, we

kijken uit naar de toekomst en zijn er ook
echt klaar voor!”
Autoschade Eisinga
Nulweg 23
Ter Apel
www.autoschadeeisinga.nl  
info@autoschadeeisinga.nl
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Herfst- wandel en
freubel middag op
15 oktober
-Gezond, creatief en gezelligWe starten met een wandeling door het
Metbroekbos (3 km). Tijdens de wandeling ga je op zoek naar mooie kleurrijke
herfstbladeren. Terug bij Gasterij Natuurlijk Smeerling freubel je onder het genot
van kopje thee of koffie en huisgemaakt
lekkers een prachtige herfstslinger.
Wil je meedoen? Je kunt je aanmelden via
Gasterij Natuurlijk Smeerling tel: 0599312611 of mail: info@gasterij-natuurlijksmeerling.nl
We starten om 13.30 uur, de kosten zijn
€ 7,50 per persoon.

Adverteren in
RegioMagazine?
Bel dan even met
John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09

4/5/11/12 november 2022 GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN IN ONSTWEDDE Bestel gratis tickets via www.NAARONSTWEDDE.nl

27

BOUWEN & WONEN | OKTOBER 2022

2

3

BOUWEN & WONEN | OKTOBER 2022

Klussenbedrijf Niemeijer
‘Het ondernemerschap bevalt mij prima’

Gert-Jan Niemeijer besloot het in juli 2020 over een ander boeg te gooien.
Hij besloot om voor zichzelf te beginnen en richtte Klussenbedrijf Niemeijer
op. Van die stap heeft Gert-Jan nog geen seconde spijt gehad. ‘Het is eigenlijk
vanaf het eerste moment druk geweest’, zegt Gert-Jan. ‘Ook het ondernemerschap bevalt me echt prima. Ik heb nu zelf het contact met de klant, doe de
aansturing en regel de planning. En dat bevalt mij tot nu toe ontzettend goed.’
‘Gewoon goed werk leveren’
Je kunt bij Klussenbedrijf Niemeijer
voor heel veel klussen aankloppen.
‘Wat ons met name onderscheidt, is
dat we altijd netjes werken, we de
klant altijd uitleg geven over wat we
doen en gewoon goed werk leveren.
Deze aanpak werpt zijn vruchten af en
zeker door mond-tot-mond-reclame
hebben we het vanaf het begin erg
druk gehad’, zegt Niemeijer. Klussenbedrijf Niemeijer kan je een breed
dienstenpakket aanbieden. Zo is het
ondertussen toch wel hét adres voor
verbouwingen binnenshuis en het
realiseren van kleine aanbouwen.
Daarnaast geldt Klussenbedrijf Niemeijer ook nog steeds als specialist op
het gebied van dakwerken, opnieuw in
de breedste zin van het woord. ‘Ik kom
uit die branche en vanuit mijn netwerk
krijgen we nog veel opdrachten binnen. In de toekomst zou ik me met mijn
bedrijf toch graag meer willen focussen op de verbouwingen binnenshuis,
het realiseren van een aanbouw en
timmerwerken. Dat neemt echter niet
weg dat we ook op het dak nog steeds
prima uit de voeten kunnen.’
Verder doorgroeien
Klussenbedrijf Niemeijer heeft zeker
de ambitie om nog verder door te
groeien. ‘Nu al werken we standaard

met drie mensen. Mijn droom is om
door te groeien naar zeven of acht
mensen. Dan krijg ik namelijk de gelegenheid om me nog meer te focussen
op het maken van offertes en klantencontact. Doorgroeien is zeker een
optie. Ik heb zelfs een tijd een offertestop in moeten voeren, maar neem
ondertussen weer klussen aan. Wat me
verder kan helpen is goed personeel.
Net als voor andere ondernemers geldt
echter dat het vinden van goed personeel nog niet zo eenvoudig is’, beseft
Niemeijer.
‘Ik ga voor stabiele groei’
Zeker ook omdat de grotere bedrijven eigenlijk alleen de grote klussen
aannemen, is er nog veel terrein te
winnen voor Klussenbedrijf Niemeijer.
‘Toch besef ik me dat ik ook niet te
snel moet willen. We moeten niet met
teveel dingen tegelijk bezig zijn. Ik ga
voor stabiele groei en zie de toekomst
van mijn bedrijf dan ook met zeer veel
vertrouwen tegemoet.’
Klussenbedrijf Niemeijer is gevestigd
aan de Burgemeester van Sevenhovenstraat 20 in Stadskanaal. Je kunt het
bedrijf telefonisch bereiken via
06 - 27 82 32 23. Zie ook de website
www.klussenbedrijfniemeijer.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal
‘Wij gaan écht voor duurzaam’
‘We hebben het hier heel erg druk’. Aan het woord is Marc Wallinga
van LedsBetter Green Solutions in Stadskanaal. Het feit dat zijn
bedrijf het zo druk heeft, heeft zeker te maken met het onderwerp
verduurzaming, maar ook met het feit dat je met behulp van deze
onderneming écht kunt verduurzamen. ‘Wij zijn hier niet zo van de
tussenoplossingen. Wij gaan voor échte verduurzaming en zijn een
bedrijf dat wil innoveren. Bovendien staat veiligheid bij ons zeer
hoog in het vaandel’, zegt Wallinga enthousiast.
Echte specialist
Wie een gesprek aangaat met
Wallinga, merkt meteen dat je
met een specialist te maken hebt.
Zonnesystemen, ledverlichting,
warmtepompen en alle andere
groene alternatieven hebben voor
Wallinga (en zijn team) al lang
geen geheimen meer. LedsBetter
Green Solutions is ook het adres
voor advies op maat en voor
onderhoud. Ook staat het voor het
leveren van professionele ledverlichting, ook bij bijvoorbeeld
sportclubs. Meest recente voorbeeld is wel de ledverlichting die
ondertussen al enige tijd brandt
bij SC Stadskanaal. ‘Met deze verlichting kunnen sportclubs zomaar
tussen de 60 en de 90 procent
energie besparen’, zegt Wallinga.
Het gehele plaatje
De dienstverlening van LedsBetter gaat ver. ‘Als wij zonnepanelen
aanleggen, dan kijken we naar het
gehele plaatje. Wat zijn de gevolgen voor het netwerk? Het is
aan ons om voor harmonie in het

netwerk te zorgen. Door voor ons
te kiezen, kies je voor veiligheid.
Wij willen niet dat mensen na de
aanleg van zonnepanelen problemen met de stroomvoorziening
krijgen of erger nog met brand te
maken krijgen.’
Serieus bedrijf
Wallinga noemt LedsBetter Green
Solutions een serieus bedrijf. ‘Dat
kun je heel breed zien. Wij nemen
ons vak serieus, zoals dat zeker
ook geldt voor de veiligheid van
onszelf en de klant. Als we met
stroom aan de slag gaan, dan werken we geconcentreerd en laten
we ons gewoon niet afleiden. Wij
willen dat alles perfect in orde
komt en lossen problemen altijd
op. En dat op keurig nette wijze’,
weet Wallinga.
Innoveren
Heel veel ondernemers gebruiken
het woord innovatie, vaak zelfs
te pas en te onpas. LedsBetter
Green Solutions neemt innoveren
echter wel heel serieus en voegt

ook daadwerkelijk de daad bij
het woord. Zo wordt momenteel
getest met een eigen energiecentrale, dit in nauwe samenwerking
met andere partijen en ook TU
Delft. De energiecentrale moet
gaan werken op waterstofgas. ‘We
zitten nu in een testfase. In het
klein werkt het prima in elk geval.
Met dergelijke innovaties kunnen
we het écht over duurzaamheid
hebben’, zegt Wallinga trots. Voor
rijtjeswoningen bijvoorbeeld
of een woonblok moet met dit
unieke systeem een eigen ener-

giecentrale mogelijk zijn. ‘En als
we dit getest hebben, gaan we
verder met elektriciteit’, belooft
Wallinga alvast.
Oplossend vermogen
LedsBetter wordt geprezen om
het oplossend vermogen en de
expertise. Gezien de drukte zijn
mensen die graag bij het hechte
team van het bedrijf willen horen
meer dan welkom. ‘Ik wil nadrukkelijk ons team noemen. Iedereen
weet wat er binnen het bedrijf
speelt en iedereen heeft een ei-

gen specialisme. We zijn een team
dat echt samen de schouders
onder elke uitdaging zet. En als ik
zelf op de wekvloer sta, dan ben
ik gewoon één van hen. Gewoon
Marc dus’
LedsBetter Green Solutions is
gevestigd aan Spant 1 in Stadskanaal. Het bedrijf van
Marc Wallinga is telefonisch te
bereiken via 0599 - 85 05 56.
Voor meer informatie kun je ook
www.ledsbetter.com raadplegen.
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De Graaf Waterontharders:
Hét adres voor wie wil verduurzamen

Steeds meer mensen ontdekken dat je met behulp van een waterontharder kunt verduurzamen. Dat geldt zeker als je kiest voor de
diensten van De Graaf Waterontharders en speciaal voor de waterontharders van Waterluxe. Wouter en zijn team kunnen je echt alles
vertellen over de voordelen van het gebruik van een waterontharder.
Ze hebben verschillende waterontharders op voorraad en ze beschikken ook nog eens over een eigen montageteam voor het plaatsen en
onderhouden van de waterontharders. Wie wil verduurzamen, die
doet er dus zeer verstandig aan om te kiezen voor de producten en
diensten De Graaf Waterontharders.
Duurzame oplossing tegen hard
water
De waterontharder heeft voor
Wouter en zijn team al lang geen
geheimen meer. Behalve dat je
door het gebruik van een waterontharder van Waterluxe nooit
meer kalkaanslag in de keuken en
badkamer krijgt en dat jouw apparaten veel langer meegaan, hoef
je ook veel minder vaak schoon te
maken. ‘Boven alles echter, is een
waterontharder een duurzame
oplossing tegen hard water’, weet
Wouter, die verder vertelt dat ook
het energieverbruik door het laten

plaatsen van een waterontharder
aanzienlijk terugloopt. En dat zal
zeker in deze tijd iedereen als
muziek in de oren klinken.
Waterontharders van Waterluxe
Zaken doen met De Graaf Waterontharders is bijzonder prettig.
Behalve de ervaring en de kennis
waarover het team beschikt, zijn
het stuk voor stuk specialisten.
‘Bovendien bieden we waterontharders van Waterluxe. Dit zijn
gewoon een van de betere waterontharders. Wij kunnen iedereen
bedienen. Onlangs hebben we

een aantal waterontharders
geplaatst bij voetbalvereniging
SJS te Stadskanaal. Ook zij wilden
graag verduurzamen en kwamen
zo bij ons terecht. Voordeel van
zaken met ons doen is behalve
het feit dat je bij ons kiest voor
kwaliteit, we de verschillende
waterontharders hier ook gewoon
op voorraad hebben. We kunnen
dus snel handelen’, vertelt Wouter
enthousiast.
Plaatsen en onderhoud
De Graaf Waterontharders heeft
het meer dan goed voor elkaar.
‘Kies je voor onze waterontharders, dan ben je altijd verzekerd
van onthard en dus zacht water.
Onze apparaten hebben een
volumeregeling. Zo ben je altijd
zelf de baas over het toestel,
zeker als het gaat om het moment dat er met zout gespoeld en
gereinigd moet worden. Je kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen om
dit ’s nachts te doen. Zo weet je

altijd zeker dat je overdag altijd
over zacht water beschikt en dat
het spoelen bijvoorbeeld niet ten
koste gaat van de waterdruk als je
gaat douchen.’ Geen moeite is het
team van De Graaf Waterontharders teveel. ‘Ons team is opgeleid
om de ontharder van Waterluxe
te plaatsen. Bovendien plegen wij
ook onderhoud. Koop je bij ons
een waterontharder, dan krijg je
standaard vijf jaar garantie. Laat
je de waterontharder bovendien
om de twee jaar door ons onderhouden, dan verlengen we de
garantieperiode met nog eens vijf
jaar.’

kasten’ waren. Om die reden heeft
het apparaat voor mij en voor
ons team geen geheimen meer.
Waar ik over tien jaar met mijn
bedrijf sta? Dan wil ik in elk geval
nog gewoon actief zijn. Ik ben
iemand die kiest voor stabiliteit,
maar ik wil in de toekomst graag
nog groeien met mijn bedrijf. Wij
verkopen hier een van de betere
waterontharders, we hebben een
zeer hecht team en zitten hier op
een A-locatie.’

Stabiliteit
Wie het grote en keurige magazijn binnenloopt, ziet in één
oogopslag dat De Graaf Waterontharders de zaken meer dan
goed voor elkaar heeft. ‘Zelf ben
ik min of meer opgegroeid met
de waterontharder. Ik heb ze nog
meegemaakt toen het nog ‘koel-

Het bedrijf is telefonisch te
bereiken via 0599 - 72 41 50 en
info@ikwilgeenkalkmeer.nl.

De Graaf Waterontharders is
gevestigd aan de Loodzetter 5 in
Stadskanaal.

Zie ook de website
ikwilgeenkalkmeer.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Boomverzorging Noord Nederland:

Hét adres voor bomen verwijderen en de beste
leverancier van brandhout
Een boom kan prachtig zijn, een boom kan echter ook
een last zijn of worden. Mocht dit het geval zijn, dan is
het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen
en advies in te winnen bij Boomverzorging Noord Nederland in Onstwedde. Het is ondertussen hét adres als het
gaat om het verwijderen van bomen, het verwijderen
van boomstronken en het verwijderen van takken. Ook
is het dé leverancier van goedkoop en kwalitatief uitstekend brandhout. Behalve voor het laten uitvoeren van
de genoemde werkzaamheden, kun je ook voor het beste
advies altijd aankloppen bij de specialist in Onstwedde.
Altijd een zeer scherpe offerte
Zoals gezegd kan een boom voor de nodige overlast
zorgen. Een boom kan jouw uitzicht beperken en de zon
tegenhouden. Ook kan een boom in bepaalde gevallen
voor onveilige situaties zorgen. Boomverzorging Noord
Nederland kan je in dergelijke gevallen meer dan goed van
dienst zijn. Afhankelijk van de situatie kan de boom dan
gekapt worden. Mocht daar geen ruimte voor zijn, dan kunnen de specialisten van Boomverzorging Noord Nederland
een boom ook deel voor deel naar beneden halen. Boomverzorging Noord Nederland is er voor zowel de zakelijke
als de particuliere markt. In alle gevallen zal altijd eerst een
specialist bij jou langs komen om de situatie te beoordelen. Vervolgens krijg je altijd een scherpe offerte op maat
aangeboden en kun je snel zaken doen met Boomverzorging Noord Nederland.
Ook voor het verwijderen van boomstronken
Uiteraard kun je ook voor het laten verwijderen van boomstronken terecht bij Boomverzorging Noord Nederland.
Specialisten frezen dan de stronk weg en dat tot wel dertig
centimeter in de grond. Ook voor het verwijderen van takken doe je nooit tevergeefs een beroep op de specialisten
van Boomverzorging Noord Nederland. Desgewenst kun-

nen de verwijderde takken meteen versnipperd worden
en eventueel afgevoerd worden. Het is maar net wat je
wilt, want de klant staat altijd centraal bij Boomverzorging
Noord Nederland.
Het adres voor kwalitatief en betaalbaar brandhout
Ondertussen staat het bedrijf in Onstwedde ook al bekend
als dé leverancier van kwalitatief uitstekend brandhout.
Dit hout wordt standaard tegen een lage prijs aangeboden.
Koop je brandhout bij Boomverzorging Noord Nederland,

dan worden altijd gratis aanmaakhoutjes meegeleverd.
Op die manier zal het hout altijd gemakkelijker branden.
En zo kan Boomverzorging Noord Nederland een zeer
breed dienstenpakket aanbieden en vooral altijd maatwerk
leveren.
Boomverzorging Noord Nederland is gevestigd aan de
Duinweg 1A in Onstwedde. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via 06 - 14 10 32 79. Zie voor nog meer informatie de website boomverzorging-noordnederland.nl
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Nieuw: HW Bouw Onstwedde

‘Ik ben allround en hét adres voor kozijnen plaatsen, tegels
zetten, dakramen plaatsen en metselen’
Wie bijvoorbeeld kozijnen wil laten plaatsen of een klus in huis heeft en de woning
wil laten verbouwen, kan sinds augustus
van dit jaar rekenen op de diensten van HW
Bouw Onstwedde. Het nog jonge bedrijf
kende een prima start en ondernemer
Henri Wubs is dan ook tevreden. ‘Ik heb het
mooi druk, eigenlijk vanaf het begin’, zo
laat hij weten. Een prettige constatering,
zeker omdat HW Bouw Onstwedde nog
amper reclame maakte. Tot nu toe kreeg
hij zijn klussen vooral via mond-tot-mond
reclame, en dat zegt dus zeker iets over de
kwaliteit die Henri levert.
Agenda al mooi gevuld
Wubs vond het na negen jaar timmerman
te zijn geweest voor een werkgever tijd
voor iets anders. ‘Ik voelde dat zo en ik heb
vervolgens goed gekeken naar wat ik nu
wilde gaan doen. Al snel nam ik vervolgens
het besluit om voor mezelf te beginnen.
Natuurlijk is dat best een stap, maar ik
heb er nog geen moment spijt van gehad’,
vertelt Henri, die dus zeker niet mag klagen
over de opdrachten die hij krijgt. ‘Mijn
agenda staat al mooi vol, al kan er dit jaar
nog wel wat bij. Mensen kunnen me dus
altijd bellen.’
Allround timmerman
Wubs noemt zichzelf een allround timmerman, iemand die verbouwingen in de
woning op perfecte wijze uit kan voeren.
‘Waar ik over vijf jaar wil staan? Daar kan

ik nu nog geen antwoord op geven. Ik
wil eerst een goede naam opbouwen en
klanten tevreden stellen. Dat is voor mij
nu het belangrijkste. Nee, ik heb niet een
bepaald werkgebied. Dat regelt zich vanzelf
allemaal vanzelf’, zegt Wubs.
Ondernemerschap bevalt goed
Het ondernemerschap bevalt hem goed.
‘Dat is zeker het geval. Ik ben nu verant-

woordelijk voor de eigen planning en
de agenda. Natuurlijk draag ik nu extra
verantwoordelijkheid en is het zeker nu
een kwestie van uren maken. Niet zelden
ben ik ook ‘s avonds aan de slag. Het hoort
er gewoon allemaal bij’, weet Wubs, die
zeker ook zijn vrouw Henriette even wil
noemen. ‘Henriette staat helemaal achter
mijn keuze om voor mezelf te beginnen.
Bovendien verricht zij wat administratieve

taken. En daar ben ik ontzettend blij mee.
Ik kom overigens toch al uit een ondernemersfamilie, want mijn ouders hebben een
kledingzaak’, vertelt Wubs.
HW Bouw Onstwedde is gevestigd aan de
Sluisweg 3 in Onstwedde. Je kunt Henri bereiken via 06-11 51 52 34. Check zeker ook
de website: www.hwbouw-onstwedde.nl
(RegioMagazine/ Vincent Muskee)
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer
verstandig om zaken te gaan doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt
namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van vloerverwarming, en dat in
elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming
mag ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit
Vlagtwedde namelijk, dan kun je behoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk
voor duurzaamheid.
Drie montageteams in Groningen, Friesland en Drenthe
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met
alleen de beste producten en kunnen de
drie montageteams ondertussen beslist
als specialisten omschreven worden. Deze
specialisten, actief in Groningen, Friesland
en Drenthe, kunnen vloerverwarming aanleggen op cement en betonvloeren, maar
kunnen ook vloerverwarming aanleggen op
een houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink wat
concurrentie op de markt. Er zijn echter een
groot aantal redenen waarom je juist voor

ons zou moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing.
‘Kies je voor ECOtherm, dan kies je voor
een optimale warmteverdeling en maak je
gebruik van energiezuinige lage-temperatuurverwarming. Onze werkwijze is geschikt
voor zowel cementen, betonnen en houten
vloeren en als wij de vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming direct onder
de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd al
meteen een stuk korter waardoor het sneller warmer wordt dan wanneer je vloerverwarming op reguliere wijze aan laat leggen’,
zegt Eelsing.

Gecertificeerd en op zoek naar goed
personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor kwaliteit. ‘De storingskans is
minimaal en het verwarmingswater zal
uitstekend doorstromen. Kies je voor onze
diensten, dan krijg je bovendien te maken
met een vaste prijs. Je krijgt dus achteraf
niet te maken met meerwerk kosten’, zegt
Eelsing, die overigens op zoek is naar
nieuwe medewerkers.
‘Ik wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik
zoek dus mensen die bij ons willen werken.
Ik ben daarbij niet op zoek naar handjes,
maar naar goede handjes’, zegt Eelsing,
die met zijn onderneming zowel DIN als
ISO-gecertificeerd is. Ook daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk
van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat
we zelfvoorzienend aan de slag gaan. We
gebruiken dus geen stroom van de mensen
thuis. Onze grote auto’s beschikken over
een eigen aggregaat en leuk om te melden
is verder dat we onze machines helemaal
zelf ontwikkeld hebben. Zelfs met onze
auto’s onderscheiden we ons dus nadrukkelijk van de andere bedrijven, die het
doorgaans doen met een caddy, een duwfrees en een stofzuiger. Dat is bij ons wel
anders’, zegt Eelsing, die verder laat weten
dat er standaard tien jaar garantie geldt op
de aanleg van vloerverwarming.
ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd
aan de Prins Bernhardlaan 28 in
Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch
bereikbaar via 050 - 234 00 44. Zie ook de
website www.ecothermvloerverwarming.nl
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WiltsVeilig in Vlagtwedde

‘Eigenlijk bestaan er geen grenzen meer’
Bedrijven en zeker ook particulieren die waarde hechten
aan veiligheid doen er zeer verstandig aan om zaken te
gaan doen met WiltsVeilig. Zij kunnen je altijd de nieuwste en uiteraard zeer betrouwbare producten op het
gebied van veiligheid bieden. ‘Daarbij kunnen we echt
maatwerk bieden’, vertelt eigenaar Boy Wilts.
Elke situatie is uniek
Mensen die zich onveilig voelen of gewoon meer veiligheid wensen, kunnen hun problemen en ideeën op tafel
leggen bij WiltsVeilig. ‘Samen met de klant kunnen we
dan kijken wat de mogelijkheden precies zijn. We bieden
vrijwel nooit standaard pakketten aan. Dit om het simpele
feit dat elke situatie uniek en dus anders is. Ik durf wel
te zeggen dat op het gebied van veiligheid er amper nog
grenzen zijn.’
Voorbeeld
Voorbeeld? Je hebt een bedrijf dat nogal eens wat pakketen bezorgd krijgt, maar je bent er zelf niet altijd. ‘Dan
is het maar afwachten hoe het pakket er aan toe is als
je ’s avonds thuis komt. Ik heb een systeem beschikbaar
waarbij bij je van afstand contact kunt hebben met de
bezorger. Je loodst die naar bijvoorbeeld een schuur en
vertelt hem waar de pakketjes geplaatst kunnen worden.
Vervolgens kun je zelf zien of de pakketjes goed geplaatst
zijn en check je meteen ook wat er zich rondom het bedrijf afspeelt. Het is maar een voorbeeld en steeds meer
bedrijven met drukte op het erf kiezen voor een dergelijk
systeem’, vertelt Wilts.

klanten. Natuurlijk zijn wij een volledig gecertificeerd bedrijf en voldoen we aan alle eisen die aan deze bedrijven
gesteld worden’, vertelt Wilts, die het bedrijf samen met
zijn vrouw en drie werknemers runt.

Altijd op de hoogte
Je kunt bij WiltsVeilig terecht voor onder meer camerasystemen, inbraaksystemen, brandmeldsystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. En dat in verschillende
prijsklassen. ‘We zijn als bedrijf altijd op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. Als er iets nieuws op de markt
komt, dan bestellen we dat direct en testen we het zelf. Pas
als iets naar onze zin is, dan verkopen we het ook aan onze

Stabiele toekomst
‘Ons werkgebied is in principe Groningen en Drenthe, met
af en toe een uitschieter richting Flevoland en zelfs België.
Om aan alle eisen te blijven voldoen, zitten we regelmatig nog in de schoolbanken. Ik vind dat zelf ook heel erg
belangrijk overigens.’ Wilts was aanvankelijk werkzaam bij
Blokker. Met een eigen beveiligingsbedrijf is toch wel een
droom in vervulling gegaan. Het is voor mij de perfecte

stap geweest. Ambities? Natuurlijk heb ik die. Zo zou ik
graag een keer een bedrijfspand betrekken hier in Vlagtwedde. Dat zou perfect zijn, ook omdat we dan een eigen
onderkomen hebben om onze BHV-cursussen te kunnen
geven. Verder zou ik het personeelsbestand in de toekomst
nog graag eens uitbreiden met twee extra mensen. Aan de
andere kant wil ik ook niet te snel. Ik wil de mensen die
hier werken namelijk graag een stabiele toekomst bieden’,
besluit Wits.
WiltsVeilig is gevestigd aan de Barlagerachterweg 3 in
Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch te bereiken via
0599-213901. Zie ook de website www.wiltsveilig.nl
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Traprenovatie Zuidlaren maakt van elke trap een
blikvanger
De tijd dat de trap als noodzakelijk kwaad beschouwd
werd, ligt mijlenver achter ons. Steeds meer mensen ontdekken dat van elke trap een kunstwerk te maken is. Dat
ontdek je zeker als je zaken gaat doen met Traprenovatie
Zuidlaren. Dat wat jij in jouw hoofd hebt, kan Traprenovatie Zuidlaren realiseren. Je bent er aan het best denkbare
adres voor het bekleden van een bestaande trap met
overzettreden. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt
van treden met een CPL toplaag. Wie een bezoek aan de
showroom in Zuidlaren brengt, ontdekt de mogelijkheden
en maakt kennis met een zeer professionele en ervaren
onderneming.
Pure kwaliteit
Kies je voor de diensten van Traprenovatie Zuidlaren, dan
krijg je niet alleen een zeer fraaie trap. Je krijgt namelijk
ook een zo goed als onderhoudsvrije trap die eenvoudig
schoon te maken is. In de overzettreden zit standaard
antislip en kies je voor een trap van Traprenovatie Zuidlaren, dan kun je standaard rekenen op twaalf jaar garantie. ‘Daarmee bewijzen we dat je bij ons kiest voor pure
kwaliteit’, zegt eigenaar Derrick Runhart. Die kwaliteit zit in
de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden en in
het eigen montageteam waarover Traprenovatie Zuidlaren
beschikt.
Perfect afgewerkte trap
Traprenovatie Zuidlaren levert je altijd een perfect afgewerkte trap. Behalve de treden worden ook de stootbanden en de onderlijsten niet vergeten, iets dat ook geldt
voor de ‘wangen’ van de trap. Daarbij levert Traprenovatie
Zuidlaren altijd maatwerk. Je kunt er prima terecht voor
zowel dichte als open trappen en ook als jij graag ledverlichting verwerkt wil zien in de trap ben je in Zuidlaren aan
het beste adres.
‘We doen het hier samen’
Zoals gesteld kan Traprenovatie Zuidlaren met zo goed

als elke trap uit de voeten. Er kan over de lijmresten heen
gewerkt worden en door het maatwerk dat geleverd kan
worden krijg je altijd zeer strakke treden. ‘Natuurlijk komen
we als mensen een bepaald idee in hun hoofd hebben bij
de mensen thuis. Daar kijken we naar de trap en bespreken we vervolgens wat de mogelijkheden zijn. Daardoor
kunnen wij altijd maatwerk bieden. En mochten mensen
graag willen zien en voelen wat de mogelijkheden zijn wat
betreft materiaal en kleur, dan kunnen ze altijd op afspraak
een bezoek brengen aan onze showroom. Daarmee bieden
we ook extra service. In tegenstelling tot wanneer je online
zaken gaat doen, weet je bij ons wat je krijgt, kun je de
materialen zien en zelfs voelen en krijg je altijd deskundig
advies. Daardoor kunnen wij altijd net dat beetje extra bie-

den’, zegt Runhart, die het overigens liever over ‘wij’ dan
over ‘ik’ heeft. ‘Wij doen het hier samen, we vormen een
hecht team en zijn een bedrijf waar de lijnen kort zijn. De
trappen die we gerenoveerd hebben, zijn als het ware onze
ambassadeurs. En vergis je niet, ondanks de A-kwaliteit die
we bieden, kunnen we iedereen een prachtige trap aanbieden tegen een zeer scherpe prijs.’
Traprenovatie Zuidlaren is gevestigd aan Bolwerk 5A in
Zuidlaren. De showroom is op afspraak geopend
(050 - 260 02 14). Voor meer informatie kun je ook terecht
op de website traprenovatiezuidlaren.nl.
(RegioMagazine/Vincent Muskee)

