
Vuur 
was nog nooit zo mooi

Door Evelien van Hillo-Wolting

Door Moes en medewerkers wordt het traject van het begin 
tot het eind persoonlijk begeleid. Zodoende krijgt u een uniek 
product. Desgewenst maakt het bedrijf een interieurplan 
rondom de haard, een kleurplan en een verlichtingsplan. 
“Het is van cruciaal belang dat de haard is afgestemd op het 
totaalinterieur” aldus Moes. Al bijna vijftien jaar zit hij samen 
met zijn vrouw aan het Noordeind in Emmen. Samen vormen 
zij een hecht team dat een bedrijf met tien werknemers leidt. 
Heel het noorden van het land mogen zij tot hun werkgebied 
rekenen. 

Voor Henk Moes is de bekende ontwerper Piet Boon een 
groot voorbeeld. “Zijn gebruik van natuurlijke materialen, 
van het spelen met zwart en wit, de rustgevende uitstraling, 
dit alles is voor mij een grote inspiratiebron”. Wanneer u 
Haardenspeciaalzaak Emmen binnenkomt en u wandelt door 
naar de Haardenstudio, vindt u een prachtige showroom die 
in samenwerking met Haverkort Interieurs uit Steenwijksmoer 
is ingericht. “Modern en sfeervol, strak lijnenspel, en met 
vrouwelijke touch” omschrijft Moes het. “We laten graag zien 
dat interieur en vuur perfect samen gaan! Of, om het charmant 
woorden te geven: in onze showroom kijkt u niet alleen, u 
woont er ook heel even.” 

Vindt u het tijd voor een goed gesprek, een goed glas wijn en 
een boek bij uw eigen haard? Maak dan vooral een afspraak 
of stap eens binnen in de showroom en wie weet, geniet 
u deze herfst wel al van het intrigerende, bijna meditatieve, 
vlammenspel van uw eigen haard. Binnen óf buiten!
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“Warmte”… Dit woord kent meerdere betekenissen, 

waaronder hoge temperatuur en hartelijkheid. Bij 

Haardenstudio Henk Moes vindt u beide terug, vertaald 

naar een vertrouwde sfeer en harmonie. Vuur is van 

alle tijden en één van belangrijkste elementen in 

ons bestaan. Wie het vandaag de dag over moderne 

haarden heeft, kan simpelweg niet om het Emmer 

bedrijf heen. Vooral de laatste jaren heeft Henk 

Moes  “meer uit het vuur gehaald”. In woonkamer, 

slaapkamer, badkamer of op uw terras kan een haard 

geplaatst worden.


