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Vermoeden van dyslexie?
Timpaan Support kan helpen!

Wat is er mogelijk? Vergoede diagnostiek:
• Onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie
• Vergoede wekelijkse behandeling op de school
van je kind
• Mogelijkheid voor een gratis ouderbijeenkomst bij de
start van een behandeltraject

Kijk voor alle mogelijkheden op de websites:
www.timpaansupport.nl
www.timpaanonderwijs.nl
Meer weten? Neem contact op met:
Finsey Fischer: 06 317 99 750
Mirjam van der Sloot: 06 460 37 568

Waarom Timpaan Support?
• Timpaan Support heeft 10 jaar ervaring op het gebied van dyslexiezorg
• Wij werken met gekwalificeerde, enthousiaste orthopedagogen
• Onderzoek en behandeling vinden plaats op de school van het kind
• Timpaan Support maakt gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode
• Er is aandacht voor sociaal-emotionele aspecten (omgaan met dyslexie en zelfvertrouwen)
• Ons behandelmateriaal is kindvriendelijk en werkt motivatie verhogend;
• Het kind krijgt een eigen koffer met daarin vele materialen, werkbladen en uitleg;
• Onze nieuwe behandelmethode betrekt het kind op een positieve manier bij het leerproces en geeft inzicht
in de eigen ontwikkeling
• Toegang tot een online platform waar kind, ouders, school en behandelaar informatie kunnen uitwisselen
• Er wordt afgewisseld tussen schriftelijke en digitale oefeningen
• Onze zorg wordt door ouders gewaardeerd met een 8,3

Wil jouw kind of leerling ook een behandelkoffer om trots op te zijn?
Meld je dan nu aan!

Dit is Emmen!
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HEBBEN JULLIE TROUWPLANNEN?

VAN HARTE GEFELICITEERD
Op deze dag moet er van alles geregeld worden.

Op
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u natuurlijk
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worden.
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Dock 54 de mannenmode winkel waar
de man in één keer kan slagen!
Geen hele winkelstraten door maar gewoon voor de deur parkeren en in één winkel kunnen
slagen voor alles. De maten beginnen bij maat S en lopen t/m maat 4XL zodat wij voor iedere man
een passende maat hebben.
Van Vanguard jeans tot strijkvrije overhemden van Olymp, leuke shirts van Scotch & Soda tot
vesten van Superdry, overhemden van Fish named Fred tot schoenen van Rehab. Noem het maar
op en we hebben een passend aanbod.
Kom snel een kijkje nemen in onze winkel, wij staan 6 dagen per week voor u klaar.

De voordelen van Dock 54
te NIEUW-AMSTERDAM
De
voordelen van Dock 54
te NIEUW-AMSTERDAM
• Gratis parkeren voor de deur
• Gratis
Gratis parkeren
vermaak service
•
voor de deur
[NIEUW-AMSTERDAM]
•
collectie
voor iedere man
• Wisselende
Gratis vermaak
service
•
aanbod
vanvoor
schoenen,
• Compleet
Wisselende
collectie
iedere man
jassen,
jeans,
•colberts,
Compleet
aanbod
van overhemden,
schoenen,
tassen,
boxers
etc.
colberts,
jassen,
jeans, overhemden,
•tassen,
Vakbekwaam
personeel
boxers etc.
• Vakbekwaam personeel

Dock 54 Mannenmode

Dock 54 Mannenmode
Vaart Zuidzijde 54A | 7833 AC Nieuw-Amsterdam
T (0591) 745 411 | info@dock54.nl | www.dock54.nl

Dock 54 Mannenmode
Vaart Zuidzijde 54A

Maandag: 13.00 - 17.30 uur
7833
AC
Dinsdag:
-Nieuw-Amsterdam
17.30 uur
Vaart9.30
Zuidzijde
54A
Woensdag: 9.30 - 17.30 uur
7833 AC
Nieuw-Amsterdam
Donderdag:
9.30
- 20.30 uur
Vrijdag:
9.30 - 17.30
T (0591)
745 uur
411
Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

info@dock54.nl
T (0591) 745 411
Mocht
u niet kunnen tijdens de openingstijden? Geen enwww.dock54.nl
info@dock54.nl
kel probleem, buiten de openingstijden kunt u winkelen
op www.dock54.nl
afspraak. Groot voordeel u heeft de verkoper helemaal
voor
u alleen
die facebook
alle tijd neemt
voor een goed advies.
Like
ons op
en instragram
Dit alles uiteraard onder het genot van een kopje kofﬁe/
thee
en wat
Like
onslekkers.
op facebook en instragram
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Ontdek de Oertijd

Het Hunebedcentrum brengt je dichtbij de oermens
ste mens, ontdek grafheuvels en veenwegen voordat je
het prehistorische dorp in wandelt. Hier zijn ’s weekends
en in de schoolvakanties oermensen aanwezig, die je
onderdompelen in hun eenvoudige bestaan. Laat de vonk
overslaan, zie hoe je vuursteen bewerkt en ruik de geur
van prehistorisch koken. Bezoek tot slot ook de grootste
keientuin van Nederland.

Dichterbij de oermens kom je niet
In de nieuwe expositie van het Hunebedcentrum beleef
je de tijd van de hunebedbouwers. Vlakbij het grootste
hunebed, dat met die reusachtige stenen het topstuk
van de hunebedbouwers is. Om te weten te komen hoe
deze stenen in het Hondsruggebied terecht zijn gekomen
en wat de mensheid met het landschap heeft gedaan,
bezoek je de poort van Hondsrug UNESCO Geopark.
Hier vind je de 150.000 jaar geschiedenis van de Hondsruggebied. Om de prehistorie echt te ervaren, bezoek je
het Oertijdpark. Beleef hier in de buitenlucht de vroeg-

Hunebed met de hoofdletter H
Het topstuk van de prehistorie, het beeldmerk van
Drenthe, dat is het grootste hunebed zonder twijfel.
Eén van de 52 hunebedden in Drenthe, majestueus in
omvang en vol mysterie. Het hunebed is gebouwd omstreeks 3400 voor Christus, is dus zo’n 5400 jaar oud en
is zo’n tweeëntwintig meter lang. Pas als je er voor staat,
kom je erachter hoe groot en indrukwekkend dit grafmonument is. De overblijfselen van een belangrijke plek
voor de hunebedbouwers gebouwd met grote zwerfkeien.
Verplaats je eens in dit enorme werk van het trechterbekervolk. Eén van de oudste grafmonumenten van
Nederland vraagt om eerbied en prikkelt de fantasie.
Bezoek het grootste hunebed en beleef de verhaal van
de hunebedbouwers. Het Hunebedcentrum neemt je
mee op een reis door de oertijd, een reis waarover je wilt
vertellen.

Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
Nederland
0599 236 374
www.hunebedcentrum.eu
Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur

2019 - een nieuw jaar is begonnen.
Waar sta je nu en waar wil je naar toe?
Aan het begin van een nieuw jaar wordt vaak vooruit
geblikt. Wat gaat dit jaar mij brengen? Wat wil ik bereiken
dit jaar? Misschien heb je wel dromen die je wilt realiseren. Of nu eindelijk eens gaan doen wat je al heel lang wilt
en wat steeds maar niet lukt. En misschien vraag je jezelf
af: zou het dan dit jaar wèl gaan lukken? Een mooie vraag
om mee bezig te zijn. Een vraag waar je wellicht wat hulp
bij kunt gebruiken. Coaching kan een mooie manier zijn
om zicht te krijgen op wat jij wilt!
Vanuit de overtuiging dat jij alle potentie in je hebt om te
veranderen en dat te gaan doen wat je graag wilt, werk ik
met je aan de vragen die jou zo bezig kunnen houden. Het
stelt je in staat zicht te krijgen op patronen die effectief en
goed functioneren in de weg staan. Door je bewust te worden van deze patronen kun je opvattingen verruimen en
alternatieven voor je gedrag creëren. Dat zorgt voor meer
balans in je leven, meer rendement en plezier in je werk.
Je wordt bovendien gestimuleerd om uitdagingen aan te
gaan en je talenten te ontwikkelen, waardoor nieuwe mogelijkheden binnen handbereik komen. Je kunt hiermee
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling.

Coaching iets voor mij?
Dat vraag je je misschien wel af. Ben je nieuwsgierig naar eigen motieven en drijfveren, heb je behoefte aan bezinning, ben je vastgelopen in je werk
en kom je er niet uit, ben je op zoek naar balans
tussen werk en privé of zoek je naar balans op andere
terreinen in je leven? Dan biedt coaching jou een manier
om inzicht te krijgen en verandering te bewerkstelligen.
Resultaat
Een coaching traject bij Iris coaching is altijd individueel,
oplossingsgericht, praktisch en diepgaand, met als doel
je te inspireren om met meer gemak te kunnen leven en
werken.
Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden en zou je wel eens
iets meer willen weten? Graag geef ik je meer informatie. Mijn nummer is: 06-21104415. Of neem eens
een kijkje op mijn website: www.iris-coaching.nl
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Inspirerende
woonwinkel

De Kebof Interieur en Tuinmeubelen, een eindeloze wereld aan woon-en tuinideeen!!!
In het mooie authentieke Drentse esdorp Gees begint de sfeer van romantisch wonen. U vindt ons in een
boerderij die in oude staat hersteld is. ‘Kebof’ is een oude Drentse benaming voor oude schuur of keet,
waar de wind doorheen waaide. Achter en naast de boerderij vindt u drie showrooms o.a. met eigen
ontworpen meubelen zoals unieke boomstamtafels, industriele meubelen en moderne zitmeubelen,
de Engelse showtuinen met tuinmeubelen, de kunstgalerie en de meubelmakerij.

De Kebof Lifestyle en interieur bedrijf
De Kebof is een exclusief en gespecialiseerd Lifestyle en interieur bedrijf wat kwaliteit en service voorop
heeft staan. De Kebof is met meer dan 20 jaar ervaring dè specialist in het (op maat) vormgeven en
vervaardigen van houten meubelen zoals (boomstam)tafels, kasten, badmeubels, keukens etc .in vele stijlen.
Voor het op maat maken van deze houten meubelen wordt gebruik gemaakt van verschillende massieve
houtsoorten als (oud) eikenhout, teakhout, Amerikaans notenhout, iepenhout, steigerhout, etc.
Door met verschillende houtsoorten te werken, is De Kebof in staat voor elke prijsklasse
maatwerkmeubels naar eigen smaak te maken.
Naast houten meubelen kunt u bij De Kebof terecht voor onder andere (hoek)banken, eettafels,
woonaccessoires, lampen en buitenverlichting, cadeaus, antiek, aankleding voor binnen en buiten,
tuinmeubelen, tuinkachels en (zweef)parasols. Kortom alles voor uw totale woonbeleving!

Voor meubelen op maat kunt u altijd bellen voor een afspraak.
U bent van harte welkom!

De Kebof Interieur en Tuinmeubelen
Dorpsstraat 23 | 7863 PA Gees (Drenthe) | Tel: 0524 582 233 | www.kebof.nl

Dit is Emmen!
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Volop keuze en zekerheid voor scootmobieler bij Kymco EnJoy
Wie een scootmobiel wil aanschaffen
moet absoluut een kijkje nemen bij
Kymco EnJoy Hardenberg, de scootmobiel specialist.

de ambassadeurs van Kymco EnJoy. “Zij
ervaren onze passie, producten en service
en vertellen dat weer door aan nieuwe,
potentiële klanten. Om de binding met
onze klanten te verstevigen houden wij
twee keer per jaar een klantendag.”

In de winkel, gevestigd aan De Brink 32
in Hardenberg, staat een uitgebreid
assortiment aan nieuwe en gebruikte
scootmobielen. Ook voor rollators, sta-op
stoelen en 3-wiel scooters (25 km/u) kunt
u bij Kymco EnJoy terecht.
“Wij zijn geen franchise-ondernemers
maar kiezen, dankzij onze jarenlange
ervaring, voor een eigen aanpak”, zegt
eigenaar Joy Woelders. “Zo hebben wij
bijvoorbeeld een andere kijk op service.
Wij zijn heel duidelijk in onze afspraken
en rekenen geen voorrijkosten of afleverkosten. Waar de klant ook maar zit in Nederland, men betaalt alleen de materiaalkosten bij reparatie. Bovendien hebben we
door heel Nederland een 24-uurs service
waarbij de monteur binnen een half uur
na melding bij de klant op de stoep staat.”
Kymco EnJoy geeft de klant ook GRATIS
rijles bij aanschaf van een scootmobiel.
“Het is totaal anders of men hier bij de
winkel een rondje rijdt of thuis of in de
eigen supermarkt. Wij gaan naar de klanten om hen te helpen bij het wennen aan
de scootmobiel waardoor men met grotere

Gratis thuisdemonstratie
Wie niet in staat is zelf naar de showroom in
Hardenberg te komen, kan dit laten weten
aan Kymco EnJoy. “Als de klant aangeeft
geïnteresseerd te zijn in onze producten,
bezoeken wij die klant geheel vrijblijvend
aan huis. Wij nemen dan enkele modellen
mee zodat de klant deze kan proberen in
zijn of haar eigen woonomgeving.”

zekerheid aan het verkeer kan deelnemen.
Veiligheid staat bij ons voorop en die
willen wij onze klant bieden, net als waar
voor hun geld en eerlijkheid.”
Een must
Joy Woelders vindt het belangrijk dat de
klant mobiel is en blijft. “Voor veel klanten is de scootmobiel een must, maar er
zijn ook klanten die een scootmobiel gaan
gebruiken in plaats van de auto. Voor ons
is het van groot belang om goed naar de

klant te luisteren. Iedereen heeft andere
wensen, andere ideeën over het gebruik
van de scootmobiel en daar moeten wij de
beste scootmobiel bij vinden.” Dat hoeft
niet persé een nieuw exemplaar te zijn,
want in de showroom van Kymco EnJoy
vindt u zowel nieuwe als gebruikte scootmobielen.
“Zo kunnen we voor iedere portemonnee
een goed vervoermiddel bieden”, klinkt
het enthousiast. Voor Joy zijn de klanten

Kymco EnJoy
De Brink 32 | Hardenberg
0523-234 575
www.kymcoenjoy.nl
Openingstijden
ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur

Kwaliteitsoccasions vindt u bij Dealer Auto’s Emmen
zogeheten internetmeeneemprijzen. Over
deze prijs betaalt de klant bij aankoop
van een auto servicekosten van 295 euro.
Hiervoor krijgt u uw nieuwe auto volledig
gepoetst, gereinigd, technisch gecontroleerd en met een nieuwe APK mee naar
huis.”
Naast de reguliere openingstijden van
de showroom op maandag tot en met
zaterdag, is Dealer Auto’s eveneens iedere
eerste zondag van de maand geopend.
“We ontvangen u graag in onze showroom
en helpen u bij het vinden van uw droomauto”, aldus E. Wind.

EMMEN Dealer Auto’s in Emmen is al
sinds 2006 een betrouwbaar adres voor
de aanschaf van uw nieuw gebruikte
auto.
Met een aanbod van zo’n 160 tot 180
occasions heeft de klant volop keus. “We
bieden uitsluitend nette, jong gebruikte
auto’s. Veel van ons aanbod is afkomstig
van de eerste eigenaar”, legt eigenaar
Erwin Wind uit.
Het aanbod bestaat daarnaast uit veel ex-

leaseauto’s waardoor de klant verzekerd
is van een auto die altijd zijn onderhoudsbeurten heeft gehad. “Schadeauto’s vindt
u bij ons ook niet. We bieden uitsluitend
kwaliteitsoccasions en geven onze klanten
overigens tien jaar lang gratis APK en 12
maanden garantie op de motor.
Met drie verkopers en drie monteurs in
de werkplaats zet Dealer Auto’s in op
tevreden klanten. “We hanteren scherpe
prijzen in ons aanbod. We adverteren veel
op internet en we hanteren dan ook de

Kapitein Nemostraat 34
7821 AC Emmen
0591 63 31 11
info@dealerautosemmen.nl
www.dealerautosemmen.nl

denkbaar geluid kan
gerekend worden tot
de beatbox.

Mijn doel is om alle mensen, of het nou gaat
om jeugd, volwassenen of om mensen met
een beperking, iets te leren waarbij ze plezier
hebben: “Wat maakt jou blij?”.

Samen met Dikkie Knap (zie bovenstaande foto)
geef ik ook workshops. Dikkie Knap geeft
workshops in Breakdance & Graffiti aan jong en
oud met of zonder een beperking!
Dikkie Knap heeft meegedaan aan
o.a. Holland got Talent en aan
Everybody Dance Now.
Naast de optredens met Dikkie
Knap heb ik ook nog opgetreden
met Ali B, Tony Scott en met de
Amerikaan Rahzel.
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WORKSHOPS

T 06 - 43 54 60 16
E williamstalentbox@gmail.com
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Door de juiste begeleiding, de juiste voeding,
sport, waarbij ik ze zelfdiscipline, zelfbeheersing,
zelfvertrouwen en zelfverdediging zal leren, zijn
ze beter opgewassen om in de grote wereld te
mogen zijn wie ze zijn en dat ze daar trots op
mogen zijn.

KARATE

7811 EH Emmen

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Neem contact op voor alle mogelijkheden.
Redactie adres:

Laan van de Iemenhees 520
7823 JW Emmen

Telefoon:

COACHING

U kunt mij ook volgen op

Mijn specialiteiten combineer ik om de zorg te
kunnen bieden waar de jongeren om vragen:
Lifestyle, Sport en Muziek en natuurlijk mijn
opleiding SAW maatschappelijke zorg.

Hoofdstraat 73 •

Dit is Emmen!

06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Advertentie tarieven:

Op aanvraag
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sport, waarbij ik ze zelfdiscipline, zelfbeheersing,
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Zija: Hierbij gaat het om de Moringa plant. Het
U kunt mij
volgenrijk
opaan vitaminen,
Moringablad
is ook
ongekend
mineralen, eiwitten, essentiële aminozuren,
T 06 - 43 54 60 16
bladgroen, antioxidanten en bioflavinoïden.
E williamstalentbox@gmail.com
Door deze uitgebreide rijkdom is Moringa een
ideale toevoeging aan ons dagelijks dieet waarin vaak nogal eens iets ontbreekt.
Moringa geeft u energie en versterkt het natuurlijke afweersysteem, bovendien zijn veel Moringaproducten smaakvol, eenvoudig te nuttigen,
100% natuurlijk en niet duur. Deze geweldige
producten kunt u heel makkelijk online bestellen
op: www.hummelwilliam2.myzija.com

Bij Autobedrijf Ramon Westerhof kunt u
terecht voor een eerlijk en goed geprijsd
onderhoud en reparatie.

Wat wij u bieden:
• APK Keuring benzine en diesel
• Onderhoud en reparatie alle merken
• Duidelijke prijsopgave vóór reparatie
• Verkoop gebruikte auto’s
• Schade afhandelingen
• Garantie op reparatie

Eerste Kruisdiep OZ 3

Waar persoonlijk nog heel gewoon is

7831 BA Nieuw-Weerdinge
06 13 93 35 60

Meer dan
Beatboxen
met je mon
Het kenme
van percuss

www.garagewesterhof.nl
Pioniersweg 5 | 7826 TA Emmen | 0591 675 585

U ku

Het plantaardig e
supplement Shak
volledig eiwit dat
E
oleifera-bladeren
voorzien van 20 g
eiwit. Onze gepat
en veganistische f
te voeden met ma
Chocolade en Van

Zija Oil zit boorde
snijwonden, drog
te voeden, zuiver
extra vierge plant
cosmetische indu
eigenschappen.

GenM®
Shamp
vuil, oli
andere
stoffen
van nat
bergam
essenti
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Nieuwbouw zwembad op schema
gestelde eisen, zo zal de nagalmtijd in het zwembad
zijn verminderd. “Alles voldoet aan de nieuwste regelgeving, zodat het zwembad gereed is voor de toekomst”,
aldus de projectmanager.
Als onderdeel van bouwconcern VolkerWessels heeft
Koenen Bouw de nodige ervaring met het construeren
van bouwwerken. “Toch kan een zwembad een uitdaging
zijn”, vertelt De Vries verder. “Door het chloorhoudend
water moet er een zorgvuldige keuze worden gemaakt
wat betreft de onderdelen en materialen”. Zo gebruikt
het bouwbedrijf bijvoorbeeld geen RVS bij dit project
en is er een staalconstructie met een drielaags coatings
systeem geplaatst. “Wij hebben bij het ontwerp en tijdens
de bouw constant het zwembadklimaat in acht moeten
nemen”. Het bouwbedrijf is van meet af aan betrokken bij
de realisatie van dit project. “Dat het een complexe klus is
beschouwen wij toch ook wel weer als een krent in de pap.
Het is anders dan de meeste andere klussen. Omdat wij
van A tot Z betrokken zijn en de regie hebben wordt de
doelstelling gehaald”.

Het nieuwe overdekte zwembad aan de Meerdijk
is naar verwachting na de zomer open voor gasten.
Het verloop van de bouw van het complex dat door
Koenen Bouw wordt gedaan gaat volgens planning
aldus projectmanager Jan Johan de Vries.

verkozen kon de bouw beginnen. Het nieuwe zwembad
zal beschikken over drie baden geeft de projectmanager
te kennen, te weten een wedstrijdbad met acht banen, een
doelgroepenbad en een recreatiebad met peuterbad en
speelpark.

Koenen Bouw uit Emmen en Wind Design & Build uit
Drachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
realisatie van de bouw en de installaties. Wind Architecten Adviseurs uit Drachten is verantwoordelijk voor
het ontwerp van het nieuwe complex. Toen het ontwerp
van de twee samenwerkende partijen als beste werd

Een verschil met het oude zwembad is onder andere
de aandacht die besteed is aan duurzaamheid. Het
gebouw wordt onder meer voorzien van zonnepanelen
en duurzame warmtepompen. Ook de isolatie voldoet aan de strengste eisen. Door duurzame
constructies en materialen voldoet de akoestiek aan de

De bouw loopt volgens planning. Naar verwachting
levert Koenen Bouw na de zomer het zwembad op, waarna
andere partijen het bad verder aankleden. Als dit is
afgerond, kan het nieuwe duurzame en moderne
zwembad in gebruik worden genomen.

Keukenstudio Emmen Dealer Miele
Keukenstudio Emmen is er trots op dat
zij het officiële dealerschap van Miele
heeft gekregen. Voor de klant geeft het
Duitse merk de geruststellende zekerheid dat hiermee de beste apparaten in
huis worden gehaald. Of het nu gaat om
kwaliteit, techniek, comfort of design,
het merk staat voor vooruitstrevendheid
en een hoge standaard.
Keukenstudio Emmen heeft reeds een
hele lijn in haar showroom opgenomen,
waar zelfs een verbouwing aan vooraf
ging.
Innovatieve apparatuur
Keukenstudio Emmen heeft een volledige
afdeling gewijd aan de innovatieve apparatuur van Miele. Een voorbeeld is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, die tegenwoordig vaak voorkomt in
het reclameblok op televisie. Dit systeem
staat werkend opgesteld in de showroom.
Naast de producten van Miele heeft Keukenstudio Emmen vanzelfsprekend ook
een groot aanbod aan moderne keukens.

Een opvallend voorbeeld is de Greenline
keuken. De kasten van deze keuken zijn
vervaardigd uit PEFC-gecertificeerd BioBoard.
Milieuvriendelijk
BioBoard is geen hout, maar bestaat uit
snelgroeiend mais en andere eenjarige
planten. De functionaliteit en toepasbaarheid van BioBoard zijn vergelijkbaar
met meubelplaat, waar veel keukens uit
vervaardigd worden. Duurzaam en
milieuvriendelijk, maar ook van een
zeer hoge kwaliteit.
Deskundig advies
Marcel Lubbers is de bedrijfsleider en
een ervaren keukendeskundige. Hij biedt
maatwerk en deskundig advies en zorgt
ervoor dat het bezichtigen van een keuken
of apparatuur een ontspannen uitje is.
Marcel Lubbers belooft een aantal spectaculaire aanbiedingen en roept daarom
iedereen op om langs te komen aan de
Tweede Bokslootweg 25 in Emmen
0591 - 82 03 83
www.keukenstudioemmen.nl

Dit is Emmen!
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Nieuwbouw zwembad Aquarena op schema
De bouw van het nieuwe Aquarena, vlak bij het voetbalstadion van FC Emmen, is in volle gang. Het nieuwe
bad gaat het huidige Aquarena bad vervangen dat aan
het eind van haar levensduur is. De bouw ligt mooi
op schema en het streven is dat na de zomervakantie het zwembad in gebruik kan worden genomen. Het
Emmense aannemersbedrijf Koenen Bouw realiseert
samen met Wind Design & Build het nieuwe zwembad.
Teamleider Arnold Brijan: “Bij de ontwikkeling van de
nieuwbouwplannen zijn uitdrukkelijk enkele doelgroepen

betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Mooi
is nu te zien dat vanuit die samenwerking zich op dit
moment een prachtig gezamenlijk resultaat aan het
ontvouwen is, nl. een prachtig zwembad zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant”.
Om zo energiezuinig mogelijk te zijn, worden de nodige
maatregelen uitgevoerd. Zo worden de fundering,
het dak en spouwmuren extra geïsoleerd om warmte binnen en kou buiten te houden. Om energie op te
wekken, komen er zonnepanelen op het dak. Met ruimte-

afhankelijke
klimaatbeheersing
is
straks
een
temperatuur per ruimte in te stellen. De pompen
van de zwembaden gaan ‘s nachts op een lagere frequentie draaien, zodat minder energie verbruikt wordt. Met
led-verlichting op bewegingsmelders wordt het onnodig
verlichten van ruimtes tegengegaan.
We hebben onszelf hoge eisen opgelegd
aangaande de toegankelijkheid voor mindervaliden. Het gebouw wordt opgeleverd
voorzien van het ITS symbool.

Functionaliteit
We hebben lang nagedacht over het profiel van het zwembad, welke ‘smoel’
willen we het geven. Natuurlijk blijven we zwemles geven, onze trimzwemmers blijven welkom, maar we willen geen zwembad zijn van dertien in een
dozijn, we willen een plus.
Daarom hebben we in de ontwerpfase ingestoken op een aantal thema’s:
• Voor de allerkleinsten is het thema ‘doe en ontdek’. Jonge kinderen dagen we via
allerlei spelelementen uit om op speelse wijze gewend te raken aan water.
• Voor de jeugd is er sprake van spanning, uitdaging en sfeer, te bereiken door een
breed scala aan recreatieve elementen, een grote interactieve glijbaan met westrijdelement, een grote klimwand en een duikplank. Supergrote led schermen aan de
wanden om films te vertonen, een voetbalwedstrijd volgen dobberend vanuit het water,
het kan straks allemaal.
• Voor de ouderen is een combinatie van ‘actief, sociaal en relax’ ontworpen. Denk hierbij
aan wellness-achtige voorzieningen, een goede horeca voorziening enz.

www.aquarena.zwemmeninemmen.nl
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Een kijkje nemen
We vinden het belangrijk om de mensen mee te nemen in het bouwproces. Daarom
organiseren we nog enkele open dagen. Scholen, verenigingen en inwoners kunnen dan
een kijkje nemen in het nieuwe complex.
Waterglijbanen
Er komen twee waterglijbanen in dit zwembad, geschikt voor een breed publiek.
De familieglijbaan, de Waverider, is ideaal voor gezinnen om samen tegelijk van de
glijbaan te gaan. Deze komt aan de zijkant van het recreatiebad en is de perfecte aanvulling voor een indoor familie waterpretpark. Voor de avontuurzoekers is er de Challenger met Dazzler! Deze buisglijbaan heeft een grote cone, een snelheidsmeter en is
60 meter lang!
Verenigingen
Ook aan de diverse verenigingen en scholen is gedacht. Zo komt er een prachtig 8-baans
wedstrijdbad voorzien van de nieuwste technische ontwikkelingen. Hierdoor kunnen
grote landelijke wedstrijden worden georganiseerd. Er komt een grote duikkuil in het
doelgroepenbad voor de duikverenigingen en het doelgroepenbad en Daarom organiseren we nog enkele open dagen. Scholen, verenigingen en inwoners kunnen dan een
kijkje nemen in het nieuwe complex. Voor deze doelgroep komt er een moderne stoellift.
Alle foto’s in dit artikel zijn sfeerimpressies.

Het Nieuwe Zwembad wordt aantrekkelijk voor alle doelgroepen.
Voor de allerkleinsten is het thema doen en ontdek.
Voor de jongeren zijn er verschillende elementen die uitdagen
tot competitie. Door te werken met verschillende spelzones zorgen
we dat de ruimtes veilig en stimulerend zijn voor alle leeftijden.
De rode draad is spel, beleving en spanning met de focus op
interactief bezig zijn. Voor de ouders is het thema: Relax.

www.aquarena.zwemmeninemmen.nl
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ONBEZORGD GENIETEN VAN UW COMPUTER?

WWW.BENBELLEN.NL

De enige computerspeciaalzaak in Emmen

• Reparatie binnen 48 uur
• Schermreparatie iPhone en iPad
• Service aan huis zonder voorrijkosten
• Maatwerk Game Pc’s

Dit is Emmen!

Autobedrijf Oosting
Pioniersweg 9
7826 TA Emmen
Tel. 0591-626 838
(industrieterrein
Barger Oosterveld)

Autobedrijf Oosting richt zich op
de verkoop van occasions van
verschillende bouwjaren.
Bij Autobedrijf Oosting stellen wij
persoonlijke aandacht voor de klant hoog
in het vaandel.
Wij kunnen u verzekeren van een
duidelijk en betrouwbaar advies
doordat wij al meer dan 20 jaar
ervaring hebben in de
in- en verkoop van auto’s.
in- en verkoop • garantie • onderhoud • APK
Bij de koop van een auto bij Autobedrijf Oosting
en het aantonen van deze advertentie krijgt u 1 tank
benzine gratis!

• Oﬃcieel General Mobile reseller
• Oﬃcieel bequiet! reseller
• Systeem netwerkbeheer
WILHELMINASTRAAT 78 • 7811 JJ EMMEN • 0591 - 648 282

Camping de Uilenberg

Geniet van de omgeving

www.autobedrijf-oosting.nl

Koﬃeschuur de Uilenkast

CAMPING DE UILENBERG
U vindt Camping de Uilenberg in het prachtige Drenthe. De camping is gelegen nabij grote plaatsen
als Emmen en Coevorden, maar verliest ondanks dat niet zijn heerlijke natuurlijke charme.
Overnachtingsprijzen vanaf € 13,50 voor het laagseizoen. Wij hebben ook een B&B voor € 19,75 p.p.
en verhuuraccommodaties, trekkershutten en stacaravans voor € 16,- p.p.
KOFFIESCHUUR DE UILENKAST
Ook voor gezelligheid kunt u bij ons terecht in onze recreatieruimte of op het terras met uitzicht op de Hoogeveense Vaart.
Wij verzorgen ook feestjes, familiedag/weekend, meetings etc. Consumptie prijzen vanaf € 1,25 of koﬃe met gebak € 3,-.
VISVIJVER
De camping is gevestigd aan de Hoogeveense Vaart waar u perfect kunt varen en vissen. Ook worden er regelmatig
viswedstrijden gehouden. Uiteraard kunt u ook rustig op uw eigen gemak een hengel uitwerpen.

Camping de Uilenberg • Veldweg 1 • 7845 TC Holsloot • 06 28 94 69 36 • www.deuilenberg.nl

Dit is Emmen!

Sinds 13 oktober geopend in het centrum
van Schoonebeek, langs de Europaweg.
Zoals de naam al doet vermoeden, vindt u
bij ons lekkere en leuke producten.
Het assortiment is wisselend en mede
afgestemd op seizoenen en feestdagen,
zoals binnenkort Valentijnsdag. Kern van
ons assortiment bestaat uit ambachtelijke,
traditionele Italiaanse specialiteiten, aangevuld met mooie producten van onder
ander Bowls and Dishes, Boska, Dapeppa,
Ralf Köth, Borrelz etc.
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Kortom: allemaal bijzondere, pure en verrassende producten op het gebied van
eten, drinken en borrelen.
• Italiaanse producten
• Chocolade, noga en caramel
• Wijn en aperitief
• Bakken en koken
• Keramiek en glaswerk
• (Relatie)geschenken en cadeaus

Camping zoeken in
Holsloot Drenthe,

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag en woensdag:
13.00 - 18.00 uur
Donderdag en vrijdag:
09.30 - 18.00 uur
(gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur)
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur
De Pallert 36
7761 BV Schoonebeek
E-mail: info@daslekker2018.nl
Tel: 06 24 87 97 35
Volg ons op

Nieuwe behandelmethode dyslexie

betaalbaar feest geven

Camping de Uilenberg is gelegen in de
prachtige omgeving van de wat grotere
plaatsen Coevorden en Emmen, maar met
de landelijke charmes van het gezellige
dorp Holsloot. De camping ligt midden in
de weelderige natuur, die zo typerend is
voor de provincie Drenthe.
Camping de Uilenberg is gelegen aan
de Hoogeveense Vaart, wat een prima
uitvalsbasis vormt voor gasten die graag
willen genieten van buitenactiviteiten op
het water of de rust willen opzoeken aan
het rijke viswater.
Voor wandelliefhebbers is camping de

Uilenberg in Holsloot op een ideale locatie gesitueerd, de camping is direct gelegen aan het Pieterpad, de allerbekendste
wandelroute van Nederland, lopend van
Oost-Groningen tot aan Maastricht met
een totale lengte van bijna 500 kilometer
en bestaande uit 26 etappes. Maar ook
voor de ‘thuisblijvers’ biedt camping de
Uilenberg ruim voldoende vertier, u kunt
bij ons terecht voor een onvergetelijke
familievakantie, een familieweekend of
een clubmeeting, maar ook alleengaanden zullen zich gauw thuisvoelen op
camping de Uilenberg in Holsloot.

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn
we gestart met een nieuwe behandelmethode voor dyslexie: Leren Lukt.
Na 10 jaar met dezelfde behandelmethode te hebben gewerkt, vormt deze
methode een nieuwe impuls voor onze
behandelaars.

Door de gezellige ligging vlakbij Emmen
en Coevorden vindt u gezellige uitgaanscentra en winkelmogelijkheden. Moe na
een dag eropuit? Camping de Uilenberg
beschikt over een gezellig terras en veel
verrassingen voor de kinderen in de dierenweide, waar zij kunnen omgaan met
onze kippen, kalkoenen, konijnen, sierfazanten, een pauw en damherten. En niet
te vergeten; onze uil, waarop de naam de
Uilenberg is gebaseerd.

‘Het mooie aan de nieuwe behandelmethode is dat er veel meer mogelijkheden zijn om goed aan te sluiten bij ieder
kind.’ Een positieve ervaring is ook dat we
het kind veel meer bij het behandelproces
kunnen betrekken en dat het kind hier
meer eigenaarschap over krijgt. Het online
oefenprogramma is volledig toegespitst
op de inhoud van de behandeling en werkt
tegelijkertijd adaptief en sluit dus aan bij
het niveau van het kind. Verder hebben

Camping de Uilenberg
Veldweg 1 | 7845 TC Holsloot
06 28 94 69 36 | www.deuilenberg.nl

ouders vanaf nu toegang tot een online
dossier en een communicatieplatform.
Kinderen zijn positief en trots
De kinderen die inmiddels gestart zijn
met de nieuwe methode zijn apetrots
op hun mooie behandelkoffer. Ze kijken
vol bewondering naar de vele, kleurrijke
materialen. Ze hebben veel baat bij de
spellingboei en zijn vanaf de introductie
van de nieuwe methode meteen veel meer
betrokken bij hun eigen leerproces.
Ons enthousiasme delen we graag met
jou! Heb je een vermoeden van dyslexie
bij je kind? Meld hem of haar dan nu aan!
Op www.timpaansupport.nl vind je alle
informatie rond dyslexie en de nieuwe
behandelmethode Leren Lukt.
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PT Bridal Nieuw-Weerdinge Kom en ontdek het
Carmelcollege Emmen
Heeft u trouwplannen en bent u op zoek
naar een trouwjurk? Dan bent u bij
PT Bridal aan het juiste adres.

Met een uitgebreide collectie aan trouwjurken helpen wij mee aan de dag van uw
dromen.
Wij staan voor een goed advies, prijs,
garantie en maatwerk.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Neem contact met ons op!
Noordveenkanaal Zuidzijde 1
7831 AS Nieuw-Weerdinge

Voor kinderen in groep 8 van de basisschool breekt er een spannende tijd aan.
Er moet straks gekozen worden voor een
school voor het voortgezet onderwijs.
Om er achter te komen welke school het
best bij je past, is het aan te raden om de
open dagen te bezoeken.

P&M Campers Emmen

Peter Schulting eigenaar van P&M
Campers in Emmen, heeft passie voor
kamperen. Hij startte tien jaar geleden
zijn bedrijf vanuit huis met de verhuur
van de eigen camper. “Een camper biedt
niet alleen vrijheid, je hebt ook nog eens
luxe en comfort binnen handbereik”,
aldus de ondernemer. De groei van
de onderneming heeft ervoor gezorgd
dat P&M Campers naar een prachtig
onderkomen aan de Compagniestraat 4
in Emmen is verhuisd.
Verkoop is ook een belangrijk onderdeel
geworden van het bedrijf. Bij P&M Campers kunt u, naast gebruikte campers, ook
terecht voor de aankoop van nieuwe campers. Ze bemiddelen ook als u uw camper
wilt verkopen, samen met u, zal de verkoopprijs van uw camper bepaalt worden.
Het bedrijf verhuurt ook campers in opdracht van particulieren, u levert uw jonge
camper (maximaal 3 jaar) en zorgt voor de
verzekering etc. en P&M Campers regelt
verder alle zaken met betrekking tot de verhuur. Het levert u een mooi rendement op.

U kunt ook kiezen voor crowdfunding, wilt
u daar meer over weten? Maak dan eens
geheel vrijblijvend een afspraak met Peter.
In samenwerking met Verkeersschool Tent
uit Emmen verzorgen zij ook Rijvaardigheidstrainingen voor campers. Zij zijn het
enige bedrijf in Nederland waarbij u zelf
niet de beschikking hoeft te hebben over
een eigen camper. En daarnaast is het individueel en vindt het plaats op de openbare
weg. Uit het hele land komen klanten, die
bijvoorbeeld een camper huren in Australië, naar Emmen om de training te volgen.
Het is zeker de moeite waard om een kijkje
te nemen bij dit mooie bedrijf. Wilt u dit jaar
nog met een verhuur camper op pad, wacht
dan niet te lang, de agenda loopt al weer
mooi vol, aldus Peter.
P&M Campers is gevestigd aan de
Compagniestraat 4
7826 TB Emmen
Tel: 0591-76 40 36
www.pm-campers.nl

Op woensdag 6 februari is er een Open
Huis op het Carmelcollege Emmen (Wendeling 59). Tussen 14.00 en 21.00 uur hebben kinderen en hun ouders/verzorgers
volop de gelegenheid om op de school
rond te kijken en de sfeer te proeven. Er
is van alles te zien en te beleven. Je kunt
leuke werkstukjes maken of meedoen met
een grappig quiz, maar het leukste is dat
er leerlingen en docenten van de school
zijn aan wie je alles kunt vragen. Je kunt
echt het Carmelcollege Emmen ontdekken!

richtingen aan zoals tweetalig onderwijs, sportklas en research & design.
Ook is er specifiek aandacht voor talentontwikkeling. Binnen het programma
Talentlab kunnen kinderen uitdagende
workshops volgen.
Proef de sfeer
Wil je meer weten over het Carmelcollege
Emmen, kom dan langs op woensdag 6
februari tussen 14.00 en 21.00 uur of kijk
op www.carmelemmen.nl/ondek.
Ben je benieuwd naar wat de school allemaal doet, kijk dan ook eens op facebook.
com/carmelemmen of op instagram.com/
carmelemmen.

Voor ieder wat wils
Op de school kunnen kinderen alle opleidingen volgen: vmbo, mavo, havo en
atheneum. Dat zijn de reguliere opleidingen. Daarnaast biedt de school
een aantal bijzondere opleidings-

Finesse Bodywear; dat een ruim
assortiment aan beenmode biedt!
Van oudsher is Finesse Bodywear een
beenmodezaak en probeert zich ook zo
te onderscheiden. “Uniek is onze collectie
kniekousen, panty‘s, beenwarmers en overknees. Later is daar lingerie bijgekomen.
Ook onze sokken zijn van uitzonderlijke

kwaliteit. Dames- en herensokken, naadloos, waarvan sommigen geen elastiek in
de boord hebben”, aldus eigenaar Rey.
Hoofdstraat 73 | 7811 EH Emmen
Telefoon: 0591 618 186

Dit is Emmen!
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• VERKOOP
• VERHUUR
• BEMIDDELING

Dethleﬀs
Advantage 5901
2015 - € 51.900

Dethleﬀs
Globebus T7
2017 - € 62.900

TEC/LMC
682
2009 - verwacht

Eura Mobil Activa
LS 636 automaat
2003 - € 25.900

Karmann
Davis 590
2010 - € 33.900

TEC/LMC
662
2014 - € 49.900

• ONDERHOUD
• RIJVAARDIGHEIDSTRAINING
• CROWDFUNDING
Wij verwelkomen u graag
in onze nieuwe showroom

Dethleﬀs
Esprit 5880 HG
2005 - € 26.900

Compagniestraat 4 | Emmen | www.pm-campers.nl | 0591 - 76 40 36

Dethleﬀs
Globebus i4
2008 - verwacht

Compagniestraat
4 |4 Emmen
| www.pm-campers.nl
| 0591
- 76- 76
40 40
36 36
Compagniestraat
| Emmen
| www.pm-campers.nl
| 0591

Comfort - Mired - VG Emmen

Vloerverwarmingsystemen - Betonboringen
Tel. 0591 - 620690

Temmen & Koop Groep is gespecialiseerd in vloerverwarmingsystemen
en in beton boren en zagen.
WIJ LEVEREN VLOERVERWARMING SYSTEMEN
• Compleet gemonteerd
• Ingefreesd in zand/cementvloer, betonvloer of door plavuizen
• Leveren van vloerverwarming doe-het-zelf pakketten,
eventueel incl. verlegtekening
• Leveren van cv materialen en cv ketels voor de doe-het-zelver
WIJ BOREN EN ZAGEN IN STEEN EN BETON
• Boren gaten van 0 t/m 600 mm. in steen en beton
• Zagen in muren en vloeren tot 400 mm.
• Boren en frezen sleuven voor E&W installaties
• Boren en monteren ventilatie roosters voor kruipruimte ventilatie
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur.
Temmen & Koop Groep • Comfort-Mired-VG Emmen • Phileas Foggstraat 60-62 • 7825 AL Emmen • Tel. 0591 - 62 06 90 • www.temmenenkoopgroep.nl

Dit is Emmen!
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De eerste duizend dagen van een ouder zijn
cruciaal voor de ontwikkeling van een kind!!

Zomer 2011
Ik ben 26 weken zwanger
wanneer ik plotsklaps met een
heftige bloeding in het ziekenhuis in Hoogeveen beland, met
loeiende sirenes word ik overgebracht naar het UMCG. Een
aantal uren ervoor was ik nog
niets vermoedend aan het werk
als gezinshulpverlener binnen
de kind(er)- en jeugdpsychiatrie.
Een week later komt ons 2e meisje veel te vroeg op de wereld met
een geboortegewicht van 735
gram. Omdat mijn lijf te ziek was
om goed voor haar te zorgen (in
de volksmond zwangerschapsvergiftiging genoemd).
In de jaren daarop dendert het
leven door. We kijken met
verstand terug in de tijd. Het was
heftig maar we moeten door. De
kinderen zijn gezond moeten
groeien, ontwikkelen, (op) gevoed

worden. Ik zie mijzelf voortbewegen, niet verbonden met mijn
lichaam.
Najaar 2015
Een klein zaadje is geplant. Na
4 heftige “tropenjaren” waarin
het woord overleven beter paste
dan leven, kan ik met vallen en
opstaan steeds beter voelen wat
ik echt voel. Er is ruimte gekomen om terug te kijken op deze
periode en te concluderen dat ik
letterlijk vanuit mijn hoofd heb
geleefd. En dat het voor mij zelf,
de kinderen, mijn gezin liefdevoller was geweest als ik niet
alles alleen had willen doen.
Niet zo sterk had moeten zijn
(en het niet nodig was om
alles er zo mooi en goed uit te
laten zien voor de buitenwereld).
Wat als ik coaching/begeleiding
aangeboden had gekregen na
thuiskomst? Als ik dan gezien en

gehoord zou zijn geweest? Aandacht in de periode na de rollercoaster waarin ieders leven weer
verder ging? Hoe zou ik deze
periode dan ervaren hebben?
Januari 2018
Het kleine zaadje is na 3 jaar, met
veel liefde, geduld, tijd en water
uitgegroeid tot een wankele boom
(mijn eigen praktijk Mi-Ja). Een
boom die zichzelf mag laten zien.
Laten zien vanuit liefde. Liefde
die de boom vanuit haar hart wil
laten spiegelen, net als heel veel
kinderen aan hun ouders spiegelen. Liefdevolle boodschappen
waarin kinderen met hun “soms
onuitstaanbare” gedrag hun ouders willen vertellen dat ze beter
voor zichzelf mogen zorgen.

Mijn eigen praktijk
www.mi-ja.nl is geboren!
Gericht op het coachen
van moeders/ouders
die de “roze wolk” niet
hebben ervaren.
Oktober 2018
Mijn boompje wordt steviger,
begint te groeien en haar wortels staan stabieler. Ze durft haar
bladeren te verspreiden en
verteld haar grootste droom:
gespecialiseerde coaching-praktijken gericht op preventievenazorg voor ouders die de “roze
wolk” niet hebben ervaren.
Toegankelijk voor elke ouder
zonder drempel of schaamte.

Ik deel mijn droom in het
tijdschrift: ‘Kleine maatjes’ van
ouders van couveuse kinderen.

Op onze facebookgroep: VeerKrachtige Ouders kun je meer
vinden over ons en onze missie.

Een stroom van liefdevolle reacties volgt, veel herkenning, erkenning en zelfde dromen. Moeders
die vanuit hun eigen ervaring
en/of hun ervaring als professional veel meer aandacht wensen
voor preventie gerichte zorg voor
ouders.

Ons doel voor het aankomende
jaar: Samenwerken, verbinden,
netwerken met de focus om in
2020 verschillende pilots te laten
draaien. En we vanuit deze pilots
effectiviteitsmetingen
kunnen
gaan doen en we kunnen aantonen hoe waardevol preventieve
aandachtige nazorg is.

Hiermee is de groep Veer-Krachtige Ouders een feit en streven
wij naar preventieve nazorg voor
ouders die gehoord en gezien willen worden in hun eigen verhaal.
Wij specialiseren ons in verschillende onderwerpen denk aan:
vroeggeboorte, zwangerschapscomplicaties, restverschijnselen
na een hellp syndroom (zwangerschapsvergiftiging), cultuurverschillen,
UWV-Arbo-arts,
hechting, partnerrelaties, omgevingsfactoren.
Onze wens is samenwerking met
het consultatiebureau, verloskundigen, kinderartsen etc. En
dat elke ouder recht heeft op
deze zorg/coaching gesprekken.
Zodat de heftigheid die je als ouder kunt ervaren genormaliseerd
wordt en de drempel om je
gevoelens te uitten verlaagd.

Ilona Slomp
Visserstraat 52
7871 PR Klijndijk
06 23 28 55 03
info@mi-ja.nl
www.mi-ja.nl
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Veranda Douglas Duplo Muuraanbouw

Een compleet bouwpakket van
Douglas Duplo balkhout voor het
maken van een veranda,
overkapping of carport. Het
gehele pakket wordt kant en
klaar geleverd en voorzien van
alle inkepingen. Een pakket
bestaat uit:
-

-

TCB Zonwering zorgt voor goede en betaalbare bescherming tegen de soms zo tergende zomerse hitte, maar ook tegen de kille
en koude wintertijd. Ook kunnen we zorgen voor een mooie aanwinst in uw tuin in de vorm van een blokhut/tuinhuis met een aanbouw voor uw loungeset en BBQ, zodat u er zomers heerlijk kunt
vertoeven.
Daarnaast hebben we garages, veranda’s en overkappingen.
TCB werkt met verschillende fabrikanten om u de beste offerte te
kunnen aanbieden.

2 of 3 Staanders
120x120x2500mm
2 schoren per staander
Gordingen van 58x140mm
1 Dwarsbalk 120x120mm
1 Muurbalk van 58x140mm
1 Gootplank
Daksysteem LT20
Pext veranda
Gootset Optioneel

Prijs voorbeeld
Br 406 Diep 300

€ 1185,00

Vraag vrijblijvend
een offerte aan.

Tinus Jalving
Haam 43
7884NG Bargercompascuum
Mobiel: 06-13229455
tcbmontage@gmail.com
www.tcb-zonwering.nl
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JOIN THE CLUB
Gezelliger kan niet, slanker wel!

De grootste en beste club van Nederland!
Terwijl je ontspannen ligt, is ons apparaat heel
hard aan het werk om jouw lichaam slanker en
strakker te maken.
De meeste klanten komen 1x per week om vet weg
te halen en tegelijkertijd hun spieren te laten
trainen.

Het resultaat?

Een prachtig slanker en strakker lijf. Als bonus:
Veel minder cellulite en veel energie!

NIEUW

3 maanden

-20 kilo

arrangement
WAT/HOE/KOSTEN?
Informeer bij jouw
Easyslim.nu
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Easyslim.nu Emmen emmen@easyslim.nu 06 533 534 64
Of boek nu online via www.easyslim.nu
Kolhoopstraat 37a • 7811 BD Emmen
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*Na de proefbehandeling
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EINDEJAARS
BOXSPRING
AANBIEDING
OPRUIMING
WORTELBOER, DÉ SLAAPSPECIALIST SINDS 1959, PAKT UIT!

30%
KORTING

995.959.1369.-

140xx200
200
140
cmcm
/ 160 x 200 cm / 180 x 200 cm
NU MET 30% KORTING

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

1425.-

BOXSPRING NORDSTROM

Boxspring met een tijdloos design. Compleet geleverd met 7-zone pocketveermatrassen (280 veren pm2), 8 cm dikke luxe HR-koudschuim topper,
32 cm dikke boxsprings, strak hoofdbord en slede poten. Ook leverbaar
op 210 en 220 lengte.

160 x 200 cm:

979.-

180 x 200 cm:

999.-

ÉCHT DOORDACHT SLAAPADVIES
GEBASEERD OP BIJNA 60 JAAR ERVARING
Wij geven niet zomaar advies als het over slapen gaat. Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring
en kennis uit de partijk. Wij zijn letterlijk tussen de bedden opgegroeid. Oprichter Henk Wortelboer ventte
in 1959 in Coevorden langs de deuren met sokken, ondergoed en ander textiel. Dit liep heel behoorlijk.
Eerst met een koffer achter op de motor, daarna met een Volkswagenbusje en op een gegeven moment
werd er een pandje gehuurd waar hij ook al weer snel uitgroeide. Dit alles vormde
de basis voor het huidige Wortelboer Bedden.

Nijbracht 78 - Emmen - tel. 0591-658711
wortelboerbedden.nl
wortelboer-bedden

@wortelboerb

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wij zijn CBW-erkend
Familiebedrijf sinds 1959
Wij vragen géén aanbetaling
Wij geven slaapgarantie
Wij ontzorgen van A tot Z
Altijd GRATIS
matras retourservice

