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Alles op het gebied van camerabeveiliging!
maakt. Van hardtags ook wel alarmlabels
genoemd om kleding te beveiligen tot aan
sticker tags om andere producten te voorzien van beveiliging. Alarmlabels leveren
wij in vele verschillende maten, kleuren en
frequenties. Tevens leveren wij verschillende soorten ontlabelaars om kleding tags
mee te verwijderen. Van losse detachers tot
aan ontkoppelaars die ingebouwd kunnen
worden in bijvoorbeeld een verkoopbalie.
Bij SoloTech vinden we het belangrijk dat onze klanten zich veilig voelen. Ons doel is de
beveiliging volledig uit handen nemen, zodat de klant zich volledig kan richten op zijn
of haar onderneming. Dat begint met beveiligingssystemen waar de klant zich comfortabel mee voelt. Daarna richten wij ons ook op slimme technologie en op maat gemaakte oplossingen om meer rendement uit een onderneming te halen. Wij delen onze
kennis onder anderen doormiddel van gerichte trainingen met handige veiligheidstips.
Visie en Strategie
SoloTech streeft ernaar middels innovatieve producten de wereld om ons heen
veiliger te maken. In 2020 willen we het
snelst groeiende bedrijf in de Benelux op
het gebied van Retail beveiliging zijn. Een
bedrijf dat de beveiliging volledig uit handen neemt en een veilige werkomgeving
creëert voor bedrijven. Wij willen de situatie veiliger en beter maken zodat er beter
en effectiever gewerkt kan worden.

lossing die past in vrijwel iedere winkel
lay-out. Van een voordelige alarmpoort
om u kleding mee te beveiligen tot aan
een anti diefstal systeem met meerdere
alarmpoortjes. Maar ook winkelbeveiliging
doormiddel van een overhead systeem bij
de ingang van uw winkel behoort tot de
mogelijkheden. Tevens leveren wij een uitgebreid pakket aan alarmlabels, ontlabelaars en sticker deactivatoren.
Beveiligingslabels
SoloTech levert een uitgebreid assortiment
aan beveiligingslabels van top kwaliteit.
Alle labels werken op onze alarmpoorten
en zijn van hoogwaardig materiaal ge-

Artikelbeveiliging
SoloTech is gespecialiseerd op het gebied
van artikelbeveiliging. Wij bieden binnen
de RF en AM technologie de beste op-

Klantentellers
SoloTech is gespecialiseerd op het gebied
van klanten tellen. Met onze klantentellers
lopen wij voorop wat betreft ontwikkeling
en productie. Wij leveren verschillende
soorten oplossingen om uw bezoekers
te tellen. Van een goedkope draadloze
klantenteller tot aan een Webbased klantentelsysteem waarmee u per minuut
online de resultaten kunt bekijken. Maar
ook een klanten teller met camera die uw
bezoekers telt en registreert behoort tot de
mogelijkheden.
Productbeveiliging
Product beveiliging is ontworpen om
een hoge mate van beveiliging voor uw
producten te bieden zonder dat de klant
het product achter een gesloten vitrinekast hoeft te bekijken. Hierdoor bied u de
klant aan het totale product te bekijken,
te testen en uw product is ook optimaal
beveiligd tegen diefstal.

Camerasystemen
SoloTech is een betrouwbare expert op het
gebied van camera installaties. U kunt bij
ons terecht voor verschillende oplossingen
met betrekking tot camerabeveiliging. Of
het nu gaat om een woning, onderneming
of een bedrijventerrein, uw camerasysteem zal bij ons als installatiepartner in
goede handen zijn.
Werkwijze
Ons hoofddoel is zorgen dat we de klant blij
maken met uitstekende service. We zijn altijd bereikbaar aan de telefoon, via Email,
Whatsapp, Facebook of bij ons op kantoor.
Wij willen slim samenwerken met onze
klanten door gebruik te maken van innovatieve producten die op elkaar aansluiten
en met elkaar kunnen samenwerken om zo
het maximale uit uw bedrijf te halen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar ons
en de mogelijkheden die we u kunnen
bieden?

Neem contact met ons op:
Dennenlaan 46 | 7822 EL Emmen
0591-561 737
info@solotech.nl | www.solotech.nl

GARAGEDEUR SELECT-LINE
Is uw garagedeur toe aan vervanging?
Kies Select-Line: betaalbaar en duurzaam!

10 DESIGNS
19 KLEUREN
INCLUSIEF AANDRIJVING

Vanaf

€ 899,-

20 STANDAARDMATEN
HOOGWAARDIGE KWALITEIT

incl. BTW

+

•
•
•
•

Rolluiken
Screens
Zonwering
Markiezen

•
•
•
•

Horren
Veranda’s
Overkappingen
Blokhutten

Haam 43
7884 NG
Bargercompascuum

+

Tel.: 06 - 132 294 55
tcbmontage@gmail.com
www.tcb-zonwering.nl

Dit is Midden -Drenthe!

3

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!
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UW CATERAAR IN REGIO STADSKANAAL

Wilt u eens echt een keer goed uitpakken?

Dit is Midden -Drenthe!
of verbouw, is altijd uniek en maatwerk.
BOUWKUNDIG
Elke wens, kavel of gebouw is anders.
ONTWERPBUREAU
Met een team van ervaren ontwerpers
en tekenaars zetten wij de wensen en
MUNTINGA
mogelijkheden op scherp en helpen u,

Ieder project, groot of klein, nieuwbouw

Laat uw feest of evenement dan verzorgen door Knoalster Lorelei Catering!
Wij verzorgen het voor u van A tot Z! Onze chef kok met ruim 35 jaar
ervaring maakt de lekkerste hapjes en zelfs buffet gerechten zodat uw
gasten op en top worden verwend!
Onze diensten zijn betaalbaar en goed verzorgd.
En voor een exclusieve catering bent u ook bij ons aan het juiste adres!
Handelsstraat 32 • 9501 EV Stadskanaal
Telefoon: 0599 658 497 • E-mail: info@knoalsterloreleicatering.nl

Van Bergen Betonboringen is een jong bedrijf
gestart in 2014, maar heeft ruim 10 jaar ervaring
in het boren en zagen van beton, asfalt en steen.
Met als specialiteit het stofvrij infrezen van vloerverwarming. Wij zijn gevestigd in Assen en onze
opdrachtgevers variëren van aannemersbedrijven
en installatiebedrijven in utiliteitsbouw, woningbouw, wegenbouw en landbouw.
Maar ook particulieren kunnen bij ons terecht!
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

Van Bergen
Betonboringen

diamantboren
diamantzagen
frezen
dilataties
montage
vloerverwarming
chemische verankering

Witterstraat 58 in Assen | 06 22 70 04 20
www.vanbergenbetonboringen.nl

uw wensen om te zetten in een
creatief en bouwbaar plan.

Ieder project, groot of klein, nieuwbouw
of verbouw, is altijd uniek en maatwerk.
Elke wens, kavel of gebouw is anders.
Met een team van ervaren ontwerpers
en tekenaars zetten wij de wensen en
mogelijkheden op scherp en helpen u,
uw wensen om te zetten in een
creatief
bouwbaar
plan.
creatief enenbouwbaar
plan
te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen

te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen
uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.

In een vrijblij
vrijblijvend kennismakingsgesprek
wisselen wij graag van gedachten en kijk
we wat wij eventueel voor u kunnen
betekenen.
Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.

www.bouwkundigontwerpbureau

uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.
In een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
vrijblij
wisselen wij graag van gedachten en kijken
we wat wij eventueel voor u kunnen
betekenen.
Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.
Esweg 90 Beilen 0593 54 11 91
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
www.bouwkundigontwerpbureau.nl

Rust, tijd, sfeervol, toegankelijk,
aandacht, respectvol, vriendelijk

In Nieuw-Dordrecht, onder de rook van Emmen, vindt u Museum
Collectie Brands. Een museum uniek in zijn soort, want bij ons
wordt alles - ja, werkelijk alles - tentoongesteld. Van luciferdoosjes
tot gereedschappen en van de eerste generatie elektronische piepers
tot kinderspeelgoed. Aan de basis van het museum staat de zeer
gevarieerde en omvangrijke verzameling van Jans Brands.
Alhoewel,... Misschien kunnen we beter stellen dat de verhalen achter
de duizenden boeken en voorwerpen de spil van het museum vormen,
want een voorwerp zonder verhaal is een voorwerp zonder waarde.
Voor uitvaartcentrum Beilen zijn dit niet zomaar mooie woorden. Het
zijn de woorden waarmee we tot uitdrukking willen laten komen hoe we
willen werken voor u. Het zijn vaak de woorden waarmee nabestaanden
aan ons laten weten ‘hoe ze de begeleiding door uitvaartcentrum Beilen
ervaren hebben’. En daar gaat het in feite om. Voor afscheid nemen is
rust en tijd nodig.

Eursingerweg 6 | 9411 BB Beilen | info@uitvaartcentrumbeilen.nl | www.uitvaartcentrumbeilen.nl

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 11:00 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag: 13:00 - 17:00 uur
Herenstreek 11 | 7885 AT Nieuw-Dordrecht
0591 - 393 400
info@collectie-brands.nl | www.collectie-brands.nl
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Uitvaartcentrum Beilen

POPPEN EN BEREN DOKTER
Wat als een hobby begon,
groeide al snel uit tot

een poppen- en berenpraktĳk.
De omschrijving van de bezig-

heden in onze praktijk verschilt

niet eens zoveel van een ‘echte’
dokter; een gehavende pop of

voor

na

beer wordt binnengebracht

om vervolgens gerestaureerd

het poppenziekenhuis weer te
verlaten.

We heten u hartelijk welkom bij uitvaartcentrum Beilen. Een sfeervol uitvaartcentrum waar mensen werken die u met rust
en aandacht begeleiden. Het gaat immers
om u. In een periode waarin veel gevoelens een rol spelen, mag u verwachten
dat wij er met respect voor u zijn.
Van oudsher staat de uitvaartvereniging voor iedereen klaar, zowel leden als
niet-leden kunnen bij ons terecht om een
uitvaart - begrafenis of crematie - te laten
begeleiden. Uitgangspunt daarin is dat wij
luisteren en alles regelen wat nodig is om
goed afscheid te kunnen nemen.
Onze uitvaartleider - Piet Hunse - en zijn
team kennen de streek, de gewoontes
en de mensen goed. Dat maakt het
vertrouwd.
“Ik vind het een eer nabestaanden goed
op weg te helpen bij een uitvaart. Ik merk
steeds weer dat dit de eerste stap is in de
rouwverwerking. Terugkijken op goed afscheid nemen helpt om verder te gaan.”
“Naast dat ik het uitvaartcentrum beheer,
ga ik met u op weg en regel met u samen
alles wat nodig is. Mijn opleiding, levens- en
werkervaring bieden mij de nodige basis.”

Atelier ‘De Poffer’
Zuiderdiep 104 • 9571BE Tweede Exloërmond
Tel. 0599 - 672 082
depoppendokter@hotmail.com
www.poppenenberendokter.nl

“Het uitgangspunt van de vereniging is
dat alles goed moet gebeuren. Dat past bij
mij, voor minder ga ik niet. Mijn drijfveer
is de ander tot zijn of haar recht te laten
komen.”
“Ik ben er graag voor u.”
Yvonne Coenrady is naast Piet Hunse
uitvaartleider voor onze Uitvaartvereniging.
“Het is fijn en dankbaar families persoonlijk, betrokken en met respect naar de
dag van de uitvaart te mogen begeleiden.
(Samen) te ontdekken wat voor de familie
en hun dierbare passend is.”

Hoofdstraat 73 •

7811 EH Emmen

“Ieder de ruimte te geven op een eigen
manier afscheid te nemen met de aandacht en rust die men nodig heeft. Ik wil
zo voor mensen een steun zijn in een hele
moeilijke, maar ook hele bijzondere tijd.”
“Nabestaanden moeten naderhand terug
kunnen kijken op een waardig afscheid
van een dierbare. Een afscheid, passend
bij de nabestaanden en in het teken van
het leven van de overledene.”
“Want ieder mens is uniek.”
Uitvaartcentrumbeilen.nl

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam
is het enige, voor publiek toegankelijke,
huis in Nederland waar Vincent van
Gogh gewoond en gewerkt heeft.

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:

06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Advertentie tarieven:

Op aanvraag

De kamer waar Vincent schilderde is zo ingericht alsof de
schilder elk moment terug kan keren van een tochtje in het
veen. Verplaats u in de leefwereld van de schilder in het
najaar van 1883 en bezoek zijn kamer. Bekijk de film over
zijn Drentse periode en beleef het mysterie van het
landschap.
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag; 13.00 - 17.00 uur.
Laatste rondleiding 16.15 uur.

www.vangogh-drenthe.nl

Dit is Midden -Drenthe!
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Camping de Uilenberg

Geniet van de omgeving

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

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 Midden -Drenthe!
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Camping zoeken in
Holsloot Drenthe,

Knoalster Lorelei Catering

betaalbaar feest geven
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.

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.

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.

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

Blauwe Bessen Boerderij
De Boerderijwinkel
Sinds 2008 telen wij blauwe bessen op
onze plantage van ruim 2ha. Deze verse
blauwe bessen verkopen wij van half juli
tot half september(oogsttijd) in onze boerderijwinkel. De rest van het jaar hebben wij
blauwe bessen in de diepvries.
Kunt u geen genoeg krijgen van onze
blauwe bessen? We hebben in de winkel
veel andere lekkere producten van en met
blauwe bessen, zoals jam, saus, sap, siroop
en wijn. Maar ook andere streekproducten
zoals verse zuivel van de Venehoeve, kaas,
eieren, rund- en varkensvlees, bakproducten, chocolade en noga.
Maar denkt u ook aan seizoensproducten
zoals aardbeien, asperges, aardappelen
en uien.
Op zoek naar iets om weg te geven?
Wij maken cadeaupakketten voor diverse
gelegenheden!

Zondag 19 mei wordt er weer de
jaarlijkse Boerderijfair
georganiseerd met ruim 40 kramen.

Nieuwsgierig naar wat wij nog meer te bieden hebben? Kijk op onze website naar de
mogelijkheden voor kinderfeestjes en de
feestlocatie.
Openingstijden (buiten seizoen)
woensdag t/m vrijdag: 13.00 - 18.00 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Blauwe Bessen Boerderij
Gasselterboerveen 30
9514 BS Gasselternijveen
0599-512 529
www.blauwebessenboerderij.nl

Haal Knoalster Lorelei Catering in huis
om voor een betaalbare prijs het eten te
verzorgen voor uw evenement.
Dit cateringbedrijf is voor allerlei feesten inzetbaar. Van kleine verjaardagen tot aan de grote evenementen, uitgezonderd fastfood. Het is de ideale
cateraar in de regio van Stadskanaal die
met zorg en aandacht uw gasten overheerlijk eten voorschotelt. De ervaring van
35 jaar is direct te merken. Al die jaren
lopen zij mee in de horecabranche en
inmiddels weten zij als geen ander voor
iedere gelegenheid het eten te verzorgen,
zonder dat u hier zelf omkijken naar heeft.
Door Knoalster Lorelei Catering in te
huren krijgt u de ruimte om zelf te genieten van uw eigen feest dankzij de keuken
van deze catering.
Herkenbare en stijlvolle catering
Het aanbod van Knoalster Lorelei Catering is te omschrijven als afwisselend en
herkenbaar. Evenementen en feesten kunnen zij voorzien van standaard en warme
hapjes, een koud en warm buffet en heerlijke luxe hapjesschalen. Zo bestaat een
standaardschaal uit onder meer worst, ei,
kaas en overige vleeswaren. De luxe hapjes bestaan uit dezelfde ingrediënten als
hierboven genoemd, maar dan prachtig

opgemaakt op stokbrood, amusecups,
bladerdeeg en korstdeeg bakjes.
Dankzij de website krijgt u een goede
indruk van het werk van Knoalster
Lorelei Catering. Naast deze standaard
luxe hapjes schalen, zijn zij overigens ook
in te schakelen voor een barbecue, een
lunchbuffet of de verzorging van heerlijke belegde broodjes. Gaat u binnenkort
feest of evenement organiseren waarbij u
uw gasten wilt voorzien van een verzorgde
catering? Neem dan contact met ons op
om een lunch en/of diner samen te stellen
voor deze gelegenheid.
Knoalster Lorelei Catering uw partner
voor:
Exclusieve Catering • Walking dinner
Bruiloftsdiner • Een intiem familiefeest
Privé diner • Buffet catering
(Luxe) lunch catering • (Luxe) Diner catering
Elke culinaire beleving • High Tea Catering
Knoalster Lorelei Catering
Handelsstraat 32
9501 EV Stadskanaal
Tel: 0599-658 497
Bgg: 06-54 66 80 70
info@knoalsterloreleicatering.nl
www.knoalsterloreleicatering.nl
www.facebook.com/knoalsterlorelei
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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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Nieuw in het noorden: Size Zero Stadskanaal
Instituut voor huidverbetering, anti-aging en
afslanken met de modernste technieken
De schoonheidssalon van Stadskanaal die de leeftijd van uw huid graag
verandert! Zowel dames als heren kunnen genieten van ons ruime aanbod
aan hoogstaande gezichtsbehandelingen & lichaamsbehandelingen. Wij
gaan net een stapje verder en bieden u
als klant een schoonheidsbehandeling
op maat aan!
De body behandeling
Tijdens het eerste consult word je door
ons opgemeten. Gezamenlijk bepalen
we jouw streefgewicht en het doel van
de behandeling. Daarna voeren we jouw
gewicht en maten in de Size Zero Easy
Shape Trainer in. Deze scant het lichaam
vervolgens op spiermassa, vetten en
vocht. Het apparaat stelt naar aanleiding
van deze gegevens een afslankprogramma op maat voor en een advies over de
regelmaat en het aantal behandelingen.
Het Easy Shape Trainer
afslankprogramma ondersteunt de
volgende punten:
• Vermindering van vet en proporties*
• Gerichte spieropbouw zonder
krachttraining*
• Vermindering cellulite*
• Vermindering overtollig vet*
• Opbouwen en versterken van de rug-

spieren, alsmede het verminderen
van rugpijn*
• Anti-aging en huidstructuurverbetering*

*Resultaten kunnen per persoon verschillen

Met de Size Zero Easy Shape Trainer pakken we jouw specifieke probleem-zones
doeltreffend aan. Wij adviseren om gedurende minimaal 5 weken, 2 keer per
week de Size Zero Easy Shape Trainer behandeling te ondergaan. Op deze manier
kunnen er resultaten worden behaald.
Binnen het afslankprogramma vinden
regelmatig metingen plaats, zodat jouw
vorderingen duidelijk zichtbaar worden
gemaakt. Na die eerste weken van behandelingen gaan de meeste cliënten
door met een abonnement al vanaf
119,95 per maand .
Dit is wat je kunt verwachten:
Gewichtsverlies
• Vermindering vet*
• Activering van het vetmetabolisme*
• Bodytoning*
• Spiervorming*
• Vorming van nieuw spierweefsel*
• Krachtverbetering*
• Weefsel aanspanning*
• Vermindering van cellulite*

Size Zero
kennismakingsbehandeling
€ 39,00
Nieuw: Easy Shape Laser
Afvallen is lang niet altijd zo makkelijk - en zeker niet als je het al langere
tijd probeert maar weinig succes boekt.
Daarom gaan sommige mensen over
tot speciale operaties om de vetcellen chirurgisch te laten weghalen. Zo’n
operatie kan echter nare neveneffecten
hebben. Size Zero komt echter met de
allernieuwste trend op het gebied van
afslanken op de markt: de Size Zero
Easy Shape Laser.

De cryolipolyse-behandeling is erop
gericht om kleine vetophopingen op het
lichaam duurzaam te verwijderen. De
cosmetische ingreep verwijdert maar
liefst 20 procent van uw vet, zonder
operatie en vervelende neveneffecten.
Tijdens de behandeling wordt het vetweefsel afgebroken door verkoeling.
De behandeling duurt 30 minuten en
is vrijwel pijnloos. In de tussentijd kunt
u gerust naar muziek luisteren, een
boek lezen of zelfs even uw ogen dichtdoen. De cryolipolyse-behandeling
is populair omdat het snel, nagenoeg
pijnloos is en er komt geen injectie aan
te pas. Bovendien is er geen sprake
van een operatie of lange herstelperiode. De resultaten voor specifieke
zones zoals de buik, benen en taille zijn
verbluffend. Na de behandeling kunt u
direct uw dagelijkse werkzaamheden
weer oppakken.
Effecten op het lichaam
• Versnellen van de bloedsomloop
gevolgd door de eliminatie van de
toxines en van een groot calorieverbruik
• Eliminatie van lokale cellulitis
• Vermindering van de vetcellen
• Lymfedrainage
• Versteviging en versterking van
de spieren
• Hermodellering en afslanking
van het lichaam
Effecten op het gelaat
• Versteviging van de weefsels
• Versteviging van de spieren
• Vermindering van de rimpels
• Verwijderen van de dubbele kin
• Huidverjonging
• Collageen aanmaak

Vet wordt opgeslagen in en onder de
huid in de zogeheten vetcellen. Deze
cellen zitten vol met vet en afvalstoffen.
Bij een lastertherapie maakt een laser
de celwanden van de vetcellen kapot.
Hierdoor geven deze cellen hun vloeibare inhoud af. Vervolgens wordt deze
vloeibare inhoud op een natuurlijke
manier door het lichaam afgebroken,
waardoor men overtollig vet kwijt raakt
en gewicht verliest.
Lekker in je vel met behulp van
Cryotherapie
Slank door Vetcellen bevriezen! Weg
met die vetrolletjes. Cryolipolyse is
een beproefde behandeling om vet op
specifieke plaatsen duurzaam te verwijderen. Door middel van een oppervlakkige behandeling zonder verdoving
en bijeffecten zijn wij in staat om per
behandeling maar liefst 20% van uw
vet te verwijderen. U kunt na de behandeling gewoon verder met uw dagelijkse bezigheden.
Ga voor strakke billen, slanke bovenbenen en laat je onderkin verdwijnen als
sneeuw voor de zon. Met behulp van
cryotherapie bevries je vetcellen: met
snel en blijvend resultaat.

Prijzen
3 behandelingen: € 300,00
6 behandelingen: € 600,00
plus 2 gratis

Kuur van
10 behandelingen
met de Easy Laser
€ 399,00
i.p.v. € 599,00

Handelsstraat 55 a
9501 EW Stadskanaal
06 16 08 24 58
www.alydamoed.nl
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Nieuwe behandelmethode
dyslexie

PT Bridal Nieuw-Weerdinge
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
06 15 96 66 35

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.
‘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 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.

Mystica

Pieter Dekker Rondvaarten

Op zoek naar een bijzonder dagje uit?
Pieter Dekker Rondvaarten en arrangementen biedt een scala aan mogelijkheden. Een dagje uit met familie, of een
groepsreis maar ook voor school
reisjes
en bedrijfsuitjes. Wij verzorgen op wisselende dagen rondvaarten in Blauwestad
en Wedderveer (Westerwolde) tussen april
en november.
Op bepaalde dagen (zie website) kunt u
mee met een dagtocht naar keuze. Of 1
van de mooie avondvaartochten…..Ook
voor busvervoer. We maken u graag een
offerte.

Zit uw arrangement er niet bij? In overleg
is er bij Pieter Dekker Rondvaarten & Ar
rangementen heel veel mogelijk. Neem
contact met ons op voor de mogelijkheden.
Telefoon: 0597 - 561 717
Mail: info@dekkerrondvaarten.nl
Internet: www.dekkerrondvaarten.nl

Even voorstellen
Ik ben Henny Bouma. Ik ben nu 17 jaar
bezig met het paranormale/spirituele.
Het begon met magnetiseren. Na verloop
van tijd kwam er meer bij:
• Psychometrie
• Healing
• Heldervoelend
• Helderziend

medium aan. Korte uitleg. Op deze avond
is er een medium die bij jullie aan de tafel
gaat zitten. Jullie zitten met vier of vijf personen aan een tafel waar een medium aan
schuift. Het medium heeft een half uur de
tijd om ieder van jullie een korte reading
te geven. Daarna wisselt het medium van
tafel. Hoe meer mensen er komen des te
meer mediums er worden uitgenodigd.

Op 1 April 2005 heb ik de spirituele beurs
Mystica opgezet. De beurs is uitgegroeid
van 11 medewerkers tot gemiddeld 20
medewerkers. De sfeer is prettig en wij
werken als een team. De praktijk is aan
huis. Daar geef ik readingen, healingen en
workshops.

Locatie is Het Markehuus Scharmbarg 35
Assen. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten €15,00. Bij voldoende deelname
gaat het door.
Aanmelden via de mail:
hennybouma62@gmail.com

Medium schuift bij jou aan
Woensdag 6 Maart 2019. Schuift een
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De start van uw droomtuin begint bij
Zwaagstra Sierbestrating in Hoogeveen!
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van
bestratingen en alle bijbehorende Tuinproducten in Noord Nederland
Als het gaat om Sierbestrating, Stapelblokken, 12V-Tuinverlichting, Grind & Split, Schaduwdoeken, Aluminium Veranda’s of Vuurtafels bent u in Hoogeveen op het juiste adres.
Met de “mooiste showtuin van het Noorden” heeft Zwaagstra Sierbestrating voor u de
tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van bestratingen en tuinproducten
wordt aangeboden. De geheel vernieuwde showtuin met een oppervlak van maar liefst
2500 m2 (!!) biedt mogelijkheden voor elk wat wils. Om u een goede en eerlijke indruk
te geven heeft Zwaagstra Sierbestrating bijna alle producten gepresenteerd waar ze
horen: op de grond in de open lucht. U vindt er meer dan 400 soorten BetonBestra-

tingen, 100 soorten Grind&Split, 170 soorten Keramische Terrastegels en 100 soorten
Gebakken Bestratingen overzichtelijk gepresenteerd! Bij Zwaagstra vindt u de bestrating die bij uw woonomgeving en wensen past. Zwaagstra Sierbestrating gaat
de uitdaging graag aan om voor elke smaak of budget een passende aanbieding
te maken! Nieuwe trends, kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan

“De Wereld aan Sierbestrating”
Zwaagstra nodigt u uit om snel eens een wandeling te maken langs het grote
assortiment. De koffie staat altijd klaar!

Tot ziens in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden!
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De Wereld aan Kunstgras
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Bezoek onze website voor een virtuele wandeling door onze showtuin

WWW.ZWAAGSTRA.NL

Dit is Midden -Drenthe!

14

Michel-IT voor al je ICT werkzaamheden
Omdat het bedrijf waar hij het laatst voor
werkte overging in een andere organisatie,
besloot hij voor zichzelf te beginnen en
zag hij kansen om vanuit Smilde te starten
met zijn ITservice.
Full service
Geboren en getogen in Driebergen, is Van
den Bosch helemaal blij met het feit dat
‘ie al zo’n acht jaar in Smilde woont en de
drukte van Midden- en West Nederland
achter zich heeft kunnen laten. ‘Ik richt
me met mijn werkzaamheden in eerste
instantie op dit deel van Drenthe en Friesland, waar we toch dicht tegenaan zitten.
Klanten mogen bij mij rekenen op een full
service aanpak. Men kan mij inschakelen
voor systeem- en netwerkbeheer, reparaties en storingen aan hardware. Ook
het installeren van software is bij mij in
vertrouwde handen.’
Michel van den Bosch startte begin
2019 met zijn nieuwe bedrijf Michel-IT in
Smilde. Met meer dan 25 jaar ervaring
bij bedrijven als onder meer Fujitsu en
Oracle, kent de IT-wereld geen geheimen
meer voor hem.
Elk automatiseringstraject en iedere
installatieklus is makkelijk beheersbaar voor
hem. Michel is gewend aan het aanleggen
en faciliteren van grote netwerken (500+
werkplekken) maar ook kleinere opdrachten zijn bij hem zeker welkom. Als allround

systeembeheerder werkt Michel-IT voor zowel particulieren als voor het bedrijfsleven
en ontzorgt hen maximaal op IT gebied.
Systeembeheer
Michel is gewend aan het aanleggen en
faciliteren van grote netwerken (500+
werkplekken), maar ook kleinere opdrachten zijn bij hem zeker welkom. Als allround systeembeheerder werkt Michel-IT
voor zowel particulieren als voor het
bedrijfsleven en ontzorgt hen maximaal op
IT-gebied.

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

dat die snel is verholpen of gerepareerd.
Ik ben snel ter plaatse en geef graag dat
persoonlijke en duidelijke advies.’
Wij zijn onder andere in te zetten voor:
• Systeem Beheer
• Netwerk Beheer
• Computer reparatie op locatie
• Hulp op afstand
• Advies op maat voor uw IT omgeving
• Aankoop advies

Ook particulieren
Michel is zogezegd op alle markten thuis
als het gaat om IT-zaken en richt zich ook
op de particuliere markt. Door zijn ervaring kan hij er voor zorgen dat je (weer)
snel aan de slag kan: ‘Zowel de zakelijke
markt als ook particulieren nodig ik van
harte uit om gebruik te maken van mijn
diensten. Zij kunnen mij inschakelen voor
aankoopadvies en/of installatie van een
compleet netwerk of een enkele computer
of laptop. Wanneer daaraan een storing
is of iets kapot gaat, dan wil men graag

Michel-IT
Carry van Bruggenstraat 1
9422 KM Smilde
06-57 64 11 24
info@michel-it.nl
www.michel-it.nl

Tilly’s Taart
alle wensen voor thema of onderwerp
wel mogelijk en natuurlijk ook wat betreft
de smaak is er van alles mogelijk. Voor
een bruidstaart is het mogelijk om eerst
langs te komen en verschillende smaakjes
vullingen te proeven.
Zoveel mensen, zoveel wensen.
Kinderen vinden het natuurlijk geweldig
om te trakteren op iets met een persoonlijk thema. Daarom maak ik eventueel ook
traktaties, dan valt te denken aan cupcakes, koekjes.

Ik ben Tilly Alberts, samen met mijn man
en 2 kinderen woon ik in Valthermond.
Ik heb een leuke hobby waar ik inmiddels heel wat uurtjes mee bezig ben. Het
begon allemaal met de verjaardagstaart
voor mijn eigen kinderen. Inmiddels maak
ik taarten en cupcakes voor verjaardagen,
bruiloften, geboortes en iedere andere
gelegenheid voor taart die je maar kan
bedenken.
Op bestelling maak ik een originele leuke
taart of cupcakes. In overleg zijn bijna

Kijk eens in mijn fotoalbum op mijn website om alvast wat ideeën op te doen.
Lijkt het je leuk zelf eens een taart te
versieren? Geef je dan op voor een workshop taart decoratie.
Ook voor de kinderen is het mogelijk om
tijdens een kinderfeestje een taartje of
cupcakes te maken.
Zuiderdiep 43
7876 AB Valthermond
06 38 58 17 33
info@tillystaart.nl
www.tillystaart.nl
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Inspirerende
woonwinkel

25 jarig
jubileum
!

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 25 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
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ONBEZORGD GENIETEN VAN UW COMPUTER?

WWW.BENBELLEN.NL

De enige computerspeciaalzaak in Emmen

Tilly‛s Taart

Bij mij kunt u terecht voor:
•Bruidstaarten

• Reparatie binnen 48 uur

•Kindertaarten

• Schermreparatie iPhone en iPad

•Sweet tables

• Service aan huis zonder voorrijkosten

•Traktatie
•Kinderfeestjes
•Workshops

• Maatwerk Game Pc’s
• Oﬃcieel General Mobile reseller
• Oﬃcieel bequiet! reseller

•enz.
Zuiderdiep 43 • 7876 AB Valthermond
06 38 58 17 33
info@tillystaart.nl • www.tillystaart.nl

• Systeem netwerkbeheer
WILHELMINASTRAAT 78 • 7811 JJ EMMEN • 0591 - 648 282

VOORJAARS CAMPERSHOW
VERKOOP EN VERHUUR

• VERKOOP

Donderdag 21 maart

11:00-17:00 uur

Vrijdag

22 maart

11:00-17:00 uur

Zaterdag

23 maart

11:00-17:00 uur

Zondag

24 maart

13:00-17:00 uur

• VERHUUR
• BEMIDDELING
• ONDERHOUD

Dethleﬀs
Advantage 5901
2015 - € 51.900

Dethleﬀs
Globebus T7
2017 - € 61.900

Adria
Coral 660 SL
2008 - € 40.900

Eura Mobil Activa
LS 636 automaat
2003 - € 25.900

Dethleﬀs
Esprit 5880 HG
2005 - € 26.900

TEC/LMC
662
2014 - € 49.900

• RIJVAARDIGHEIDSTRAINING
• CROWDFUNDING

Wij verwelkomen u graag
in onze nieuwe showroom!

GEZOCHT:
BEMIDDELINGSCAMPERS
VOOR DE VERKOOP

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

