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Tegen inlevering
van deze bon

15% KORTING
op buitenplanten
Geldig tot 1-6-2019

Europaweg 8 (bij het vliegveld) • Hoogeveen
www.huisentuinhoogeveen.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
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Verzekeringen, hypotheken, leningen en manieren om je financiële oude dag te

verzekering voor je huis en inboedel. We regelen een financiering of hypotheek voor

organiseren. Wij regelen dat vanuit het financiële hart van Hoogeveen. En zeker niet

je, wanneer je bijvoorbeeld een verbouwing of energiebesparende maatregelen wilt

alleen maar vanachter ons bureau. We gaan er ook graag op uit om onze rol van

laten uitvoeren. En we ontzorgen je volledig wanneer je een hypotheek nodig hebt

onafhankelijk financieel dienstverlener waar te maken. Optimale en actuele advisering

voor je nieuwe woning. Tevredenheid over de keuzes omtrent zaken waarvan het

zijn daarbij ons uitgangspunt. Financieel advies is maatwerk. Afgestemd op jouw

belang op korte, maar zeker ook op de langere termijn essentieel is en het verschil

persoonlijke situatie. Wij zijn niet gebonden aan welke verzekeraar of geldverstrekker

maakt. Dat is onze focus.

ook. Objectief advies over financiële producten van diverse aanbieders is waar wij
goed in zijn en waarom klanten voor ons kiezen. Wij adviseren je over een goede

Wij het advies. Jij de keuze!

Dus, bij ons of bij jou om tafel...
Financieel Advieskantoor
Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - Pensioenen - Sparen

Schutstraat 143 Hoogeveen

0528 - 260 415

www.henkmulderij.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
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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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EVEN VOORSTELLEN...
Al meer dan 30 jaar is ons bedrijf gevestigd in Hollandscheveld en hoewel
de naam al een aantal keren veranderd is, blijft onze doelstelling hetzelfde;
samen met onze klanten zoeken naar de juiste vloer, raamdecoratie of
gordijnstof zodat je huis een thuis wordt!
De naam VloerenGordijnshop dekt niet helemaal de lading; naast vloeren en
gordijnen vindt je bij ons ook raamdecoratie, horren, karpetten en nog veel
meer!

VLOEREN
Tapijt, laminaat, vinyl en PVC; bij ons vind je vast wat je zoekt! Binnen de
vloeren is PVC op dit moment één van de meest verkochte producten. Door het
gemakkelijke onderhoud en de slijtvastheid is dit een vloer waar je vele jaren
plezier van hebt. In onze winkel laten we je ook zien hoe je een trap kunt
bekleden met PVC, voordeliger dan andere soorten traprenovatie en met
een prachtige eigentijdse uitstraling.

GORDIJNEN
Kiezen uit meer dan 800 showbanen is natuurlijk niet makkelijk maar we
helpen graag! We hebben veel verschillende leveranciers waaronder Holland
Haag, Lifestyle Interior, Toppoint en A House of Happiness. Daarnaast bieden
we door onze grote voorraad ook veel keuze in voordelige inbetweens, vitrages
en overgordijnstoffen.

RAAMDECORATIE
Binnen de raamdecoratie hebben we een ruime keuze uit de producten van onze
leveranciers Zonnelux en Multisol. Zij bieden alle soorten raamdecoratie van een
basic rolgordijn tot de mooiste shutters. Maar zelfs een eenvoudig rolgordijn kun
je stijlvol afwerken met een metalen onderlijst, prachtige montageprofielen en
steunen in bijpassende kleuren. We adviseren je graag in onze winkel waar we je
alle mogelijkheden kunnen laten zien!

ONLINE EN OFFLINE HET BESTE ADRES!
Wil je je alvast oriënteren of alles direct online bestellen dan kan dat natuurlijk
via onze webshop. Bestel je online dan krijg je van ons een nog scherpere prijs
omdat je zelf meet en ophangt. Kom je langs in de showroom dan kun je kiezen
uit een bredere collectie, advies op maat en bieden we de mogelijkheid om stalen
mee naar huis te nemen zodat je een nog beter keuze kunt maken. Natuurlijk
komen we ook langs om alles te meten en te installeren zodat je nog jarenlang
plezier hebt van je aankoop. Tot snel, de koffie staat klaar!

Bezoekadres: Het Hoekje 39 | 7913 BB Hollandscheveld | 0528 - 342 340 | info@gordijnshop.nl | www.gordijnshop.nl
Openingstijden: maandag: gesloten, dinsdag t/m vrijdag: 10.00-12.30 & 13.30-17.00 uur, zaterdag: 10.00-17.00 uur
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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

Ieder project, groot of klein, nieuwbouw

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,

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

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

Media & Design Totaal

te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen

www.mediaendesigntotaal.nl

Laan van de Iemenhees 520
7823 JW Emmen
06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Advertentie tarieven:

Op aanvraag

Henk Mulderij jr.
vooruit. Hoe gaat het dan in zijn werk met
je hypotheek? Wij kunnen een bouwdepot
voor je regelen. Hierbij gaat het om een
aparte lening die specifiek is bedoeld om de
verbouwing van je woning te bekostigen. Dit
heet het bouwdepot en dat wordt niet ineens
uitbetaald. Elke keer als er een bepaald deel
van de verbouwing is afgerond, dien je een
nota bij ons in die hieruit wordt betaald.
Natuurlijk zijn er spelregels en voorwaarden
aan zo’n bouwdepot verbonden en zul je alles
goed moeten plannen en omschrijven. Maar
met een duidelijk stappenplan, een heldere
bouwspecificatie en niet te vergeten onze
begeleiding, is een bouwdepot wellicht een
geweldige optie. De huidige lage rentestand
draagt daar zeker een steentje aan bij.
Helemaal wanneer je daarbij bedenkt dat de
maandelijkse besparing op de energielasten
groter is dan de maandelijkse kosten die je
betaalt voor het bouwdepot.
www.henkmulderij.nl

Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.

www.bouwkundigontwerpbureau

Esweg 90 Beilen 0593 54 11 91
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
www.bouwkundigontwerpbureau.nl

VERBOUWEN MET EEN BOUWDEPOT, HOE WERKT HET?

J

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.

HENK’S FINANCIEEL ADVIES
e woont misschien al jaren naar volle
tevredenheid in het huis waar je ooit je
zinnen op hebt gezet. Desondanks heb je
-misschien nog wel recent- overwogen om
toch eens naar een andere woning uit
te kijken. Maar met het stagnerende
woningaanbod van tegenwoordig of
vanwege het feit dat jullie in je bieding op
een woning werden overklast door anderen,
ging die nieuwe woonstek aan je neus
voorbij. Inmiddels ben je er wel een beetje
klaar mee. En toch is er dat stemmetje. Je
huidige woning, jouw vertrouwde plek, is
niet helemaal meer up-to-date en voldoet
niet meer aan jullie wensen. De keuken
is niet de modernste meer, de badkamer
is oud, de energielasten worden steeds
hoger. Maar wacht eens even, kun je je huis
niet zodanig laten verbouwen dat je hier
misschien wel tot aan je laatste dagen kunt
blijven wonen? Diep van binnen voelt dat
heel goed. Maar wat kost het om dat allemaal
te realiseren? Misschien heb je een bedrag
gespaard om dit (deels) te financieren of
zit er voldoende overwaarde in je woning.
Laten we voor het gemak uitgaan van beide.
Je hebt een redelijk gevulde spaarrekening
en de taxatiewaarde van je woning is veel
hoger dan de resterende hypotheekschuld.
Je hebt een bouwbedrijf gevraagd om
badkamer en keuken te moderniseren
en je wilt ook een stuk bij je woning laten
aanbouwen, om een slaapkamer met aparte
badkamer te realiseren op de begane grond.
Op die manier kunnen jullie weer jaren

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.

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Telefoon:

te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen

uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Redactie adres:

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,

Stappenplan voor het
besparen van Energie:

Er zijn een aantal dingen die je kunt
doen om je huis energiezuiniger te maken. Hoeveel je precies kunt besparen
hangt af van hoe je huis nu geïsoleerd is.
1. Isoleer je woning
Met goede isolatie blijft je huis langer
warm. Er zijn een aantal manieren om
dit te bereiken. Het dichten van kieren en
tochtgaten kost weinig. Je kunt het zelf
doen en het loont direct. Houd wel altijd de
volgende hoofdregel in de gaten: isoleren
gaat samen met ventileren.
Verder kun je een spouwmuur laten
opvullen met isolatiemateriaal. Een spouw
is de ruimte tussen een binnen- en een
buitenmuur. Ook met het isoleren van je
dak, gevel en ramen kun je flink besparen.
2. Gebruik zonne-energie
Met zonnepanelen op je dak bespaar je

flink op je stroomverbruik. Een zonneboiler levert juist besparing op de gasrekening.
3. Bespaar op verwarming
Vervang de cv-ketel
Een oude cv-ketel kun je vervangen door
een nieuwe die veel zuiniger is. Maar ook
als je al een nieuwe ketel hebt, of je de
oude nog niet wilt vervangen kun je vele
euro’s per jaar aan energie besparen.
Nog beter: neem een wamtepomp
Met een warmtepomp kun je helemaal
zonder gasverbruik stoken en zelfs je gasaansluiting opzeggen. Zo bespaar je heel
wat vaste kosten op je energierekening.
Of kies voor een hybride warmtepomp.
Die is een stuk goedkoper in aanschaf en
makkelijk te combineren met je bestaande HR-cv-ketel.

Dit is Hoogeveen!
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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijk stookt u minder, waardoor uw cv-ketel langer
meegaat. Ook bespaart u meer energie: gemiddeld 15 tot 20 procent
bij gewone woningen en bij vloerverwarming kan dit oplopen tot wel
40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen is gemaakt
met een unieke stralingblokkerende folie en isoleert als een thermosfles.
Het brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul.
Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht
op slimme wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs
warmer dan de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een
betonnen vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning
ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie
weer worden afgevoerd, wat weer energie kost.
De TONZON Bodemfolie stopt het vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen droog en schoon, zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL

Dit is Hoogeveen!
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het
vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

Dit is Hoogeveen!
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Heeft u hulp nodig in uw tuin?
Wij staan voor u klaar!
Tuinverzorging is ons vak!

Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud
Sierbestrating | Boomverzorging | Tuinaccessoires

Uw tuin voor rust & eenvoud

Bel voor meer informatie naar 0528 - 234 175
of stuur een mail naar info@tuinverzorging-sts.nl
of raadpleeg www.tuin tuinverzorging-sts.nl

Van Hoogeveen tot Dedemsvaart en ver daar buiten

Dit is Hoogeveen!
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Michel-IT voor al je ICT werkzaamheden
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.

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

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.
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.

Recycleshop
Emmer-Compascuum

De plek waar uw oude meubels een
compleet andere look krijgen. U kunt uw
meubels laten stylen door Gees Lasker
naar uw eigen wens, zoals ze inmiddels
voor meerdere klanten heeft mogen doen.
Hiervan vind u diverse voor en na foto’s in
de galerij!
Michel-IT
Carry van Bruggenstraat 1
9422 KM Smilde
06-57 64 11 24
info@michel-it.nl
www.michel-it.nl

Aktie

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen leuke
meubels aan te schaffen in onze winkel.
In de winkel zijn regelmatig nieuwe
producten te vinden, ook gepimpte meubels die we zelf hebben bewerkt, waarmee
u een uniek stuk in huis heeft! Ook de
meubels in de winkel kunt u laten stylen

door ons. Vraag gerust, alle opties staan
open en er is heel veel mogelijk.
Naast grotere meubelstukken hebben
wij ook erg veel decoratie en andere
leuke snuisterijen. We hebben regelmatig
nieuwe aanvoer, dus kom langs!
Runde Zuidzijde 13
7881 HL Emmer-Compascuum
06 37 33 79 58
Openingstijden
ma/di/zo: gesloten
wo. t/m za.: 10.00-17.00 uur

Moderne terrasoverkapping
mat Antraciet
5,06 x 3,5 meter met heldere
polycarbonaat
Aantal staanders 2

€ 1.483,00

Moderne terrasoverkapping
mat Creme
Breedte 4.06 meter Diepte 3,00
Dak IQ Relax Polycarbonaat
Aantal staanders 2
€ 1132,00

www.tcb-zonwering.nl

Bedrijf uit de regio
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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!

Bedrijf uit de regio
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Timpaan Onderwijs

Taal is de basis van ons onderwijs en van onze samenleving

leerlingen. Materialen verzamelen voor een goede, leuke
les is een uitdaging. Waar haal je de tijd vandaan en hoe
zorg je voor een doorgaande lijn? Binnenkort bieden wij
een compleet spellingprogramma dat kan worden ingezet
op zorgniveau 3.

Tel mee met taal
Recentelijk is bekend geworden dat het kabinet €425
miljoen uittrekt (2020-2024) om laaggeletterdheid aan
te pakken. Onderdeel van de nieuwe aanpak is om o.a.
meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal
hebben. Daarnaast kan het geld ook worden ingezet om
mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven: ‘Dit kabinet staat voor een
samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch
en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder
migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen
in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink om mensen hun basisvaardigheden te laten
verhogen.’
Timpaan Onderwijs is dagelijks bezig met het professionaliseren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op het gebied van taalonderwijs. Als je met kinderen
werkt, is het van groot belang dat je als professional de
taal goed beheerst.
Taal is de basis van ons onderwijs en van onze samenleving. Niet voor niets is taal, meer dan rekenen, een
basisvak wat dagelijks op het rooster staat van elke groep.
Goed taalonderwijs werkt door in alle vakken op school.
En de meeste kinderen vinden het vooral leuk, als ze bezig
zijn de taal functioneel in te zetten. Met een goede taalvaardigheid kan een kind zijn of haar talenten maximaal
ontwikkelen: niemand twijfelt dan ook aan het belang van
goed en opbrengstgericht taalonderwijs.
Ouders: lees voor!
Voorlezen is niet alleen fijn en gezellig, het is belangrijk
voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie
en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling
en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kind
wordt voorgelezen, leert het nieuwe woorden kennen en
maakt het op een speelse manier kennis met de wereld
van de boeken. Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, beter presteren
op school. Ga regelmatig met je kind naar de bibliotheek
om nieuwe boekjes uit te zoeken.

Zorgaanbieder op school
Op school ondervinden sommige kinderen moeite met
het leren lezen en/of spellen. Mogelijk is er sprake van
dyslexie. Al ruim 10 jaar verzorgt Timpaan Onderwijs
behandelingen om een positieve bijdrage te leveren aan
het lezen en spellen van kinderen, het vergroten van het
zelfvertrouwen en het bevorderen van het leesplezier.
Leerkrachten vinden het soms lastig om differentiërende lessen te bedenken die aansluiten op de hiaten van

Over Timpaan Onderwijs
Timpaan Onderwijs kent twee programma’s waar onze
brede dienstverlening in is ondergebracht: Support (leerlingzorg op verschillende gebieden) en onderwijsontwikkeling voor de voorschoolse voorzieningen, primair- en
voortgezet onderwijs en de gemeenten. Ons doel is dat
ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen.
Onze experts richten zich op vraagstukken die o.a. te
maken hebben met taal, rekenen, sociale competentie,
opbrengstgericht werken, hoogbegaafdheid, schoolplanontwikkeling en ICT.
Meer informatie over onze dienstverlening
is te vinden op:
www.timpaanonderwijs.nl
www.timpaansupport.nl

Dit is Hoogeveen!
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Zelf energie opwekken?
Kies nu voor zonnepanelen
 Zeker van de beste keuze

Wat levert het op?
Dat is afhankelijk van je verbruik op dit moment en het aantal zonnepanelen dat je aanschaft. Je kan wel
tot 500 euro per maand besparen! Tijdens een adviesgesprek kijkt de adviseur met jou naar je

 Altijd 100% financierbaar
 Alles onder een dak geregeld

stroomverbruik en dak. Hij rekent voor je uit hoeveel zonnepanelen het beste bij jouw situatie passen
en wat je daarmee gaat verdienen. Je verdient zonnepanelen in ongeveer 7 jaar terug!

Btw teruggave van je zonnepanelen
Het terugvragen van de btw heeft voor- en nadelen: je kunt de btw over de aangeschafte panelen
terugkrijgen, maar je moet ook btw afdragen over de stroom die je teruglevert. Gelukkig bestaat er
hiervoor een vrijstellingsregeling. Onze adviseur kan je hier alles over vertellen en kan ook de teruggave
voor je doen zodat jij direct kunt genieten van je zonnepanelen. Vraag je de btw liever zelf terug?
Dat kan natuurlijk ook!

Hoe kies ik zonnepanelen?
Kiezen begint met jouw dak. Heb je een plat of schuin dak? En heb je altijd zon, of zijn er periodes met
schaduw op je dak? Voor al deze situaties zijn er zonnepanelen. Samen met de adviseur bespreek je jouw
wensen en zorgen we samen dat je de beste keuze maakt.

Kijk of zonnepanelen geschikt zijn voor jouw huis, doe onze Quickscan via:
www.hoogeveenwoontslim.nl/direct-advies

Wie is Hoogeveen woont SLIM?

Duurzaam advies op maat

 Open op: di, do en vr
 10.00 tot 16.00 uur
 Van Echtenstraat 10, Hoogeveen

Wij helpen jou van a tot z met verduurzamen
Bij Hoogeveen woont SLIM weten we als geen ander dat je huis verduurzamen een behoorlijke opgave
kan zijn. Je moet lastige beslissingen nemen over materialen en technieken, je moet bedrijven zoeken en
offertes opvragen, vervolgens moet je die, vaak onbegrijpelijke, offertes ook nog beoordelen en uitzoeken
hoe je dit allemaal moet betalen. Dus hebben wij dit allemaal al voor je gedaan, dat is handig!

Wat betekent dat dan?
Dat ontdek je snel genoeg als je bij ons in de winkel komt. Daar hebben wij handige pakketten voor het
verbeteren van je woning, op maat gemaakt voor jouw huis. Ons aanbod bestaat uit losse maatregelen
zoals; vloerisolatie, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en nog veel meer. De pakketten vormen steeds
een stap op weg naar wonen zonder energierekening. Zo kun je je huis verbeteren in jouw tempo.

Afspraak maken?



Van Echtenstraat 10

Dat kan! Wil je direct, vrijblijvend advies over welke maatregelen geschikt zijn voor
jouw huis? Maak dan een afspraak via 0528 72 67 51 of ga naar onze website:
www.hoogeveenwoontslim.nl/contact. We maken graag kennis met je!
Kom goed voorbereid en doe de Quickscan via:
www.hoogeveenwoontslim.nl/direct-advies.

1 Ontdek direct wat kan

2 Kies wat je wilt

3 Samen maken we het compleet

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

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-

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.

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

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

Dit is Hoogeveen!
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Een videogesprek over je
woonplannen?
Daar zijn wij heel flexibel in.

Bepaal zelf de plek voor je hypotheekgesprek!
Je bent van harte welkom op onze kantoren. Komt een gesprek bij jou thuis, op je werk of bijvoorbeeld in een
restaurant je beter uit? Dan komen we graag naar je toe!
Je kunt ook kiezen voor een videogesprek als dat gemakkelijker is. Zo bepaal je zelf waar en met wie je een
gesprek voert. En kunnen bijvoorbeeld (groot)ouders op afstand ook meepraten.
Liever geen afspraak? Iedere dinsdag loop je van 16.00 uur tot 20.00 uur spontaan binnen bij de Rabobank in
Diever, Borger of Hoogeveen (Donau 12).
Tijdens de Open Huizen Dag 30 maart zijn bovenstaande vestigingen ook speciaal open van 9.30 uur tot 14.00 uur.
Neem direct even inkomensgegevens en een legitimatiebewijs mee. Dan kunnen we je meteen helpen.
Wij zijn benieuwd naar jouw woonwensen!

App of bel 06 127 402 42 voor een afspraak.

