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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

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,

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

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

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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Return to innocence

Return to Innocence staat voor “terug
naar het onschuldige van een kind”. Als
ik naar jonge kinderen kijk word ik altijd
blij en vrolijk. Ze leven zonder zorgen,
zonder oordelen, zonder beperkende gedachtes, ze zijn speels en doen gewoon
lekker waar ze zin in hebben...onbevangen! Ze leven in het hier en nu, ze zijn in
FLOW. Hoe mooi zou de wereld zijn als
we allemaal zo in het leven zouden kunnen staan!!

krijgen vanaf onze kinderjaren. Er wordt
je verteld dat je je moet gedragen, dat je
goed je best moet doen op school en op je
werk…..en dan wordt je wel gelukkig….

Als volwassenen zijn we die “onschuld”
vaak kwijt geraakt.... We zitten veel in
ons hoofd. We willen alles snappen, alles
begrijpen. We maken ons druk over de
dingen die zijn gebeurd of de dingen die
staan te gebeuren.
We worden gevormd door meningen, overtuigingen, normen en waarden die we mee

Waarom voel jij dat dan niet? Waarom voel
je geen rust? Je bent juist onrustig, opgejaagd en snel geïrriteerd naar je omgeving.
Wat is er toch mis met je? Wat doe je niet
goed? Waarom voel jij je niet gelukkig?

Maar wat nou als je merkt dat het bij jou
niet zo werkt…Je bent inmiddels rond de
30, hebt een prima baan, een leuke partner, een gezinnetje…..Huisje, boompje,
beestje….ALLE ingrediënten om gelukkig
en blij te zijn!!

En wat doe je? Je gaat door, door, door…..
op zoek naar het geluk. En niet klagen!!

3
Nee, kom op zeg! Je hebt alles! Niet
klagen! Het komt wel, als ik……
Wat nou als ik vertel dat je geluk niet gaat
vinden door harder te werken, door van
baan te wisselen, door een ander huis te
kopen, door een andere relatie aan te gaan.
Ooit was ik daar ook…..alles voor elkaar,
maar niet gelukkig en blij met mezelf..
Mijn geluk liet ik afhangen van alles om
me heen...….Ik leefde mijn leven volgens
de “geluksregels” van anderen....volgens
de normen en waarden van anderen. Voor
anderen leek het goed met me te gaan,
maar van binnen voelde ik me ellendig….
ik was onzeker, vond mezelf niet aardig en
oprecht, ik durfde nooit mijn eigen mening
te geven, ik paste me aan anderen aan.
Door het zoeken naar geluk was ik totaal
niet aan het genieten van al het moois van
dat moment…..Mijn focus lag op de dingen
die niet goed gingen.
Ik ben gezegend met een enorme drive
om mezelf te ontwikkelen, gelukkiger te
worden, vrijheid en onafhankelijkheid te
voelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik
inmiddels heb geleerd hoe ik zorg voor het
ervaren van geluk in mezelf…blijvend. Niet
afhankelijk van de omstandigheden….nee
op elk moment, waar ik ook ben, wat ik ook
doe, wat er ook gebeurd in mijn leven.
En het is mijn missie om daarin zoveel
mogelijk mensen te inspireren, om iedereen in Flow te krijgen, om iedereen geluk
te laten ervaren en daarmee de wereld een
stukje mooier te maken.
Bij een coachtraject gaan we in op de
hoofdvraag…WIE BEN JIJ?
Wie ben jij zonder alle regeltjes en kadertjes van de wereld waarin wij leven? Wie
ben jij zonder de verwachtingen van een
ander? Wat blijft er dan voor moois over?

Hoe ziet dat eruit....daar diep binnen in jou?
Als je daar kunt komen....als je dat helder
hebt....kom je bij jouw geluk...!
Je gaat begrijpen hoe je de nare gedachtes
(de stemmetjes in je hoofd) juist vóór jou
kunt laten werken. Met mijn unieke Return
to Innocence methode leer hoe je weer in
Flow komt. Je gaat woorden geven aan dat
wat er bij jou van binnen, diep van binnen
allemaal al zit....jouw unieke boodschap!
Het zit namelijk allemaal al in jou! En ik
help je om het naar buiten te brengen.
Voel je herkenning in mijn verhaal en
ben je nieuwsgierig geworden naar mij,
mijn verhaal en diensten?
Bekijk mijn website www.returntoinnocence.nl, Facebookpagina of Instagramaccount (Marit Ruinemans – Return to
Innocence) voor alle informatie over mij en
de diensten die ik aanbied.
Wil je op een laagdrempelige manier
kennis maken met mijn methode?
Maandag 6 mei start mijn online training
“Bevrijd je van de bullshit in je hoofd”.
In deze training leer ik je om voorgoed af
te komen van het gepieker, het onrustige
gevoel, het vergelijken met anderen. Met
simpele, vanuit huis te maken opdrachten
ga ik je laten ervaren hoe je jezelf voorgoed bevrijd van die bullshit! Je kunt je
aanmelden via mijn Facebookpagina.
Dit is de lancering van deze training en
bied ik daarom nu eenmalig aan voor
€ 49,95. Een kleine investering met blijvende rust in je hoofd als resultaat!
Normaal kost deze training € 99,-. En alleen in deze eerste ronde van de training
ontvangen de eerste 10 deelnemers 50%
korting op mijn 3 maand coachtraject.
www.returntoinnocence.nl

DVX Performance CHIPTUNING Hoogeveen
DVX Performance is reeds jaren de referentie voor
professionele chiptuning op maat. Gespecialiseerd in
VAG ( Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche,...) BMW
en Mercedes.
Mocht u besluiten om uw benzine- of dieselmotor te
voorzien van Chiptuning, Dan staat DVX Performance
Hoogeeen graag voor u klaar. Met de modernste technieken, innovatieve ECU-programmering en betrouwbare software afstellingen kan DVX Performance Hoogeveen uw auto zo optimaal mogelijk afstellen.

het opnieuw afstellen van de software in uw auto. In de
autowereld wordt chiptuning ook wel het optimaliseren
van het motormanagement genoemd. Aangezien bij
chiptuning de software van uw auto opnieuw wordt afgesteld, wordt chiptuning ook wel software tuning genoemd,
de betekenis is dus hetzelfde.

Chiptuning of software tuning,
wat is het verschil?

Wat wordt er gewijzigd bij chiptuning Hoogeveen
Bij chiptuning worden verschillende motormanagement
mappen en parameters gewijzigd. U moet hierbij denken
aan, de brandstofinspuiting, brandstofhoeveelheid, ontstekingstijdstip, inspuitmoment, inspuitduur, luchttoevoer
en de turbodruk. De motormanagement mappen worden
directer en optimaler op elkaar afgesteld wat resulteert in
vermogenstoename, koppeltoename en zelfs brandstofbesparing. Bij motoren die voorzien zijn van een turbo,
kan het vermogen en koppel toenemen met gemiddeld
15% tot wel 35%, de toename varieert aangezien wij
rekening houden met de veiligheidsmarge van de standaard onderdelen. Naast de toename van het vermogen
en koppel, neemt de souplesse en comfort ook toe. Auto’s
die voorzien zijn van een automatische transmissie zullen
door het koppeltoename eerder en optimaler schakelen.

Chiptuning Chip
Vaak krijgen wij de vraag: ‘Wat is chiptuning precies?’
‘Is er verschil tussen chiptuning en software tuning?’
Chiptuning voor auto’s betekent eenvoudig gezegd,

Chiptuning als investering
Door uitgebreide research en development en een optimale software afstelling kunt u chiptuning zien als een
investering. Vandaag de dag wijzigen de brandstofprijzen

Bent u op zoek naar “de referentie” in het chiptuningmilieu voor VAG en BMW & Mercedes?
Dat bent u aan het juiste adres!
DVX PERFORMANCE
Neem ook zeker een kijkje op onze webshop waar u
online alle nodige performance onderdelen kunt terugvinden.

continu. Door chiptuning kan het brandstofverbruik bij
benzinemotoren reduceren met gemiddeld 2% bij dieselmotoren ligt de besparing aanzienlijk hoger tot wel 8%.
Dit is een zeer mooi neveneffect van chiptuning.
De resultaten in één oogopslag:
• Vermogenstoename van 15%
tot wel 35%
• Koppeltoename van 15% tot wel 35%
• Brandstofbesparing
benzinemotoren 2%
• Brandstofbesparing dieselmotoren 8%
Mocht u besluiten om uw benzine- of dieselmotor te voorzien van chiptuning, staat DVX Performance graag voor
u klaar. Met de modernste technieken, innovatieve ECUprogrammering en betrouwbare software afstellingen kan
REWI Automotive uw auto zo optimaal mogelijk afstellen.

DVX Performance Hoogeveen
Lindbergstraat 12A
7903 BN Hoogeveen
Tel: 0528-262 912
Mail: info@dvxperformance.nl
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A-Z Caravans

A-Z Caravans koopt en verkoopt zowel

Openingstĳden
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

nieuwe als tweedehands caravans.
Wij bemiddelen bij de verkoop van uw
caravan of ruilen in.

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur
09.00 - 14.00 uur
gesloten

Voor onderhoud en stalling bent u ook
bij ons op het juiste adres.
Industrieweg 2 • 9561 MB Ter Apel • 06 27 07 71 68 • info@a-zcaravans.nl

Aktie

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
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Welkom bij Smid Emmen incasso & debiteurenbeheer
Smid Emmen ondersteunt u bij het snel en effectief
incasseren van moeilijk inbare vorderingen in de minnelijke fase.

dan opgelost. Mocht de debiteur tijdens kantooruren niet
telefonisch bereikbaar zijn, dan proberen wij het op een
later tijdstip weer.

Als het economisch voorspoedig gaat groeit het aantal
openstaande facturen, maar wanneer het slechter gaat
zien we dezelfde trend. Echter is het in dat laatste geval
steeds lastiger om de openstaande facturen te innen.
Ondernemers besteden daardoor ongewild onnodig veel
tijd en geld aan hun debiteurenbeheer.

Als de debiteur ook hier geen gehoor aan geeft, dan
zenden we per post of e-mail een tweede en laatste
sommatie, met de aanzegging dat er een juridisch traject
gestart zal worden.

Ieder zijn vak. Wij zorgen ervoor dat uw toekomstige facturen sneller betaald worden, zonder dat klantrelaties hier
schade aan ondervinden. Onze werkwijze is transparant,
doortastend en klantvriendelijk.
In een persoonlijk en vrijblijvend onderhoud vertellen
we u hier graag meer over. Direct een afspraak maken?
Bel: 06-29 26 68 33
Informatie
Wanneer we met de opdrachtgever het dossier hebben
beoordeeld sturen we binnen 24 uur, per post of e-mail,
een sommatie. De debiteur krijgt vijf dagen na dagtekening van de sommatie de mogelijkheid om over te gaan
tot betalen of, afhankelijk van de hoogte van openstaande
som, een betalingsregeling te treffen.
Blijft de debiteur wederom in gebreke, dan benaderen
we deze nogmaals. In de meeste gevallen is het probleem

Indien het mogelijk is (en het zinvol wordt geacht),
dan vinden er ook huisbezoeken plaats om toch tot een
constructief onderhoud te komen met de debiteur.
Uiteraard nemen wij zonder schriftelijke opdracht geen
juridische maatregelen. We kunnen, zo nodig, een volledig verzorgd vervolgtraject in gang zetten zonder dat
dit veel extra kosten met zich meebrengt. Voorafgaand
aan een juridische procedure wordt altijd gekeken naar
verhaalbaarheid en de leeftijd van de debiteur. Wanneer een rechtbank een vonnis uitspreekt is deze twintig
jaar geldig. Mocht een debiteur op leeftijd zijn en ernstig
financieel aan de grond zitten dan moeten we ons af gaan
vragen of het behalen van een vonnis zinvol is. Wanneer
het gaat om een jongere debiteur is een vonnis behalen in
de meeste gevallen zinvol.
Het komt voor dat debiteuren uiteindelijk niet betalen. Om
deze wanbetalers tot betaling te dwingen is er een vonnis
van de rechter nodig. Hiervoor heeft Smid Emmen goede
afspraken met derde partijen (advocaten en deurwaar-

Even voorstellen:
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
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.
Wat betekent:
Medium
Dit is iemand die 1 of meerdere gaves
heeft waardoor de geesten en zielen van
overledenen via hem/haar met de mensen
op aarde kunnen communiceren.
Paragnost
Heldervoelend, helderhorend, helderweten, geen waarzegger. De waarnemeningen zijn gericht op heden/verleden en
de toekomst. In alle gevallen is het om de
mensen te helpen. Het gaat om buitenzintuigelijke waarnemingen.

ders). Tegen een laag tarief, en in veel gevallen zelfs kosteloos, wordt de zaak dan toch nog netjes afgehandeld.
De eventuele kosten zullen volledig worden verhaald op
de debiteur.
Transparant
Wij zijn voorzien van een volledig geautomatiseerd
systeem. Opdrachtgevers kunnen 24 uur per dag,
7 dagen per week inloggen en de status van de ingediende dossiers bekijken. Op die manier bent u niet afhankelijk van onze openingstijden en zijn uw dossiers altijd voor
u toegankelijk.

Postadres
Weerdingerstraat 112
7815 SJ Emmen
0591 85 76 89
06 29 26 68 33
info@smidemmenincasso.nl
www.smidemmenincasso.nl

Spirituele Praktijk
Henny Bouma

Magnetiseren
Genezende energie die uit de handen van
de magnetiseur komt en deze naar een
persoon sturen met bijv: spanning, hoofdpijn, enz.
Reincarnatie/Regressie
Dit is een therapie die je terug brengt naar
een vorig leven. Dit gebeurt door middel
van een lichte trance. Hiermee kun je problemen en klachten opsporen die je mee
hebt genomen uit een vorig leven.
Meditatie
Je kunt op verschillende manieren mediteren. Dat kan een korte of een lange meditatie zijn. Wandelen in de natuur kan al
een meditatie voor iemand zijn. Nergens
aan denken, tot jezelf komen en weer nieuwe energie krijgen. Je kunt ook in huis een
speciale plek maken waar je gaat mediteren. Je kunt dieper bij jezelf naar binnen
gaan of een doelgerichte meditatie, bijv:
ontspanningsmeditatie, waarbij je tot rust
komt en dichter bij jezelf. Kaarsmeditatie,
muziekmeditatie, visualisatie meditatie,
enz. Groepsmeditatie kan natuurlijk ook.
Als je hier interesse voor hebt
kun je contact opnemen.
Email: hughesbouma@home.nl
Telefoon : 06 12 21 57 90

Ook voor kinderen kunt u bij mij terecht!
ADHD kinderen hebben meestal extra
aandacht nodig. Ze worden niet altijd begrepen. Te veel prikkels in het dagelijkse
leven geeft ze onrust en het gevoel dat ze
anders zijn.
Deze kinderen zijn niet dom ,ze zijn juist
slim en verder dan hun leeftijdgenootjes .
Doordat ze druk en soms afwezig zijn, in
hun eigen wereld hebben ze het gevoel dat
ze er niet bij horen. Door middel van extra
aandacht, begeleiding en structuur kunnen ze zich beter staande houden in de
wereld.
Kindertekeningen analyseren is een vorm

om te kijken wat er in het kind speelt. Kinderen hebben niet altijd zin om te vertellen wat er aan de hand is. Via een tekening
van het kind krijg je duidelijkheid waar het
kind moeite mee heeft. Mocht er een bepaald probleem zijn, dan kan dat via een
tekening duidelijk worden.
Medium Henny
Donaustraat 34
9406 SM Assen
Tel: 06 12 21 57 90
www.medium-henny.com
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Ook als particulier kunt u bij ons kantoor
terecht. Wij hebben twee locaties waar u
de gerichte gesprekken kunt voeren. Maar
wij kunnen ook bij u thuis komen. Wij nemen niet het probleem of uw tekortkomingen als uitgangspunt. Maar wij onderzoeken hoe we uw talenten, kwaliteiten,
effectieve gewoontes en mentale kracht
kunnen mobiliseren. Het is geen therapie
maar een leerproces. U leert zich bewust
te worden van uw unieke mentale kracht.
WWW.RETURNTOINNOCENCE.NL
Wat geeft u energie? Wanneer voelt u
zich goed en onder welke omstandigheUW CATERAAR
IN REGIO
den? Hoe
heeft uSTADSKANAAL
tegenslag in het verleden met succes overwonnen? Waarvoor
bent u dankbaar? Kortom wij coachen
om u te leren een positieve instelling te
ontwikkelen. Dat vraagt om gerichte geWilt usprekken
eens echt een
goed uitpakken?
enkeer
oefening.
Van zelfbewustzijn
Laat uw feest of evenement
dan
verzorgen
door
Knoalster
Lorelei Catering! Zo
leert u meer op uzelf te vertrouwen.
Wij verzorgen het voor u van A tot Z! Onze chef kok met ruim 35 jaar
bent u minder afhankelijk van de mening
ervaring maakt de lekkerste hapjes en zelfs buffet gerechten zodat uw
van anderen. U gaat zich beter voelen en
gasten op en top worden verwend!
uzelf meer waarderen. Vanuit die waardeOnze diensten zijn betaalbaar en goed verzorgd.
ren bent u minder vatbaar voor negatieEn voor een exclusieve catering bent u ook bij ons aan het juiste adres!
ve invloeden van buitenaf. De Andekraft
Handelsstraat
32 •combineert
9501 EV Stadskanaal
coaching
vele technieken zoTelefoon: 0599 658 497 • E-mail: info@knoalsterloreleicatering.nl
dat u de doelen die u stelt gaat behalen.
U richt zich dan op wat u wilt bereiken en
wat u daarvoor nodig heeft. Het gaat om
uw succes, balans en tevredenheid. Wij
coachen sporters, professionals en mensen die vastlopen. Daarnaast hebben wij
ons gespecialiseerd in het coachen van
mensen die een ernstige ziekte hebben of
herstellende zijn. Ook hebben wij veel ervaring in het coachen van mensen die een
dierbare hebben verloren. U kunt vrijblijZONNEPANELEN
PLAATSEN
INons
WESTERBORK
vend contact
met
opnemen voor een
kennismakingsgesprek. Dan onderzoeken
EN OMGEVING
we samen of wij u vooruit kunnen helpen.
Bent u op zoek naar een milieuvriendelijke, duurzame oplossing
Daarna
u of Borker
wij iets
voor u
voor warmte en
energie in bepaalt
uw huis of bedrijf?
Servicedienst
kan zonnepanelen
voor
u
installeren
in
Westerbork
en
omgeving.
kunnen betekenen.

De Andekraft Coaching Group is een kleinschalig,
professioneel en betaalbaar organisatieadviesbureau.
Vanuit twee vestigingen bieden wij op een hoog niveau
Bedrijfsadvies- Bedrijfstrainingen- Bedrijfscoaching aan.
Bedrijfsadvies:
Het ondersteunen van ondernemers is bijvoorbeeld gericht
op een solide groei van het bedrijf. Gericht op de vragen
van de ondernemer. Klanten van ons zijn grote bedrijven
maar ook ZZP’ers. Diverse branches van bijvoorbeeld
schoonmaakbedrijven tot notariskantoren.

Waarom Andekraftcoaching?
Bedrijfsonderwijs:
Wij helpen bedrijven ook door scholingen:
In september 2019 starten wij een leergang “management
en ondernemerschap” op HBO niveau. Op onze website
vindt u meer informatie over deze unieke leergang.
Businesscoaching:
Wilt u weten waar uw kracht ligt als ondernemer?
Hoe u doelen kunt behalen? Dan kan onze unieke Zweedse
methode van persoonlijke coaching iets voor u zijn.
Veel succesvolle ondernemers gingen u voor.
Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken om meer
over ons te lezen en een vrijblijvende afspraak te plannen:
www.andekraft.nl
Andekraft Coaching Group
Rijksstraatweg 66a • 9756 AH Haren / Derksweg 170 • 7891 PN Klazienaveen
06-30542642 • contact@andekraft.nl • www.andekraft.nl

Andekraft coaching group

Rijksstraatweg 66a
BORKER SERVICEDIENST
9756 AH Haren
ELEKTRO & INSTALLATIETECHNIEK

Met de panelen kunt u uw eigen stroom opwekken. Deze stroom
is gratis en werkt hetzelfde als ‘gewone’ energie: verlichting,
kofﬁezetapparaat en wasmachine, al uw elektronische apparatuur
kan gebruikt worden met zonne-energie.
Zonne-energie
Zonne-energie is oneindig beschikbaar, zelfs als het bewolkt is.
Bij het opwekken van zonnestroom komen er nauwelijks
milieubelastende stoffen vrij. Een zeer duurzame vorm van
energie dus! De huidige zonnepanelen (ook wel PV panelen)
behalen steeds grotere opbrengsten. Wat u aan ongebruikte
stroom overhoudt, kunt u bovendien doorgeven aan het
openbare elektriciteitsnet en wordt verrekend met uw energienota.
Dat betekent al met al een ﬂinke besparing op uw energierekening.
De aanschafkosten heeft u dan ook zó weer terugverdiend.
Zonnepanelen plaatsen
Zonnepanelen kunnen op een plat of schuin dak geplaatst worden.
De PV panelen zetten zonlicht om in elektriciteit die u kunt

Derksweg 170
7891 PN Klazienaveen

gebruiken voor uw woning of bedrijf. Voor een maximale opbrengst
moeten de panelen optimaal geplaatst worden ten opzichte van
de zon. Servicedienst Borker is zeer ervaren in het plaatsen van
zonlichtsystemen. Onze deskundige installateurs plaatsen het
systeem snel en vakkundig.

06-30542642
contact@andekraft.nl
www.andekraft.nl

De voordelen:
• Aanzienlijke besparing op uw energierekening
• Geen CO2-uitstoot, dus milieuvriendelijk
• Interessante subsidieregelingen en ﬁscale voordelen
• Waardevermeerdering van uw woning
• Ook bij bewolking of weinig zon voldoende opbrengst
Voor informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u
contact opnemen met Borker Servicedienst. Wij kunnen u deskundig
informeren over de aanschaf van zonnepanelen. In Westerbork en
omgeving kunt u bij ons terecht voor de installatie van de PV panelen.
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VLECHT CURSUS

Tegen inlevering
van deze bon

Leer hoe je op verschillende manieren
het haar mooi en makkelijk kan vlechten!!
U dient zelf een vlecht model
mee te brengen.
Opgave kan voor 18 mei via
Wilt u ook een
verzorgde mooie strakke baard?
Kom dan bij ons langs.
MAN MADE producten voor echte mannen!!

info@josieneshaarmode.nl
Tijden van 13.00 tot 13.45 en van
14.00 tot 15.00. Kosten: € 7.50

15% KORTING
op buitenplanten

Mfc speed-date-dag: OPEN DAG 18 mei

Geldig tot 1-7-2019

(Multifunctionele centrum Sleen)
Kom een kijkje nemen en zie wat er allemaal te doen is.
Hapje/drankje/live muziek. Tijd: 13.00 - 15.00 uur.

Deze dag op L’ANZA

TIPS & TRICKS

producten 10% korting +

Weet je ‘s morgens niet wat je

SIS
sporten in sleen

een goodiebag bij deelname

met je haar aan moet?

Organiseert een speed-date-

aan deze SPEED date!!

Of heb je een feestje?

dag. Voor meer info kijk op de

Kom langs en we leren jou tips

Facebook

& tricks

pagina van

(krullen/stylen/opsteken).

de SIS!

Europaweg 8 (bij het vliegveld) • Hoogeveen
www.huisentuinhoogeveen.nl

Josiene’s Haarmode • Brink 1 • 7841 CE Sleen • 0591 361 234 • www.josieneshaarmode.nl

HENK’S FINANCIEEL ADVIES

VERBOUWEN MET EEN BOUWDEPOT, HOE WERKT HET?

NIEUWSTE BIKKEL
E
FORCA COLLECTI
2019
MET 100% STILLE
MIDDENMOTOR EN
HYDRAULISCHE
SCHIJFREMMEN.

€ 2499.00
2 jaar garantie

en voor € 169,00 extra

: 5 jaar garantie!

Bikkel Bikes heeft 10 modellen e-bike’s. Folders liggen bij ons in de winkel.
Ook doen wij accu revisie, maar helaas niet van alle accu’s.
Voor meer informatie kunt u langs komen bij ons in de winkel.
Reparatie en onderhoud behoren ook tot de mogelijkheden.
Tevens hebben wij een ruim aanbod gebruikte e-bike’s. Wij hebben
altijd tussen de 30 en 40 op voorraad en alle accu’s zijn getest.
Professionele accu tester in de werkplaats!
Fietsenwinkel De Trambrug
Langestraat 134A • 7891 GJ Klazienaveen • 06 46 52 38 10

Henk Mulderij jr.

J

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

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
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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. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 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 isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en 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 worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog 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
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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.
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SNS is terug in Beilen

Groenhout Makelaars

Sinds 8 april staat het enthousiaste winkelteam onder leiding van franchisenemer Jan Wigchers op Brink 4 voor je
klaar voor alle dagelijkse bankzaken.
Denk hierbij aan zaken als: het afsluiten
van een betaal- of spaarrekening, hypotheek of verzekering en advies op maat.

Groenhout Makelaars Midden-Drenthe
heeft op 1 april haar intrek genomen
in een gloednieuw pand aan de Brink
4 in Beilen. Dit vieren wij graag! Heeft
u plannen om uw woning te verkopen?
Of uw droomwoning aan te kopen? Ons
team helpt u graag.

Jan Wigchers: “Onze klanten kunnen zelf
kiezen hoe ze hun bankzaken willen regelen. “ Online, via de telefoon maar sinds
kort kunnen zij nu ook terecht in ons nieuwe SNS Servicepunt in het kantoor aan de
Brink 4 voor persoonlijke dienstverlening.”
Het winkelteam beantwoordt graag alle
vragen over sparen, betalen en online
bankieren. Daarnaast kunnen klanten hier
schade melden, hun kredietlimiet wijzigen
of hun BKR opvragen. Ook kan er in dit
servicepunt een betaal- of spaarrekening
of verzekering worden aangevraagd. En
natuurlijk kun je op de Brink 4 ook terecht
voor hypotheekadvies en kan een hypotheek worden afgesloten.
Keuze uit meerdere hypotheekaanbieders
Bij SNS valt er heel wat te kiezen. Er worden namelijk ook hypotheken van andere
aanbieders aangeboden. “Een hypotheek
is een complex product, waarbij veel factoren meespelen om te bepalen welke aanbieder uiteindelijk het beste bij de situatie
van de klant past. We maken daarom altijd

een zorgvuldige afweging bij welke partij
wij de offerte opvragen“, aldus Jan Wigchers. “We zien graag blije klanten en denken daarom slim met ze mee.” En sinds
kort biedt SNS ook de ASN Duurzaam
Wonen Hypotheek aan. Met deze hypotheek leen je tegen een lagere rente voor
energiebesparende maatregelen.
Lokale betrokkenheid
Lokale betrokkenheid en een goed gevoel
voor service zijn belangrijk voor SNS. Zo
kun je bijvoorbeeld een afspraak in de
winkel maken om samen met een van
onze adviseurs alle dagelijkse bankzaken
door te nemen. En wil je meer weten over
je hypotheek dan bieden we je een gratis
oriëntatiegesprek.
Het SNS Servicepunt in Beilen is van
maandag t/m vrijdag geopend van 9.00
uur tot 17.30 uur.
Het team heet je van harte welkom om
kennis met hen én het veelzijdige productaanbod te maken.
www.snsbank.nl

Twentse uitvinding zeer
klimaateffectief
Het Enschedese bedrijf TONZON heeft
een innovatieve isolatiemethode waarbij lucht op een slimme manier wordt
verpakt tot zeer effectief isolerende
lagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van speciale folies met een zeer lage
emissie van warmtestraling. Daarmee
wordt al bijna 40 jaar succes bereikt
in de Nederlandse praktijk. Omdat de
gebruikte lucht overal gratis aanwezig
is, zijn er bij deze isolatietechniek geen
vrachtwagens nodig voor transport. Dat
geeft minder files, overlast voor de buurt
en scheelt een hoop diesel met de bijbehorende uitlaatgassen en fijnstof.
Het meest bekend is het Thermoskussen
voor vloerisolatie dat de warmtestraling
van de onderzijde van vloerconstructies
trapsgewijs naar nul reduceert. Samen
met de stilstaande lucht stopt dit alle
verlies van warmte naar de kruipruimte. Bestaande vloeren worden daarmee
warmer dan nieuwbouwvloeren. Voor het
isoleren van een voorzetwand is het Thermosheet ontwikkeld. Met deze folie kan
een complete wand van boven tot onder
en van links naar rechts met materiaal uit
één stuk worden afgesloten zonder naadje of kiertje. Met deze werkwijze maak je

Groenhout Makelaars Midden-Drenthe is
niet alleen werkzaam in Beilen, maar ook
in de buitengebieden van de gemeente
Midden-Drenthe en de aangrenzende gemeenten. Flexibiliteit vinden we belangrijk,
dus ook in de avonden en op zaterdag zijn
we actief. Het team van Groenhout Makelaars Midden-Drenthe gaat voor de beste
deal, voor u!

Brink 4, werken en vergaderen
Niet alleen voor bedrijven kan Brink 4 een
thuisbasis vormen, ook worden er flexwerkplekken per dagdeel aangeboden.
De vergaderlocatie is geschikt voor groepen tot 15 personen maar is ook zeer geschikt als spreekkamer. Faciliteiten zoals
koffie, thee, internet en een professioneel
kopieerapparaat zijn aanwezig. Het organiseren van een zakelijke lunch of diner
behoort ook tot de mogelijkheden.
☎ 0593 – 23 21 21

Borker Servicedienst
bestaat ruim 10 jaar
verbouwen. Achter op het terrein komt een
loods.
Daarna zal het huidige pand grondig
verbouwd worden. De winkel zal een stuk
kleiner worden en wij gaan stoppen met
de verkoop van kleine huishoudelijke
apparaten. Verder zal ons assortiment
ongewijzigd blijven.

meerdere opgesloten luchtlagen van twee
centimeter. Zo creëer je met minder ruimteverlies méér isolatiewaarde.
Comfortabel, gezond en energiezuinig
wonen
Landelijke bekendheid geniet een jarendertigwoning in Enschede met een energienota van slechts 20 euro per maand. De
vloer is geïsoleerd met Thermoskussens,
buitenwanden en dak zijn geïsoleerd met
Thermosheets. De radiatoren zijn voorzien
van HR-radiatorfolie en de geïsoleerde
cv-buizen van HR-bandagefolie. Het bad
is geïsoleerd met TONZON Badisolatie en
ook de warmtepanelen zijn aan de achterzijde verbeterd met HR-radiatorfolie.
De kruipruimtebodem heeft een stevige
Bodemfolie gekregen tegen vocht en
radongas. Zo komt er geen vocht meer
uit de kruipruimte de woning binnen.
De woning kan nu op natuurlijke wijze
geventileerd worden. Kostbare energieverbruikende en geluid producerende
ventilatievoorzieningen met een beperkte
levensduur -die bovendien periodiek
onderhoud nodig hebben- zijn daarmee
overbodig.
www.tonzon.nl

Profiteer in de actiemaanden april en
mei van een aantrekkelijke korting op uw
courtage die kan oplopen tot wel 50%!
Deze korting is alleen geldig voor vestiging Midden-Drenthe, vraag naar de
voorwaarden.
☎ 0593 – 23 21 21

U kunt bij ons in de winkel terecht voor
een nieuwe wasmachine, vaatwasser,
koelkast en noem zo maar op. Zowel vrijstaande als inbouwapparaten.
Ook voor batterijen, ledlampen, stofzuigerzakken en diverse audio-videokabels
kunt u bij ons terecht.
Maar ook voor aanpassingen aan uw
elektra, loodgieterswerk, zonnepanelen,
onderhoud van uw ketel en diverse andere
werkzaamheden staan wij graag voor u
klaar.
Onze elektro-en installatiewerkzaamheden zijn heel divers waardoor we allerlei
materiaal op voorraad moeten hebben. De
huidige ruimte is daar niet erg geschikt
voor. Momenteel zijn wij dan ook aan het

De verbouwing zal enige hinder geven,
maar aan het eind van het traject zullen
wij beter in de gelegenheid zijn om onze
klanten te bedienen. Wij gaan namelijk bij
het pand wonen en zijn dan ook vaker aanwezig.

Westeinde 30
9431 CG Westerbork
0593-332 235
info@borkerservicedienst.nl
www.borkerservicedienst.nl
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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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Bezoek onze website voor een virtuele wandeling door onze showtuin

WWW.ZWAAGSTRA.NL
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BEDANKT!
60 JAAR WORTELBOER IN EMMEN EN COEVORDEN

SLAAPSPECIALIST SINDS 1959

UNIEK JUBILEUMMATRAS!

POCKETVEERMATRAS
JUBILEE

Ter ere van ons 60-jarige bestaan hebben wij een uniek
jubileummatras laten ontwikkelen. U ligt gegarandeerd

perfect op dit matras met een 7-zone 700-PLUS pocketveer kern.
zorgt ervoor dat het matras goed ‘ademt’. Dit betekent dat het

matras ook geschikt is voor ‘warme slapers’. De afneembare tijk is
wasbaar en voorzien van handgrepen, het keren van het matras
is dus een fluitje van een cent.
80 x 200 cm

469.-

VANAF

L-BACK

BACK

s

0.-

.-

lbaar

e

d

750

95.95.95.95.95.-

GEDEGEN SLAAPADVIES
SINDS 1959
weet raad met slapen’, dit is de slogan van onze
as
tr
ma
Een uniek‘Wortelboer
jarige beddenspeciaalzaak in Coevorden & Emmen. Zelf komen
l héenélRuud Wortelboer, niet altijd evenveel aan slapen
weHans
voor een wij,
toe, want het runnen van een bedrijf doe je natuurlijk niet alleen
5 JAAR
!
prijs
umnegen
tussen
en vijf.
speciale jubile
GARANTIE

De afdekking is van HR60 comfortschuim en de ventilatieborder

670a.-

90 x 200 cm

710a.-

120 x 200 cm

964a.-

140 x 200 cm

1045a.-

160 x 200 cm

1129a.-

180 x 200 cm

1229a.-

469.499.675.730.790.860.-

Meerprijs lengte 210 cm: +10% / 220 cm: +20%

Wij zijn letterlijk tussen de bedden opgegroeid. Onze vader,

LUXE MERKMATRASSEN MET 50% KORTING!

Henk Wortelboer, is in 1959 begonnen in Coevorden. Hij ventte
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

Speciale
jubileumac tie!

een pandje gehuurd waar hij ook al weer snel uitgroeide.

3 STERREN MATRAS

4 STERREN MATRAS

• 22 cm dik • 5 comfortzone pocketvering

• 20 cm dik • 7 ergonomische zones

• SG 30 comfortschuim afgedekt • Elastische,

• HR 42 koudschuim kern • 4 seizoens afdekking

afritsbare hoes • Ergonomisch slaapcomfort

• Luxe handgrepen • Ventilatieroosters

BOXSPRINGSET
50%
1959
KORTING

5 STERREN MATRAS
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SPECIAAL GESELECTEERDE JUBILEUMSET! Hoogwaardig
Ook lengte en andere
afgewerkte boxspringset
in eenmaten
prachtige, op kwaliteit
Gratis matrasrecycling
geselecteerde
meubelstof. Compleet met hoofdbord,
Gratis aan huis bezorgd
meegestoffeerde
5-zone pocketveermatrassen, extra dik
Tot 5 jaar garantie
en luxe, genopt
topdekmatras
van koudschuim met een tijk
Topkwaliteit
gezondheidsmatras

van anti-allergisch dubbeldoek. Diverse maten leverbaar.
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daar van start gegaan. In de beginjaren kostte het veel
Ook lengte en andere maten
Gratis matrasrecycling
Gratis aan huis bezorgd
Tot 5 jaar garantie
Topkwaliteit
gezondheidsmatras
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en andere
maten
tijdOok
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goed op gang
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Gratis
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Tot 5 jaar garantie
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weer uitbreiden door ons in het naastgelegen
Topkwaliteit
gezondheidsmatras

pand van de zaadspecialist te vestigen. Hier zaten wij

5O% JUBILEUMKORTING
1599.-

prima totdat we de kans kregen om naar de Nijbracht

Vlak vanaf

te verhuizen. En zo gebeurde het dat in 1998 Wortelboer

2299.-

Emmen vanuit het centrum naar de Nijbracht is verhuisd, een
goede keus bleek achteraf.

60 jaar Wortelboer Bedden in Emmen, dat vieren we met voordeel op dit luxe Ergo Sense pocketveermatras! Met in de kern het unieke Active Pocket systeem

(hoog-laag technologie) en is voorzien van 7 comfortzones. De hoge veren zorgen ervoor dat u prettig en soepel ligt en de lagere veren geven de juiste tegendruk aan
het lichaam. De perfecte ondersteunende eigenschappen maken dat dit matras geschikt is voor elke gewichtsklasse en tevens bij spier en gewrichtsklachten.

BOXSPRINGSET 1959
Afneembare
Tijk met Cool-touch
Afneembare
ELEKTRISCH
VERSTELBARE
NU
Softsense hoes Softsense hoes
aan één zijde
MET DRAADLOZE BEDIENING
t.w.v. € 150 CADEAU!

Unieke Active Pocket technologie
hoog-laag pocketveer

Luxe
handgrepen

Het matras is zo ontworpen dat u het aan
Soepele of stevige
uitvoering

3449.-

2399.Elektrisch vanaf

4 LIGCOMFORTS

Traagschuim
met coolgel

twee kanten kunt gebruiken. De ene zijde
is voorzien van traagschuim in combinatie
met coolgel. Dit voelt fris en koel aan en
is dus ideaal tijdens de warme seizoenen.
De andere zijde is afgedekt met HR koudschuim. Dit is veerkrachtig, soepel en past
zich goed aan naar de contouren van uw
lichaam, hierdoor voelt het comfortabel

Luxe
handgrepen

EEN ÉCHT FAMILIEBEDRIJF

23 cm
dik

Aero Flow
Systeem

aan. Het matras is leverbaar in een soepele
en stevige uitvoering en het draaien is door
de handgrepen een fluitje van een cent.

Voor ons is het geweldig om een familiebedrijf te hebben. Hans is in de vestiging

Hypo allergeen

Coevorden te vinden en Ruud zit in Emmen. Zonder
onze echtgenotes Helen en
7 comfortzones
Monique hadden we het echter nooit gered. Beide werken hard mee in
ons 60-jarige
Veerkrachtig

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Koudschuim
familiebedrijf, Helen in Coevorden en Monique in Emmen. Voor goedHR
advies
bent u

80 x 200 cm

909a.-

455.-

bij ons aan
het juiste adres en een heerlijke kop koffie staat altijd voor u klaar!
VANAF:

140 x 200 cm

1449a.-

90 x 200 cm

1029a.-

515.-

725.-

160 x 200 cm

1609a.-

799.-

180 x 200 cm

1769a.-

879.-

455.-

OPTIMALE VENTILATIE

100 x 200 cm 1069a.-

529.-

120 x 200 cm

659.-

ook wanneer u een ‘warme slaper’ bent, is dit matras geschikt.

Ook voor aktieprijzen leverbaar op 210 en 220 lang

Graag tot ziens in één van onze
winkels!
Het Aero
Flow Systeem zorgt voor optimale ventilatie. Dus
Hans, Helen, Ruud en Monique Wortelboer, Erik, Gretha, Jarno en Cornel

1319a.-

CBW-ERKEND | FAMILIEBEDRIJF SINDS 1959 | GÉÉN AANBETALING | WIJ GEVEN SLAAPGARANTIE | WIJ ONTZORGEN VAN A TOT Z | ALTIJD GRATIS MATRAS RETOURSERVICE

Nijbracht 78 - Emmen - 0591-658711 | Friesestraat 15a - Coevorden - 0524 - 512 395

WORTELBOERBEDDEN.NL
wortelboer-bedden
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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.

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.

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.

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

Vraag vrijblijvend
een offerte aan.

Tinus Jalving
Haam 43
7884NG Bargercompascuum
Mobiel: 06-13229455
tcbmontage@gmail.com
www.tcb-zonwering.nl

Dit is Midden -Drenthe!
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O P E N

H U I S

10 MEI | BRINK 4 | BEILEN

SNS Beilen en Groenhout Makelaars Midden-Drenthe
stellen zich graag aan het publiek voor!
U bent van harte welkom voor een kennismaking en
een rondleiding door ons gezamenlijke kantoor.

BRINK 4 | BEILEN
Vrijdag 10 mei
10.00 - 19.00 uur

