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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

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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Wij feliciteren het 1e elftal van V.V. Emmen
met het behalen van het kampioenschap!
Zondag 26 mei om 14.00 uur was het dan eindelijk zover. VV Emmen is gepromoveerd
van de 1e klasse naar de Hoofdklasse! Een prachtige prestatie van ons eerste elftal,
die zondag 26 mei bij een overwinning op Nieuw-Buinen is behaald!

JMA stucwerk, afbouw,
wanden en plafonds

Welkom bij Auto & Banden
Service Klazienaveen
over de benodigde vakkennis om een snelle
en betrouwbare reparatie te kunnen garanderen. Duren de reparatiewerkzaamheden
wat langer, dan kunt u gebruik maken van
vervangend vervoer.

Bij Auto- en Bandenservice Klazienaveen kunt u rekenen op een uitstekende
service en gedegen advies. Ons bedrijf
verleent service op het gebied van onderhoud en reparatie van auto’s. Daarbij
staat kwaliteit altijd voorop. Ook het laten keuren (APK) van uw auto behoort
vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.
Bij de bandenservice Klazienaveen kunt
u kapotte of lekke banden snel en voordelig laten vervangen. Natuurlijk is het ook
mogelijk om uw zomer- of winterbanden
te laten vervangen. Bandenservice Klazienaveen heeft ook een ruime opslagruimte,
waar u uw zomer- of winterbanden voordelig kunt opslaan.
Het stuken van wanden is één van de
werkzaamheden waar JMA in is gespecialiseerd. Door de jarenlange ervaring
en het brede aanbod op het gebied van
wanden, plafonds & Stucwerk staat JMA
garant voor succes.
In goed overleg met de klant wordt er gezocht naar de beste oplossing en de beste
manier om de wanden te stuken. Hierdoor

is elk stucwerk wat JMA levert uniek. Doordat er goed overlegd wordt zijn de klanten
nooit teleurgesteld.
Dit geldt ook voor het plaatsen van
wanden & plafonds.
Voor vragen kunt u altijd contact met
ons opnemen!
Telefoonnummer: 06 - 51 41 75 62

Onderhoud en reparatie
Auto- en Bandenservice Klazienaveen
heeft een jong en kundig team tot haar beschikking. Het onderhoud van uw auto is bij
ons in goede handen. U kunt kiezen voor
een kleine of grote onderhoudsbeurt, of natuurlijk voor een vakantie- of wintercheck.
Ook voor reparaties, groot en klein, bent u
bij auto- en bandenservice Klazienaveen
aan het juiste adres. Ons team beschikt

Bandenservice Klazienaveen
Het overkomt elke autobezitter wel eens:
een lekke band! Dat is natuurlijk vervelend,
maar niet getreurd. Bandenservice Klazienaveen repareert of vervangt uw band snel
en voordelig. Klaar terwijl u wacht!
Heeft u geen lekke band, maar wordt het
wel tijd voor nieuwe banden onder uw
auto? Of bent u op zoek naar geschikte zomer- of winterbanden? Bij bandenservice
Klazienaveen kunt u de band die u wenst
aanschaffen. Wij leveren banden van alle
merken.
APK
De Algemene Periodieke Keuring is een
verplichte autokeuring, die de veiligheid
van uw auto garandeert. De APK is in heel
Europa verplicht gesteld in het kader van
de verkeersveiligheid en het milieu. Voor de
regelmatige APK kunt u terecht bij het vakbekwame team van auto- en bandenservice Klazienaveen, dat een erkend onderhoudsbedrijf is voor periodieke keuringen.
Koriander 63 | 7892 AA Klazienaveen
Tel: 0591 - 311438
info@bandenserviceklazienaveen.nl
www.bandenserviceklazienaveen.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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Fit in Balance
Na een grote verbouwing hebben wij ons
bewegingscentrum kunnen vergroten
tot ruim 600m2 sportplezier. In februari
zijn wij gestart als enige in de regio met
de virtuele lessen van Les Mills, Bodypump, Bodybalance, Sh’Bam en Grit.
WAT IS BODYPUMP?
BODYPUMP™ is de originele barbell les
die je hele lichaam versterkt. Dit programma van 60 minuten daagt al je belangrijke
spiergroepen uit met behulp van de beste
krachtoefeningen. Fantastische muziek,
professionele instructeurs en jouw eigen
gewichtkeuze inspireren je om de resultaten te behalen waar je naar streeft - en
snel! Zoals bij alle andere Les Mills programma’s, wordt een les elke 3 maanden
vernieuwd met nieuwe muziek en nieuwe
choreografie.
WAT IS BODYBALANCE?
Bij BODYBALANCE™ kun je genieten van
bewegingen uit yoga, tai chi en pilates.
Het is je persoonlijke time-out van het
dagelijks leven en zorgt voor een gezond
lichaam en een gezonde geest.
Je doet eenvoudige en veilige yoga bewegingen om je hele lichaam sterker en
flexibeler te maken. Het controleren van
je ademhaling is onderdeel van alle bewegingen en de instructeur geeft altijd opties
voor beginnende deelnemers.
Als je nog nooit aan yoga hebt gedaan, dan
is BODYBALANCE een geweldige kennismaking met deze discipline en een goede
aanvulling op alle andere sporten. De variatie in BODYBALANCE zorgt ervoor dat
ook mensen die al bekend zijn met yoga
erg genieten van het programma.
WAT IS SH’BAM?
SH’BAM zijn simpele, maar geweldig leuke
dance moves! Je hebt geen danservaring
nodig om mee te doen met SH’BAM™. Elke
les is fun, uniek en afwisselend. Je instructeur leidt je door de eenvoudige, maar toffe
bewegingen. Je waant je in een trendy club!

WAT IS LES MILLS GRIT?
LES MILLS GRIT™ Strength is een highintensity interval training van 30 minuten. Je wordt tot het uiterste gepusht en
verder! Je traint met een halter, gewichtschijven en je eigen lichaamsgewicht. Je
ontvangt maximale persoonlijke aandacht
omdat je in een kleine groep traint. Met de
coach die samen met jou op de workout
vloer meetraint en die jou en het team
motiveert, zul je versteld staan van hoe
hard je kunt trainen. En het beste van
alles: je behaalt de resultaten waar je naar
op zoek bent.
Meld je je aan in de maanden juni en juli,
dan sport u onbeperkt zo vaak als u wilt
voor maar 19,00 euro per maand. Gedurende de eerste 6 maanden.
*Zit u nog vast aan een contract bij een
sportschool, geen probleem. Tijdens de
opzegperiode van uw huidige sportschool,
traint u gratis uw abonnement uit bij Fit in
Balance
Geef je nu op!
En profiteer van het aanbod!

Nieuw Amsterdamseweg 70
7761 PC Schoonebeek
0524-223 849
www.fitinbalance.nl

Paviljoen
Jachthaven de Runde
Aan de haven in het pittoreske Ter Apel
vind je Paviljoen Jachthaven de Runde.
Hier kan je heerlijk bijkomen op het terras aan het water. Je kan er uiteraard
terecht voor een verfrissend drankje en/
of een lekkere lunch/diner. Daarnaast
wordt er ook ijs en gebak geserveerd.
Het terras heeft uitzicht op de haven,
dus je ziet verschillende prachtige boten liggen en/of voorbij varen. De locatie
beschikt ook over verschillende kamperplaatsen en een douche. Kortom, een
ideale uitvalsbasis voor jouw tocht(en) in
de omgeving!
Omschrijving jachthaven
Jachthaven & Bootopslag de Runde is een
mooie haven gevestigd in Ter Apel. De
haven voorziet in 110 vaste ligplaatsen en
5 passanten ligplaatsen.
Daarnaast biedt de jachthaven diverse
diensten aan waaronder ligplaatsen verhuur, passantenhaven, onderhoudsdienst,
winterstalling op de wal, winterstalling in
het water, klusmogelijkheden en camping.
Gelet op de ligging van de jachthaven,
vormt deze een ideale uitvalsbasis voor
diverse vaargebieden. Zo zijn de vaargebieden Duitsland in maximaal een uur te
bereiken. Zoekt u in de omgeving van Ter
Apel een ligplaats, passantenhaven of een
winterstalling dan bent u bij Jachthaven
& Bootopslag de Runde aan het goede
adres.
Jachthaven & Bootopslag de Runde heeft
voor bijna elke soort boot een ligplaats. De
jachthaven heeft dan ook verschillende
soorten ligplaatsen ter beschikking. De
ligplaatsen wijken op verschillende punten van elkaar af. Niet alleen wat betreft de
afmetingen, ook dingen als instap, ligging
en voorzieningen aan de steiger resulteren in het feit dat de ligplaatsen van elkaar

verschillen. Wat betreft de ligging kan
men een keuze maken uit verschillende
locaties. Zo zijn er ligplaatsen buiten. De
instap van een ligplaats is erg belangrijk
vooral als men wat minder goed ter been
is. Ook hiervoor biedt de jachthaven diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld: ligplaats
met hele zijsteiger, ligplaats met halve
zijsteiger en een ligplaats langs steiger/
kade. Voorzieningen aan de steiger bepalen in grote mate het comfort van de ligplaats. Welke voorzieningen per ligplaats
worden aangeboden kan worden gelezen
bij de advertentie van de specifieke ligplaats. Over het algemeen kan worden gezegd dat de meeste ligplaatsen zijn voorzien van water, stroom, wifi en vuil water.
In bepaalde gevallen is het gemakkelijk
om uw boot uit het water te halen. Bijvoorbeeld wanneer u onderhoud aan uw boot
wilt plegen. In dat geval kunt u ook prima
terecht bij Jachthaven & Bootopslag de
Runde. De haven beschikt namelijk over
hellingfaciliteiten om uw schip op de juiste
manier op de kant te zetten. Jachthaven
& Bootopslag de Runde beschikt over een
botenlift en een trailerhelling. De specificaties van onze hellingsfaciliteiten kunt u
vinden onder het kopje ‘hellingsfaciliteiten’
op deze website.
Samenvattend: Zoekt u in de omgeving
van Ter Apel, Duitsland een ligplaats, passantenhaven of een winterstalling dan
bent u bij Jachthaven & Bootopslag de
Runde aan het goede adres.
Oosterkade 5
9561 NA Ter Apel
Groningen Nederland
+31 (0)599 85 09 53

Recycleshop
Emmer-Compascuum
Op zoek naar iets unieks?
Kom langs in de winkel!
De plek waar uw oude meubels een compleet andere look krijgen. 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.

Runde Zuidzĳde 13 • 7881 HL Emmer-Compascuum (Drenthe)
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Aandacht, betrokkenheid, warmte, luisteren, respect, afstemmen, empathie,
spiegelen, oog hebben voor traditionele waarden en eigentijdse ideeën, detail,
samen doen en regelen van zaken.
Dit zijn aspecten die Uitvaartzorg Louissen belangrijk vindt in de kortdurende,
intensieve samenwerkingsrelatie, met nabestaanden, rondom een overlijden.
Hoewel het regelen van een uitvaart vaak onder tijdsdruk staat, straalt Uitvaartzorg
Louissen rust uit, en zal dát met u regelen wat als eerste moet worden geregeld.
Andere zaken waarover u een beslissing moet nemen kunnen
enkele uren of mogelijk een dag wachten.
Weloverwogen beslissingen en handelingen stemmen tot tevredenheid.
In heel Drenthe kan een beroep op Uitvaartzorg Louissen worden gedaan.
Echter onze klanten bevinden zich ook in Oost Groningen, Friesland en of Zwolle.
Het werkgebied van Uitvaartzorg Louissen is zoals u ziet zeer uitgebreid.
Heeft u vragen, of wilt u informatie, dan kunt u altijd contact opnemen.

Jenny Louissen

Spirituele Beurs
Mystica
16 juni 2019
van 11.00 tot 17.00 uur

GRATIS ENTREE
DE KERN
HOOGEZAND
www.mystica-spirit.nl

Dingspelstraat 4a | 7841 CJ Sleen | 0591-64 92 93 | 06-10 31 20 36 | info@uitvaartzorglouissen.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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A-Z Caravans
Smid Emmen ondersteunt u bij het snel en
effectief incasseren van moeilijk inbare
vorderingen in de minnelijke fase.

Weerdingerstraat 112 • 7815 SJ Emmen • 0591 85 76 89
info@smidemmenincasso.nl • www.smidemmenincasso.nl

A-Z Caravans koopt en verkoopt zowel nieuwe als tweedehands
caravans. Wĳ bemiddelen bĳ de verkoop van uw caravan of ruilen in.
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

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

FC EMMEN GEFELICITEERD!!!
Redactie adres:

Laan van de Iemenhees 520
7823 JW Emmen

HB Systems al jaren sfeerpartner van fc emmen

Telefoon:

06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Advertentie tarieven:

Op aanvraag

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

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

onderhoudsbeurten heeft gehad.
“Schadeauto’s vindt u bij ons ook niet.
We bieden uitsluitend kwaliteitsoccasions
en geven onze klanten overigens tien jaar
lang gratis APK en 12 maanden garantie
op de motor.
Met drie verkopers en drie monteurs in
de werkplaats zet Dealer Auto’s in op
tevreden klanten. “We hanteren scherpe
prijzen in ons aanbod. We adverteren veel
op internet en we hanteren dan ook de
zogeheten internetmeeneemprijzen. Over
deze prijs betaalt de klant bij aankoop van

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

Dit is Emmen!
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Welkom bij boerderij ‘Het Landschap’

De ideale locatie voor een familiefeest, bedrijfsuitje of bijvoorbeeld een kinderfeestje. Beleef een actieve dag op onze boerderij in
Drenthe met activiteiten zoals Boerengolf, Cursus boer/boerin, Boerenlympics of frisbeegolf. Wij zijn gevestigd in Holsloot / Veenoord
(tussen Emmen en Coevorden, Drenthe) en hebben alle ruimte om heerlijk te ‘boeren’.
Word een echte boer of boerin tijdens de ‘Cursus Boer(in)‘ of versla je vrienden, collega’s, familie of vereniging tijdens een potje
boerengolf en/of boerenlympics. De spelen zijn allen ook uitermate geschikt voor teambuilding. Leer koeien melken, kalfjes voeren en tractor
rijden tijdens de cursus boer(in). Jong en oud zijn welkom op onze boerderij!

Een complete dag met activiteiten en eten/drinken?
Tevens is er de mogelijkheid om er een gezellige dag van te maken en na de activiteiten lekker te gaan borrelen, dineren en feesten.
Een barbeque of liever warm en koud buffet? In overleg is alles mogelijk.

Arrangementen
Gezellig met de familie boerengolf spelen in combinatie met een barbeque? Of met collega’s de cursus boer/boerin doen en
afsluitend een warm- en koud buffet? Dat kan allemaal! Speciaal daarvoor hebben wij een aantal arrangementen samengesteld.
Hieronder een overzicht met daarbij de prijzen.

Incl. koffie+ krentewegge bij ontvangst
Mogelijk met BBQ of warm & koud buffet
Tijdsduur vanaf 2,5 uur - Vanaf € 10,- p.p.

Incl. koffie+ krentewegge bij ontvangst
Mogelijk met BBQ of warm & koud buffet
Tijdsduur vanaf 2,5 uur - Vanaf € 10,- p.p.

Incl. koffie+ krentewegge bij ontvangst
Mogelijk met BBQ of warm & koud buffet
Tijdsduur vanaf 2,5 uur - Vanaf € 18,50 p.p. (min. 8 pers.)

Boerengolf activiteit
Patat + snack - Drinken + ijsje
Tijdsduur ca. 3,5 uur - Per kind € 11,-

Start en finish bij Speulenderwies
Incl. activiteit en consumptie op onze boerderij
Tijdsduur ca. 3,5 uur - Vanaf € 40,50 p.p.

Incl. koffie+ krentewegge bij ontvangst
Mogelijk met BBQ of warm & koud buffet
Tijdsduur vanaf 2,5 uur - Vanaf € 18,50 p.p. (min. 8 pers.)

Adresgegevens • Verlengde Landschapsweg 1 • 7845 TS Holsloot (Veenoord) • Tel: 0591 55 3585 • bgg 06 2905 3468

Bij Autobedrijf Ramon Westerhof kunt u terecht voor een eerlijk
en goed geprijsd onderhoud en reparatie.
Wat wij u bieden:
• APK Keuring benzine en diesel

• Verkoop gebruikte auto’s

• Onderhoud en reparatie alle merken

• Schade afhandelingen

• Duidelijke prijsopgave vóór reparatie

• Garantie op reparatie

Waar persoonlijk nog heel gewoon is

www.garagewesterhof.nl | Pioniersweg 5 | 7826 TA Emmen | 0591 675 585
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maD styling uit Emmen is ontstaan uit gekte voor interieur

De gekte van mij dus, Renate GankemaDam. Die passie voor alles wat met interieur te maken heeft heb ik omgezet
in kennis en het verder ontwikkelen van
gevoel voor stijl en kleur. Het diploma
interieurstylist heb ik behaald na een
jarenlange studie aan de hoog aangeschreven Akademie Vogue in Amsterdam.
Laat mij mijn passie met u delen om ook
van uw interieur een te gek interieur te
maken. maD styling geeft advies op maat
aan particulieren en bedrijven.

Kleuradvies!
Kleur in het interieur is bepalend voor de
sfeer. Wilt u een romantische, stoere of
juist koele sfeer? Kleur helpt het gewenste
gevoel neer te zetten. Dit kan door wanden
een kleur te geven met verf of behang,
of juist de kleur te zoeken in meubels of
accessoires.
Om hierin de juiste keuzes te maken kan
maD styling u helpen.
Interieurontwerp
Soms voldoet de indeling van een woning
of kantoor niet (meer) aan uw wensen.
Dit kan vaak op een verrassende manier
opgelost worden.
Kiest u er voor een interieurontwerp te
laten maken dan zal maD styling de veranderingen voor u inzichtelijk maken
d.m.v. een plattegrond. Door de plaatsing
van meubels op de plattegrond krijgt u
een duidelijk beeld van de nieuwe situatie
en de mogelijkheden.

Voor wie?
Verhuizen en niet wetend wat te doen in de
nieuwe ruimtes? De keuken vernieuwen
en twijfels over hoe u iets speciaals neer
kunt zetten? Wilt u de muren in uw huis
een frisse nieuwe kleur geven en vraagt u
zich af wat er past bij uw meubels?
maD styling kan u bij deze en heel veel
andere vragen helpen de juiste keuzes te
maken zodat u (weer) gek op uw interieur
wordt.

Natuurlijk kan een interieurontwerp
altijd uitgebreid worden met een stijl- en/
of kleuradvies.
Stijladvies
Wilt u een nieuwe stijl creëren in uw huis
en heeft u daarbij hulp nodig? maD styling kan u helpen een sfeer neer te zetten
die u voor ogen heeft d.m.v. advies over
kleur- en/of materiaalgebruik. Samen met
advies over meubels en verlichting maakt
dit het stijladvies compleet.

Heeft u vragen m.b.t. de mogelijkheden of
wilt u een afspraak maken?
Via mijn gegevens hieronder kunt u
contact opnemen.

Bij een stijladvies zal dit d.m.v. een collage
en perspectiefschets voor u inzichtelijk
gemaakt worden.
Totaalplan
U kunt bij maD styling terecht voor een
totaalplan voor één of meerdere ruimtes in
uw woning.
Hierbij komt er naast het ontwerp een plan
voor de verlichting en advies voor stijl,
kleur en materiaal. Natuurlijk wordt het
geheel duidelijk gemaakt met een moodboard, perspectieftekening, verlichtingsplan en plattegrond.
Mondeling Advies
Wilt u bij u thuis advies over kleur en stijl,
uw vragen beantwoord hebben en uw
ideeën aan een professional voorleggen?
Maak dan een afspraak voor een mondeling advies. Tijdens dit, 2 uur durende,
gesprek bij u thuis zal ik u van tips en idee-

Neem afscheid met je hart

ën voorzien, waarna u zelf aan de slag kunt
gaan.

Renate Gankema-Dam
Boslaan 13 | 7822 EN Emmen
+31 (0)6 417 07 710
info@madstyling.nl
www.madstyling.nl

Recycleshop Emmer-Compascuum

Of zelfs met mooi weer kan ook een buitenlocatie geschikt zijn.

Het laatste afscheid van een overledene
zijn de laatste ogenblikken samen. Het is
een moment waarop de tijd even stil staat
om samen terug te blikken op het leven,
te herinneren en troost te vinden bij elkaar. Afscheid nemen is een eenmalige
gelegenheid, en daarom is het van groot
belang dat alles klopt. In vorm en inhoud
moeten alle facetten van de uitvaart
zodanig gekozen worden dat afscheid een
unieke en waardevolle herinnering wordt.
Uitvaartzorg Louissen kan u hierin begeleiden: vanuit een grote deskundigheid en
een warme benadering.
Ieder mens is uniek en daarom is het belangrijk dat iedere uitvaart een unieke
kleur krijgt. Een kleur die juist bij die overledene past. Dat kan op de meest uiteenlopende wijzen. “Belangrijk daarbij is wel
om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven”,
aldus Jenny Louissen.
Naast een kerk of aula bied soms ook de
eigen woonkamer een mogelijkheid tot het
houden van een kleinschalige en intieme
plechtigheid.

Sinds een aantal jaren beschikt Uitvaartzorg Louissen over een eigen ‘Opbaarkamer’ in het voormalige gemeentehuis van
Sleen. Een prachtig ingerichte kamer in
het oude deel van het gebouw.
Deze locatie is ook geschikt voor een
condoleance en of uitvaartplechtigheid.
Jenny Louissen komt graag bij u langs om
samen met u uw wensen ten aanzien van
uw uitvaart te bespreken en vast te leggen.
Ongeacht waar u een uitvaartverzekering
heeft afgesloten.
GEWOON EEN BIJZONDER AFSCHEID!

Jenny Louissen
Dingspelstraat 4a | 7841 CJ Sleen
Tel. 0591-64 92 93
Mobiel. 06-10 31 20 36
E-mail info@uitvaartzorglouissen.nl

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!
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
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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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GoudGoed Emmen

Als je binnenkomt lopen bij ons pand aan de Kaptein Nemostraat De meubelmakerij zorgt dat de winkel gevuld wordt met nieuw geval je gelijk met de neus in de boter. Direct voor in de winkel kom maakte huis- en tuinmeubelen. Vanuit de winkel kan je doorkijken
je onze handgemaakte homemade producten tegen, de vogel- naar de werkplaats waar je onze timmermannen fanatiek ziet werken.
huisjes, bloembakken en vuurkorven staan hier te pronken. Bij ons werkt iedereen op eigen niveau en tempo. We proberen onze
Verderop in de winkel loop je door een mix van kringloop activiteiten op de meubelmakerij af te stemmen op de werknemers.
producten en home made producten.

Dit maakt ook dat we een gevarieerd aanbod hebben in de producten. Daar waar de ene werknemer een creatieve bloembak kan

De winkel is het paradepaardje voor de klant. Hierin laten we zien maken, maakt de ander een gehele tuinset.
wie we zijn en wat we kunnen. Meubelen van groot of klein, van We proberen binnen onze meubelmakerij bewust om te gaan met
hout of staal, eenvoudig of gecompliceerd, bij alles kun je bij ons materialen. Zo maken we gebruik van nieuwe houtsoorten zoals steiterecht. Hiernaast proberen we bij WerkPro een wisselend aanbod gerhout, Douglas en eikenhout. Ook demonteren we pallets voor
van gebruikte en/of opgeknapte spullen aan te bieden. Met onze hergebruik en kunnen we verschillende looks geven aan onze meubakwagen kunnen we de door u aangeboden meubelen ophalen. belen. Het hout wat bij ons als restmateriaal blijft liggen zagen we in
Het aanbod wordt regelmatig vernieuwd.

kleine stukjes van 15cm.
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en anderen werken hier voor hun dagbesteding. Er wordt bij ons niet
gekeken naar wat iemand niet kan, maar naar wat iemand wel kan en
wat iemand zou willen leren. Je kunt bij ons aan het werk in je eigen
tempo op een veilige werkplek. Het kan zijn dat er met eenvoudige
taken begonnen wordt, maar soms kan iemand zoveel meer. Samen
met de werkbegeleiders wordt er gekeken naar wat de mogelijkheden en interesses van iemand zijn en waarin iemand zich zou
willen ontwikkelen.

Binnen onze haardhout afdeling worden deze stukjes vervolgens
gekloofd op een aangepaste kloofmachine en worden verpakt
in netten. Zo kun je bij ons zakken aanmaakhout kopen. Uiteraard verkopen we naast aanmaakhout ook haardhout. We krijgen vanuit een
houtzagerij uit de omgeving restmateriaal van eikenhout wat bij ons
machinaal wordt gezaagd in stukken van 30cm. In de werkplaats hebben we werkplekken ingericht om dit vervolgens te kunnen kloven.

Naast hout hebben we ook een metaalafdeling. In samenwerking
met Drentea zijn we de uitdaging aangegaan om hun restmateriaal
van nieuw leven te voorzien. Het restmateriaal van Drentea is nooit
hetzelfde, wat er voor zorgt dat ons aanbod een enorm impuls
gekregen heeft als het gaat om vernieuwend en creatief denken.

Binnen de kledingdrukkerij bieden we een ruim aanbod van
(bedrijfs-)kleding met de mogelijkheid tot het bedrukken en zelfs
borduren van de kleding. Met zorg en aandacht wordt de kleding,
door onze deelnemers, voor jou naar wens bedrukt en/of geborduurd. WerkPro zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet
en ieders talenten worden benut. Het merendeel van de zorgtrajecVoor iedereen een werkplek

ten worden vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Bij ons werken mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt gefinancierd. Maar ook met de indicaties PGB (persoonsgebonden
en die niet via de reguliere weg aan het werk kunnen. Dit kan bete- budget) en WLZ (Wet langdurige zorg) kan WerkPro begeleiding biekenen dat je een zorgindicatie hebt of misschien wel bent afgekeurd. den. Mocht je niet weten of jij hiervoor in aanmerking komt kan er
De één werkt hier om basisvaardigheden te leren zodat ze kunnen altijd contact opgenomen worden, zodat we samen kunnen kijken
doorgroeien naar een sociale werkvoorziening of een andere baan hoe wij jou kunnen helpen.

GoudGoed Emmen
Kapitein Nemostraat 23 | 7821 AB Emmen
0591 676 718
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HELP HOPE WEER LOPEN
U KUNT HELPEN DOOR
TE DONEREN NAAR:
NL52 SNSB 0927 1154 25
t.n.v. Turksma
o.v.v. Hope

ALLE KLEINE BEETJES HELPEN!

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

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

Dit is Emmen!

JACHTHAVEN DE RUNDE

DE JACHTHAVEN
Jachthaven De Runde is gelegen in het meest zuid-oostelijke puntje van Groningen:
Ter Apel. De jachthaven ligt op een knooppunt van vier verschillende vaarroutes,
namelijk het Haren-Rütenbrockkanaal, het Stads-Ter Apelerkanaal, het Ruiten Aakanaal en de sinds 2013 bestaande Veenvaart. Hiermee is Jachthaven De Runde
een aantrekkelijke en makkelijke tussenstop voor passanten. Ook kampeerders
kunnen bij ons terecht op de camperplaatsen.
HET PAVILJOEN
Bij de haven bevindt zich het paviljoen (het havengebouw), met daarin ons
restaurant met terras. U kunt hier uiteraard terecht voor een drankje, maar ook
om een hapje te eten. Ook worden er ijs en gebak geserveerd. Een overzicht van
het menu zal binnenkort worden toegevoegd. We zijn ook open voor feesten en
partijen en af en toe spelen er bandjes in het paviljoen.
BOOT-, CAMPER-, EN CARAVANOPSLAG
Vanaf 1 oktober 2014 hebben wij onze nieuwe opslag in gebruik genomen. Wij
bieden meerdere mogelijkheden voor aantrekkelijke prijzen. We beschikken over
ongeveer 2000 m2 opslagruimte en bieden hierbij ook ruimte en faciliteiten aan
om onderhoud en reparaties uit te voeren. Binnen een straal van 50 kilometer
rondom Ter Apel kunnen wij voor vervoer van uw boot zorgen (maximaal 15 ton).
Openingstijden havengebouw 1:
ma-vr: 13.00 - 23.00 uur | za: 8.00 - 23.00 uur | zo: 13.00 - 20.00 uur
Adres:
Oosterkade 5 | 9561 NA Ter Apel
Telefoon: (+31)(0)599 850 953 | (+31)(0)6 5026 1373
E-mail:
info@jachthaventerapel.nl
Website: www.jachthaventerapel.nl
Volg ons op facebook: jachthaven Ter Apel

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

EUW!
NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NI

CARCLEANING
WASSEN
POETSEN & POLIJSTEN
INTERIEUR REINIGING
OZON BEHANDELING
KOPLAMPEN POLIJSTEN

MESSCHERPE PRIJZEN!

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

00

.
9
9
4
2
€

Met 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!

WWW.AUTOBEDRIJFMAAT.NL

Ep Schuilinghstraat 1 | Emmer-Compascuum | T. 0591-346779

Fietsenwinkel De Trambrug
Langestraat 134A • 7891 GJ Klazienaveen • 06 46 52 38 10
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FC Emmen
bedankt alle
sponsoren,
supporters en
vrijwilligers voor
een fantastisch
#HIERKOMIKWEG
seizoen!

Hoofdsponsor Hitachi Capital Mobility - Stadionsponsor Rabobank - Shirtsponsoren Hitachi Capital Mobility - M&Gezond! - Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe - Spieren voor Spieren - Privélease.nl - Businesspartners ArboNed
- Beltona Sportswear - Dagblad van het Noorden - Hydrowear - Itass - Lubbers Logistics Group - NDC Mediagroep - Sunoil Biodiesel - Stersponsors/Suppliers AB-inbev Jupiler - Century Autogroep - Fonville Schoonmaakbedrijven Hitachi Capital Mobility - JenS Security - MediaSign - Oldenburger | Fritom - Ruma Rubber - Schutrups Schoenen Exloo - Sport LED - Stratt+ - Ten Cate / Greenfields - Van Uffelen Mode - X-Interactive

Itass VIP Lounge Aalbers BV - ABN AMRO - Adbeco Accountants en Belastingadviseurs - AdviCo Advies - Atlas Theater - ArboNed - Area Reiniging - Autobedrijf Misker - B&B Villa Emmen - Carmel College - Century Autogroep - Chez Nous Lunch & Diner - CHICASA
Interieur & Lifestyle - CSE Administratie Service - CTNED - Cubri Recycling - Dagblad van het Noorden - Dakdekkersbedrijf Jalving B.V. - De Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs - De Roo Wegenbouw - Diner-Café Bussemaker Exloo - Dorgelo Audio Service Drenthe College - Dusseldorp BMW Hoogeveen - Frowein Huis aan Huis bezorging - Fuhler Loon en Verhuur B.V. - Gemeente Coevorden - Gemeente Emmen - GeTech - Harwig B.V. - Heigro B.V. - Heuzeveldt Advocaten - Hitachi Capital Mobility - Hotel Odoorn / Bistro
La Finca - Hydrowear - HZ Zonwering - ING - InsingerGilissen Bankiers N.V - Itass - KroeseWevers - Kuper B.V - Lubbers Logistics Group - Mediasign - NDC Transport & Distributie - Nijmko - Oldenburger | Fritom - Oosting Metaal Recycling - Orange Rock - Paas B.V. Peter van Dijk Projects & Investments - Paraat Uitzendbureau - Phone House - Porsche Centrum Groningen - Provincie Drenthe - PRS International - Punt Advocaten - Q&S Gartendeco - Rabobank Emmen-Coevorden - Rein Advocaten & Adviseurs - Rondweg
Personeelsdiensten BV - Roohnet - Ruma Rubber - Sanders Schilderwerken - Schutrups Schoenen - Solviteers B.V. - Stadion Bedrijf FC Emmen - Stevast Techniek - Stratt+ - Sunoil Biodiesel - Sunoil Employment - Tabak Installatie Techniek - Tabbert Beheer - Tari - TVM
Verzekeringen - UNP Accountants Adviseurs - Van Uffelen Mode - Veiligheidszorg Drenthe - Vorm Martini / Pluz Kantoor & Inrichting - Vredeveld Logistiek Dienstverlener - Workforce - Yspeert Advocaten - RABO Meeting Point BCE Plus AB InBev Nederland - ArboNed Autopalace Emmen - Avitec - Baas Holding - Bos Incasso - Bouwbedrijf Bekman - Bouwmaatschappij Vuurboom - Brands Bouw - Brownies & Downies - Domus Invest - D. Holman B.V. - Demcom Sloopwerken - Drankenhandel Beukers - Drenthe Tours - Foto Benting Gemeente Emmen - Hitachi Capital Mobility - Hotel Ten Cate - ING Bank - Kentfort Financiële Diensten - Koenen Bouw - Logi Trans - Lubbers Logistics Group - McDonald’s Emmen - Muller Licht - NHL Stenden Hogeschool - Niemeijer Installatietechniek - Nijhoving
Bedrijfsveiligheid - Oosting Metaal Recycling - Pan Pan B.V. - PET Online - Podiumwagen.nl - Rabobank - Rabobank Emmen-Coevorden - Renewi Nederland (Regio Noord/Oost) - Robin Hood Ribhouse - RTM Publishing - RTV Drenthe - SD Projecten - SUEZ Tandprothese Praktijk Pim Soeters - Tasty Basics - Technische Unie - Triple Air - TT Glas - Van Uffelen Mode - Veolia Technisch Beheer & Onderhoud - VHC Actifood - X-Interactive - RABO Meeting Point BCE Afier Accountants + Adviseurs - Alert Adviseurs &
Accountants - Alfa Accountants & Adviseurs - Auto Hoge Emmen - Autobedrijf Paas - Autobedrijf Maat - Autoschade Service Luchjenbroers Emmen - Autoservice Simon Hemmen - Bakkerij Faber - Behanger H&A - Bewerent - Bidfood - BMN Bouwmaterialen Emmen Broekhuis Emmen - Buursema Bouwbedrijf - Cannon Belts - Caravan Centrum Emmen - Carmel College - Co-Ex Coevorden Expertise - Conen Las- en Montagebedrijf - Containerbestel.nl - Coop Centrum Bert Stuut - D&S Metals - De Groot Installatiegroep - De Haan
Beheer - De heer G. Evenhuis - Dealerauto’s Emmen - Distrivers Groningen - DMR Metals - Double Lux - DSM Engineering Plastics - Emile Bakker Auto’s - Expo & Sign - Flex Healthclub - Flex-In Uitzendgroep - Flynth Accountants en Adviseurs - Gelpenberg - Glasborg Goudstikker - De Vries - Graat Hindriks - H. Velzing Management/Beheer - Hanos Groningen - Harwig - Heipro Zetwerk - Hemmen Aanneming Wegenbouw - Henk Smid Transport - HUBO Erica - Huize Odoorn - Hulshof Buinen - Inbusiness-ICT - Interactive Games
Entertainment - IT Worxx - Jokazon Zonwering & Rolluiken - Kamst Mode - Trend!nterieur - Koops Schilderwerken - Kral Westen Makelaardij - Kuipers en Koers Bouw - Lampe Therapie - Lampe Vitaal - Limbo Emmen - Lonsain Beheer - Lopharm Sportverzorging B.V. MakelaarNU - Metaal & Handelsonderneming J. Hendriks - MF Uitzendbureau - Navique Payrolling - Nederlandse Aardolie Maatschappij - Noordhuis Bouw - Office Centre - Onrust Nieuw Buinen - OP=OP voordeelshop - Paas Totaalafbouw - Paris2Day - Peter Timmer
Fotografie - Prima Personeel - Quick Reclame - Quintadent Emmen - Reinders Assurantiën - Sciva Networks - Sincerus Letselschade - Slijterij van den Bos - SMC Noord - Snijders en van Dijk Auto’s - Spaans FM - Startbox Makelaars - Stego - Straetus Debiteurenbeheer
& Incasso - Straject - TechnipFMC - Telecom2Business - Tik Tak / Segafredo Zanetti - TMS Holland - Univé - Van Nie Vastgoed - Vrumona B.V. - WAG Hypotheken - Werk & Vakmanschap - Wetra EDC - Zandstra Schilderwerken - Jupiler Business Café 100% Voetbal
Emmen - AB InBev Nederland - Abdij de Westerburcht - Accountantskantoor Albo - ACSL van Staalduinen Emmen - ACSL van Staalduinen Stadskanaal - Koperslager - ACSL van Staalduinen Stadskanaal - Veenstraat - ACSL van Staalduinen Winschoten - Adviesburo
Smeets - Advocatenkantoor Veenstra - AgroWeb - Akkerbouwbedrijf Nijhof - Alpha Adviesbureau - Artotech Bouwkundig Ontwerp Bureau Emmen - Autobedrijf Habo - Autoworld van Boven - Avenue Financial Beheer - Bakkerij Goedhart - Basic Mode - Beau Business
Events - BESA Engineering - Bij Maarten - Blokzijl Tankstations - Bolk Safety International - Bouwbedrijf Gervas - Bouwbedrijf Venema Borger - Brasserie Diggels - Broekmann personeelsdiensten - Clafis Ingineurs - Collall - Cooling Service Holland - Countus Accountants
+ Adviseurs - Courage Events - Covebo Uitzendgroep - Cre Activity - Dagwinkel Hoeve - De Haas Bouw - De Lange Topmovers - De Schildhoeve - dealer4dealer - DEV Verhuur - Drankenhandel Beukers - Drenth Grondverzet - E. Booy - Eetcafé Het Wapen van
Westerbork - Erik B.V. - Evenhuis Akkerbouwbedrijf - Expertisecentrum Plato - Facility Partner - Fenka BV - Fifth Wheel - Flowfirm - Fuhler VTM - Hafi Holding - Haka Electronics - HAM Consultancy - Haricot - Hazet - Henk Mekkes - Henk Smid Transport - Hilgen Bolk
Installatie - Himac Import - Hinke Wolters & Zn. - Hofknaap B.V. - Hotel Café Hegen - Huisman Bouw - IJsfabriek Noordpool - Installatiebedrijf Jansen & Meppelink - Interim Porjectmanagement Warta - Invent Beilen - Jaap Meijer - JaFa Wapeningstaal - Jes van Peer Jongeneel Coevorden - Jyve Koerier - Kamp Coating - Knorren Holding - KP Interieur - Landbouwbedrijf Lufting - Linq5 - Lopharm Sportverzorging - Maatschap Hoge cs - Maatschap Kuipers-Braams - Makelaardij de Flinten - Manning Dakbedekking - Manufacturenhandel
Herman Jansen - Matchboyz Recruiting & Career - Melody - Meppies Beheer - Mofin Adminstratie - Multi Vloer Emmen - Nephronas - Nijboer Installatie - Olijslager Verf - Olympia - Ontwerp en Bouwkundig Adviesburo Wesseling - Pearle Opticiens Beilen - Pearle Opticiens
Emmen-Klazienaveen - Pomper Lelieteelt - Primera Bargeres - Q&S Beheer - Raedenburg - Restaurant de Ar - Restaurant de Turfsteker - Reverse IT - Rijbewijs Koning - Rodenburg - Rolder Boys - RV Horeca Slagerij - Schepers Schilderwerken - Smid Emmen Incasso Snijders Jager Agrarisch Centrum - Spark Holland - Sparr Schijff - SportInn - Start-Box Makelaars - Stichting Golfpark Exloo - Stichting KNIP - Striethouldt Catering - Teijin Aramid - TGV logistics - Timeco - Tiramisu Brands & Business - Titanium Baby International - TNN
Scherming - Transparant Advies + Accountancy - Uw Slager Klaas Kuipers - Viking Entertainment - Van Liere Media - Voulon Accountants en Belastingadviseurs - Vriend Sport & Fashion - Westerhof Onroerend Goed - Wetra EDC - Zinger Mechanisatie - Boeren &
Tuinders Box Ballast Agrarisch Onroerend Goed - Drenthe Growers - D-Roses - Freeland - Kester Uitzendbureau - Kruit Olie B.V. - Loonbedrijf Greenpride B.V. - Mechanisatie- & Loonbedrijf Meppeling B.V. - Polman B.V. - Proeftuin Ron Peters - Rietdekkersbedrijf C.
Kocks - Ruinemans Fourtage - Saxum Vastgoedontwikkeling - Snippe Erica - Transpa Emmen B.V. - Van Winden-Erica - De Vastgoed Box Bouwbedrijf Meppelink - Daksystemen Stadskanaal - John Toorn - Greenpride B.V. - Henskes Noord - Klement Special Products Pro Coating B.V. - Schnoing Tegeltechniek - Smart Air Consultancy B.V. - Trends en Vloeren - By Lippold - Vodoz Makelaardij - Westhart Brandbeveiliging - Wivo Coatings - De C.O.E.V. Box Bakker Groep Coevorden - Fonville Schoonmaakbedrijven - Tuindeco
International B.V. - Skybox 3 Administratie Kantoor Heijne - Autobedrijf Katoen - Autoschade Oostwoud - Autoschade De Poel - Beheer Maatschappij Weerdinge - Fuhler - Kremer Zand - Metaalhandel Hendriks - OKKO - Rink van der Weide - RV Bouw - Schuler
Afbouwgroep - Taxi Blue Cab - Wensink Emmen - Westheart - Hoofdsponsor FC Emmen Jeugdopleiding Rabobank - Partner FC Emmen Jeugdopleiding Wildlands Adventure Zoo - Beltona Sportswear - Sunoil Biodiesel - M&Gezond! - Sfeer supplier HB Systems Mediapartner Dagblad van het Noorden - RTV Drenthe

