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Klus-baas
Klus-baas is uit passie ontstaan. Met ruim 15 jaar ervaring zorgen wij
ervoor dat elke klus naar volledige tevredenheid wordt opgeleverd.
van badkamer tot toilet of alleen tegelwerk/vloeren, ook zijn de kleinste klusjes ons niet
te min en willen wij ervoor zorgdragen dat elke klant volledig tevreden is.
wij zijn gespecialiseerd in badkamers en sanitaire ruimtes.
Van a-z, alles kunnen wij voor u regelen!
Wilt u graag een nieuwe badkamer? een nieuwe toilet? een nieuwe keuken
geplaatst hebben of een andere klus uitbesteden?
Neem contact met ons op! Magninstraat 10, 7815 VL Emmen, 06-83200344

VONDER TEGELS EN SANITAIR
Al jarenlang een goed begrip in Emmen
Sinds december 2014 heeft Vonder Tegels en Sanitair
Emmen zijn deuren geopend in Emmen. Na bijna 4 jaar
hebben wij ons op 1 oktober 2018 gevestigd op een
nieuwe locatie aan de Kapitein Grantstraat 32 in Emmen.
Zodra u bij ons binnen loopt, zult u merken dat de sfeer bij ons huiselijk, vriendelijk en
gemoedelijk is. Onder het genot van een kopje kofﬁe kan er rustig en op uw gemak
gekeken worden naar een nieuwe badkamer, toiletruimte of tegels. Wij nemen alle tijd
voor u als klant en bekijken en bespreken graag alle mogelijkheden met u.

Van idee tot realisatie, van ontwerp tot oplevering
Bij Vonder Tegels en Sanitair geloven wij er in dat uw zoektocht en winkelervaring
naar badkamers, tegels en sanitair vooral leuk en informatief moet zijn. Een dergelijke
verbouwing in uw huis is immers nogal een verandering. Wij ontwerpen en plannen uw
badkamer of toiletruimte in ons ﬁliaal in Emmen en denken stap voor stap met u mee,
waarbij u in controle bent over het eindproduct.

lage
Vaste

ies!

arant
g
s
j
i
r
p

Met inbegrip van onze specialiteit op het gebied van montage wordt uw bestaande
ruimte omgetoverd tot een design badkamer of toilet, geschikt voor een aangename en
comfortabelere toekomst. Ook op het gebied van tegelwerkzaamheden
bent u bij ons aan het juiste adres.

Eindeloos combineren
Vonder Tegels en Sanitair biedt een gezellige winkelruimte en showroomruimte en
door onze alsmaar groeiende collectie aan wand- en vloertegels en ons sanitair van
gerenommeerde A- merken als Villeroy & Boch, Duravit, Pelipal, Geberit, Wiesbaden,
Sphinx, Wisa, Hansgrohe en Vasco valt er voor iedereen een droombadkamer,
toiletruimte of tegelvloer te realiseren

Vonder Tegels & Sanitair Emmen
Douchewanden

Houtlook vloertegels

Kapitein Grantstraat 32 • 7821 AR Emmen

200 cm. hoog

20x120 cm. in 7 kleuren

0591 - 708 108 • info@vondertegelsensanitair.nl

€ 169,-

€ 25,- p/m2

www.vondertegelsensanitair.nl

De i-Living toiletrenovaties.
Elk toilet, een eigen toilet.
Stijlvol. Strak. Modern. Landelijk.
Een handvol termen die wij dagelijks te horen krijgen van
onze klanten. Zoveel mensen als er zijn, zoveel wensen
zijn er ook. Daarom introduceert Vonder Tegels en
Sanitair in samenwerking met onze installatiepartners het
I-Living toilet renovatieprogramma.
Met deze slogan willen wij tegemoet komen aan de
wensen die u als klant stelt aan uw toiletruimte. De
toiletruimte van vandaag de dag is niet meer de kleinste
ruimte in een verborgen hoekje van een huis, maar een
volwaardige sanitaire ruimte die net zo sfeervol ingericht
dient te zijn als de rest van uw huis.
De WC is een gedeelte van uw woning waar u trots op
wilt zijn en met een gerust hart uw visite gebruik van wilt
laten maken.
Vonder Tegels en Sanitair heeft speciaal voor de kleinste
ruimte in huis een mooi, ruim en uitgebreid programma
samengesteld in tegels en sanitair.
Onze installatiepartners hebben hieraan bijgedragen
door mee te denken met het oog op de installatie. Zelfs
van de kleinste ruimte is een bijzondere ruimte te maken
door bijvoorbeeld creatief met ruimte om te gaan.
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Autoschadebedrijf voor
aan de Ericasestraat 30, Erica Emmen en omgeving
Welkom bij Hosperspompoenen

alle werkzaamheden op een kwalitatieve,
veilige en duurzame manier uitvoert.

bosje zonnebloemen cadeau! Kijk voor alle
activiteiten en actuele informatie op onze
facebookpagina: facebook.com/hosperspompoenen
Kijk verder op onze website en ontdek lekkere recepten, welke activiteiten er zijn,
onze openingtijden en nog veel meer.
Onze locatie in Erica (Ericasestraat 30)
is onze hoofdlocatie waar de feestjes en
activiteiten plaats zullen vinden.
Op zaterdagen in september en oktober
en op de vrijdag in de herfstvakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Daarnaast is het mogelijk om je kinderfeestje bij ons te houden!
Dit jaar hebben we op zaterdag 27 en zondag 28 september pompoendagen aan de
Ericasestraat. Bij aankoop van een Halloweenpompoen kan deze gratis worden
uitgehold.
Bij aankoop van pompoenen en kalebassen voor minimaal 15 euro krijgt u een

Wij zien u graag aan de:
Ericasestraat 30, Erica
Eemslandweg 26, Zwartemeer
Eerste Exloërmond 25,
1ste Exloërmond

Spirituele Praktijk
Henny Bouma

Schade aan de auto kan elke autorijder
overkomen. Met de Poel Autoschade uit
Emmen Drenthe kiest u voor de zekerheid van een professionele autoschade
herstelservice met een prachtig resultaat. De Poel autoschade heeft jarenlange ervaring in het herstellen van auto’s en werkt met de meest vakkundige
schadeherstellers. Niet altijd is voor een
krasje of deukje overspuiten nodig, ook
voor restyling kunt u bij de Poel terecht.
Schadeherstel voor alle merken auto’s
Voor alle soorten schades geldt: de Poel
repareert vakkundig en helpt u snel weer
op weg!
De Poel autoschade is een FOCWA Eurogarantbedrijf, dit betekent dat wij voldoen
aan de hoge kwaliteitseisen die FOCWA
stelt. Daarnaast zijn ook de meeste verzekeraars aangesloten bij FOCWA, waardoor
u helemaal niets hoeft te regelen met uw
verzekering.
Airco service auto uit Emmen
De Poel Aircoservice uit Emmen Drenthe
is gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van auto-airconditioning installaties
in personen- en bedrijfswagens.
U kunt er op vertrouwen dat de Poel Airco
service, Als STEK gecertificeerd bedrijf,

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

Airco onderhoud van uw auto is
belangrijk
Om de airconditioning van uw auto in
goede staat te houden is vakkundig onderhoud nodig, dit is beter voor het milieu
en met regelmatig onderhoud voorkomt u
onnodig hoge reparatiekosten. In verloop
van tijd verliest een airco koelmiddel, hierdoor vermindert de werking van de airconditioning. Het koelmiddel zorgt ook voor de
smering van de compressor, als de airco te
weinig koelmiddel bevat gaat de compressor kapot door gebrek aan smering.
Om problemen te voorkomen adviseren
wij om elk jaar de airco te laten controleren door Airco service de Poel en elke 3
jaar een servicebeurt te geven. Bij een
servicebeurt wordt onder andere het het
koelmiddel vervangen en aangevuld.
Auto onderhoud bij autogarage
in Emmen
Om uw auto 100% betrouwbaar en in
topconditie te houden, is het nodig dat
uw auto of bedrijfswagen regelmatig een
onderhoudsbeurt krijgt en met een deskundig oog naar gekeken wordt. Met vakkundige automonteurs en een modern
uitgeruste werkplaats in Emmen Drenthe
heeft de Poel alles in huis voor het onderhoud en reparatie van alle merken auto’s
en bedrijfswagens. U bent zo verzekerd
dat uw auto of bedrijfswagen in goede
handen is.
Autoschade de Poel
Nijverheidsstraat 1
7815 HV Emmen
Tel.: 0591 – 613 559
E-mail: info@autoschadedepoel.nl

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

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

Donaustraat 34
9406 SM Assen
Tel: 06 12 21 57 90
www.medium-henny.com

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
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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

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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-Voor zakelijk en privé!www.michel-it.nl – www.michel-it.nl – www.michel-it.nl – www.michel-it.nl
Na jarenlang met veel plezier als allround systeem en netwerkbeheerder in de IT wereld gewerkt te
hebben voor diversen bedrijven (o.a. Oracle, Fujitsu) van groot tot klein en ook particulieren tot hun
dienst te zijn geweest is het eindelijk zover, Michel heeft zijn grootste ambitie verwezenlijkt door
afgelopen januari van start te gaan met Michel-IT!
Michel-IT, net even een andere aanpak. Geen winkel waar u binnen loopt maar een
full-service verlener die bij u op locatie zijn service verleend. Reparatie op locatie!
Michel van den Bosch woonachtig in Smilde richt zich vooral op de noordelijke provincies; “Drenthe,
Friesland en Groningen” maar ook buiten dit gebied bent u van harte welkom als zeer gewaardeerde
klant bij Michel-IT.
Michel verzorgt een compleet aanbod voor u van inkoop tot installatie en onderhoud van uw
systemen en netwerk. Gaat het om één computer of meerdere werkplekken. Er is heel veel mogelijk!
Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf!
Ook als particulier kunt u terecht bij Michel-IT voor allerhande vragen en reparaties m.b.t. uw
computer en/of laptop. Michel kan u ook helpen met het instellen van uw tablet, tv, telefoon of ereader.
Michel-IT levert alle denkbare hardware en software producten voor bedrijven en particulieren. Bent
u op zoek naar een nieuwe of refurbished computer of laptop? Michel bekijkt samen met u wat het
beste past, besteld dit en zorgt dat alles netjes bij u geïnstalleerd wordt.

Noordveenkanaal
Zuidzijde 1
7831 AS
Nieuw-Weerdinge
06 15 96 66 35
www.pt-bridal.nl

Vermoeden van dyslexie?

Heeft je kind zeer veel moeite met het leren lezen en/of spellen op school? Blijven
de problemen ondanks veel extra oefenen
bestaan? Mogelijk is er dan sprake van
dyslexie en komt je kind in aanmerking
voor vergoede dyslexiezorg.
Dyslexie is een aangeboren leerstoornis,
waarbij onder andere automatiseringsproblemen een grote rol spelen. Kinderen met
dyslexie lezen minder snel dan hun leeftijdsgenootjes, omdat ze klanken en woorden minder snel herkennen. Ook hebben
ze vaker moeite met het goed schrijven van
woorden.

Voor het onderwijs zijn er protocollen die
aangeven hoe om te gaan met dit probleem. Soms zijn de problemen echter zo
ernstig dat, ondanks langdurige extra hulp
op school, een kind heel weinig vooruitgang
laat zien. Als er geen aanwijzingen zijn voor
een andere oorzaak, bijvoorbeeld een algeheel leerprobleem of een gedragsstoornis,
kan er vanaf midden groep 4 onderzoek
gedaan worden. Voor kinderen van 7 t/m
12 jaar wordt dit onderzoek vergoed door
de gemeente (Jeugdwet).
Diagnose
Als de diagnose ernstige, enkelvoudige

U kunt bij Michel-IT o.a. terecht voor:
- Leveren en installeren van hardware,
- Wifi en netwerk problemen,
- APK computer of laptop € 48 euro
- Cloudoplossingen,
- Back-up,
- Anti-virus,
- Microsoft Office,
- Routers,
- Servers,

- Leveren, installeren en/ of upgraden van software,
- Aanleggen van (draadloze) netwerken,
- Hulp op afstand
- Applicatiebeheer,
- Hosted Exchange,
- Windows,
- Printers,
- Nas
- SSD

Voor meer informatie kunt u telefonisch (ook via Whatapp)
contact opnemen met 06-57641124 of via E-mail info@michel-it.nl
*** In samenwerking met Polite Web & Graphics bieden
wij u ook webdesign, hosting en domein registratie aan. ***

www.michel-it.nl – www.michel-it.nl – www.michel-it.nl – www.michel-it.nl

dyslexie gesteld wordt, volgt er een vergoed
behandeltraject. Timpaan Onderwijs biedt
deze dyslexiezorg. Wij hebben contracten
met alle gemeenten in Drenthe, Friesland,
Groningen en regio IJsselland. Ouders kunnen, samen met school, rechtstreeks bij ons
aanmelden.
Behandeling
Een behandeling kan een positieve bijdrage
leveren aan het lezen en spellen van je kind,
het vergroten van het zelfvertrouwen, het
bevorderen van het leesplezier en het leren
omgaan met dyslexie. De behandeling bestaat uit een afwisseling tussen schriftelijke
en digitale lees- en spellingoefeningen. Er
wordt gebruik gemaakt van de methode
Leren Lukt. Deze methode is ontwikkeld op
basis van effectief bewezen aspecten vanuit
jarenlange praktijkervaring en is gebaseerd
op recente wetenschappelijke literatuur. Bij
de meeste kinderen zien we goede resultaten en krijgen we positieve feedback van
ouders, leerkrachten en intern begeleiders.
Kosteloze ouderbijeenkomst
Als je kind wordt behandeld voor dyslexie,
kun je kosteloos deelnemen aan één van
onze informatiebijeenkomsten in Assen of
Gorredijk. Er wordt uitleg geven over wat
dyslexie is en tegen welke problemen je kind
aan kan lopen. Ook zal er aandacht zijn voor
het sociaal-emotionele aspect van dyslexie
en wordt het behandeltraject verder toegelicht. Daarnaast geven we bruikbare tips,
bijvoorbeeld met betrekking tot de (lees)
motivatie en het maken van het huiswerk.

Quotes van ouders over de bijeenkomst:
“Het is nuttig om je bewust te worden van
de impact die dyslexie heeft op je kind.”
“Ik weet nu nog beter wat dyslexie is en hoe
ik mijn kind kan helpen/ondersteunen.”
Waarom Timpaan Support?
• Ruim 10 jaar kennis en ervaring binnen
de dyslexiezorg
• Toepassing van een nieuwe, kleurrijke
behandelmethode, die motivatie
verhogend werkt
• Elk kind krijgt een eigen behandelkoffer
• Onderzoek én behandeling op school
• Toegang tot een online dossier
• Korte lijnen tussen kind, ouders, school
en behandelaar

088 - 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl
www.timpaansupport.nl
www.timpaanonderwijs.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

Hij kreeg• de
kans
groter pand
in de Friesestraat
22 cm
dikom
• 7 een
comfortzone
pocketvering
in Coevorden
te kopenafgedekt
en zo is•het
bedrijf
uiteindelijk
• SG 42 koudschuim
Luxe
handgrepen

ontstaan.
Hij breidde
op deze plek
verder en verder
• Ventilatieroosters
• Ergonomisch
slaapcomfort
uit en zijn vrouw Ida ging ook meehelpen in de

80 x 200 cm

399a.-

90 x 200 cm

449a.-

140 x 200 cm

599a.-

160 x 200 cm

699a.-

199.225.299.349.-

50%
KORTING

80 x 200 cm

550a.-

90 x 200 cm

598a.-

140 x 200 cm

858a.-

160 x 200 cm

938a.-

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.

275.299.429.469.-

zaak. Toen ik (Ruud)
1986 718a
in de
kwam, was
80 x 200incm
.- zaak
359.het bedrijf nog90
niet
zo groot
dat.-er 389.twee gezinnen
x 200
cm
778a

50%

vanKORTING
konden leven.140
Daarom
hebben
toen aan de
x 200 cm
1118a.we
- 559.Hoofdstraat in Emmen
een cm
pandje
en zijn
160 x 200
1238agehuurd
.- 615.-

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

5 JAAR

en andere
maten
tijdOok
enlengte
energie
om het
goed op gang
te krijgen, maar
5 JAAR

GARANTIE

GARANTIE
Gratis
matrasrecycling
het
lukte
uiteindelijk om er in de loop
der tijd een
Gratis aan huis bezorgd

prachtige
winkel van te maken. Vier jaar later konden
Tot 5 jaar garantie

we al
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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Vermoeden van dyslexie?
Timpaan Support kan helpen!

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

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

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

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

Dit is Emmen!
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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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Van Briemen bloemen

Bij aankoop van

Bij inlevering van deze knipcoupon
2e orchidee gratis

een nieuwe of
refurbished laptop/ pc

GRATIS
1 jaar lang anti-virus!

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

Van Echtenskanaal Noordzijde 135A,
7891 AG Klazienaveen

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE:

Klus-baas

♦♦ Boerengolf + Kofﬁe ♦♦
• Kofﬁe + krentenwegge bij ontvangst
• Boerengolf activiteit
• Tijdsduur ongeveer 2,5 uur

5% korting

BOERENGOLF ARRANGEMENT

Volwassenen € 10,- | Kinderen t/m 12 jr € 6,50
Groepen > 20 personen € 9,Verlengde Landschapsweg 1 | 7845 TS Holsloot | 0591 553 585

bij inlevering van deze knipcoupon op elke klus!
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte
kunt U altijd contact met mij opnemen.
Magninstraat 10, 7815 VL Emmen, 06-83200344, Info@Klus-baas.nl, www.klus-baas.nl

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

Bij inlevering van deze knipcoupon
of telefonische aanvraag met de
code: DitisEmmenZomer

Bieden wij een op maat gemaakte
website aan met 1 jaar onderhoud

Hobby 560 Premium met Airco
€ 18.500,00
A-Z Caravans biedt u aan:
Schitterende Hobby Premium 560 van 2012

Voorzien van een frans bed, airco, rondzit en
zakluifel. 1e tenaamstelling Nederland is juni
2017. Getoonde prijs is een meeneem prijs.
Voor een meerprijs van € 195,- krijgt de caravan
een FOCWA keuring en onderhoudsbeurt.
In zowel het raam aan de achterzijde als in
het raam naast het bed zit een barst aan de
binnenkant. Dit is niet van invloed op enige
vochtinwerking en vanaf de buitenkant niet te
zien. Ook is er reeds 1 raam vervangen. Dit is het
raam aan de rechterkant van de rondzit.

Industrieweg 2 • 9561 MB Ter Apel • 06 27 07 71 68 • info@a-zcaravans.nl

Bij inlevering van deze knipcoupon
gratis saus bij elke snack of patat!

voor een speciale prijs van € 500,Voor vragen of een offerte kunt u contact met ons opnemen:
Adres:

Laan van de Iemenhees 520
7823 JW Emmen

Telefoon:

06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Van Echtenstraat 10 • 7891 LM Klazienaveen
0591-312792 • www.snackbardepuntzak.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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A-Z Caravans

EUW!
NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NI

CARCLEANING

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.

MESSCHERPE PRIJZEN!

Openingstĳden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

WASSEN
POETSEN & POLIJSTEN
INTERIEUR REINIGING
OZON BEHANDELING
KOPLAMPEN POLIJSTEN

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

Industrieweg 2 • 9561 MB Ter Apel • 06 27 07 71 68 • info@a-zcaravans.nl

WWW.AUTOBEDRIJFMAAT.NL

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

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
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