9
1
0
2
r
a
naja

In deze uitgave:
2

DealerAuto’s

13

Joluma’s veranda’s

7

De Zorgkeien

Fit in
Balance
op
pagina 16
!

13

Ploeg Rijwielcentrum

15

MB Computerservice

15

PT Bridal

Deze krant is een uitgave van Media & Design Totaal

t
i
D

!
n
e
m
m
E
is

Dit is Emmen!

2

DealerAuto’s

Emmen

Onze mensen

Erwin Wind

directeur/eigenaar

BIANCA Wind

receptie/administratie

w i l ly e e r e n s t e i n

hoofd administratie

P at r i c k M i c h a e l

verkoopleider

W ES S E L

junior verkoper

Het allround autobedrĳf
in uw regio!
Aan de Kapitein Nemostraat in Emmen vindt u
het moderne en ruime bedrĳfspand van DealerAuto’s Emmen. Een bezoekje meer dan waard!

Gerwin Hulskers

2e autotechnicus

marcel witteveen

senior inkoper/verkoper

b e rt h e l m i c h

Volledig ingerichte werkplaats
Naast het feit dat DealerAuto’s Emmen al 13 jaar
lang het adres is voor een kwaliteitsoccasion, bent
u er nu ook aan het juiste adres voor onderhoud
aan uw auto. De moderne en volledig ingerichte
werkplaats is uitgerust met APK Keuringsstation.
Er wordt gewerkt met de modernste storingsen uitleesapparatuur en ook een uitgebreide
aircoservice is mogelijk. Uw auto is in de
deskundige handen van gemotiveerde monteurs.
Uiteraard worden alle werkzaamheden verricht
met de bijbehorende BOVAG garantie.
10 jaar GRATIS APK
Directeur Erwin Wind is sinds medio 2015 alleen
eigenaar van het bedrijf. DealerAuto’s Emmen
heeft ruim 150 occasions op voorraad en heeft

d e n n i e t e n k at e

verkoop/logistiek

* ACTIES *

1e autotechnicus

Milieuverantwoord en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd
ook zelfvoorzienend in energie. Daarvoor zorgen
132 zonnepanelen.
Wĳ nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn
bedrijf; “Wij nodigen u graag uit voor ons
Oktoberfest, met veel voordeel en leuke
activiteiten, maar ook op een ander moment
bent u uiteraard van harte welkom!”

Acties om kennis te maken

werkplaatschef

Brian Meinders

bovendien een reputatie hoog te houden als het
gaat om de verkoop van deze kwaliteitsoccacions.
Niet voor niets is het bedrijf bij BOVAG aangesloten. “Omdat wij nu ook zelf APK en onderhoud uit
kunnen voeren, hebben wij een heel aantrekkelijk
aanbod,“ aldus Erwin en verklaart: “Koop uw auto
bij ons en u krijgt 10 jaar lang GRATIS APK.”

GRATIS*
APK Keuring

* vanaf 2009 en jonger
* vraag naar de voorwaarden
* reserveren voor 31 dec. a.s.

GRATIS*
Wintercheck

* Geldig t/m 31-12-2019
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DealerAuto’s

Emmen

4

Vrĳdag

oktober
10.00 - 17.00 uur

5

Zaterdag

oktober
10.00 - 17.00 uur

6

Zondag

oktober
10.00 - 17.00 uur

>>> ACTIE <<<
Bij aankoop van een
auto een volledig
gourmetpakket voor
10 personen.

VÉÉL
VOORDEEL

Financiering
nodig?

± 150 SCHERP GEPRĲSDE BOVAG TOPOCCASIONS
VOOR GROOTHANDELSPRĲZEN

Met Findio voor auto kan je rekenen op:
• Een vaste lage rente van 5,9% tot
€ 15.000,- en 4,9% vanaf € 15.000,• Altĳd kosteloos vervroegd aﬂossen
• Een vaste looptĳd van 12 tot 72
maanden naar jouw keuze
• De mogelĳkheid van een slottermĳn
voor een lager maandbedrag
• Een vast maandbedrag zodat je van
tevoren weet waar je aan toe bent

BEOORDELING FINANCIERING
KLAAR TERWĲL U WACHT

Kleine beurt:
€ 99,-

GRATIS 10 JAAR APK BĲ AANKOOP

Grote beurt:
€ 199,Kapitein Nemostraat 34
7821 AC EMMEN | 0591 - 63 31 11

Betaal je auto in termĳnen
Heb jĳ bĳ ons de perfecte auto gevonden?
Dan kan je er ook voor kiezen om deze
gespreid te betalen in plaats van het hele
aankoopbedrag in een keer te voldoen.
Door je auto per maand te betalen laat je
je spaargeld op de bank staan of kan je
er iets anders leuks mee doen.

VAN EEN OCCASION

*maximaal € 10.000,- euro
*maximale looptĳd 12 maanden

info@dealerautosemmen.nl
www.dealerautosemmen.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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Natuurbegraafplaats Hillig Meer
u wilt. Bijvoorbeeld door een wandeling te
maken op een mooie lentedag of bij het
graf in stilte samen te zijn en de troostende kracht van natuur te ervaren.
Openingstijden natuurbegraafplaats
en ontvangsthuis
U bent zeven dagen in de week van zonsopgang tot zonsondergang welkom om te
wandelen op Hillig Meer.
Het informatiecentrum in het ontvangsthuis is open op maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van
9.00 tot 17.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en
in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur. Op
andere tijden kunt u een boodschap inspreken. We bellen u dan zo snel mogelijk
terug. Indien u belt voor een spoedgeval,
dan kunt u ons bereiken op 06-10944556
of 06-10321249

Natuurbegraafplaats Hillig Meer ligt in
het prachtige bosgebied van de Hondsrug in Drenthe, vlakbij Assen.
Hier kunnen mensen midden in de Drentsche natuur zelf een plek uitkiezen waar ze
later begraven willen worden. Er is oud en
jong bos en er zijn plekken met een open
karakter. U kiest zelf de plek waar u zich
prettig bij voelt. Bijvoorbeeld in de buurt
van water of onder een mooie oude boom.
Een graf is eeuwigdurend, dus nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken
over onderhoud of verlenging van grafrechten.
Door nu al een laatste rustplaats op
Natuurbegraafplaats Hillig Meer te reserveren, geeft u uw dierbaren straks een bijzondere plek om te gedenken en bespaart
u hen moeilijke beslissingen in de toe-

komst. Tegelijkertijd helpt u mee met het
behoud van de natuur voor toekomstige
generaties. Dankzij het eeuwig grafrecht
wordt het bos voor altijd beschermd.
Bijzonder oude begraafplaats
Natuurbegraafplaats Hillig Meer is een
bijzonder oude begraafplaats. Er zijn zeven oude grafheuvels van 5000 jaar oud
op het terrein. Natuurbegraven is de
oudste en meest duurzame manier van
begraven. Bij Hillig Meer wordt begraven
met respect voor mens en milieu. We kiezen voor natuurlijk afbreekbare materialen en het graf gaat weer in de natuur op.
Alle ruimte voor persoonlijke invulling
Iedereen is welkom en er is alle ruimte
voor uw persoonlijke invulling van het laatste afscheid, zolang respect voor de natuur maar voorop staat. Als nabestaande

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

heeft u alle vrijheid om uw dierbare te
gedenken op momenten en manieren die

Contact:
Provincialeweg 2 | 9463 TK Eext
0592 260944
www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl

Dit is Emmen!

6
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,
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
Hobby Prestige 495 UF
met voortent en luifel
uw plan van A tot Z bouwkundig€ 5.950,00

uit te werken.

Bürstner Fun Sportiv 435 TN
met luifel ‘99
€ 4.500,00

vrijblij
In een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
wisselen wij graag van gedachten en kijken
we wat wij eventueel voor u kunnen
betekenen.
Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
Fendt Bianco Classico 495 TFB

uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.

met voortent
€ 10.750,00

Voor meer informatie

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

Dethleffs Beduin 560 RFT
met mover, luifel en voortent ‘14
€ 19.000,00

of vragen:
www.a-zcaravans.nl
info@a-zcaravans.nl
+31627077168

Hobby de Luxe 450 UF
met voortent en zakluifel
€ 6.250,00

Of neem een kijkje:
Industrieweg 2
9561 MB Ter Apel

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, wij zorgen ervoor 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, www.klus-baas.nl

Dit is Emmen!
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Goede zorg dichtbij
in o.a.
Emmen, Zwolle
en Ruinen

De Zorgkeien
Persoonlijke thuiszorg voor ouderen
Het doel van De Zorgkeien is om de cliënten kwaliteit van leven te
bieden. Samen met u proberen wij de wensen van u te achterhalen. Op
deze manier stellen wij samen een zorgplan op, zodat de onafhankelijkheid
en waardigheid in stand wordt gehouden. Wij zijn gespecialiseerd in
24-uurs zorg, terminale zorg en begeleid wonen
Begrijpelijkerwijs blijven de meeste cliënten wonen in de vertrouwelijke
omgeving van hun eigen huis. Dit is minder onmogelijk dan u denkt.
VERSCHILLENDE MENSEN, VERSCHILLENDE WENSEN
De Zorgkeien beschikt over specialistische kennis. Dat brengen we op een
persoonlijke manier met grote betrokkenheid. Onze cliënten verschillen
enorm van elkaar, onze zorg en begeleiding is daarop aangepast. Onze
zorg is afgestemd op de wensen van de cliënt. Daarbij houden we o.a.
rekening met leeftijd, levensfase en mogelijkheden.
Wij zijn zeer actief in de provincie Drenthe, waaronder Gemeente
Emmen en omgeving, Gemeente Zuidwolde, Geesbrug, Elim en
gemeente Coevorden. Daarnaast zijn wij ook actief in de provincie
Overijssel, waaronder in Zwolle.
ONZE PASSIE
Onze passie is zorg voor ouderen. Waardoor wij u met een klein team
professionele zorg kunnen aanbieden. Thuiszorg in Emmen en omgeving

is één van onze sterkste punten. Mocht u dit verhaal aanspreken en ook
zorg van ons wilt ontvangen. E-mail ons dan en wij maken een vrijblijvende
afspraak en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen
BEHOEFTEN HET GROOTSTE BELANG
De zorg is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de cliënt van het
grootste belang is. Het zorgteam is daarom volledig toegewijd om aan deze
behoeften te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze
klandizie uit terugkerende cliënten en doorverwijzingen.
ZORG OP BASIS VAN UW SITUATIE
Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen
vertrouwde omgeving en De Zorgkeien wil daaraan bijdragen. Hoe de zorg
of ondersteuning wordt georganiseerd, is daardoor maatwerk: afhankelijk
van uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden.
VAKBEKWAME ZORGVERLENERS
De Zorgkeien werkt met helpende, verzorgenden, verzorgende VIG en
verpleegkundigen in kleine team verband.Wij bieden u zorg op maat en
een vertrouwd gezicht.
Onze zorgverleners hebben ruime ervaringen en volgen regelmatige
scholing voor hen vakbekwaamheid.

Langer zelfstandig thuis met behulp van De Zorgkeien
Contactgegevens
Willem Grolstraat 126 | 7826 EL Emmen | 06 153 000 26 | 06 527 767 47 | info@zorgkeien.nl | www.de-zorgkeien.nl

Dit is Emmen!

8

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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KOM 1 9 O KTOBER V A N AF
1 4 UUR HE T NIEUW E
AQUA RE N A ON TD E K K E N .
Bij Aquarena is voor iedereen iets te beleven! Jong, oud,
spor tief of minder spor tief. Met drie baden, een Doe &
Ontdekhoek, een wellness en uitdagende faciliteiten.

Bij Aquarena leer je zwemmen! En dat
moet leuk zijn. Daarom maken wij van
onze zwemlessen een feestje. Je kunt
al vanaf 12 weken samen met je baby of
kindje het water ontdekken

ZWEMMENINEMMEN.NL

L
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ZWEMMEN IN EMMEN

Check de nieuwe
openingstijden en tarieven op
www. zwemmeninemmen.nl

19 OKTOBER
OPENING NIEUW
AQUARENA

Zoek je spanning en uitdaging, kom dan glijden
van onze interactieve glijbaan of kijk hoe hoog
je komt in onze klimwand. Voor de kleintjes is
er het doe en ontdek gedeelte en een mooie
gezinsglijbaan. Hou je meer van relaxen?
Geniet dan van de bruisbank in het lekkere
warme water, de sauna, infraroodcabine of
stoomcabine. En natuurlijk hebben we onze
zwemlessen, kun je trimzwemmen en bieden
we verschillende Aquasporten aan. Kortom,
ervaar het nieuwe Aquarena gevoel!

STADIONPLEIN 23, 7825 SG EMMEN • TEL: 0591-637037 • AQUARENA@EMMEN.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 in
Noord Nederland. De geheel vernieuwde showtuin biedt mogelijkheden voor
elk wat wils. Van bungalow tot tussenwoning, van boerderij tot kasteel of van
landhuis tot etagewoning, bij Zwaagstra Sierbestrating vindt u de bestrating of

Bezoe
websit k onze
e
virtuel voor een
e wand
e
door o
nze sh ling
o
w
www.z
waags tuin
tra.nl

tuinelementen die bij uw woonomgeving past.
Het is in deze tijd belangrijk om voor elk budget en iedere smaak een passende
oplossing te kunnen bieden en die uitdaging gaat Zwaagstra Sierbestrating graag aan! Nieuwe trends,
kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan ‘DE WERELD AAN SIERBESTRATING’
De mooiste showtuin van het noorden is voor u de tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van
bestratingen en verhardingen wordt geboden. Zwaagstra Sierbestrating nodigt u uit om snel een een
wandeling te maken langs het grootse assortiment. De koﬃe staat altijd klaar!

WEG OM DE OOST 1A � 7914 TX HOOGEVEEN
0528 232 561 � INFO@ZWAAGSTRA.NL
MA T/M VR 7.30 - 17.30 UUR
ZATERDAG 8.00 - 16.00 UUR
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Halloween kidsdagen!

Welkom bij Joluma veranda’s

Houd onze facebook pagina in de gaten
voor actuele informatie:
www.facebook.com/hosperspompoenen
We zien u graag aan de
Ericasestraat 30, Erica

DE
MAAK
TE
MOOIS EN
EN
POMPO OOIE
NM
WIN EE S!
PRIJ

Kom op 25, 26 en 27 oktober 2019 naar
de Halloween kidsdagen aan de Ericasestraat 30 bij Hospers Pompoenen. Van
11:00 uur – 17:00 uur kun je pompoenen
uithollen, pompoenen versieren en griezelmonsters maken.

houdsarm. U kunt kiezen uit verschillende
typen polycarbonaat of veiligheidsglas
voor in het dak. Ook zijn er nog vele extra
opties, zoals glasschuifwanden, carports,
tuinkamers, kozijnen, zonwering, verlichting en verwarming, wat u er extra bij kunt
bestellen. Maatwerk is ook bij ons mogelijk
en vraag hier voor naar de mogelijkheden.

Daarnaast hebben we een groot aanbod
van veel verschillende soorten (Halloween)
pompoenen en kalebassen. Heeft u een
groot aantal pompoenen nodig voor een
buurtfeest, spooktocht of ander evenement? Neem dan contact op met Hospers
Pompoenen tel: 0629309011

Onze veranda’s worden gemaakt van
Duitse materialen. De constructie van uw
veranda is daardoor solide en veilig onder
alle omstandigheden. Bovendien is aluminium zeer duurzaam, kleurvast en onder-

Wat wij voor u kunnen betekenen…

Joluma veranda’s
Vlegel 17 | 7887 KA Erica
+31 630591372
info@joluma-verandas.nl

Joluma veranda’s
Veranda’s – Carports – Tuinkamers – Glasschuifwanden – Kozijnen - Zonwering

Ploeg Rijwielcentrum
hebben ze besloten om toch weer een
mooie fietsenwinkel op te zetten. En dat is
ze gelukt in een korte tijd!

Ons bedrijf is gestart in september 1988
door Johan AB. Op dit moment zijn er 5
vaste medewerkers in dienst. Daarnaast
zijn we een erkend leerbedrijf. Sinds 1 oktober 2009 zijn wij aangesloten bij CarXpert. We zijn dan ook volop in beweging.
Het opleidingsniveau is hoog en de deskundigheid breidt zich nog steeds uit, ook
op breder gebied schakelen we mee. Wij
staan daarom ook voor u klaar met de
modernste techniek op diagnose gebied
en auto-electronica.

reparatie ook Novox, eeeeFun en Nimoto).
Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn op
gebied van financiering, verzekeringen, wagenparkbeheer, lease en mobiliteit service.

Zo kunt u bij ons terecht voor verkoop en
onderhoud van alle merken personen auto’s, bedrijfswagens, campers, caravans,
aanhangwagens en elektrische en benzine
scooters van onder andere de merken BTC,
Emco en Etalian (en voor onderhoud en

Openingstijden:
Maandag - vrijdag: 08:00 - 18:00
Donderdag: 08:00 - 20:00
Zaterdag: 08:00 - 17:00
Na sluitingstijd: 0591-349535
Bij geen gehoor: 06-20017768

U kunt bij ons verder terecht voor de
verkoop van gebruikte onderdelen.
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71,
Barger Compascuum
Tel: 0591-349 535

Ze verwelkomen iedereen graag in de winkel om eens een kijkje te komen nemen.
De koffie staat klaar en mocht de koffie
niet klaar staan, dan zetten we die speciaal
voor u; aldus Andrea en Benny!
Afgelopen 1 augustus hebben Benny en
Andrea de sleutel mogen ontvangen van
hun nieuwe huurpand aan de Oosterdiep
WZ 6b in Emmer-Compascuum. Hier
hebben zij weer een nieuwe fietsenzaak
opgezet.
Niet zonder slag of stoot, maar wel met
keihard werken is de winkel op 3 september geopend.
Benny en Andrea zijn al ruim 25 jaar ondernemer, hebben een eigen fietsenwinkel gehad in Assen en wilden een andere
droom najagen. Maar helaas verliep dit
niet zoals gepland.
Na 1 jaar ertussenuit te zijn geweest,

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

Elka Fashion

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

Kleding voor jong en oud,
met mooie accessoires en schoenen.

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?

Kom voor het complete plaatje naar
Elka Fashion.
Wij helpen u graag!

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.

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

Van Echtenstraat 16 • 7891 LM Klazienaveen
06 11 84 04 19

WELKOM BIJ
SK AUTO’S

Het adres als het gaat om nieuwe en gebruikte auto’s.
Wij zijn een jonge onderneming met samen al enkele jaren ervaring.
Naast garantie op onze gebruikte auto’s, bieden wij ook BOVAG garantie.
Alles wat u mag verwachten van een gerenommeerd RDW erkend garagebedrijf,
vindt u bij ons onder één dak. De aanschaf van een auto is een vertrouwenskwestie.
Wij proberen de klant persoonlijk te adviseren over de aanschaf van een andere auto.
Ons doel is dat de klant tevreden en met een goed advies de deur uitgaat over de auto
die bij hem of haar past. We zijn gespecialiseerd in zoekopdrachten. Hierbij staat de
wens van de klant centraal. We hebben variërende openingstijden omdat we veel
onderweg zijn om de juiste occassions te vinden.
@skautosemmen

SK Auto’s • Kapiteingrandstraat 21 • 7821 AP Emmen • 06 18 53 72 82 • info@skautos.nl • www.skautos.nl
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PT Bridal
MB Computerservice is een bedrijf met passie
voor computers, waar service en kwaliteit hoog
in het vaandel staan.
DIENSTEN
• Service aan huis
• Reparatie

• Wiﬁ optimalisatie

• Upgrade naar ssd

• In en verkoop laptops en pc’s
• Occasions

27 oktober bruidsbeurs
Moekesgat in Ter Apel
van 11.00-16.00 uur
Modeshow vanaf 13.00 uur
Deelnemers: Moekesgat • Arjan Bos Edits • Taart van Ria • V.i.p.mode
Het Groene Huys • Witte Vleugels • Sunpalace • Purisa • Leida’s Hairfashion
Petra Spa •La Solva • Lucia Ots • LK Beauty

• Computer accessoires (printers, muizen, schermen etc.)
• Onderdelen

• Op maat samengestelde pc’s
Kortom alles is mogelijk! Neem voor informatie
vrijblijvend contact met ons op.

MB Computerservice
Verlengde van Echtenskanaal nz 111
7894 EG Zwartemeer
06 55 84 55 20
info@mbcomputerservice.nl
www.mbcomputerservice.nl

Het najaar is op komst: rolluiken bieden
bescherming tegen de zon, geluid, inkijk,
inbraak, licht, insecten, warmte en
externe weersinvloeden.

Voor kunststof of aluminium kozijnen en/of deuren bent u bij Alufox
aan het juiste adres. Laat u vrijblijvend infomeren.

Uw auto goed beschermd! Weer, wind,
vuil en UV-licht zijn bekende schadebrengers aan uw auto, boot of caravan.
Zaak dus om deze voertuigen goed te
beschermen. Een carport van Alufox biedt
uitkomst en gemak!

Ericasestraat 69A • 7887 EG Erica • 0591 - 302 146 • www.alufox.nl
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LES MILLS lessen
Virtueel sporten

WAT IS BODYPUMP?

LES MILLS lessen
Virtueel sporten

LES MILLS lessen

WAT
IS BODYPUMP?
BODYPUMP™is
de originele barbell les die je hele lichaam versterkt.Virtueel
Dit programma
van
sporten
60
minuten
daagt al je belangrijke spiergroepen uit met behulp van de beste
WAT
IS BODYPUMP?
BODYPUMP™is
de originele barbell les die je hele lichaam versterkt. Dit programma van
krachtoefeningen. Fantastische muziek, professionele instructeurs en jouw eigen
60
minuten daagt
je belangrijke
met behulp
van Dit
de beste
BODYPUMP™is
de al
originele
barbellspiergroepen
les die je heleuit
lichaam
versterkt.
programma van
gewichtkeuze inspireren je om de resultaten te behalen waar je naar streeft - en snel!
krachtoefeningen.
Fantastische
muziek,
professionele
instructeurs
60 minuten daagt al
je belangrijke
spiergroepen
uit met
behulp vanen
dejouw
besteeigen
Zoals bij alle andere Les Mills programma's, wordt een les elke 3 maanden vernieuwd
gewichtkeuze
inspireren
je om de
resultaten
te behalen
waar je naar
- en snel!
krachtoefeningen.
Fantastische
muziek,
professionele
instructeurs
enstreeft
jouw eigen
met nieuwe muziek en nieuwe choreograﬁe.
Zoals
bij alle andere
Les Mills
wordt
een leswaar
elke je
3 maanden
vernieuwd
gewichtkeuze
inspireren
je omprogramma's,
de resultaten
te behalen
naar streeft
- en snel!
met
nieuwe
muziek
choreograﬁe.wordt een les elke 3 maanden vernieuwd
Zoals
bij
andere en
Lesnieuwe
Mills programma's,
WAT
ISalle
SH’BAM?
met nieuwe muziek en nieuwe choreograﬁe.
WAT
IS SH’BAM?
Maak kennis
met 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
WAT
IS SH’BAM?
Maak kennis
met simpele, maar geweldig leuke dance moves! Je hebt geen danservainstructeur leidt je door de eenvoudige, maar toﬀe bewegingen. Je waant je in een
ring
ommet
meesimpele,
te doenmaar
met geweldig
SH’BAM™.leuke
Elke les
is fun,
uniekJeen
afwisselend.
Je
Maaknodig
kennis
dance
moves!
hebt
geen danservatrendy club!
instructeur
leidt
je door
de eenvoudige,
maar
waant je in een
ring nodig om
mee
te doen
met SH’BAM™.
Elketoﬀe
les isbewegingen.
fun, uniek enJeafwisselend.
Je
trendy
club!leidt je door de eenvoudige, maar toﬀe bewegingen. Je waant je in een
instructeur
WAT IS GRITT
trendy club!
WAT
IS GRITT
LES MILLS
GRIT™Strength is een high-intensity interval training van 30 minuten. Je
wordt IS
tot het uiterste gepusht en verder! Je traint met een halter, gewichtschijven en je
WAT
LES MILLSGRITT
GRIT™Strength is een high-intensity interval training van 30 minuten. Je
eigen lichaamsgewicht. Je ontvangt maximale persoonlijke aandacht omdat je in een
wordt
tot het
uiterste gepusht
verder! Je traint
met training
een halter,
LES MILLS
GRIT™Strength
is eenen
high-intensity
interval
vangewichtschijven
30 minuten. Je en je
kleine groep traint. Met de coach die samen met jou op de workout vloer meetraint en
eigen
Je ontvangt
maximale
persoonlijke
omdat je in een
wordtlichaamsgewicht.
tot het uiterste gepusht
en verder!
Je traint
met eenaandacht
halter, gewichtschijven
en je
die jou en het team motiveert, zul je versteld staan van hoe hard je kunt trainen. En het
kleine
groep traint. Met Je
deontvangt
coach diemaximale
samen met
jou op de workout
meetraint
eigen lichaamsgewicht.
persoonlijke
aandachtvloer
omdat
je in eenen
beste van alles: je behaalt de resultaten waar je naar op zoek bent.
die
jougroep
en hettraint.
team Met
motiveert,
zuldie
je versteld
staan
hard je kunt
En het
kleine
de coach
samen met
jouvan
op hoe
de workout
vloertrainen.
meetraint
en
beste
je behaalt
de resultaten
waarstaan
je naar
ophoe
zoek
bent.
die jouvan
en alles:
het team
motiveert,
zul je versteld
van
hard
je kunt trainen. En het
beste van alles: je behaalt de resultaten waar je naar op zoek bent.
Les Mills
Groepslessen
virtuele groepslessen
Les Mills
Groepslessen
Circuit/crossﬁt
virtuele
Pilates
Bodybalance
Les Millsgroepslessen
Groepslessen
Circuit/crossﬁt
Hiit Training/crossﬁt
Bodypump
virtuele groepslessen
Pilates
Bodybalance
Spinning
Sh’Bam
Circuit/crossﬁt
Hiit
Training/crossﬁt
Bodypump
Bootcamp
Rpm
Pilates
Bodybalance
Spinning
Sh’Bam
Funky
Aerobics
Gritt
Hiit Training/crossﬁt
Bodypump
Bootcamp
Rpm
Jumping
Spinning
Sh’Bam
Funky
Aerobics
Gritt
Dance
Bootcamp
Adres
Rpm
Jumping
Body
Pump
Funky Aerobics
Gritt
Nieuw
Amsterdamseweg 70 - 7761 PC - Schoonebeek
Dance
Adres
Jumping
Body
DancePump
Adres
Nieuw
Amsterdamseweg 70 - 7761 PC - Schoonebeek
Body Pump
kijk voor openingstijden
& info op: www.ﬁtinbalance.nl
Nieuw Amsterdamseweg 70 - 7761 PC - Schoonebeek

kijk voor openingstijden & info op:
kijk voor openingstijden & info op:

www.ﬁtinbalance.nl
www.ﬁtinbalance.nl

