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Puurwater

De voordelen

Onze waterontharders

Puurwater.nl helpt u graag met een

Overal in huis 100% kalkvrij water

totaal oplossing tegen kalk. Als bedrijf of

Geen kalkaanslag meer in de badkamer

particulier kunt u op veel verschillende

en op kranen

manieren proﬁteren van zacht en puur

Veel minder schoonmaakwerk

water. Met één van onze waterontharders

Geen dure ontkalkingsmiddelen

kunnen wij uw water weer kalkvrij maken.

meer nodig

Want wij geloven in zacht en puur water!
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reinigingsproducten
Zacht voor de huid
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Duurzaam voor het milieu

Puurwater.nl
Langewijk 38 - 7701 AE Dedemsvaart

Neem vrijblijvend contact op voor

0523 620155

meer informatie!
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Ambachtelijk
maatwerk
Ambachtelijk
maatwerk
Ambachtelijk
maatwerk
Ambachtelijk
maatwerk
maatwerk
Stalen draai- en schuifdeuren

Stalen sierhekwerk

Handgemaakt,
volledig
op maat!
Exclusief,
stoer en elegant!
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Stalen sierhekwerk
Handgemaakt, volledig op maat!
Exclusief, stoer en elegant!
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Lierderholthuisweg 22, Lierderholthuis | 0572 - 39 22 53 | 06 - 53 99 07 69 | www.mensink-heino.nl | info@mensink-heino.nl
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Handgemaakt, volledig op maat!

Exclusief, stoer en elegant!

Lierderholthuisweg
Lierderholthuisl Inrijpoorten
| 0572 - 39 22l53
| 06 - 53 99 07l 69
| www.mensink-heino.nl
| info@mensink-heino.nl
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Wij, Jan en Heidi Russcher, zijn de trotse eigenaren van Jahemo vloeren en badkamers. Wij hebben een showroom van ruim 1000 m2 gemaakt
en ingericht, waar u in een gezellige, huiselijk sfeer uw nieuwe vloer of badkamer kunt uitzoeken onder het genot van een kopje koﬃe of thee.
In onze showroom is een ruim assortiment aan vloeren te vinden, waaronder tegels, natuursteen, laminaat en PVC. Ook kunt u bij ons terecht voor een badkamer of toilet
die u zelf kunt samenstellen. Om de inrichting helemaal af te maken bieden wij een ruime keuze aan verschillende kleuren krijtverf, kalkverf en betonlookverf.
Al deze en nog meer aanverwante producten vindt u bij ons in een sfeervolle showroom gevestigd aan de Kelvinstraat in Dedemsvaart.Wij hebben gekozen voor de
combinatie van vloeren, badkamers en interieurverven, zodat u als klant alles voor uw nieuwbouwwoning of verbouwing onder één dak kunt vinden.
Graag verwelkomen wij u in onze showroom, zodat wij samen met u in een ongedwongen sfeer uw nieuwe vloer of badkamer kunnen uitzoeken.
Ook helpen wij u graag met ontwerp en design van uw nieuwe badkamer.
Om samen tot het gewenste resultaat te komen, nemen wij met genoegen alle tijd voor u. Voor een afspraak kunt u contact met ons
opnemen via het volgende nummer: 0523-208088. Natuurlijk kunt u ook zonder afspraak een kijkje nemen in onze showroom!

“WIJ WILLEN DE KLANT NIET SLECHTS EEN PRODUCT VERKOPEN, MAAR JUIST EEN FIJNE AANKOOPBELEVING GARANDEREN“

JAHEMO
KELVINSTRAAT 33-1
7701 BZ DEDEMSVAART
INFO@JAHEMO.NL
0523 208 088

Electro Hardenberg heeft jarenlange ervaring met elektronica, witgoed en huishoudel�ke apparatuur. W� weten dan ook precies welke producten het beste b� u passen. Kom gerust langs in onze
winkel aan de Kruiwiel 2 (Bedr�venterrein Haard�k).
Of u nu toe bent aan een nieuwe wasautomaat, wasdroger, koel- of vrieskast, magnetron, oven, vaatwasser, televisie of een nieuwe audioset, u kunt b� ons terecht. Dankz� een groot assortiment kunnen w�
voor u een passende oplossing vinden! Zoekt u een nieuwe laptop of tablet? Kom gerust langs en laat u
adviseren door één van onze medewerkers. W� hebben tevens een ruim assortiment Apple producten in
onze winkel. Heeft u een probleem met uw laptop, kom gerust langs en w� helpen u graag.
Ook voor al uw inbouwapparatuur hebben w� een ruime keuze. Uw aankoop word vakkundig b� u thuis
ingebouwd door één van onze monteurs, zodat u er zelf alleen maar van hoeft te genieten! Weet u niet
zeker of uw inbouwapparaat past? W� komen gratis b� u thuis inmeten!
Wasautomaat defect? Bel Electro Hardenberg! Onze gecertiﬁceerde monteurs dragen zorg voor uw
product, ook reparatie aan huis! Bel gerust naar 0523-261301. Onze medewerkers staan u graag te
woord en zorgen dat de monteur binnen 24uur b� u aan huis is!

Kruiwiel 2 Hardenberg (stad)
Bellen 0523 261 301
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Voor een

Om het volgende seizoen zonder problemen aan de slag te kunnen en extra
slijtage
voorkomen,
adviseren
u een onderhoudsbeurt
te latenen
uitvoeren.
Om het te
volgende
seizoen
zonderwe
problemen
aan de slag te kunnen
extra
Zo
kunt
u
komend
seizoen
weer
met
een
goed
gevoel
met
uw
machine
aan de slag.
slijtage te voorkomen, adviseren we u een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.
Zo kunt u komend seizoen weer met een goed gevoel met uw machine aan de slag.
Winkel/werkplaats: Gemeenteweg 180 Staphorst Tel. 0522 - 461405 werkplaats@hofstede bos en tuin.nl
Winkel/werkplaats: Gemeenteweg 180 Staphorst Tel. 0522 - 461405 werkplaats@hofstede bos en tuin.nl

Schildersbedrijf Jeroen Grit
tussentijds onderhoud. Ook kunt
u bij dit schildersbedrijf voor
vele diensten terecht zoals o.a.
binnen- en buitenschilderwerk,
houtrot behandeling, glaszetten,
glasvlies en behangen.
Buitenschilderwerk
Een door een vakkundig
schildersbedrijf
aangebrachte
verflaag op uw kozijnen en andere gevelelementen zorgt voor
een goede bescherming tegen
weersinvloeden. Regelmatig onderhoud garandeert een lange
levensduur van uw buitengevel.
Met kwalitatief goede producten
in een passende kleur, verhoogt
bovendien de uitstraling van uw
pand.

Wilt u kwalitatief en goed schilderwerk wat jarenlang mee
gaat, dan bent u bij schildersbedrijf Jeroen Grit uit Uffelte
aan het juiste adres.
Door de jarenlange ervaring,
certificaten, diploma’s en de
juiste visie betreft schilderwerk

levert dit Schildersbedrijf uit
Uffelte uitstekende schildersdiensten. U kunt natuurlijk een
gewone schilder laten komen,
maar het buitenschilderwerk
van Schildersbedrijf Jeroen Grit
gaat doorgaans 7 jaar mee. De
levensduur van het schilderwerk
kan nog worden verlengd door

Schildersbedrijf Jeroen Grit
geeft u graag informatie over
het meest geschikte product in
uw situatie. Ook voor kleuradvies
kunt u ons benaderen. Schildersbedrijf Jeroen Grit werkt met uitgebreide kleurencollecties van
gerenommeerde verffabrikanten.
Voordat wij de kwast ter hand
nemen, inspecteren wij het hout-

werk grondig op houtrot. Soms
is dit duidelijk zichtbaar, maar
vaak ook niet. Als er houtrot
geconstateerd wordt zullen wij
dit desgewenst herstellen met
onze houtrotherstel mogelijkheden zodat uw houtwerk weer
jaren lang meegaat.
Glasvliesbehang
Glasvliesbehang ook wel scan,
skin-, glasvezel- of glasweefselbehang genoemd biedt vele
mogelijkheden om een eigen stijl
te creëren. Gecombineerd met
geschilderde wanden zijn verrassende resultaten te bereiken.
Schilderbedrijf Jeroen Grit is de
behanger in de regio en kan alle
typen glasvezelbehang moeiteloos voor u verwerken. U heeft de
keuze uit vele soorten patronen
en structuren.
Houtrotherstel
De laatste jaren is er veel
veranderd op het gebied van
onderhoudsschilderwerk. Werden vroeger kozijnen geheel
vervangen, tegenwoordig worden
uitstekende resultaten bereikt
door deelvervangingen of hout-

rotreparaties.
Schildersbedrijf
Jeroen Grit heeft de certificaten
in huis om houtrot op de juiste
wijze te herstellen.
Zo zullen aangetaste houten
delen worden verwijderd en vervangen door zgn. deelvervanging of worden gerepareerd met
een houtreparatiemiddel. Bij het
herstellen hiervan moet echter
met diverse factoren rekening
worden gehouden. Goede vakkennis, de juiste gereedschappen
en professionele materialen zijn
hierbij onontbeerlijk.

Rijksweg 21
7975 RS Uffelte
E: info@jeroengrit.nl
Tel: 0521 - 35 1621
Mobiel: 06 - 839 488 79
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Twentse uitvinding zeer
klimaateffectief
Het Enschedese bedrijf TONZON heeft
een innovatieve isolatiemethode waarbij lucht op een slimme manier wordt
verpakt tot zeer effectief isolerende
lagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van speciale folies met een zeer lage
emissie van warmtestraling. Daarmee
wordt al bijna 40 jaar succes bereikt
in de Nederlandse praktijk. Omdat de
gebruikte lucht overal gratis aanwezig
is, zijn er bij deze isolatietechniek geen
vrachtwagens nodig voor transport. Dat
geeft minder files, overlast voor de buurt
en scheelt een hoop diesel met de bijbehorende uitlaatgassen en fijnstof.
Het meest bekend is het Thermoskussen
voor vloerisolatie dat de warmtestraling
van de onderzijde van vloerconstructies
trapsgewijs naar nul reduceert. Samen
met de stilstaande lucht stopt dit alle
verlies van warmte naar de kruipruimte. Bestaande vloeren worden daarmee
warmer dan nieuwbouwvloeren. Voor het
isoleren van een voorzetwand is het Thermosheet ontwikkeld. Met deze folie kan
een complete wand van boven tot onder
en van links naar rechts met materiaal uit
één stuk worden afgesloten zonder naadje of kiertje. Met deze werkwijze maak je

meerdere opgesloten luchtlagen van twee
centimeter. Zo creëer je met minder ruimteverlies méér isolatiewaarde.
Comfortabel, gezond en energiezuinig
wonen
Landelijke bekendheid geniet een jarendertigwoning in Enschede met een energienota van slechts 20 euro per maand. De
vloer is geïsoleerd met Thermoskussens,
buitenwanden en dak zijn geïsoleerd met
Thermosheets. De radiatoren zijn voorzien
van HR-radiatorfolie en de geïsoleerde
cv-buizen van HR-bandagefolie. Het bad
is geïsoleerd met TONZON Badisolatie en
ook de warmtepanelen zijn aan de achterzijde verbeterd met HR-radiatorfolie.
De kruipruimtebodem heeft een stevige
Bodemfolie gekregen tegen vocht en
radongas. Zo komt er geen vocht meer
uit de kruipruimte de woning binnen.
De woning kan nu op natuurlijke wijze
geventileerd worden. Kostbare energieverbruikende en geluid producerende
ventilatievoorzieningen met een beperkte
levensduur -die bovendien periodiek
onderhoud nodig hebben- zijn daarmee
overbodig.
www.tonzon.nl
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DE LAATSTE WEEK VAN JANUARI GAAN WIJ VERHUIZEN!!!
I.v.m. de verhuizing zijn wij die week gesloten.
Vanuit onze nieuwe locatie zullen wij ons meer gaan richten op reparatie en
servicewerk bij u thuis. Dit kunnen reparatiewerkzaamheden zijn aan grote
huishoudelijke apparaten, maar ook voor allerlei andere klusjes bent u bij ons
aan het juiste adres.
Daarnaast gaan wij ons ook meer richten op verlichtingsprojecten en
slim wonen (smart living).
Onze nieuwe openingstijden vanaf
3 februari: 12.30 - 17.30 uur
ONDERDELENSPECIALIST G. KEEP,
EUROPART, STAAT VOOR KWALITEIT EN
SERVICE VOOR U ALS CONSUMENT.

Wandbekleding verandert
in de loop van de tijd

Europaweg 29-31 • 7772 BN Hardenberg
Tel. 0523-267 520
Website: www.keeponderdelen.nl
Email: onderdelen.keep@ziggo.nl

Vroeger was het in ieder huis normaal dat
de wanden werden behangen. Iedere paar
jaar moest er een nieuw behangetje op de
muur. Vooral niet te duur want na een paar
jaar moest er toch weer opnieuw worden
behangen. Er werd vaak in huis sigaretten
of sigaren gerookt en dan werd het behang en de plafonds snel donker. In Duitsland zien we nog steeds dat in bijna alle
huizen de wanden behangen zijn, ook in
de hal en de toiletruimte. Later zagen we
steeds meer dat de huizen gestukadoorde
wanden kregen met spachtelputz of granol. Ook werd wel kwartsverf gespoten
wat een bijzonder mooi effect geeft. Vervolgens worden tegenwoordig de wanden
glad gemaakt en geverfd in de kleur die

we wensen. We kunnen een keuze maken
tussen glad, glanzend of een structuur
aanbrengen.
Muurdesign
Heel mooi is het om te kiezen voor een
combinatie van behangpapier en verf. Dit
geeft boeiende resultaten als men de kleuren mooi op elkaar afstemt. Zo kan men
bijvoorbeeld slechts één wand verven of
juist één enkele wand of hoek behangen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om het
behang te verven. Zowel vliesbehang als
glasvezelbehang zijn gemakkelijk te schilderen. Zo kan men spelen met textuur en
kleuren naar eigen inzicht. Zo is het leuk
werken met retro behang.

‘Bodemisolatie’ versus vloerisolatie
Er worden in de markt diverse methoden
aangeboden voor het zogenaamde warmte-isoleren van de kruipruimte met een
buffermateriaal, bijvoorbeeld schelpen,
schuimchips of schuimkorrels, al dan niet
verwerkt in plastic ‘matrassen’. De claim is
daarbij dat deze buffer het warmtetransport naar de kruipruimtebodem vermindert, waardoor het warmteverlies uit de
beganegrondvloer zou afnemen. Klopt
dit? Nou ja, deels, een beetje. De gelekte
warmte verwarmt inderdaad niet meer de
bodem, maar in plaats daarvan de buffer.
Maakt niet echt verschil.
Wel houdt de buffer vocht uit de bodem
vast onder de plasticfolie of in het materiaal - hoe dan ook is er dan minder verdamping. Verdamping kost energie, dus met
minder verdamping blijft de kruipruimte
warmer, en daardoor lekt er netto minder
warmte weg uit de vloer. Daarnaast leidt
minder verdamping tot drogere lucht, en
dat is een slechtere geleider dan vochtige
lucht, waardoor de vloer er minder warmte
aan kwijt kan.
Dat is allemaal prachtig, alleen... de TONZON Bodemfolie doet hetzelfde effectiever

en met minder materiaal. Maar dat is nog
niet alles. De buffer blokkeert een belangrijk seizoengebonden proces en werkt
daardoor averechts. In dat seizoengebonden proces warmen vloer, fundamenten en
lucht in de zomer samen de bodem op, en
in de winter straalt de bodem die warmte weer uit en warmt zo de fundamenten
op. Als dit proces verhinderd wordt, dan
maakt dit in de winter de fundamentmuren ter hoogte van de vloer wel vier of vijf
graden kouder, want zij verliezen wel continu warmte naar buiten. Zij vormen dan
een enorme koudebrug voor een betonnen vloer die er op rust, en die wordt dan
ook veel kouder! Dit is een belangrijke
reden dat ‘vloerisolatie’ jarenlang niet serieus is genomen als energiebesparingsmaatregel.
Met de TONZON isolatiemethode ligt dat
compleet anders. De Bodemfolie is daarvan een belangrijk onderdeel. Hij stopt
vocht en radon effectief, maar blokkeert
geleiding en warmtestraling helemaal niet
en laat dus de bodem ongehinderd uw
huis meeverwarmen. Het is de ideale bodembedekker!

Dit is Vechtdal!
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ONTWERP

Als je begint met inrichten van je
huis, weet je vaak niet waar je moet
beginnen. Op Pinterest en in woonbladen zien we de mooiste interieurs
voorbij komen, toch is vaak maar 1
hoek gefotografeerd, heeft de
ruimte karakteristieke kenmerken,
hoge plafonds, grote ramen of valt
het licht net iets mooier naar binnen
dan in je eigen woning.
Elk interieur, elke ruimte heeft zijn eigen kenmerken en om gezelligheid,
sfeer en samenhang te krijgen is
het handig om een goed plan te
hebben. Een plan waarbij rekening
wordt gehouden met lichtval, ruimte,
functie en natuurlijk de persoonlijke
woonwensen. Zo’n plan wordt
stapsgewijs gemaakt. De eerste stap
is een moodboard, of eigenlijk een
kleur- en sfeerbeleving. Het hele
ontwerp bevat een indelingsplattegrond, kleur- en materialenplan, een
meubelplan en verlichting.
In dit plan worden alle stalen en
afbeeldingen van meubelen,
gordijnen, kleurnummers, behang,
vloer, raamdecoratie en meubelstoffen toegevoegd. Een goed
totaalbeeld wordt gekregen, en met
dit plan kan je zo aan de slag.

•

INTERIEUR

•

STYLING

Heb je ook moeite om je vertrouwde woonkamer een nieuwe look te
geven? Vind je het lastig om een
keuze te maken uit het enorme aanbod aan stoffen, meubels, wanden
en vloeren? Of heb je simpelweg
geen tijd voor deze tijdrovende
zoektocht? Ik kom graag langs voor
een vrijblijvende intake om zo alle
mogelijkheden door te spreken.
woonboerderij

restaurant

woonkamer

woonkamer villa

woonkamer en keuken

kantoor

Gerlinde Snijders - Breukelman
Haarweg 56 • 7696 BB Brucht • +31(0)654982458 • info@gbconcept.nl • www.gbconcept.nl

Rolluiken
Beschermt tegen zonlicht, warmte en kou. Isolerend en inbraakwerend.

Prijsvoorbeeld: Heroal HK 842.
140 x 100 cm (hxb).

INMETEN + MONTEREN.

vanaf

399.-

*

*Geldt voor plaatsing op begane grond
en/of 1e verdieping.

Multimate Lemelerveld
Kerkstraat 27 - 8151 AP Lemelerveld
Tel.: 0572 - 371 231

Dit is Vechtdal!
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TuinbeursNederland

6 dagen per week geopend +
iedere zondag, KIJKZONDAG
13.30 - 16.00 uur

Grote overdekte showroom te Emmen

BLOKHUTTEN
TUINHUIZEN
LUXE HOUTBOUW
VERANDA’S
GLASWANDEN

Winter
Wonderland voordeel

TUINKAMERS
SERRES
BESTRATING
SCHUTTINGEN
TOTAALPLAN

Profiteer nú van veel winters voordeel!

20% korting op
blokhutten, veranda’s & glaswanden

DAT KAN ALLEEN
BIJ TUINBEURS

100 % Nederlands ambacht uit eigen fabriek
Volledig aan te passen naar uw eigen wensen
Gra�s inmeetservice bij projecten
Al meer dan 25 jaar een begrip
Afwerking met oog voor detail

WINTERS VOORDEEL
Profiteer nú van extra scherpe winterprijzen en
geniet in het voorjaar gelijk al van uw tuin!
Wilt u 4 seizoenen per jaar genieten van uw tuin?
Dat kan met onze glazen schuif- en/of vouwwanden!
WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL

Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen 0591 677665

Dit
Ditis isVechtdal!
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

Vechtdal!
Dit is Emmen!
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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 Vechtdal!
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9 simpele manieren om meer kleur in huis te brengen
6. kleed je huis aan door middel
van mooie planten
7. Een kleurrijke binnenkomer
Ook dit is een idee voor de dare-devils onder ons: verf een deur in een andere kleur
dan de rest van je interieur.
8. Gordijnen
Ben je toevallig van plan om de gordijnen
te vervangen? Overweeg dan een kleurrijk
exemplaar!
9. Kleur in de keuken
De keuken is een bruisende ruimte, het
hart van het huis, ofwel de perfecte ruimte
voor wat extra kleur. Zijn jouw keukenkastjes van verfbaar materiaal? Overweeg dan
eens om deze op te schuren en een nieuw
laagje kleurrijke verf te geven.

Een huis inrichten kan soms best lastig
zijn. Welke stijl kies je, welke materialen en vooral welke kleur? Veel mensen
kiezen dan al gauw voor een neutraal
kleurenpallet. Een veilige keuze, maar
niet altijd de meest speciale natuurlijk.
We snappen het dat de keuze voor felle,
opvallende kleuren best een beetje spannend kan zijn. Daarom laten we je in dit
artikel zien hoe je op een subtiele manier
je interieur toch kleur kunt geven!
1. Kussens zijn de way to go
Dit is de meest handige en niet-permanente manier om meer kleur in de woonen slaapkamer te brengen. Het leuke aan
kussens is dat je kan experimenteren met
verschillende stoffen en elk seizoen weer
kan wisselen. Bijvoorbeeld een grof gebreid kussen in de herfst, faux fur in de
winter en een linnen stof voor de zomerse
maanden. Wil je écht uit je comfort zone
stappen? Mix dan verschillende prints met
elkaar!
2. Kleur zit ‘m in de details
In een neutraal interieur vallen zelfs de
kleinste kleuraccenten op. Denk aan een
kandelaar, fotolijst of lamp in een andere
tint. Voor een ‘veiligere’ look kun je tot sur
ton toepassen. Ofwel, één kleur kiezen en
van die kleur dan verschillende tinten toevoegen.
3. Kleur onder je voeten
Verplaats de aandacht naar beneden met
een kleurrijk vloerkleed of nog extremer:
geef de vloer zelf een ander tintje.
4. Of juist boven!
Oké, dit is wel een ietwat extreme manier
van kleur in huis halen, maar wat dacht
je van een plafond in een ander kleurtje
dan de rest van de kamer? Dit kan zó stijlvol zijn en het is een goede optie als je je
mooie vloer liever met rust laat. Het effect
kan echt verrassend gaaf zijn.

5. DIY: kleurrijke kunst
Kunst kan nog weleens duur zijn en zeker
als je niet heel erg van kleur houdt, kun je
beter niet direct een fortuin uitgeven aan
een kleurrijk kunstwerk. De oplossing?
DIY! Verzamel bijvoorbeeld bijzondere
bladeren en lijst ze in of maak je eigen
chevron schilderij.
5. Vazen
Ze zijn er in alle vormen, maten, materialen en.. jawel, kleuren. Een super makkelijke manier om kleur in huis te brengen.
Je hoeft niet eens een tak of plant in de
vaas te doen, want vazen zijn al een decoratiestuk op zich!

Dit is Vechtdal!
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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
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virtuel voor een
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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

Dit is Vechtdal!
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DIT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN:
TUINAANLEG EN ONDERHOUD
Complete aanleg van uw voor- of achtertuin.
Van tekening tot slingerpad, wij leveren alles wat u nodig hebt.

WELKOM BIJ KLUSSENBEDRIJF BOUWMAN,
VOOR AANLEG EN VERBOUW, VAN HUIS ÉN TUIN!

ALLROUND TIMMERWERK
Van balk tot kozijn, van plank tot kast: wij maken het voor u.
SCHILDEREN
Staan de kleuren van uw huis u niet meer aan?
Wij kiezen graag met u een nieuwe look voor uw woning!
TUINSCHUUR
Weet u niet waar uw gereedschap netjes kan hangen?
Dan is een tuinhuis de perfecte oplossing!
WONINGVERBOUW EN DAKKAPEL
Wordt uw huis te klein, of hebt u ruimtegebrek?
Wij bouwen een dakkapel of aanbouw.
STRAATWERK
Is het straatwerk verzakt, uw oprit of terras te klein?
Voor ons is geen steen te zwaar.
OVERKAPPING
Dé hit van dit jaar: een overkapping in de tuin. Zo kun
je ook bij minder gunstig weer nog heerlijk buiten zitten.
EPDM
EPDM is een moderne dakbedekking. Zonder verhitting
wordt ieder dak waterdicht bedekt. Vraag eens naar uw
mogelijkheden.
LAMINAAT
Bent u de stofﬁge vloerbedekking zat of tijd voor een
nieuwe vloer. wij kunnen laminaat leveren en verwerken.

06 23 63 03 50 • info@klussenbedrijfbouwman.nl • www.klussenbedrijfbouwman.nl

KERALIT GEVELBEKLEDING
Keralit de onderhoudsarme oplossing van: dakranden en gevels.
Keralit is in vele kleuren te verkrijgen, vraag hier gratis een
kleurmonster aan.

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

Dit is Vechtdal!

13

HERBRINK PARKET
DE HOUTSPECIALIST
UIT LEMELERVELD!

Herbrink Parket is uw parketspecialist sinds 1988.
Herbrink Parket is een familiebedrijf dat al bijna 30 jaar
gespecialiseerd is in het onderhouden en leggen van
parketvloeren. Heeft u meer interesse in PVC dan bent u bij ons
ook aan het juiste adres.
Vanaf 2 januari is de showroom uitsluitend op afspraak geopend.
Bel gerust naar Niels 06 20 61 28 39 en maak een afspraak.
Een afspraak bij u thuis is ook mogelijk!
Jos is nog altijd veel in het magazijn te vinden waar hij keukens en
meubelen op maat maakt.

Heeft u interesse in keukens of meubelen,
kijk dan eens op herbrinkinterieur.nl

• Advertenties
• Redactie
• Drukwerk
• Verspreidwerk
• Visitekaartjes
• Websites
Staat er iets niet bij wat u wel graag zou willen?
Neem gerust contact met ons op!

06 83 93 13 40

CONTACT

Herbrink Parket
info@herbrinkparket.nl
06 20 61 28 39
Kruisstraat 3 • 8152 AN Lemelerveld

assurantiën & hypotheken
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Julianastraat 62
7701 GM Dedemsvaart

T. 0523 61 84 06
E. info@gerrieokken.nl

www.gerrieokken.nl

Dit is Vechtdal!
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KIJK OP
ONZE WEBSITE
VOOR ALLE ACTIES
Deuren voor woning en industrie

Garagedeuren en voordeuren
die passen bij uw woning
•
•
•
•
•

Deuren van de nr. 1 van Europa
Kwaliteitsdeuren met 10 jaar garantie
Inbraakwerend
Alle deuren leverbaar in de gewenste kleur
Ook uw partner voor service, onderhoud,
reparatie en originele onderdelen

Eiffelstraat 50 - 8013 RT Zwolle - www.jabrodeuren.nl

Scoor
Voordeur
zonder zijdeel
vanaf

€1698
Automatische
garagedeur
vanaf

€949

038 - 460 54 52

SPEEL- EN IJSBOERDERIJ

DE DRENTSE

KOE
Onze IJs- & Speelboerderij is een speeltuin met een ‘boerenthema’. Naast een gigantisch
buitenterrein met vele traptrekkers, skelters, kabelbaan van hoogte, maïsdoolhof,
boerenbiljart en airtrampoline, is er een grote speelschuur met 3 verdiepingen, met
o.a. een speelmanege, dansmat, bouwzolder en glow-in-the-dark pannavoetbal en
Oudhollandse spelen. In 2017 is de voormalige koeienstal omgetoverd tot waterplaats
én uniek een klimavontuur boven de koeien.
De Drentse Koe is ook ideaal voor kinderfeestjes, schoolreisjes en familie/vriendendagen.
We bieden hiertoe speciale arrangementen.
WOLDDIJK 23 // 7961 NA RUINERWOLD // T: +31 (0) 640 418 828
INFO@DRENTSEKOE.NL // WWW.DRENTSEKOE.NL

Dit is Vechtdal!
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Hoveniersbedrijf Martijn Kok

toelichten en waar nodig direct met u kunnen aanpassen. Wanneer u akkoord gaat
met de offerte en het ontwerp worden de
werkzaamheden ingepland en de materialen besteld. Het is natuurlijk ook mogelijk
om (een deel van) de werkzaamheden zelf
uit te voeren.

Hoveniersbedrijf Martijn Kok is een
nieuwe, maar vertrouwde naam voor alle
activiteiten op het gebied van tuinontwerp en -aanleg tot en met onderhoud.
Professioneel en vakbekwaam.
Tuinontwerp & advies
Een goed ontwerp is de basis voor een tuin
waarvan u jarenlang plezier kunt beleven.
Het is onze uitdaging om uw wensen en
ideeën om te zetten in een creatief ontwerp
die bij u, uw huis en de omgeving past. Om
uw tuinwensen goed in kaart te brengen
komen wij altijd vrijblijvend bij u langs om
een goede inventarisatie te maken van uw
wensen, uw tuin, de situatie en de mogelijkheden. Elke tuin is uniek en bijzonder.
Een persoonlijke benadering en duidelijke afspraken vinden wij heel belangrijk.
Op deze manier zijn wij in staat maatwerk
te leveren. Daarnaast staan kwaliteit,

betrouwbaarheid en duidelijkheid hoog bij
ons in het vaandel.
Uw tuinwensen
Tuinen zijn er in vele soorten en maten.
Of u nou een nieuwbouwwoning heeft
gekocht, een huis laat bouwen of een huis
koopt waarvan de tuin niet bij u past of
wanneer uw huidige tuin een opknapbeurt nodig heeft, voor elke tuin zijn er vele
mogelijkheden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden en ideeën ter inspiratie.
Geen tuin is hetzelfde, daarom kijken wij altijd goed naar uw specifieke tuin en wensen.
Aan de slag!
Nadat wij met u in gesprek zijn gegaan
over uw wensen en ideeën werken wij
dit uit in een tuinontwerp en offerte. Deze
komen wij altijd persoonlijk bij u langs
brengen, zodat wij deze mondeling kunnen

Tuinaanleg
Naast dat wij voor u een geheel nieuwe
tuin kunnen aanleggen, beschikken wij
tevens over vakkennis en deskundigheid
om alle denkbare losse werkzaamheden in
en om uw tuin uit te voeren.
Net als bij het ontwerpen van een nieuwe
tuin vinden wij het ook bij deze losse werkzaamheden persoonlijk contact belangrijk. Wij komen dan ook graag bij u langs
om de werkzaamheden te bespreken en
de situatie te bekijken. Hierdoor kunnen
wij u altijd van een duidelijke, volledige en

betrouwbare offerte voorzien. Wanneer u
akkoord gaat met de offerte worden de
werkzaamheden in overleg met u ingepland.

Oldemarktseweg 134 | 8341 SJ Steenwijkerwold | Tel: 06 28 90 86 03
info@hoveniersbedrijfmartijnkok.nl

Woonwinkel Frits Vos, de gezelligste
woonwinkel van Twente!
Woonwinkel Frits vos is al ruim 75 jaar van alle markten thuis. Bij ons bent u aan het
juiste adres voor meubelen, vloeren, raamdecoraties, gordijnen, alles op gebied van slapen,
verlichting en accessoires van o.a. Riverdale & PTMD.
Naast een blijvend assortiment vindt u bij ons de nieuwste trends op woongebied. Wij
staan met ons vakkundige team klaar om u te adviseren in de zoektocht naar het voor
u perfecte meubel. Bij ons kunt u uw eigen meubelen inruilen. Kom gezellig langs en laat u
inspireren in onze mooie showroom in Westerhaar, de koffie staat voor u klaar!
Woonwinkel Frits Vos, al meer dan 75 jaar het vertrouwde adres voor
uw complete woninginrichting en de gezelligste woonwinkel van
Twente! Voor meer informatie kijk op www.fritsvos.nl
WOONWINKEL FRITS VOS | HOOFDWEG 185 | 7676 AD WESTERHAAR | TEL: 0546 – 659223

Let op: aangepaste openingstijden:
Dinsdag 24-12: 16.00 gesloten
Maandag 30-12: 10.00 – 17.00 extra geopend
Dinsdag 31-12: 09.00-15.00
Woensdag 01-01-2020 gesloten

Dit is Vechtdal!
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www.baratos.nl
Goedkope kinderkleding, ruim assortiment.
Tractors, paarden, treinen en F1 shirts!

15%
korting

op uw
best
met de elling
code
SA111

Kanaaldijk-noord 10, Lemelerveld, Overijssel
06 54 99 53 06

