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maD styling

Dit is Emmen!

[NIEUW-AMSTERDAM]

Interieurstyling - Interieuradvies

Interieurstyling door maD styling zorgt dat u (weer) gek op uw interieur wordt.
maD styling geeft kleur-, stijl- en verlichtingsadvies. Ook een interieurontwerp of
totaalplan behoort tot de mogelijkheden. Gek op uw interieur, toe aan iets anders,
maar niet goed wetend dit om te zetten naar concrete ideeën?
Bij maD styling bent u aan het goede adres!

EEN GREEP UIT ONZE MERKEN:

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

Vaart Zuidzĳde 54A
Nieuw-Amsterdam
0591-745 411

Verlengde Oosterdiep OZ 71, BARGER COMPASCUUM,
tel:0591-349535 ,/ 06-20017768, www.carxpert-abs.nl

Scooters, Brommer en Roller!!
Benzine en Elektrisch / Verkoop en reparatie
Electro Roller verkauf und reparatur!
bereits 12 Jahre Erfahrung mit Elektrorollern

Millieu ontlastend, goedkoop rijden,
stil rijden, weinig onderhoud, 6 x
zuiniger van fossiele brandstof, geen
gedoe met E10, lekker de natuur in.
Kom eens langs voor informatie of
een proefrit.

Dé oplossing voor alle mobiliteit

Slechts 10 minuten vanaf Emmen

Dit is Emmen!
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KrokettenKunst te Nieuw-Weerdinge
Volg ons op Facebook en instagram.
Ook afhalen voor de diepvries.
Of bestel via onze webshop:
www.krokettenkunst.nl
Aanbieding 15 huisgemaakte
bitterballen voor € 6,00!!!
Wij hebben ook kroketten voor de airfryer!
(alleen op bestelling via de telefoon of de
webshop)

Krokettenkunst
Weerdingerkanaal N.Z. 167 1 | 7831 HM Nieuw-Weerdinge
contact@krokettenkunst.nl | 0591 522 216 / 06 133 100 90 / 06 181 367 07
U kunt nu heerlijk kroketten eten in ons
kroketten atelier. Uniek in Nederland!
Ruim 40 verschillende smaken. Allemaal
huisgemaakt en zonder conserveringsmiddelen of smaakversterkers.
Smaken uit Indonesië zoals Rendang,
daging smoor en gordel van smaragd.
Vis kroketten met keus uit o.a. paling,
gamba, garnaal, snowcrab en zalm.
Kaaskroket zoals parmezaan, Monte Italiaanse bergkaas uit Venetië, pècorino,
Blue stilton of geitenkaas met honing.

Groente kroketten met asperge (seizoen),
broccoli, bospaddenstoeltjes! Caprèse
Roma met zongedroogde tomaatjes en
basilicum
Bijzondere smaken zoals bloedworst, chorizo, droge worst, eend, wild. En nog veel
meer. Of probeer eens een “high kroket”.
Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zondag van 12 tot 19 uur
KrokettenKunst: 0591 522 216
Vraag onze nieuwsbrief aan op
www.krokettenkunst.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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Theetuin d’ Aole Pastorie

Aan de rand van natuurgebied het Bargerveen bevind zich onze theetuin.
Hier kunt u genieten van meer dan 30 soorten thee, kofﬁe(specialiteiten),
huisgemaakt gebak en andere lekkernijen. Ook kunt u bij ons terecht voor een
lunch of heerlijke Theetied (high tea). De tuin van de voormalige pastorie is
sfeervol en gezellig ingericht. U kunt genieten van de rust & natuur bij ons in de
tuin of bijkomen van een prachtige wandeling of ﬁetstocht. Daarnaast hebben
we ook een ruimte met veranda en binnen is er plek voor 35 personen, zodat u
ook met slecht weer bij ons terecht kunt. Alle taarten zijn zelf gebakken en wij
hebben ook de faciliteiten voor uw feest.

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

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,

De theetuin: een heerlijk rustpunt voor kofﬁe, thee & huisgemaakt gebak

uw wensen om te zetten in een
creatief en bouwbaar plan.

uw wensen om te zetten in een
creatief
bouwbaar
plan.
creatief enenbouwbaar
plan
te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen

te zorgen voor een vliegende start
van uw bouwplannen
uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.

In een vrijblij
vrijblijvend kennismakingsgesprek
wisselen wij graag van gedachten en kijk
we wat wij eventueel voor u kunnen
betekenen.
Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.

www.bouwkundigontwerpbureau

uw plan van A tot Z bouwkundig
uit te werken.
In een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
vrijblij
wisselen wij graag van gedachten en kijken
we wat wij eventueel voor u kunnen
betekenen.
Gastvrouw Marleen Hoogland

Kamerlingswijk Westzijde 136 • 7894 AR Zwartemeer
Telefoon: 06 81 58 84 41

Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga
de basis voor al uw bouwplannen.
Esweg 90 Beilen 0593 54 11 91
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
www.bouwkundigontwerpbureau.nl

Natucuhirl sis teen

Omdat er vers

Natuursteen
Omdat er

s

verschil i

Natuursteen

Omdat er verschil is

Industriestraat 13
7891 GV Klazienaveen
Tel. 0591 393377

info@trompenroggen.nl
www.trompenroggen.nl

Tromp en Roggen-model, degelijk in hoge kwaliteit
Enkel
€1.995,00
Dubbel
€2.995,00
Inclusief: Opschrift inwendig gestraald. Plinten. Fundatie en plaatsen.

Afhalen en terugplaatsen van grafmonumenten
enkel € 950,00

dubbel € 1.150,00

Het adres voor graf- en urnmonumenten

Dit is Emmen!
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Ekoplaza Emmen

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
8.30 - 18.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 18.30 uur
Zaterdag: 8.30 - 18.00 uur
Ekoplaza Emmen heeft het grootste assortiment biologische levensmiddelen,
duurzame non-food en een natuurlijke
drogisterij. Dat betekent veilige voeding
voor jou, producten die bijdragen aan
een gezond voedselsysteem en dierenwelzijn zonder enige discussie. We bieden
hoogwaardige en betrouwbare producten
met biologisch als minimale kwaliteit. Dat
doen we met naleving van keurmerken op
maximaal niveau. Ekoplaza is de allereerste supermarkt met een volledig BPA-vrij

assortiment en is daarnaast druk bezig
om plastic uit alle winkels te halen. Wij willen dat jij, maar ook de volgende generatie
kan opgroeien zonder schadelijke stoffen.
Ekoplaza biedt geen vulling, maar voeding!
Wanneer je kiest voor Ekoplaza, gaat er
een wereld voor je open. Je doet uitgebreide productkennis op en leert waar
jouw voedsel vandaan komt. Volg ons op
social media, via ekoplaza.nl en schrijf je
in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt elke
week het laatste nieuws en lekkere recepten. Ook het magazine Lekker Weten staat
boordevol heerlijke inspiratie en interessante verhalen. Lekker Weten verschijnt
vier keer per jaar en is gratis verkrijgbaar
in alle vestigingen van Ekoplaza.

Wilhelminastraat 50a
7811 JE Emmen
0591-649 770
emmen@ekoplaza.nl
www.ekoplaza.nl

“Het team van Ekoplaza Emmen staat voor je klaar
en we zien je graag in de winkel.”

TCB Zonwering in Bargercompascuum
TCB Zonwering zorgt voor goede en betaalbare bescherming tegen de soms zo tergende zomerse hitte,
maar ook tegen de kille en koude wintertijd.
Ook kunnen we zorgen voor een mooie aanwinst in
uw tuin in de vorm van een blokhut/tuinhuis met een
aanbouw voor uw loungeset en BBQ, zodat u er zomers
heerlijk kunt vertoeven.
Daarnaast hebben we garages, veranda’s en overkappingen.
TCB werkt met verschillende fabrikanten om u de beste
offerte te kunnen aanbieden.

TCB Montage
Haam 43 | 7884 NG Bargercompascuum
06-13229455
tcbmontage@gmail.com | www.tcb-zonwering.nl
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Welkom bij het Turfcafé
Eten en feesten in een oude fabriek, wat
geschiedenis ademt en waar we onze ambiance
combineren met eten en feesten!

Dit is Emmen!

HD Schilderwerken

Nieuwsgierig?
Kom gerust eens langs voor een kopje kofﬁe met
turfgebak wat in onze eigen keuken wordt gemaakt.

Kanaalweg 18 | 7761 PH Schoonebeek

www.hdschilderwerken.nl

0524 532 219 | www.turfcafe.nl

Juwelier Kremer is een familiebedrijf en bestaat al sinds 1930!
Ons assortiment bestaat uit vele modemerken, maar daarnaast vindt u
bij ons ook de traditionele en klassieke sieraden en horloges.

JUWELIER KREMER

|

WWW.JUWELIERAKREMER.NL

NOTARIS OOSTINGSTRAAT 8 | 7811 CT EMMEN | 0591 613 191
EUROPAPLEIN 14 | 9501 VM STADSKANAAL | 0599 744 017

Dit is Emmen!

Welkom bij Kapsalon
Promise Emmen

Een melodie van liefde

7

Annemiek Drenth, voor trouwen en rouwen
Trouwambtenaar, een zingende trouwambtenaar dat wil ik zijn! Met mensen
in contact zijn en ze verbinden uit liefde.
Na heel wat jaren actief te zijn met muziek als zangeres, dacht ik dat dit wel een
hele gave combinatie zou zijn. Door mooie
woorden uit liefde te spreken tijdens een
ceremonie en daar bijpassende, door jullie
zelf uitgekozen muziek te zingen, zal ik er
voor zorgen deze mooie dag zo compleet
mogelijk te maken.

Een kapper die u uw haar kunt toevertrouwen, heeft u nog niet zomaar gevonden in
Emmen. Als u echter een keer een bezoek
heeft gebracht en uw haren heeft laten
knippen door één van de haarstylisten
bij Kapsalon Promise, zult u nooit meer
ergens anders naartoe willen.
Onze ervaren kappers zijn namelijk uitstekend in staat u te voorzien van de leukste
en meest trendy coupes. Elke klant krijgt
bij ons een advies op maat, want het allerbelangrijkste is dat uw coupe en kleur zijn
afgestemd op uw persoonlijkheid.
Natuurlijk mag u niet vergeten dat u bij
ons ook uw wenkbrauwen kunt epileren.
Dit word gedaan door middel van een
draadje. Nu denkt u dat doet pijn.
Wij verzekeren u ervan dat u bijna niks
voelt en de haren minder snel terug
komen dan wanneer de pincet wordt

AANBIEDING:

gebruikt. Met een draadje word ook het
overtollig haar op u gezicht en lip verwijderd. Heeft u vragen dan kunt u altijd even
bellen of langskomen in de kapsalon.
Tarieven
Knippen Dames en heren: € 13,50
Scheren:
€ 8,50
Kinderen t/m 12 jaar:
€ 11,00

Team Promise staat altijd voor u klaar,
ook als u geen afspraak heeft.
Hoofdstraat 113 | 7811 EK Emmen
0591 202 152

20% korting op Isoduct rookkanaal
en 10% korting op de
kachels van Jacobus

Muziek is emotie en emotie overbrengen is erg intiem. Hetzelfde geldt voor
het spreken tijdens uitvaarten. Door het
spreken van mooie, rake woorden over de
overledene en eventueel het zingen van
muziek tijdens een uitvaart, kan voor de
nabestaanden erg bijzonder, persoonlijk
en speciaal zijn.
Van iemand afscheid moeten nemen is
heel erg moeilijk, maar een mooi afscheid
kan ook troost geven. Het is een moment
om stil te staan bij momenten die het leven
van de overledene zo bijzonder maakten.
Door de uitvaart in te richten naar de
persoonlijke wensen van de overledene en
de nabestaanden, bijvoorbeeld door een levensverhaal te combineren met live muziek
en zelf uitgekozen liedjes, zal het allerlaatste samenzijn een gedenkwaardig afscheid
worden. Uiteraard kunnen beide diensten
ook zonder muziek geboekt worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met mij op.
Lieve groet, Annemiek Drenth
06 15 33 33 46
www.annemiekdrenth.nl
www.annemiekdrenth@gmail.com
Insta: @eenmelodievanliefde
FB: @annemiekdrenth

Hoveniersbedrijf en
Groencentrum Mimosa

Kachel kopen? Vuurdelig.nl
levert alle bekende merken
zoals Dik Geurts, Isoduct,
Edilkamin, Thermorossi
Jacobus en nog veel meer.
Wij kunnen ook uw
schoorsteen vegen en
pelletkachel reinigen.
www.vuurdelig.nl

H.J. Schuiling
info@handelvanhenk.nl
Zuiderdiep 373
9571 BW
2e Exloërmond
0599 417 199
06 33 00 03 28

Hoveniersbedrijf voor al uw tuinaanleg,
tuinonderhoud, tuinrenovatie.

www.handelvanhenk.nl

Groencentrum voor al uw tuinplanten,
heesters, bomen, bosplantsoen

voor al Uw betaalbaar gereedschap

Per 1 maart zal het groencentrum weer
open zijn van maandag t/m zaterdag
9.00- 17.00 uur.

Kom langs en profiteer van de mooie
aanbiedingen!

Vlintweg 25-A
7872 RG Valthe
Telefoon: 0591 585 050

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

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 Emmen!
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FINESSE Bodywear

Voor Verkoop en
onderhoud van koffiemachines.
Verkoop van diverse soorten
koffie en bijbehorende
producten

10% KORTING

bĳ inlevering van deze advertentie
Finesse Bodywear is
gespecialiseerd in onderen beenmode.
Wij verkopen merken als
Oroblu, Falke, Burlington,
Mey, Hom, Muchachomalo,

Oosterdiep wz 150 / Emmer-Compascuum
TEL: 06 30736016
info@koffieworks.nl / www.koffieworks.nl

Maidenform en Armani
Hoofdstraat 73 | 7811 EH Emmen | 0591 618 186

Dit is Emmen!
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Atelier Glaseiland
Mijn naam is Marjan Witte en ik ben
glaskunstenaar. Mijn bedrijf heb ik
Glaseiland genoemd, omdat ik geboren
en getogen ben op Texel. Opgegroeid
met de rust van het eiland, de duinen,
het geluid van de meeuwen en de branding en de wind door mijn haren. In veel
objecten die ik ontworpen heb, komt het
eiland terug. U ziet het in de kleuren die
ik vaak gebruik. Ook zijn het robuuste
van de zee en het ruige van de branding
dingen die vaak terugkeren in mijn werk.
Het glas reflecteert het gevoel van het
eiland. Het geeft mijn werk voor mij iets
vertrouwds. Een gevoel van vrijheid. De
vrijheid om iedere dag weer iets moois
te maken.

Als glas in mijn handen…
Glas is een fantastisch materiaal om mee
te werken. Iedere keer is het weer een uitdaging om te maken wat ik in mijn hoofd
heb. Welke combinatie van materialen ga
ik gebruiken? En welke kleuren kies ik?
Mijn creativiteit en gevoel voor kleur in
combinatie met het materiaal en de techniek maken mijn werk iedere dag uitdagend. Alle facetten moeten kloppen, want
ik hou niet van halfbakken werk.
Workshops
U wilt iets creatiefs gaan doen met uw
vriendinnen? Of u zoekt een origineel idee
voor een bedrijfsuitje of een kinderfeestje?
In mijn atelier organiseer ik regelmatig
creatieve workshops voor verschillende
doelgroepen. Tijdens de workshops leert u
van alles over glas, glassnijden en glasfusing. Daarna gaan we samen aan de slag.
De workshops hebben verschillende thema’s zoals glaskunst of sieraden van glas.
Voor kinderfeestjes is er een aangepast
programma.

geschenk, dan kan ik misschien iets voor u
betekenen. De afgelopen jaren heb ik voor
veel mensen gedenkkunstwerken in glas
ontworpen. Dat kan iets moois zijn voor bij u
thuis, maar ook een object voor op een graf.
Bijvoorbeeld glazen vlinders op een kei.
Ook verzorg ik glazen gedenkwerken waar
u een kaarsje achter kunt plaatsen. Het is
mogelijk om as van een dierbare overledene te verwerken in een kunstobject.

Steeds meer mensen die op zoek zijn naar
een uniek kunstwerk weten mij te vinden.
Ik maak dan ook veel werk in opdracht.
Van sierschalen tot vouwvazen en van
wandobjecten tot abstracte kunstobjecten
die u bijvoorbeeld in het raam kunt plaatsen. Alles is mogelijk, mits uiteraard de
techniek het toelaat.

Regelmatig ben ik op kunstmarkten
door het hele land te vinden. Zie voor
alle data de agenda op mijn website.
Drieteenspecht 1 | 7827 RG Emmen
T 06 50450124
info@glaseiland.nl | www.glaseiland.nl
Geopend op afspraak.

Gedenkwerk
Als u op zoek bent naar een uniek en
persoonlijk gedenkkunstwerk of troost-

Werk in opdracht
Bent u op zoek naar een unieke vaas voor
in uw woonkamer? Of wilt u iemand een
originele schaal cadeau doen? Of zoekt u
een bijzonder kunstobject voor in uw tuin?

Hoveniers- en Loonbedrijf Wilfred Bruins

Keukenrenovatie

Keukenfronten

Wij staan garant voor kwaliteit en vakmanschap.
Door jarenlange ervaring kunt u met een gerust hart
met ons aan tafel gaan zitten en weten dat uw wensen
volledig zullen worden nageleeft. Duidelijke afspraken en
overeenkomsten zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Werkbladen

Accessoires

Samen met uw ideeën en onze creativiteit zal er een
uitstekend eindresultaat ontstaan. U kunt ons zowel
bedrijfsmatig of particulier inschakelen. Het onderhouden
en/of opnieuw aanleggen van bedrijfsterreinen-tuinen. Of
het opnieuw ontwerpen en aanleggen van uw eigen tuin.
• Tuinontwerp
• Aanleg
• Onderhoud

• Houtbouw
• Bestrating

Wilfred Bruins
Vastenow 140a | 7885 AP Nieuw Dordrecht
Tel: 06 - 150 621 36 | www.wilfredbruins.nl

Keukenrenovatie laten uitvoeren
Misschien heb je je eigen huis al een hele
periode en ben je wel eens toe aan iets
nieuws. Een plaats die veel gebruikt wordt is
de keuken. Een keukenrenovatie is dan ook
vaak gewenst. Wanneer je de renovatie van
de keuken zelf doet, kan je dit doen op je
eigen tempo, maar wanneer je een keukenrenovatie in Hoogeveen of in Drenthe laat
doen door Wilco Klunder kan veel tijd en geld
besparen.
Waarom zou je kiezen voor
keukenrenovatie bij Wilco Klunder?
• Je kan vrijblijvend en gratis advies
vragen. Geen extra kosten dus.
• Wilco Klunder is een specialist in keuken-

renovaties. Gedaan dus met renovatiebedrijven die fouten maken en deze
fouten jou aanrekenen.
• De oﬀerte wordt bij jou thuis gemaakt.
Er wordt dus echt op maat gewerkt.
• Geen onverwachte of overbodige kosten.
Interesse in een keukenrenovatie
Hoogeveen, Drenthe?
Wanneer je interesse hebt in je renovatie van
je keuken in Hoogeveen, Drenthe, dan kan je
het beste terecht bij het Keukenservice Wilco
Klunder. Ook een gratis oﬀerte aanvragen. Je
kan dus nog steeds beslissen om verder in
zee te gaan met het bedrijf of niet. Je hebt
er niets mee te verliezen. Wilco Klunder komt
gratis bij u thuis voor vrijblijvend advies.

Keukenservice Wilco Klunder | Noordscheschut | 0528 34 40 62
info@wilcoklunder.nl | www. wilcoklunder.nl

Dit is Emmen!
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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

Dit is Emmen!
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VR. 29 MEI 2020

MET LIVE-BAND

ZA. 30 MEI 2020
INKOOP
VERKOOP
EXPORT
INKOOP
VERKOOP
EXPORT

www.fieten.info

Lokale voorverkoopadressen:
GreenPlanet - Pesse | CD-hal - Ruinen
Cafetaria Troost - Noordscheschut
De Raket - Rogat
En via onze website!

ESTTERREIN!
FE
T
HE
T
AS
NA
EN
ER
RK
PA
IS
GRAT
GRATIS TOILETTEN!
NETTE CONSUMPTIEPRIJZEN!
DIVERSE EETTENTJES!

In- en verkoop van
gebruikte campers www.goedkopecampers.nl

M U Z I E K W E E K E N D. P E S S E . C O M

Muziekweekend Pesse viert jubileum groots!
Vrijdag 29 mei
Het is de organisatie gelukt om André
Hazes met live band naar Pesse te krijgen. Zoveel treed hij niet op in het noorden van het land. ‘We zijn blij dat we hem
konden boeken’, spreekt de organisatie vol
trots. Tevens staat de Edwin Evers band in
de megafeesttent. Alle theaterconcerten waren weer binnen een week uitverkocht. Dat wordt een feest der herkenning.
Ook rijzende ster Davina Michelle zal het
podium betreden met haar band. Vorig
jaar stond ze in het voorprogramma van
Pink en voor dit jaar zijn haar 2 shows in
Afas live al lang en breed uitverkocht. Nielson maakt het programma compleet. Wie
kent niet de nummers ‘Sexy als ik dans’,
‘Beauty & de brains’ en ‘IJskoud’. Allemaal
meezingers.
Op 29 en 30 mei 2020 zal voor de
20ste keer het Muziekweekend in Pesse
groots gevierd worden. Met artiesten als
Kensington, André Hazes met live band,
Within Temptation, Davina Michelle en
de Edwin Evers band heeft de organisatie groots uitgepakt.
In het jaar 2000 staken Bernard ten Oever, Gerbrand Takens en Jack Reinders
de hoofden bij elkaar. ‘We gaan een groot
feest organiseren’ werd er geroepen. Ze

begonnen in een grote aardappelloods.
De locatie werd te klein en vriend Marko
Beijering bood uitkomst om bij zijn agrarische bedrijf een grote feesttent neer
te zetten. Vele jaren heeft Normaal daar
opgetreden. In verband met het munitiedepot van defensie werd de organisatie
gedwongen om te verhuizen.
Zo zitten ze nu voor het 3e jaar aan de
H. Reindersweg bij mede-organisator ten
Oever op het terrein in Pesse, vlak aan de
A28.

Zaterdag 30 mei
De grootste rockband van Nederland
staat weer in Pesse. Kensington verkoopt
het Ziggodome inmiddels al meer dan 10x
uit. De Johan Cruijff Arena was te klein.
En hun nieuwe album ‘Time’ kwam binnen op nummer 1 in alle hitlijsten. Tevens
staat Nederlands exportproduct qua cd
verkoop, Within Temptation, weer in Pesse
op het podium. 3 jaar geleden lieten ze
een gigantische indruk achter. Miljoenen
cd’s werden er al verkocht in de wereld.

De band geeft dit jaar maar een aantal
optredens in Nederland. De organisatie
is blij dat ze ook weer voor Pesse hebben
gekozen. Navarone is inmiddels ook geen
onbekende meer. Ze timmeren al jaren
aan de weg en haalden vorig jaar de publiciteit door als eerste band wereldwijd mee
te doen aan The Voice. Ze haalden zelfs de
finale. The Crooked is een regionale band
met potentie die gedeeltelijk hun roots in
Pesse hebben liggen.
Waarom naar het Muziekweekend in
Pesse?
In Pesse parkeer je naast het evenemententerrein. En het is nog eens gratis ook.
Voor de toiletten hoef je ook niet te betalen. Voor een drankje worden nog normale
prijzen gevraagd.

Meer informatie over het
Muziekweekend kunt u vinden
op de Facebook pagina of op
muziekweekend.pesse.com.
Hier vindt u de lokale voorverkoopadressen en de internetverkoop
voor uw tickets.

Dit is Emmen!
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Wesseling Ontwerp & Bouwkundig Adviesburo voor:

Van Wieren Telecom
Welkom bij Van Wijk Tandtechniek

• Bouwkundig tekenwerk
• Bouwkundig advieswerk
• Bouwbegeleiding

Samen
mobiel energie
Samen
smart homemobiel energie
smart home
internet, tv, internet,
bellentv, bellen
service, reparatie,
service, reparatie,
verzekering
verzekeringgeregeld
geregeld
Wij repareren

Ons team van medewerkers is gespecialiseerd in
verschillende disciplines van de tandtechniek.

We werken samen met diverse tandartsen in de regio.
Wij adviseren u als patient graag over de verschillende
mogelijkheden.

Ons team besteed haar uiterste zorg aan de vervaardiging
van tandtechnische restauraties. We gebruiken uitsluitend
materialen van hoogwaardige kwaliteit.
Wij hebben vestigingen in Klazienaveen en Ter Apel.

• Vergunningen

• Aanbestedingen

Van
Wieren
Telecom
• Technische
omschrijving

• Werkvoorbereiding / calculatie
• Energieadvies

• Ontruimingsplattegrond
• 3d visualisatie

Martijn Wesseling

Rietstengel 8 | 7765 CE Weiteveen | 06 50 58 37 44

Van Echtenskanaal NZ 147
7891 AH Klazienaveen
Tel: 0591 725 855

Hoofdstraat 31
9561 JB Ter Apel
Tel: 0599 580 291

info@wesselingbouwadvies.nl | www.wesselingbouwadvies.nl

www.vanwijk-tandtechniek.nl

Wij repareren
snel en
vakkundig je
smartphone

Van Wieren Telecom

Samen
snel en
mobiel energie
vakkundig je
smartphone
smart
home
Samen
internet,
mobiel
energie tv, bellen
Samen
smartservice,
home
reparatie,
energie
mobiel
internet,
tv, bellen
verzekering
smart
home
service,
reparatie,
geregeld
internet,
tv, bellen
HoofdstraatWij
57 | repareren
0591 531 248 | www.telecombinatie.n
verzekering

Van Wieren Telecom
Van Wieren Telecom

Kom langs in de winkel, wij staan voor je klaar!

service,
geregeldreparatie,
Wij repareren
verzekering
snel en
vakkundig je
geregeld
Wij repareren

snel en
vakkundig je
smartphone

smartphone
snel en
vakkundig je
smartphone

Kom langs in de winkel, wij staan voor je klaar!

Hoofdstraat 57 | 0591 531 248 | www.telecombinatie.nl
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TROUWRINGEN
2 HALEN = 1 BETALEN
15 februari t/m 15 mei

HERENRING
GRATIS
€70 » €35

Heb je vlinders in je buik?
Toon je liefde met een hartje

Valentijnsactie
Nu 50% korting op alle INSIGNIA’S
met een HARTJE of VLINDER*
(Grande & Mezza).

Vraag naar de voorwaarden.
In samenwerking met één van de
grootste trouwringfabrikanten van
Europa.

Aanbod geldig tot 29/02/2020 of zolang de voorraad strekt.

€99 » €49,50

*Aanbod geldig op volgende insignia’s:
24-0693, 24-0695, 24-0987, 24-0987-1, 24-0987-2, 24-0988, 24-1274, 24-1275, 24-1276, 24-1393, 24-1428,
33-0501, 33-0503, 33-0645, 33-0646, 33-0987, 33-0987-2, 33-1045, 33-1124, 33-1126, 33-1132, 33-1133, 33-1144, 33-1274, 33-1275, 33-1276, 33-1379, 33-1381,
33-1382, 33-1393, 33-1414, 33-1415, 33-1416, 33-1417, 33-1418, 33-1419, 33-1428, 33-1431, 33-1445, 33-1446, 33-1447, 33-1455, 33-1471, 33-1475, 33-1619

Vaart ZZ 31 • 7833 AB • Nieuw Amsterdam • 0591 551 508 • www.juwelierpekelsma.nl

Kom voor een WINTERBEURT
naar Fietsunie en maak kans
op een nieuwe E-Bike t.w.v. €
In de winter wordt uw fiets net even iets zwaarder proef gesteld. Zo kan
de vrieskou invloed hebben op uw accu en het strooizout op ijzer en
bewegende onderdelen. Daarom willen wij er bij Fietsunie voor zorgen
dat uw fiets niet alleen deze winter, maar ook het komende fietsseizoen
in optimale conditie is.

De Fietsunie Winterbeurt: daar geniet u het hele fietsseizoen
van. Professioneel en voor een scherp tarief!

WAT HOUDT EEN WINTERBEURT IN?
Wielen richten/natrekken

Versnellingen stellen

Trapas demonteren/vetten/monteren

Remmen afstellen

Spaakspanning controleren

Balhoofd vetten + afstellen

Balhoofd stellen

Bandenspanning controleren

Alles natrekken/controleren

Fiets geheel nazien

Wiellagers smeren + afstellen

Fiets geheel schoonmaken + smeren

MAAK UW
EIGEN FIETS
ELEKTRISCH
AL VANAF

€450,-

€80 » €40

Fietsunie geeft
twee gratis
E-Bikes weg!

2.500,INCLUSIEF
HALEN
EN BRENGEN
VAN € 65,- NU

€45,LAAT NU

IS
GRATCU

UW AC
DOORMETEN!
(IEDER MERK
OF TYPE)

* voor bakfietsen en driewielersgeldt een toeslag van €35,-

FIETSUNIE • Wilhelminastraat 75N, 7811 JH Emmen • Tel. 0591 - 745 134 • info@ﬁetsunie.nl • ﬁetsunie.nl
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De biologische supermarkt

van EMMEN
Bij ons kun je onbezorgd boodschappen doen. Gezond, duurzaam en
eerlijk. Daarom zijn wij als volledig biologische supermarkt graag een
onderdeel van jouw gezonde leefstijl.

• Grootste biologische
assortiment
• Hoogwaardige, betrouwbare
en veilige producten
• Beste service en inspiratie
voor een gezonde leefstijl

Knip dez
e bon
uit en on
tva
gratis big ng een
of fietsta shopper
s bij
van minim aankoop
a
aan bood al € 25,schappen
.*
op = op

✁

Ekoplaza Emmen | Wilhelminastraat 50A

