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Heeft u hulp nodig in uw tuin?
Wij staan voor u klaar!
Tuinverzorging is ons vak!

Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud
Sierbestrating | Boomverzorging | Tuinaccessoires

Uw tuin voor rust & eenvoud
Bel voor meer informatie naar 0528 - 234 175
of stuur een mail naar info@tuinverzorging-sts.nl
of raadpleeg www.tuinverzorging-sts.nl

Van Hoogeveen tot Dedemsvaart en ver daar buiten
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Bandell Tand-Art specialist
in kunstgebitten
Uw wensen, dáár gaat het om.
Goed naar u luisteren daar gaat het om.
U krijgt door ons geen gebit “aangesmeerd”. U kunt zelf de kleur en de vorm
van uw tanden uitkiezen. Misschien heeft
u een foto van uw eigen gebit van vroeger.
Misschien zou u graag een bepaald gebit
willen hebben zoals u dat op een foto of
plaatje heeft gezien. Bijna alles is mogelijk! Uiteraard moet uw gebit ook aan de
functionele eisen voldoen, daarom geven wij u goede raad bij uw keuze, zodat
u zeker weet dat u het gebit krijgt dat het
beste bij u past. Vanzelfsprekend kunt u
iemand meenemen die tijdens het passen
een eerlijke mening kan geven. Eventueel
kunt u uw nieuwe prothese in pasvorm
mee naar huis nemen, om er in uw eigen
omgeving rustig naar te kijken en met familie of vrienden overleggen. Per slot van
rekening wilt u lang plezier hebben van uw
nieuwe kunstgebit.
Door het grote aantal zorgverzekeraars
en de verschillen in hun eisen (die meestal
elk jaar veranderen) is het voor ons onmogelijk bij te houden hoe elke verzekeraar

werkt. Het is ook vaak lastig voor ons om
hier achter te komen. Wanneer wij geen
contract hebben met uw zorgverzekeraar
kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding. Sommige zorgverzekeraars geven
een strafkorting wanneer u naar een niet
gecontracteerde zorgverlener gaat. Ook
is ons niet bekend of uw zorgverzekeraar
een verwijzing van de tandarts eist of wil
dat we de behandeling vooraf aanvragen.
Kijk dit goed na in uw polisvoorwaarden of
bel de zorgverzekeraar om dit na te vragen. Dan staat u achteraf niet voor verrassingen! Tom Liefers Tandprotheticus
Openingstijden
Maandag: 9.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag:
12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag: 9.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag:
9.00 uur tot 12.00 uur
Alteveerstraat 18
7907 AA Hoogeveen
Tel: 0528-262 669
www.bandell.net

Baasis Kindercoach is een
praktijk voor Kindercoaching en
rouwverwerking

&
K
P
A
ONDERHOUD

WWW.AUTOSERVICEALTEVEER.NL

Baasis Kindercoach biedt u hulp
wanneer uw kind even niet zo lekker in
zijn vel zit of tegen dingen aan loopt waar
hij zich niet helemaal fijn bij voelt. Dit
kan verschillende oorzaken hebben
zoals emotionele gebeurtenissen, ontwikkelingsproblemen of andere omstandigheden. Hierdoor lukt het niet altijd
om goed te functioneren thuis, op school
of in de maatschappij. Als ouder wil je
je kind graag zo goed mogelijk helpen,
maar soms kun je er niet helemaal grip op
krijgen. Samen met de Kindercoach wordt
er gekeken naar wat de problemen zijn en
waar uw kind tegenaan loopt.
Er wordt vanuit het kind gekeken hoe
de problemen op een zo goed mogelijke

manier aangepakt kan worden. Dit wordt
gedaan door vanuit de driehoeksverhouding te werken en dus verbinding met het
kind, ouder en/of school te leggen. Door
middel van gesprekken, gecombineerd
met spel, onderzoeken we de onderliggende problemen. Ouders zullen op deze
manier bewustwording krijgen van hun
eigen handelen en opvoeden. Wanneer er
verwerking nodig is bij ouder of kind, zal
er met EFT, schrijftherapie, meditatie en
visualisatie aandacht aan besteed worden.
Met spel en allerlei vormen van creativiteit
waaronder bijvoorbeeld tekenen, verven
en kleien zal het kind bewustwording krijgen van zijn eigen kwaliteiten. Hierdoor
zal het kind zijn eigen basis weer vinden
en voelen, altijd uitgaande van zijn eigen
kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen ze
in de toekomst bij de problemen waar ze
tegenaan lopen. Hierdoor zal het kind zijn
zelfvertrouwen vergroten en weer meer in
balans komen te staan.

Patricia Baas
Buitenvaart 1723
7905 SN Hoogeveen
06 46 72 02 43
info@baasiskindercoach.nl
www.baasiskindercoach.nl
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De afslankhit Easyslim.nu
nu ook in Hoogeveen!
HOOGEVEEN- Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet mee in hun
drukke leven. Tijdgebrek, luxe en sociale
gelegenheden, onlosmakelijke verbonden
aan “gezellig wat eten en drinken”, bepalen steeds meer onze eetgewoontes.
Veel afslankmethodes bieden vaak maar
een zeer tijdelijke oplossing en houden
het jojo-effect in stand. Dat het anders
kan, bewijzen de afslankstudio’s van
Easyslim.nu. Deze studio’s werken met
een zeer revolutionair apparaat, dat werkt
met ultrasound en elektrostimulatie:
De ultrasoundtechniek zorgt er voor
dat vet uit de vetcel gaat en het lichaam
verlaat. Tegelijkertijd worden, middels
elektrostimulatie, je spieren getraind.
Dit gebeurt terwijl je ontspannen op
een behandeltafel ligt. De behandeling duurt ongeveer 40 minuten en is geheel pijnloos en veilig.
Sinds 6 Januari 2020 heeft Easyslim.nu
ook een vestiging aan de Schutstraat 1916 te Hoogeveen. Franchisenemer Sindy
Krasniqi was zelf op zoek naar een resultaatgerichte oplossing, en stuitte daar-

bij op Easyslim.nu. Geïntrigeerd door de
positieve resultaten en de vraag naar
franchisenemers nam ze contact op met
het hoofdkantoor in Almere. “Het mooie
van Easyslim.nu is dat het niet alleen bedoeld is voor mensen die willen afvallen,
maar ook voor mensen die afgevallen
zijn, of bijvoorbeeld bevallen zijn en te
maken hebben met verslapt spierweefsel. Sporten is niet voor iedereen mogelijk,
fysieke beperkingen of een aversie tegen
sporten kunnen daarvan redenen zijn,
verteld Sindy.”
Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden
voor een intake met proefbehandeling.
Normaal voor € 89,-, nu slechts €49,-!
De actie is geldig t/m vrijdag 6 maart
2020.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
Donderdag 27 februari 2020 van 10.00 tot 20.00 uur.
T-shirts, polo’s, truien, blouses/overhemden, softshell
jassen, ﬂeecevesten, bodywarmers.
Knuﬀels, slabbetjes, spuugdoekjes, badjas baby/kinder,
kinderoveralls, sjaals, mutsen, bandana’s, caps.

KORTING!!!
BEFANA
Brugstraat 85A | 7918 TP Nieuwlande
0528 351 661 | 06 27 40 89 07
www.befana.nl

atelier Thuijltjes
Ik ben een autodidactische
kunstenaar.

Creatief met glas

Mijn hoofd materiaal is Acryl,
daarnaast gebruik ik ook aquatint
en glasverf in mijn werk.
Tegenwoordig verwerk ik in elk
schilderij 1 of meerdere knopen
als signatuur.

Herinneringen koesteren / bewaren
Zo is glas een prachtig materiaal om de
as van een dierbare in te verwerken in een
in opdracht gegeven of zelfgemaakt glasobject.

Vanuit mijn Atelier doe ik mee met
de Kunstroute van Hoogeveen.

Neem gerust contact met mij op om de
mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Je Kunst Het
workshops
Bij Je Kunst Het kan iedereen van
jong tot oud lekker creatief bezig zijn.
Ik heb een mooie ruimte aan mijn huis
in de wijk Krakeel te Hoogeveen met
eigen ingang, tuin, wc en keuken. De
ruimte is 10 bij 5 meter en heb een
lange tafel van ruim 3 meter daarin
staan. De groepen kunnen 8 a 10
personen groot zijn.

Ben je op zoek naar een origineel
kinderfeestje, dan ben je bij mij op
het juiste adres! Op mijn website
kunt u mijn aanbod bekijken voor
kinderfeestjes en volwassen
workshops. Het maakt niet uit of u dit
eerder heeft gedaan of juist niet, het
is voor elk niveau geschikt. “Iedereen
kan schilderen!” Volwassenen en
kinderen met een beperking zijn ook

Voor volwassenen geef ik workshops
en organiseer ik inloop Freubel
avonden. Hiervoor kan men zich
inschrijven via mijn website,
facebook, Instagram, mail of
telefonisch. Tevens ben ik te boeken
door groepen mensen zoals bijv.;
vriendinnen, familie,
vrijgezellenfeesten, teamuitje enz.

Creatieve groet,
Greet Scholten

kinderfeesjes

van harte welkom.
Als u vragen heeft... bel of mail gerust
even.

Maaike

Schonewille-van Thuijl

Algol 19 • 7904 JN Hoogeveen • 06 24 59 37 59
maaike@atelierthuijltjes.com • atelierthuijltjes.com

Het breken van het licht, het prachtige
kleurenspel, de textuur en uiteindelijk de
spanning die er iedere keer weer is wanneer je de oven na een urenlange stook
mag openen.
Ontdek hoe inspirerend het werken met
glas kan zijn.
Ik nodig je daarom uit om tijdens een gezellige ochtend, middag of avond workshop te ontdekken wat je zelf met glas kunt
doen. Creëer je eigen glasobject.

Atelier Greetglas
Einsteinlaan 1
7904 EA Hoogeveen
06 48 61 69 22
greetglas@gmail.com
www.greetglas.nl
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De Glazenwasserij

De Glazenwasserij is in 2008 opgericht.
Sindsdien is ons klantenbestand enorm
gegroeid. Wellicht omdat een flexibele
service en een uitstekende kwaliteit bij
ons op de eerste plaats staan. Wij zijn
pas tevreden als de klant tevreden is!
Schoonmaken is een vak apart. Al onze
medewerkers beschikken over de benodigde vakkennis en uitgebreide ervaring
in de schoonmaakbranche. Wij verrichten
werkzaamheden voor zowel particulieren,
bedrijven, stichtingen, Verenigingen van
Eigenaren, scholen enz. De diensten die
door de Glazenwasserij worden uitgevoerd bestaan niet alleen uit glasbewassing maar ook voor damwandreiniging,
dakgotenservice en het reinigen van
zonnemodules kunt u contact met ons
opnemen.
Indien u meer informatie wenst dan kunt u

Dorpsstraat 28
7933 PC PESSE
0528 241 396
info@wb-autoservice.nl
www. wb-autoservice.nl

het contactformulier, welke u kunt vinden
onder onze contactgegevens, invullen.
Wij komen graag bij u langs om de werkzaamheden te bespreken om zodoende
een passende, vrijblijvende offerte aan te
bieden.

De Glazenwasserij
Plesmanstraat 57
7903 BG Hoogeveen
Telefonisch bereikbaar op werkdagen
van: 8.00 - 17.00 uur
tel: 0528 - 820 303
E-mail: info@deglazenwasserij.nl
Website: www.deglazenwasserij.nl

VR. 29 MEI 2020

MET LIVE-BAND

• Onderhoud alle merken
• Reparatie alle merken
• Storingsdiagnose
• APK
• Remmen & Banden
• Ruitschade
• Vierkant uitlijnen
• Airco service
• Automatische
versnellingsbak spoelen
• Pechhulp
• Accu service
• Import & Export
• Verhuur 9 persoonsbus

“Ook hét adres voor
uw leaseauto!”
Openingstijden:
Ma. t/m Vr. 08.00 t/m 20.00 uur. Za. 09.00 t/m 17.00 uur.

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!

T FEESTTERREIN!
GRATIS PARKEREN NAAST HE
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
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Uw tuin in goede handen!
Genieten in de tuin doen we allemaal maar wat graag.
Werkend of luierend. Bent u op zoek naar een allround
tuinverzorgingsbedrijf? Neem Tuinverzorging STS in de arm
en beleef uw tuin zoals u het nooit eerder heeft gedaan. Wij zijn
verfrissend, betrouwbaar en betaalbaar. Laat u inspireren aan
de hand van deze sfeerfoto’s en geniet van de
verschillende tuinen in onze portfolio.
Ongetwijfeld komt u op ideeën voor uw eigen (bedrijfs)tuin.
Wij wensen u veel plezier met
Tuinverzorging STS is een
deze digitale tuinverkenning.
hoveniersbedrijf dat werkt
Persoonlijk kennismaken is
vanaf twee locaties:
natuurlijk veel beter. Neem gerust
Hoogeveen in Drenthe én
contact met ons op. Wij komen
Dedemsvaart in Overijssel.
graag naar u en uw tuin toe. In
Wij werken met vakkundighet belang van uw tuinplezier!
heid en passie aan tuinen
van particulieren. Ook met
bedrijfstuinen hebben wij
veel ervaring. Ons bedrijf
bestaat officieel sinds 2002.
Wat wij zoal voor u kunnen
betekenen, vindt u op deze
site. Van ontwerp tot aanleg.
En van onderhoud tot nog
veel meer.
Voor tuininspiratie en uitvoeHoogeveen
ring moet u bij
Albert van der Smit
Tuinverzorging STS zijn! Voor
Tel. 0528 23 41 75
rust en eenvoud in uw tuin!
albert@tuinverzorging-sts.nl
luidt onze slogan. U kunt bij
Edwin ter Stege
ons rekenen op creativiteit,
Tel. 0523 61 75 04
betrouwbaarheid en
edwin@tuinverzorging-sts.nl
betaalbaarheid.
www.tuinverzorging-sts.nl

Zoekt u een betrouwbare partij op
het gebied van uitvaartverzorging?
UGNA is zo’n partij.
We helpen de nabestaanden op een professionele en persoonlijke
manier met het vormgeven van een stijlvol afscheid.

ONTWERP

Je aftrap
PRODUCTIE
begint hier!
REALISATIE

Op de achtergrond zijn we aanwezig, want de stijl, gebruiken,
rituelen en wensen van de nabestaanden staan voorop.

Alles op het gebied van kopieëren,
drukwerk, autobelettering, carwrapping,
zuil- en gevelreclame, stickers, bedrijfskleding, posters, relatiegeschenken,
bewegwijzering, vlaggen, banners en
toebehoren.

Bij overlijden: 0528 - 522 125
0524 - 515 899

Voor iedere vorm van drukwerk en
reclame, op welke ondergrond dan ook,
bieden wij een passende oplossing!
drukwerk | copy shop | reclame
belettering | XXL print | kleding
industrieweg 59 | 7903 AJ hoogeveen
(0528) 265006 | info@ballast-hilbrink.nl
www.ballast-hilbrink.nl

Advertentie A5 staand 2

Interesse in de vele mogelijkheden die wij
u kunnen bieden?
Neem vrijblijvend contact met ons op, en
laat u overtuigen!
23-01-2020 09:04:31

Uitvaartcentrum en kantoor: Ballastweg 2, 7741 ZL COEVORDEN
info@ugna.nl - www.ugna.nl

Dit
Dit is
is Hoogeveen!
Hoogeveen!
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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. Tegelijk stookt u minder, waardoor uw cv-ketel langer
meegaat. Ook bespaart u meer energie: gemiddeld 15 tot 20 procent
bij gewone woningen en bij vloerverwarming kan dit oplopen tot wel
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 is gemaakt
met een unieke stralingblokkerende folie en isoleert als een thermosfles.
Het 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
weer worden afgevoerd, wat weer energie kost.
De TONZON Bodemfolie stopt het vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen droog en schoon, zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het
vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

Dit is Hoogeveen!
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Reparaties van radio,tv en witgoed
We willen voor iedereen een passend dagbesteding programma
aanbieden. Dit om de deelnemer te motiveren en verder te laten
ontplooien.
H. Reindersweg 13a // 7933 TW Pesse // 0528 241 343
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur
info@blinkendewilg.nl // www.blinkendewilg.nl

Tevens verkoop van nieuwe apparatuur

Hoogeveensche Vaart 1
7912 TA Nieuweroord

t
m
w
e

0528 342911
0627467976
chriskroonradiotvenwitgoedservice.nl
chriskroon1955@gmail.com

Meer dan 46 jaar ervaring!
Marijke Kloosterman

Sandra Kroonstuiver-Kloosterman

Specialisatie urnen en gedenkbeelden

Specialisatie creatieve begeleiding

Keramiek, schilderijen

0528 331 388 / 06 10 58 00 22

marijke.kloosterman@hccnet.nl

Keramiek, mixed media
06 51 71 97 86

meandatra@gmail.com

Beide kunstenaars werken vanuit atelier Marijke Kloosterman
Kerkweg 30a, 7936 TK Tiendeveen
Je kunt hier terecht voor een cursus glazuur samenstellen, cursus handvorm- en
decoratietechnieken, workshops waaronder raku stoken, team-uitjes, familiedag
of andere creatieve feestjes.

Gespecialiseerd in:
swagens!
in- en verkoop van bedrijf

Buitenvaart 2110-03 | Hoogeveen
T 0528 34 40 69 | M 06 46 35 48 40

www.wvautos.nl

Dit is Hoogeveen!
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Snel en makkelijk afslanken,
doe je bij Easyslim.nu
Onze garantie: verlies gemiddeld 15 cm direct na de proefbehandeling!*

na 3 maanden

na 3 maanden

na 10 x

na 5 x
* Resultaten ter inzage conform privacywetgeving

Kennismakingsacti
e!

Hoe helpen we jou?
1) Een behandeling van circa
40 minuten met ons apparaat
2) Voedingsschema op maat
3) Gratis recepten & lifestyle-advies

Twijfel niet langer, kom in actie en
maak vandaag nog een afspraak.

Intake incl. behandeling
van € 89,- voor € 49,Geldig t/m 6 maart 2020

Hou je nieuwe leefstijl gemakkelijk vol
Het aantal mensen met overgewicht stijgt flink in Nederland. Dit komt door gebrek aan kennis en doordat artsen en diëtisten vaak met een vingertje wijzen
en niet de tijd investeren die nodig is. Hierdoor worden deze cliënten ontzettend onzeker en voelen ze zich machteloos in hun zoektocht naar resultaat.
We zijn op een punt gekomen dat we verder moeten gaan dan alleen het geven
van advies. Het is noodzakelijk geworden om dit probleem proactief te benaderen en bij de oorzaak aan te grijpen.

Hoe werkt het?
Met behulp van pads die op jouw lichaam worden geplaatst,
wordt door middel van ultrasound vet uit jouw vetcellen gehaald.
Hoe werkt dat dan? Ultrasound zijn heel hoge geluidsgolven die
je niet voelt of hoort. Door deze golven wordt het vet uit de vetcel
gehaald en vervolgens op de natuurlijke manier afgevoerd. Maar dat
is nog maar een van de vele voordelen, want terwijl jij lekker op de
bank ligt en het vet uit de vetcellen wordt gehaald, worden tegelijkertijd middels elektrostimulatie jouw spieren opgebouwd.
Hierdoor wordt bijvoorbeeld cellulite minder én wordt een slap
geworden huid weer mooi strak. Zodra dit in gang is gezet, ontstaat
bouwt, hebben energie (voeding) nodig. En laten ze die nou net
uit je eigen opgeslagen vetten halen!

Door de persoonlijke benadering van Easyslim.nu én het gebruik van het
apparaat kan dit afslankproces worden bevorderd en wordt houvast gegeven
aan cliënten. waarbij eerlijkheid en samenwerking op de eerste plek staan.
Daardoor is het slagingspercentage hoog.
Het is belangrijk dat klanten het nieuwe voedingspatroon kunnen volhouden en
daar zorgt Easyslim.nu voor door de leefstijl van de cliënt telkens onder de loep
te nemen en te bekijken waar verschuiving en verandering kan plaatsvinden.
En dit gebeurt allemaal terwijl cliënt de behandeling ondergaat.

Dé grootste van

Nederland met meer dan

45 vestigingen!

vestiging
Jouw Easyslim.nu

Easyslim.nu Hoogeveen • hoogeveen@easyslim.nu
Bel 06 - 481 688 34 of boek online via www.easyslim.nu
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Zwembad De Dolﬁjn (Bentincksdijk 10) in
Hoogeveen heeft 3 baden. Het zwembad is
geopend van maandag tot en met zondag.
U kunt er heerlijk zwemmen en er zijn
verschillende faciliteiten.
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 7.00 - 22.00 uur
Vrijdag: 7.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 13.00 - 16.00 uur
Zondag: 9.00 - 16.00 uur

Zwemlessen
Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen
zich inschrijven voor zwemles.
Zolang uw kind op de wachtlijst
staat of op zwemles zit, kan het
kind gratis zwemmen onder
begeleiding van een betalende
volwassene. De zwemlessen
worden 1 of 2 keer per week
gegeven. Wilt u uw kind 2 keer per
week een zwemles laten volgen?
Dan kan dat op maandag en
donderdag of op dinsdag en
vrijdag. Een zwemles 1 keer per
week volgen kan op woensdag,
vrijdag en zaterdag.

Kleuterzwemmen
Kinderen die ouder en kind zwemmen bij De Dolﬁjn
hebben gevolgd, komen in deze groep. Uw kind bereidt
zich alvast voor op de zwemlessen.
Kleuterzwemmen is op dinsdag om 15.30 uur.
Zwem-ABC
Als kinderen geen ouder en kind zwemmen hebben
gevolgd bij De Dolﬁjn, dan beginnen zij met
watergewenning. De kleuters leren op een speelse manier
zich vrij en zonder angst te bewegen in het water. Tijdens
het zwem-ABC leren de kinderen 4 zwemslagen:
enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl.

U kunt in zwembad De Dolﬁjn ook
terecht voor diverse aquasporten,
zoals aquarobic, aquajoggen,
aquaﬁetsen en aquaﬂoat. Ook zijn
er speciale lessen, bijvoorbeeld
zwangerschapszwemmen en
bewegen voor ouderen.

info@zwembaddedolﬁjn.nl

0528-264290

Bentincksdijk 10

7902 NA Hoogeveen

DGN BV dak-gevelsystemen Nederland
een bestaand pand te renoveren. Nieuwe
gevelbekleding en/of het vervangen van
bijvoorbeeld boeidelen en windveren
geven een pand een eigentijdse uitstraling. Of denk aan het vervangen van isolatie. In principe is alles mogelijk, in ieder
geval is alles bespreekbaar.

Dakbekleding
Deze kan in diverse soorten geleverd en
gemonteerd worden. Op het gebied van
dakbekleding is er tegenwoordig een
groot scala aan mogelijkheden. Lettend
op de wens van de klant, wordt er een dak
naar behoefte geleverd en gemonteerd:
Staalplaten, geïsoleerde platen etc.
Staalplaten t.b.v. dakbedekking (EPDM,
bitumen en kunststof) kunnen ook door
ons worden aangeboden.

Plafond- en gevelbekleding tankstation Zutphen

Op zoek naar een betrouwbare partij
in dak- of gevelbekleding?
DGN BV is een bedrijf gespecialiseerd
in het leveren en monteren van daken en
gevels.
Waarin wij als bedrijf het verschil
kunnen maken?
Bij het realiseren van een nieuw pand/
woning, is de fundering en constructie een
belangrijk deel, maar de uitstraling van
een gebouw is toch het visitekaartje.
Door de jarenlange ervaring, en de daardoor opgebouwde vakkundigheid, is het

MZD BV metaalzetterij Drenthe
MZD levert zetwerk, zoals staal, aluminium
en RVS in diverse kleuren, maten en toepassingen. MZD levert zetwerk aan aannemers en particulieren.

Entree kantoorpand Almelo

mogelijk ook uw pand/woning tot een
prachtig visitekaartje te maken.

En daarin maken wij het verschil!
Gevelbekleding
Op het gebied van gevelbekleding zijn de
mogelijkheden bijna overweldigend.
Het blijft tegenwoordig niet meer bij het
beslissen welke steenkleur we nemen,
want er is zo veel meer.
Renovatie
Naast nieuwbouw is het ook mogelijk om

Nieuwe hoekstukken

Gevelbekleding Brede school Didam

Beilerstraat 3
7933 TS Pesse
088 773 93 60
info@dakgevel.com
www.dakgevel.com
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PILOOT WORDEN BINNEN HANDBEREIK!

Bent u ook benieuwd hoe het is om zelf een vliegtuig te
besturen of denkt u dat leren vliegen echt iets voor u is?
Vraag dan vandaag nog een proeﬂes aan.
Ook kan men een luchtdoop maken met meerdere
personen in een 4-zitter.
Vraag naar de mogelijkheden want

VLIEGEN IS FANTASTISCH!

Dit alles is mogelijk bij AirBet Thats Flying

Plesmanstraat 2
Hoogeveen
06 53 11 87 93
info@airbet.nl
www.airbet.nl

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 Hoogeveen!
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Openingstijden:
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 09:30 tot 17:00 uur.

Bosma campers, een begrip in camperland, al meer
dan 10 jaar actief in de camper-branche! In onze
sfeervolle showroom heeft
u ruime keuze uit allerlei
soorten campers in alle
prijsklassen. Al onze campers worden afgeleverd met
een kostenloze campercheck, nieuwe APK en krijgt
u bij aflevering uitleg over
de werking van de camper!

Bosma Ca mpers is al 6 jaar marktleider in gebruikte ca mpers!
In 2000 zijn wij begonnen met de verkoop van kampeerauto’s,
omdat de campers in Nederland volgens ons totaal overprijsd
waren! Wij zijn toen met een ijzersterke formule gestart; scherp
inkoopbeleid, lage marges en daardoor lage verkoopprijzen!

Bij ons betaald u ook geen
afleveringskosten en hanteren wij de meest coulante
garantievoorwaarden van
Nederland. Tevens hebben
wij verschillende garages in het land waar u terecht
kunt met uw camper in uw garantie periode, maar
natuurlijk ook in onze nieuwe werkplaats.

Bosma campers
bij SBS op TV!
Scan de code met uw smartphone en bekijk de film.

Tjl buscampers: Nieuw in gebruikt. Het gaat als volgt; wij kopen gebruikte bussen welke door ons worden omgebouwd tot hoogwaardige
campers. Bepaal zelf hoe uw droomcamper er uit komt te zien! Neem
voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

Bosma Campers, Westerlijke Doorsnee nz 122, 7881 PE Emmer Compascuum.
Telefoon: +31(0)-591-357133, E-mail: info@goedkopecampers.nl

www.goedkopeca mpers.nl

Dit is Hoogeveen!

Kwaliteit, service
& persoonlijk
Raadhuisstraat 5
7921 GC Zuidwolde (Drenthe)
Tel.: +31 (0)528 - 371 243
E-mail: info@vanderlaantweewielers.nl
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Geen mogelijkheid om uw
fiets langs te brengen?

Gratis haal- &
brengservice
binnen een straal van 25km
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