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Unie-Pool Personeel BV is al ruim 15 jaar als uitzender actief op de arbeidsmarkt. De in Staphorst gevestigde
uitzendorganisatie verzorgt de werving en selectie van personeel voor een groot aantal mooie opdrachtgevers. Allemaal
werkgevers met werkaanbod in onder meer de productie en logistieke sector. Het Unie-Poolteam bestaat uit Slawomir,
Linda, Richard, Kirsten, Iwona, arion, Esther en Wilco. llemaal e perts in de uitzendbranche en gezamenlĳk goed voor
meer dan 100 jaar werkervaring in deze branche.
Het hoofdkantoor van Unie-Pool Personeel BV bevindt zich aan de
Oranjestraat in taphorst, dichtbĳ de snelweg
. Onze organisatie is zeer
e ibel en helemaal ingericht om overal te kunnen werken. et onze
laptop en mobiele telefoon schuiven wĳ aan waar nodig. Geen kantoortĳden
maar
bereikbaar, een platte, resultaatgerichte organisatiestructuur met
korte communicatielĳnen maakt dat wĳ te allen tĳde snel kunnen schakelen
en kunnen inspelen op de personele problematiek die zich bĳ onze relaties
afspeelt , zo vertelt Unie- ool-eigenaar Wilco Knol. Hĳ vervolgt: De kennis
en kunde die onze werknemers paraat hebben, maakt dat wĳ doen waar we
goed in zĳn en dat is onze klant ontlasten tegen een zeer scherpe kostprĳs.
Hun personele vraagstuk is onze uitdaging en heeft onze volledige aandacht.
Klanten van Unie- ool ersoneel B zĳn ervan verzekerd dat goed
werkgeverschap gegarandeerd is. Daarbĳ hanteren en voldoen wĳ te allen
tĳde aan de maatstaven van de ederlandse wet- en regelgeving.
egentig procent van de
e krachten van Unie- ool
ersoneel B zĳn arbeidsmigranten uit olen, etland, itouwen en oemeni . Wĳ hebben
hier uitstekende ervaring mee ,
zo vervolgt arion onkers.
Onze ools en ets sprekende
jobcoaches zĳn de verbindende,
begeleidende en oplossende
schakel tussen opdrachtgever
en uitzendkracht. Door goed
recruitment, selectie op harde
en zachte criteria en het geven
van goede en juiste voorlichting, streven wĳ naar een
langere verblĳfsduur bĳ onze
relaties en tevreden medewerkers. Dat vinden wĳ belangrĳk.
ekker werken, is lekker leven.

olgens arion is in de huidige,
krappe arbeidsmarkt de inzet van
arbeidsmigranten niet meer weg te
denken. onder deze mensen staat
ederland letterlĳk stil. Onze mensen
zorgen er bĳvoorbeeld voor dat onze
online supermarktbestellingen in schone
kratten bezorgd kunnen worden. Dat de
supermarkten voorzien worden van hun
voorraad, kippenvlees verwerkt en brood
gebakken wordt en uw online
bestellingen transport klaar gemaakt
worden.

Goed werkgeverschap staat volgens arion bĳ Unie- ool ersoneel B
hoog in het vaandel. Wanneer wĳ een nieuwe werknemer ontvangen, wordt
er bĳvoorbeeld guurlĳk direct een warme deken om hem of haar geslagen.
Onze dienstverlening bestaat namelĳk uit zoveel meer, dan alleen Uitzenden,
Detacheren of Werven en electeren. Het welzĳn, de begeleiding en het
wegwĳs maken van onze gast in ederland is net zo belangrĳk!
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Unie- ool ersoneel B beschikt momenteel over 0 slaapplaatsen in
eigen beheer. De accommodaties bestaan uit een volwaardig hotel in
Diever, meerdere woningen in eppel, teenwĳk, Holten, wartsluis,
eeningen, Hoogeveen, Heerenveen, wolle en een vakantiepark in
Belgi . Deze zĳn compleet aangepast aan onze woonvorm. l onze
accommodaties voldoen aan het keurmerk ormering le wonen.
Ook staat een veilig en betrouwbaar wagenpark tot de beschikking van
onze medewerkers. We maken afspraken voor het verkrĳgen van een
B -nummer, dokter of tandartsbezoek en gaan dan gezamenlĳk naar
de desbetreffende afspraak toe.
Ontspanning op zĳn tĳd is
bĳ Unie- ool ersoneel B
ook erg belangrĳk.
Daarom organiseren we
jaarlĳks voor al onze
medewerkers het
Unie-Poolfeest in ons hotel
in Diever. Ontspanning,
livemuziek, lekker eten,
drinken en genieten van
elkaars mooie levensverhalen , zo besluit Wilco.

Nieuwsgierig geworden naar Unie-Pool
Personeel BV en wilt u sturen op
resultaat en een heldere kostprĳs Kom
met ons in contact. We horen graag
waar uw personele uitdaging ligt.
Unie-Pool Personeel BV
Oranjestraat 60A
7951 BH Staphorst
0522 - 445572 / 06 - 27484082
marion@uniepool.com

Locaties
Meppel

Maak kennis met ons nieuwe verhaal
Een verhaal over lef en liefde

Haveltermade

a

Niet alles verandert. Onze
Christelijke identiteit is en blijft het
fundament waar ons onderwijs op
rust. Dit inspireert ons om het kind
centraal te stellen. Met onze nieuwe
naam KindPunt willen we
uitdragen dat onderwijs en opvang
bij ons geïntegreerd zijn en maken
we duidelijk waar het bij ons om
draait: het Kind. Punt.
Benieuwd naar ons verhaal?
Wees welkom!

Oosterboer

d
b

e

c

Koedijkslanden

Berggierslanden

Kindcentrum

Onderwijs en Opvang

a Vissersingel
(Talent en Beatrix)
b Stadskwartier
c het Kompas
d de Akker

DE E-BIKE SPECIALIST.

e Anne Frank

Wanneer u tevreden bent over ons
ontwerp gaat Hekman Hoveniers
aan het werk. Wĳ zorgen dat de
benodigde materialen op het juiste
moment aanwezig zĳn. Wanneer
u het liever zelf inkoopt is dit ook
mogelĳk.

Christelijke Kindcentra Meppel

Contact
Wilco Hekman
info@hekmanhoveniers.nl
0641422366
Hasselt (OV)

In 2020 stellen wij ons graag
opnieuw aan u voor: Wij worden
KindPunt. Een
naam, die aansluit
bij de wijze waarop
wij naar kinderen
kijken. Een kind is
in onze ogen en
harten meer dan kunde
en leerdoelen. Wij willen
er dan ook een punt van
maken om ieder kind te leren kennen
dat bij ons over de drempel stapt.

Nieuwveense
landen

De kosten voor het ontwerp
komen te vervallen wanneer u uw
tuin door Hekman Hoveniers laat
aanleggen.

U kent ons als PCBO Meppel, de
overkoepelende stichting voor de
Kindcentra Kompas, Beatrix,
Stadskwartier, De Akker, Anne Frank,
Talent en PlusKinderopvang.

Leven en leren
scheelt maar
één lettertje...

ele modellen e-bikes op voorraad om te proberen

eesters Tweewielers, al ruim
aar de
etsspecialist van Staphorst en omstreken

Meesters Tweewielers

Hekman Hoveniers is een allround hoveniersbedrĳf. Wĳ zĳn
gespecialiseerd in zowel het aanleggen en onderhouden van uw tuin,
als in het verzorgen van professioneel straatwerk.

De kof e staat klaar, graag tot ziens

Het aanleggen van een tuin begint
met een gedegen plan. Samen
maken we een afspraak en
bespreken we uw wensen voor
de nieuwe tuin. Ook zal ik uw tuin
opmeten.

Daarnaast zĳn we gespecialiseerd in elektrische etsen en speedbikes.
erder kunt u ook voor race etsen, mountainbikes en bak etsen bĳ ons
terecht. l met al genoeg redenen om een keer een kĳkje te komen
nemen in onze winkel of om een proefrit te komen maken.

fhankelĳk van uw wensen maak ik
een ontwerp voor uw tuin. Binnen
het ontwerp kan ik ook het
beplantingsplan verzorgen.

Graag helpen wĳ u bĳ het vinden van de ideale
ets met de daarbĳ horende accessoires. In onze
winkel vindt u een ruime voorraad van diverse
merken o.a. Gazelle, erida, Lugano, Batavus,
Pegasus, Bulls, Sparta, ortina, ogue en Troy, enz..

Op basis van deze input maak ik
een offerte voor de aanvraag. De
kosten voor de aanvraag komen te
vervallen wanneer u uw tuin door
Hekman Hoveniers laat aanleggen.

plezier!

Hét adres voor volop ﬁets

Nadat we dit besproken hebben
maken wĳ het de nitieve ontwerp
met eventueel een beplantingsplan.

Fietsverhuur

Gemeentweg 130 – 132
7951 CR Staphorst
0522 – 46 12 48
info@meesterstweewielers.nl
www.meesterstweewielers.nl
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Wĳ hebben een beautysalon, kapsalon,
barbershop en zonnebanken.

Een plafond is een belangrĳke sfeermaker in een ruimte. et de uiste uitstraling
en de uiste plafondverlichting kun e de sfeer cre ren die bĳ de woning past.

Ook kunnen wĳ uw
tanden bleken

Hoofdstraat
E eppel
Bel direct voor een afspraak:

Nĳe Nering
E Hoogeveen
Bel direct voor een afspraak:

www.kapsalonkamal.nl

Onderhoudsvriendelĳk
lameco plafonds zĳn
vocht- en warmtebestendig,
schimmelwerend en kleurvast. Hierdoor zĳn lameco
plafonds erg onderhoudsvriendelĳk. Komt er viezigheid op het plafond, dan
kun je dit eenvoudig met
een vochtige doek schoonmaken.

Plafondverlichting van
Plameco
Plameco heeft ontzettend
veel mogelĳkheden ua
plafondverlichting. Ons
aanbod bestaat onder
andere uit inbouwspots,
glas ber-verlichting, ledstrips, verlichting achter
het plafond en Swarovski
verlichting.

orgeloos een compleet
nieuw
plafond
aak komt er veel kĳken bĳ
het plaatsen van een nieuw
plafond: veel voorbereiding
en een wekenlange verbouwing. Gelukkig is deze
tĳd voorbĳ. Een lameco
plafond wordt vaak in 1 dag
geplaatst.

plafonds waar je van
opkĳkt!
Geschikt voor iedere
ruimte
Ieder Plameco plafond is
vochtbestendig en
schimmelwerend, waardoor ze ook geschikt zĳn
voor vochtige ruimtes zoals
badkamers en overkappingen. Het plafond blĳft
in goede staat en er zullen
geen schimmel- of vochtplekken op ontstaan.

Naast de verschillende
verlichtingsopties, is het
ook mogelĳk om je eigen
lichtplan op te stellen. Wil je
dvies aan huis
verlichting recht boven de
Om te kunnen bepalen
eettafel? Of in je favoriete
welk plafond het beste bĳ
leeshoek? Dit is allemaal
de ruimte en bĳ je wensen
mogelĳk met een lameco
past, komt een van onze
plafond. Samen met de Plaadviseurs graag langs
meco adviseur kĳk je naar
om je hierbĳ te helpen.
de beste verlichtingsmogeDaarnaast kan de adviseur
lĳkheden voor de ruimte in
Tĳdens het plaatsen van het
een vrĳblĳvende offerte
jouw huis.
Plameco plafond kunnen
maken, zodat je later niet
de meubels gewoon in de
voor verrassingen komt
Een Plameco plafond zorgt
ruimte blĳven staan en er
te staan. Via plameco.nl
voor een metamorfose van
zal weinig tot geen stof
kun je direct een afspraak
een ruimte. Ieder plafond
vrĳkomen. Het is een snelle
maken met een van onze
wordt op maat gemaakt en
oplossing voor een nieuw
adviseurs.
voorzien van jouw wensen.
plafond én door de vele
Al meer dan 35 jaar
mogelĳkheden van een
realiseren onze Plameco
Plameco plafond, creëren
specialisten
we ook een uniek plafond
Bezoek onze showroom tĳdens de standaard
dat perfect bĳ de ruimte
openingstĳden of tĳdens onze open dagen op
past!
vrĳdag
en zaterdag
maart
of ga
naar plameco.nl voor meer informatie.
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AUTOTEMP

Autotemp Meppel is specialist in bijzondere autotechniek
zoals het installeren, vernieuwen en repareren van
titi titititititi titititi tititi tititititititititi tititititi airconditioninginstallaties, radiateuren, autoruiten,
verwarmers. Autotemp Meppel voegt meerwaarde toe aan
tititi titi tititititititititititi
garage- en schadeherstelbedrijven.
titi titititi tititi ti tititi ti titititititititititi Particulieren kunnen uiteraard ook bij ons terecht.

tititi titi tititititititi

Autotemp Meppel voorziet
auto’s van airconditioningtitititititititi
titi tititi titititititititititititi
titititititititititititititititititititi
systemen. Voor het inbouwen
titititititititi tititi tititititi tititi tititititttttititi titi titititititi
is vakkennis vereist. Autotiti tititi tititi tititititititititi titititi ti titititititi
titi titititititi titi titi tititttiti titi tititi
temp Meppel beschikt hiertitititititititititi
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titititititititi
tititititi
creatief entitibouwbaar
plan
over. Iedere auto is anders
en niet in iedere auto past
Btititititititititi Otitititititititititititi tititititititi dezelfde airco. Bij Autotemp
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Meppel weten ze
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precies welk airwww.bouwkundigontwerpbureau.nl
conditioningsysteem voor welke
titi titititi tititi ti tititi ti titititititititititi
auto geschikt is.
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Ook als uw auto al
van een
titi tititi titititititititititititi
titititititititititititititititititititi
titititititititi
airconditioningsysteem voorzien
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is, kan deze in de
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maanden januari,
titititititititititi
februari, maart en april
gratis gecontroleerd worden.
Btititititititititi Otitititititititititititi tititititititi
Zo blijft uw
airconditioningsysteem
titi tititititi titititi titi titi titititititititititititi
perfect dienst doen.

Esweg 90 Beilen 0593 54 11 91
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
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Autotemp Meppel bouwt
radiateuren in
personenwagens,
vrachtauto’s, heftrucks,
tractoren en
speciale voertuigen.
Ruim 80% van de radiateuren
zijn uit voorraad leverbaar.
Wij zorgen voor een
snelle levering en
bezorgen met onze
eigen routeservicewagens.
Tevens bieden wij:
kachelradiateuren,
condensors,
oliekoelers en
interkoelers.
info@autotempmeppel.nl
0522 255 893
Pieter Mastebroekweg 2
7942 JZ Meppel

Harrie Boerhof, Tuincentrum en Hoveniersbedrĳf
Net buiten Dwingeloo in het mooie Drentse landschap vindt u het tuincentrum en hoveniersbedrĳf van Harrie Boerhof.
Ons bedrĳf is gespecialiseerd in tuinarchitectuur, tuinonderhoud en tuinaanleg, er is een groot plantencentrum, en een
eigen kwekerĳ.

HET MEEST INSPIRERENDE TUINCENTRUM VAN
DRENTHE

EIGEN KWEKERĲ, DESKUNDIG PERSONEEL

Bĳ Tuincentrum Harrie Boerhof in Dwingeloo kunt u genieten van
ruim 30.000 vierkante meter keuze in bomen, planten en tuinartikelen. Wĳ beschikken over een eigen planten- en boomkwekerĳ
en hoveniersbedrĳf. Hierdoor kunnen we een grote variatie sterke
beplanting toch tegen scherpe prĳzen aanbieden, terwĳl wĳ ons
bewust niet aansluiten bĳ een franchiseketen, en ons niet richten op
massa-artikelen. Een specialiteit van de kwekerĳ is het kweken van
prachtige en voordelige heesters. Ons tuincentrum is een familiebedrĳf dat zich richt op vakmanschap, kwaliteit, maatwerk en persoonlĳke aandacht voor iedere klant.

In het tuincentrum worden niet zomaar bomen, heesters, vaste
planten en zaden verkocht. Bĳ de aanschaf van planten komen
namelĳk meestal wat vragen boven:

GEREEDSCHAPPEN VOOR TUINONDERHOUD IN
HET TUINCENTRUM
Door het uitgebreide assortiment planten en bomen, en de vakmanschap van het hoveniersbedrĳf worden we door tuinliefhebbers
uit de wĳde regio bezocht. Er is echt voor elk wat wils! De meest
uiteenlopende bomen, heesters, vaste planten en zaden. Een grote
keuze in gereedschappen voor tuinonderhoud, waterwereld, vĳvers
en potterie.

Is de plant geschikt voor bĳvoorbeeld zure grond?
Kan de plant tegen volle zon of is het schaduwminnend?
Wat zĳn goede combinaties voor een border?
Wanneer bloeit de plant? etc.
Gespecialiseerd in prairie borders

Doordat wĳ een eigen kwekerĳ hebben en onze eigen mensen
opleiden in het hoveniersbedrĳf, kunt u in het tuincentrum uiterst
deskundig advies vinden bĳ het selecteren van de juiste beplanting
voor uw tuin. U kunt hen gerust uw vragen stellen, zĳ zĳn er voor u!
Is het niet eens hoog tĳd om eens langs te komen bĳ ons
tuincentrum in Dwingeloo, net over de Wittelterbrug?

Bĳ uw bezoek ontdekt u vanzelf de aanbiedingen die op dit
moment lopen, ook kunt u de nieuwe aanbiedingen via onze
Facebookpagina volgen.

ADRES EN CONTACT

Honingvlaken 10
7991 RW Dwingeloo
Telefoon: 0521-598381
E-mail: info@harrieboerhof.nl
www.harrieboerhof.nl

www.facebook.com/harrieboerhof
https://plus.google.com/+harrieboerhof
https://www.youtube.com/harrieboerhof
www.twitter.com/@harrieboerhof
https://nl.pinterest.com/harrieboerhof/
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Wij zijn inkoper van oud-ijzer,
metalen en oud-papier. Wij kopen
van alles op, koper, lood,
aluminium, brons en nog veel meer.
Ook nemen wij apparaten in,
bijvoorbeeld CV ketels,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, flatscreens en
computerhardware.
ABC Metaal Recycling is sinds 2013 een
begrip in Meppel en de weide
omgeving.
In 2013 zijn wij begonnen aan de
Zomerdijk in Meppel, in de 2015 zijn wij
verhuisd naar de andere kant van de
zomerdijk met de doelstelling
makkelijker gevonden te worden en we
moeten eerlijk toegeven, dat is gelukt.

20.000 M2 BOERENSPEELPLEZIER
O.a: Klimavontuur koeienstal | Speelmanege
Waterplein | Glow in the Dark spelen

WOLDDIJK 23 - RUINERWOLD - WWW.DRENTSEKOE.NL

Op deze locatie
scheiden wij alle
soorten metalen en
demonteren hier
producten. Voor
zowel
particulieren als
bedrijven is ons
bedrijf geopend.

Inbrengen
oud-ijzer en
metalen
Tijdens de
openingstijden kunt u
uw oud-ijzer en
metalen bij ons
inbrengen. Wij wegen
samen met u en
rekenen contant met
u af, als u het wenst,
kan het ingekochte
bedrag ook met een
bank overboeking
worden voldaan.

Openingstijden:
Ma-vrij:
08:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 08:00 - 12:00 uur
Wij halen ijzer en metalen ook bij u op, ook wanneer u
buiten Meppel woont.
Zomerdijk 9b-1
7942 JR Meppel

T. 0522-245850
E. info@abcmetaalrecycling.nl

KAASPAKHUIS MEPPEL

JONGE GOUDSE

€ 6,50

PER
KILO

€ 7,95

PER
KILO

ANDERE SOORTEN

10 VERSE EIEREN

€ 1,50

Schadeherstel
Spuitwerk
Restyle
Airco onderhoud en reparatie

Kunststofreparaties
Ruitvervanging en reparatie

www.kaaspakhuis.nl
kaaspakhuismeppel@gmail.com

BIJ INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
1 kilo Jong Belegen of belegen Goudse voor

€ 6,95

*GELDIG TOT VRIJDAG 3 APRIL

6.

PER
KILO

4
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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
Zslijtage
o kunt te
u komend
seizoen
weer met
gevoel met uwtemachine
aan de slag.
voorkomen,
adviseren
we ueen
eengoed
onderhoudsbeurt
laten uitvoeren.
Z o 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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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings- en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul. Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht op slimme
wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs warmer dan
de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een betonnen
vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

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

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

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

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

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

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.

9.

Tĳd voor Jenn!
Na ruim 10 jaar is het tijd voor een nieuwe look! Elke dag zijn we
bezig met mode & trends, de ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. Ons logo mag daarom niet achterblijven, een kortere naam.
Jenn, Just for women! Mode, sieraden, beenmode, tassen en heel
veel accessoires. Alles om jouw outﬁt compleet te maken!

Tĳd voor enn

mode • tassen
shawls • sierande
tassen • shawls
sieraden • mode
Jenn in hartje Staphorst is leuk, Jenn is verrassend en….
beenmode • tassen

enn heeft een breed assortiment. Neem dus de tĳd voor enn

Eenmaal binnen in deze gezellige winkel, kĳk je je ogen uit. an de rotonde in
hartje taphorst zit enn al weer

jaar. amen met uss

ĳ damesschoenen

even verderop deze winkel hoort ook bĳ enn zĳn ze een ware aanvulling
voor het winkelend publiek.

Wat mag je verwachten bĳ enn:

ode, sieraden, tassen, clutches, riemen,

shawls, pant s en ondermode. Het complete plaatje dus!

Nieuwe look voor JennCollier

Tĳd voor Jenn!
Na ruim 10 jaar is het tijd voor een nieuwe look! Elke dag zijn we
bezig met mode & trends, de ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. Ons logo mag daarom niet achterblijven, een kortere naam.
Jenn, Just for women! Mode, sieraden, beenmode, tassen en heel
veel accessoires. Alles om jouw outﬁt compleet te maken!

mode • tassen
shawls • sierande
tassen • shawls
sieraden • mode
beenmode • tassen

ooie kledingmerken hangen in de rekken, waarbĳ de jne broeken van i o

wel even genoemd mogen worden.

eer van het stoere? Dan is Bueno ista

een leuk merk en de mooie betaalbare travels zĳn van

hasion. De kleding

laat zich het beste omschrĳven als verrassend, tikkie gedurfd, uitbundig met
hier en daar een boho ibiza touch en dat alles met een mooie prĳs!
In de zomer is het volop Ibiza in taphorst

. a echt waar! rachtige lange

jurken in jne ra on of viscose en heerlĳke zwierige rokken voeren dan de
boventoon. Bĳpassend vestje en een stoere laars
uss

? Geen probleem

., bĳ

ĳ volop keuze in westerboots, jne sneakers en stoere sandaaltjes.

Het juiste sieraad is snel gevonden. De keuze is enorm met als hardloper de
edelstaal sieraden van

eweller en of B

advies, gezelligheid en lekkere kof e

.

am.

omplete set, eerlĳk

o krĳg je bĳ enn net dat beetje meer!

Benieuwd? olg ons op fb / instagram of meld je aan voor onze modeshow op
maandagavond 23 maart as.

aak even tĳd voor enn. Welkom

Yme kamminga Koerier & Transport B.V. en Yme Kamminga
Uitzendbureau B. . zĳn beide bedrĳven van, u raadt het al
me Kamminga uit eppel.

.

me begon in 0 om gedeeltelĳk als zzp er aan het werk te gaan.
In mei 0 ging me volledig voor zichzelf aan het werk en kon aan het einde van dat jaar een
koeriersbedrĳfje overnemen inclusief busje.
anaf dat moment ging het hard, de vraag naar chauffeurs werd steeds groter en dat was dan
ook een reden voor me om een uitzendbureau op te zetten.
Er werden voor het
transportbedrĳf ook steeds
meer voertuigen aangekocht.
o liet me de e ibiliteit van
zĳn bedrĳf groeien, hĳ kon
nu ook gekoelde en
diepgevroren producten
vervoeren, wederom een
nieuwe tak van transport.

ĳn uit de hand gelopen hobb
zoals me het zelf noemt begon
nu steeds meer serieuzere vormen
aan te nemen.
Uiteindelĳk zĳn we bĳna jaar
verder en telt het wagenpark
voertuigen. trekkers,
bakagens, koelbus, warme
bussen en een BE combinatie, ook
heeft me 3 koeltrailers.

Hierdoor is Kamminga multi-inzetbaar, en daarom rĳden wĳ ook voor
uiteenlopende opdrachtgevers.

We staan met onze mensen en
materiaal
klaar voor
allerhande opdrachten.
We hebben service en kwaliteit
hoog in het vaandel staan, en
niets is ons te gek!
Ook met ons uitzendbureau
willen wĳ de garantie geven om
op ieder moment een passende
chauffeur klaar te hebben staan.

Geen eentonig werk, veel variatie, nooit saai en erg leerzaam!

Wĳ nodigen dan ook chauffeurs van harte uit, een keer een
kopje kof e te komen drinken.
Ook staan wĳ met ons transportbedrĳf klaar, om onze service
en kwaliteit aan te bieden aan nieuwe opdrachtgevers die een
betrouwbare transporteur met goed materiaal kunnen
gebruiken om zo hun werk te verlichten.

10.

eel chauffeurs hebben helaas
een negatieve kĳk op het
uitzendwereldje, maar dit is
absoluut niet nodig! Bĳ ons uitzendbureau kun je ook gewoon
een vaste baan krĳgen.
Het verschil is, dat je via ons
uitzendbureau bĳ verschillende
opdrachtgevers komt te werken.
Hoe leuk is dat?

Yme Kamminga Koerier & Transport B.V.
Yme Kamminga Uitzendbureau B.V.
Troelstraplein
BE eppel
planning@ymekamminga.nl

Kom planten kĳken bĳ Kwekerĳ rborealis
Kwekerĳ rborealis staat al bĳna twintig aar bekend om haar brede
assortiment zelf gekweekte sterke bomen, struiken, vaste planten en
heel veel eetbare planten voedselbosplanten en kruiden. Ook voor
planten voor bĳen en vlinders kun e bĳ kwekerĳ rborealis terecht
lanten kweken is onze passie. teeds zĳn we op zoek naar nieuwe of
herontdekte soorten die het goed doen in ons klimaat.
amenwerken met in plaats van tegen de natuur past het beste bĳ de
opzet van onze kwekerĳ. Wĳ gebruiken daarom geen enkel
bestrĳdingsmiddel voor de planten die wĳ kweken.
Ons hele teeltproces - van zaadje of stek tot verkoopbare plant - vindt
plaats op de kwekerĳ zelf. o houden we grip op de kwaliteit van onze
planten!
Plantenwinkel
In onze plantenwinkel op de kwekerĳ staan de planten per thema
voor je uitgestald. Dat maakt het
zoeken en kiezen tussen die honderden soorten wat makkelĳker! In
onze voorbeeldtuin kun je een deel
van onze planten in uitgegroeide
vorm bekĳken.
We helpen je bovendien graag bĳ
het maken van een geschikte keuze
of het beantwoorden van je vragen.
Kom eens langs en laat je inspireren door ons assortiment!

Tuinthema dagen
egelmatig organiseren we op de
kwekerĳ een interessant thema
weekend of dag over een onderwerp dat met duurzaam tuinieren
te maken heeft.
uni: - - 0 0 stekworkshop.
uli:
- 0 0: Hortensia weekend
augustus:
- - 0 0. bĳen en
vlinder weekend
augustus:
- - 0 0 lantenkennisworkshop voor paard plant
september: - - 0 0: oedselbosdag

Ge nteresseerd Kĳk op onze website voor meer informatie!
Onze kwekerĳ is van maart tot december geopend op:
Donderdag, vrĳdag en zaterdag, van .00 tot .30 uur.
Wĳ eten tussen .00 en .30 uur.

Graag tot ziens op de kwekerij!

EUBELSTOFFEERDERĲ
GEWOON JANSEN 2020

eubelstoffeerderĳ geWoon ansen gaat
haar e aar in als familiebedrĳf .
Wĳ zĳn wel 3 keer verhuisd vertelt stoffeerder Dirk.
Wĳ zĳn begonnen op het hoekje rechts van het
B
gebouw in eppel. Dat werd al snel te klein en
daarom verhuisden wĳ naar het midden. Dit bleek
op den duur toch wel erg groot te zĳn en daarom
zĳn we sinds 0 nog een deurtje opgeschoven.
Deze ruimte is precies goed! ls het druk is, dan
springt mĳn broer Ger r. bĳ. ĳn vrouw Karin doet
de administratie, de offertes en de marketing.
We hebben in de afgelopen jaren een mooie
klantenkring opgebouwd. Ook zĳn we er trots op dat
we veel mensen binnen krĳgen die doorgestuurd
worden door tevreden klanten.
Het mooie weer is op komst en dit is dan ook d periode om de kussens
van caravans en boten te voorzien van frisse bekleding.
Het voorjaar zorgt er ook voor dat mensen hun interieur gaan opfrissen.
e komen dan een mooie stof uitzoeken om hun meubels te herstofferen.
an onze leveranciers, o.a. de loeg, witch, ancier en Ten Hofte, hebben
wĳ mooie en nieuwe stalenboeken ontvangen.
Dus bent u toe aan een nieuwe, frisse look voor uw huis- en of
tuinmeubelen? Of voor uw caravan of boot? eemt u dan gerust even
contact met ons op. Binnenlopen mag natuurlĳk ook.
U bent van harte welkom
Industrieweg
HT
eppel

0

0

0

3 33

0

Openingstĳden
maandag t m donderdag van
0:00 - :00

vrĳdag van 0:00 - :30
zaterdag alleen op afspraak

Op slag meer ruimte
- 24/7 beveiliging
- Cameratoezicht
- Units 1 tot 60 m3
- Droog en vorstvrij
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Attractie Verhuur
Meppel

Springkussens - Zeskamp - Rodeostier
Oud Hollandse Spellen - Draaimolen - Stormbanen

Eekhorstweg 19b Meppel, 0522-241578
www.attractieverhuurmeppel.nl
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De Eik Staete in Havelte
Er is ook een 2 kamerappartement voor
2 zorgvragers die meer zelfstandigheid
aankunnen. Het mag een plek zijn voor
lange termijn, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien naar datgene wat
de zorgvrager kan bereiken. Explosieve
agressie en seksuele problematiek (dader)
zijn contra-indicaties.

Wie zijn wij?
De Eik Staete is een landelijk gelegen
landhuis in Havelte. De Eik Staete is een
woonvoorziening voor mensen met een
verstandelijke beperking, lichamelijke
beperking en/of psychiatrische problematieken en voor mensen die om wat voor
reden dan ook zorg nodig hebben.
Wat is de kracht van De Eik Staete
De combinatie van rust, ruimte, groen,
dieren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid krijgen zorgt ervoor dat
zorgvragers meer bewust worden van
eigen handelen en welke gevolgen dit
voor hen kan hebben. Dit zorgt voor een
voorwaartse ontwikkeling. De zorgvragers
worden professioneel begeleid door zorgverleners die jarenlange ervaring hebben
en vooral gespecialiseerd zijn in zorgvragers met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Er wordt gewerkt vanuit de competenties
van de zorgvragers. Hierdoor ervaren zij
weer zelfcontrole, zij worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun
beperkingen. Zorgvragers worden op een
positieve manier gestimuleerd om te kijken wat zij nou willen voor in de toekomst.
De zorgvragers krijgen de ruimte om
te ontwikkelen en fouten te maken, er is
genoeg expertise om dit op te vangen en
dit om te buigen naar positieve ontwikkeling. Zorgvragers ervaren voldoende
uitdagingen, waaronder een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding. Het doel
van Woonvoorziening de Eik Staete is om
de zorgvrager zoveel mogelijk te stimuleren om te participeren in de maatschappij.
Er is een dagbestedingswinkel Mar-Cadeau waar ieder zijn / haar steentje aan bij
kan dragen. De zorgvragers ervaren rust
en regelmaat, zodat zij deze plek als een
thuis ervaren en zij in evenwicht met zichzelf komen/blijven, wat ongetwijfeld zijn
weerslag heeft op hun omgeving.
Wij bieden vraag gestuurde zorg, vanuit
een idealistische drive, die leidt tot een
veilige en vertrouwde leefomgeving.
Onze motivatie om De Eik Staete
te starten
Wij ervaren in het dagelijks werk dat er
regelmatig zorgvragers vastlopen in reguliere instellingen, het speciaal onderwijs of
in de thuissituatie. Binnen deze systemen
krijgen de zorgvragers wel hulp aange-

reikt, maar deze bestaat vaak uit het opgelegd krijgen van normen en afspraken,
waaraan zij zich dienen te houden. Vaak
zijn zij hier niet toe in staat, door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking
en of psychische problemen in combinatie met hun lage draagkracht, worden zij
hiermee overvraagd. Wij denken dat je
door de korte lijnen en het intensief contact wat je met de zorgvrager opbouwt
tot voorwaartse ontwikkeling kan komen.
Juist door die combinatie van rust, ruimte
en veiligheid. De kleinschaligheid spreekt
ons ontzettend aan omdat het vele aspecten heeft, zowel directe zorg, organisatorische kanten en de vrijheid van het eigen
ondernemerschap.
Het gegeven dat we laagdrempelige zorg
willen bieden, met een breed aanbod
is voor ons de reden om kleinschaligheid te bieden. Woonvoorziening De Eik
Staete biedt professionele begeleiding
aan mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking met bijkomende
psychiatrie met een team van opgeleide
zorgverleners bieden we zorg op maat.
Zorgvragers hebben de mogelijkheid om
bij ons dagbesteding te ontvangen, we
coachen, doen individuele activiteiten en
bieden gezinsbegeleiding. We vinden het
belangrijk om gebruik te maken van elkaars expertise, maakt dat de zorg op een
nog hoger niveau komt, daarom zijn wij
aangesloten bij een bureau voor kwaliteitstoetsing.
Welke kernkwaliteiten bezit onze
zorghuis?
• Huiselijk, sfeervol, humor en gezelligheid
• Rust, ruimte, regelmaat en respect
• Een veilige thuishaven
• Persoonlijke ontwikkeling
• Professionele zorg
• En natuurlijk niet te vergeten,
een paar superkoks!

Hoe geeft De Eik Staete invulling aan
alle ideeën
De zorgvrager wordt opgenomen. De Eik
Staete is actief, ondernemend, graag buiten en sfeer makend. Zo houden we bijvoorbeeld van wandelingen, sjoel ,zwemmen, fietsen, theater en bioscoop. n en om
het huis kijken we graag een film, koken we
uitgebreid, spelen spelletjes, computeren,
sjoel competities, barbecueën,
zelfgemaakte High Tea, paarden, tuinieren

we en zijn we vaak creatief. Qua sfeer doen
we veel met thema’s als kerst, sinterklaas,
de seizoenen en andere feestdagen. De
Eik Staete zal dan rond een thema aangekleed worden. Ook vinden wij het net zo
belangrijk dat er genoeg ruimte is om te
ontspannen. Dit alles zorgt ervoor dat de
zorgvrager het als een huis ervaart, met
voldoende sfeer om zich thuis te kunnen
voelen. Wij zijn het vaste aanspreekpunt
voor zorgvragers en zijn/haar ouders en/
of wettelijk vertegenwoordigers. Wij vinden het erg belangrijk dat familie, wettelijk
vertegenwoordigers en vrienden nauw betrokken worden bij de zorg. De deur staat
open voor iedereen, zodat ons huis gastvrijheid uitstraalt. n het contact zullen we
hier professioneel mee om gaan, zodat er
een gezonde relatie blijft.
Wij zijn gedreven werkers en willen hard

werken. Met een team van professionele
mensen zullen we dit inkleden, kritisch
blijven kijken en voelen, zorgen ervoor dat
draagkracht en last in evenwicht blijven, zo
zorg je goed voor iedereen.
Dienstverlening
Welke zorg en diensten verlenen wij Zoek
je een huis waarin je een normaal leven
kan leiden?
n een -uurs laagdrempelige woonvoorziening bieden we diverse zorgvragers
met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking met bijkomende psychiatrie
een thuis met voldoende uitdagingen. De
zorgvragers mogen hier voor onbepaalde
tijd wonen, maar hebben ook de mogelijkheid om door te stromen.

Contactgegevens
Woonvoorziening De Eik Staete
Rijksweg Noordzijde 14
7971 CX Havelte
Mobiel: 06-14 72 66 72
E-mail: info@deeikstaete.nl
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.
U kunt ook buiten de openingstijden
een afspraak maken.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het
wonen of werken bij woonvoorziening
De Eik Staete?
Neem gerust contact op. Of kijk op
www.woonvoorzieningdeeikstaete.nl

Hoe zien wij de opbouw van de groep
zorgvragers voor ons
Een heterogene dynamische groep, van
15 zorgvragers (jongeren en volwassenen)
met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking met bijkomende psychiatrie of
zorgvragers die om wat voor reden dan
ook zorg nodig hebben. Die een thuis
zoeken, waar voldoende uitdaging, rust,
ruimte en regelmaat uitgangspunten zijn
om tot ontwikkeling te komen.

13.

Beleef een spannende avond uit bĳ

Fair Play Casino Meppel
Al ruim 20 jaar is het Fair Play Casino in
Meppel gelegen aan het gezellige

Prinsenplein in het uitgaanscentrum.

et een veelzĳdig kansspelaanbod en

vele jackpotacties geniet je

gegarandeerd van een spannende
avond uit.

14.

In air la asino eppel kan iedereen
vanaf
jaar het geluk testen en een gokje
komen wagen. aast de vele jackpots
maken spelers in ederland bĳ air la
iedere maand kans op grote, landelĳke
prĳzen.

o maak je in maart kans op
0.000 met de Big Booster Knockout en op
.000 met de tra Bonus howdown. Tĳdens de nale-avond op
maart worden de winnaars middels een live-uitzending in het casino
bekendgemaakt. isschien bevindt de gelukkige winnaar zich deze keer
in eppel!

Iedere 7e van de maand vindt daarnaast de
spannende nale-avond plaats van onze
ational uper
ackpot waarbĳ je naast
de landelĳke prĳs kans maakt op het winnen
van veel lokale prĳzen.

eedoen aan de acties van air la asino is simpel: win een jackpot in
een van onze casino s gedurende de actieperiodes, ontvang gratis een
actieticket en zorg dat je erbĳ bent tĳdens de nale-avonden. oals je
weet
one won is twice as sweet as mone earned!
Try your luck at Fair Play Casino.

llround Bouwbedrĳf Kuiers

eppel

Voor al jouw werkzaamheden!
Bouwbedrĳf Kuiers is een allround
bouwbedrĳf dat in de brede regio van
eppel werkt aan renovatie, verbouw,
onderhoud en nieuwbouw.

Met een jarenlange ervaring in de bouw en
goede contacten met gekwali ceerde en
betrouwbare onderaannemers is
Bouwbedrĳf Kuiers de geschikte partner
voor iedere bouw en verbouwing in, om en
aan elke woning!

Wĳ ontzorgen e in het hele tra ect
Wĳ begeleiden je vanaf de eerste plannen die je maakt voor je verbouwing. Bĳ het
vrĳblĳvende kennismakingsgesprek kun je al je wensen aangeven. oet er een
bouwtekening worden gemaakt of een vergunning aangevraagd? Ook deze taken
kunnen wĳ je desgewenst uit handen nemen.
ls meedenkend aannemer willen wĳ
samen met jou je dromen of wensen
verwezenlĳken. Wĳ gaan voor persoonlĳk
contact en de beste kwaliteit voor een
betaalbare prĳs.

et duidelĳke, vooraf gemaakte afspraken
en een plan van aanpak, kom je achteraf
niet voor verrassingen te staan. e hebt altĳd te maken met een vast contactpersoon
die alles voor je regelt: van idee tot a evering nemen wĳ alles voor je uit handen!

Kwaliteit voorop

Kwaliteit staat bĳ Bouwbedrĳf Kuiers voorop. Dit uit zich onder andere in persoonlĳke
aandacht voor jou als klant en het meedenken vanaf het eerste kennismakingsgesprek.
Om onze kwaliteit te waarborgen zĳn wĳ in het bezit van een aantal keurmerken, te
weten: Woningborg Bouwzekerheid en
.

Nieuwbouw

oor velen is het een droom die uitkomt:
je eigen huis bouwen. aar voordat je
ook daadwerkelĳk je nieuwbouw woning
kunt betrekken, zĳn er veel werkzaamheden aan vooraf gegaan. e hebt een stuk
grond gekocht op jouw droomlocatie
en wilt daar jouw droomhuis realiseren.
aat ons je helpen bĳ de realisatie van je
droomhuis. Bĳ Bouwbedrĳf Kuiers kan
je terecht voor alle soorten nieuwbouw,
zoals een schuurwoning, een energie neutrale woning, een levensloopbestendige
woning of een mooie vrĳstaande woning
met garage. Doordat wĳ met de architect
en onderaannemers veel samen werken
weten we wat we aan elkaar hebben en
functioneren wĳ als bouwteam.

Verbouw

Door de jaren heen veranderen woonwensen. e krĳgt gezinsuitbreiding of
gaat werken vanuit huis of misschien
ben je juist wat vaker thuis en heb je
gewoon meer ruimte nodig. erhuizen zou een optie kunnen zĳn, maar
uiteraard kun je een verbouwing ook
overwegen. e blĳft in je vertrouwde
omgeving en past je woonsituatie
aan je wensen aan. eer leefruimte
creëren is de grootste beweegreden
tot verbouwen. Bouwbedrĳf Kuiers adviseert en denkt mee over hoe dit het
beste te realiseren is. Binnenkort woon
je nog jner in je huis!

Wat kan Bouwbedrĳf Kuiers voor ou betekenen
Dakrenovatie

Dakpannen hebben een beperkte levensduur.
e worden poreus of raken beschadigd, wat uiteindelĳk
lekkage kan veroorzaken.

Badkamers

ieuwe tegels in de douche of een complete
verbouwing van de badkamer?
Wĳ denken met je mee en geven deskundig advies.

Kozĳnen

ĳn je kozĳnen aan vervanging toe? Wĳ plaatsen zowel
kunststof als houten kozĳnen.

Timmerwerk

Wĳ verzorgen alle voorkomende timmer- en
bouwwerkzaamheden, van keukens of badkamers tot complete
uitbouwen.

Nieuwbouw

an tekening of schets tot oplevering van je
nieuwbouwwoning zĳn wĳ de betrouwbare partner.
amen brengen we alle idee n en wensen in kaart.

Uitbouw

Een aanbouw, serre, erker of dakkapel zorgt behalve voor
een groter woongenot ook voor waardeverhoging van jouw
woning.

ontactgegevens
www.kuiers.nl
info@kuiers.nl
06 - 538 404 14

Meppel

15.

Graag stellen wĳ ons even voor. Wĳ zĳn Reinard en arla Tuin en wĳ organiseren busreizen, dagtochten en
meerdaagse reizen. l onze reizen bereiden we samen voor, op zoek naar hotels, uitstap es en gidsen zodat we
overal op voorbereid zĳn en het onze goedkeuring kan dragen. We hebben beide ons EHBO diploma inclusief
hartreanimatie en ED utomatische E terne De brillator . Wĳ nemen onze eigen ED mee in de bus.
We hebben ook dit aar weer ons best gedaan om mooie veelzĳdige reizen in elkaar te zetten.
We hopen dat u er iets tussen vindt wat u aanspreekt.
oor meer informatie kunt u ons bellen:
of een mail sturen naar administratie@reicareizen.nl.
Ook kunt u eens een kĳk e nemen op onze website: www.reicareizen.nl
Wĳ zĳn klantgericht en nemen de tĳd voor een persoonlĳke benadering.

Krakau / Polen

t/m

mei

dagen

et onder andere:
Bezoek: uswitsch Birkenau, outmĳnen Wieliczka, stadswandeling Krakau
en alles met ederlands sprekende gidsen

Rondom Hannover

t/m

uni

dagen

et onder andere:

Glockenpallast Gifhorn en ussisch kerkje,
vogelpark Walsrode en bezoek Bad othenfelde.

Harz

t/m

september

dagen

et onder andere:
Bezoek Goslar, He entanzplatz en met smalspoortrein naar Wernigrode

Herfstkleuren in Beieren

t/m

oktober

dagen

et onder andere:
Bezoek assau met rondvaart, Grosse rber en glasblazerĳ met
demonstratie en grote glaswinkel

Onze dagtochten voor het eerste half aar
e Paasdag - ( deze is volgeboekt)
Paasverrassingstocht
, inclusief:
kof e met krentewegge rondleiding kof etafel met kroket rondrit met gids en 3 gangen
diner
errassingstocht Duitsland
Dit blĳft verrassend
kof e met gebak

- -

,

inclusief:

.. Duitse kof etafel

. 3 gangen diner

e Pinksterdag - Pinksterverrassingstocht
, inclusief:
kof e met gebak entree, lm en demonstratie kof etafel met kroket
proeverĳ 3 gangen diner
omerverrassingstocht - , inclusief:
kof e met gebak bĳzondere rondleiding
uurtje
presentje 3 gangen diner

Dagtochten voor de tweede helft van

kof e of thee bezoek met

vindt u t.z.t. op onze website

Onze insteek is: samen met u een geslaagde dagtocht of
meerdaagse reis te maken.

ontact:

administratie@reicareizen.nl
www.reicareizen.nl

kof e of thee

Wĳ verzorgen het volgende:
Dagtochten ook voor groepen en verenigingen
eerdaagse busreizen
Inclusief reisbegeleiding
In bezit van EHBO
ED in de bus

