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VOORJAARS
ACTIE!

• Volledig gesloten cassette in antraciet structuurlak
Profiteer nu van deze actie en
• Standaard motor met afstandsbediening
geniet de hele zomer van dit
VAKKUNDIG
E
MONTAGE D
• Uit te breiden met app bediening
prachtige zonnescherm!
OOR
DEALER IN U
W
REGIO

KEUZE UIT DE NIEUWSTE DOEKKLEUREN:
JADY
338 644

JADA
320 937

JARA
320 954

In samenwerking
met de fabrikant
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Dé specialist
in uw regio:

TCB montage
Haam 43
7884 NG Barger-Compascuum
tcbmontage@gmail.com
06 - 13 22 94 55
tcb-zonwering.nl
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In De Oranjerie te Zeĳen Drenthe wordt van

echte eieren

zondag 15 maart t/m zaterdag 11 april
voor de 34e achtereenvolgende keer deze kunstvorm
tentoongesteld tĳdens de verkoopexpositie.

“ The Eggs Factor”

Eieren beschilderd met acryl-, a uarel-, olieverf en
Oost-Indische inkt.
Geëtste en gekraste eieren en gefreesd.
Eieren versierd met knip-en vouwwerk.
Eieren bewerkt met klei en open geboorde eieren.
Eieren van kunstenaars in Fabergé stĳl.

Aan deze bĳ de verzamelaar zeer gewaardeerde expositie nemen
circa 50 kunstenaars deel afkomstig uit 9 verschillende landen.

Wij hebben de exclusieve verkoop in Nederland van unieke replica’s
van de complete Fabergé collectie Tsaren eieren.

Dagelĳks is één van de exposanten aanwezig en demonstreert een speciale
techniek.
Prachtige collectie handbeschilderde tinﬁguren in de Paas sfeer uit Duitsland.
Een verzameling ei-doppen bieden wĳ aan voor de verkoop.

“De Oranjerie” is te vinden aan de Noorderstraat 1 in Zeijen. (Dr)
De toegang is gratis.
De openingstĳden alleen tĳdens deze tentoonstelling
dinsdag t m vrĳdag van
10:00 – 18:00 uur
zaterdag van
10:00 – 17:00 uur
zondag van
11.00 – 17.00 uur
www.de-oranjerie.nl
info de-oranjerie.nl

Noorderstraat 1
4 1
Zeĳen.
tel: 0 2-2 1 71 0 - 117
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V Vloeren: dé vloer die alles heeft
Duizelingwekkend veel
mogelĳkheden
Volop keuze, of het nu om hout of
een tegel gaat. Of een smalle of
brede plank. Met of zonder natuurgetrouwe oppervlaktestructuur. Een
beperkt of juist ruim budget. Wĳ
stellen onze collectie zo samen dat
iedereen kan slagen binnen onze
PVC vloeren collectie.

Visgraat V vloer
PVC vloeren van Woninginrichting Giezen in
Emmen zĳn super sterk en staan met stip op één
wanneer je vloerverwarming of vloerkoeling hebt.
nmiddels is V er in zoveel uitvoeringen dat je
er elke sfeer in huis mee kunt bereiken en pssst
hoor eens, hoe stil.

Voordelen
Glas drinken laten vallen? Geen probleem.
Vetspetters rond het fornuis? Geen probleem.
Chaos rondom de eettafel na etenstĳd Geen
probleem. Creatieve kinderen met stift of verf?
Geen probleem. Doekje er over, en klaar! PVC
vloeren van Woninginrichting Giezen zĳn
vochtbestendig, gemakkelĳk te reinigen en
daardoor erg hygiënisch.
Eenvoudiger kunnen we dat niet uitleggen.

De trend van tegenwoordig in vloeren is toch wel de terugkeer van de
visgraatvloer.
De klassieker, bĳ iedereen bekend,
is echter wel in een nieuw jasje
gestoken. Natuurlĳk zĳn de klassieke visgraatvloeren met de mooie
honingkleuren ook nog volop te
koop, maar tegenwoordig hebben
deze vloeren toch een iets rustieke
uitstraling gekregen.

Woninginrichting Giezen
Stap gerust eens binnen in onze winkel aan
de Weerdingerstraat 14 in Emmen om u
te laten inspireren op het gebied van PVC
vloeren. Naast diverse vloeren hebben we
ook gordĳnen, raamdecoratie, zonwering en
vloerkleden in ons assortiment. U kunt aan
de achterzĳde van de winkel gratis parkeren.

Vroeger waren smalle plankjes de
trend, tegenwoordig zĳn de plankjes
een stuk breder geworden. Dit geeft
de vloer een stoere, trendy en robuuste uitstraling. Het visgraatmotief
past hierdoor in zowel landelĳke als
moderne interieurs.

Duĳndam Makelaardĳ is een gevestigd makelaarskantoor aan het
Van Echtenskanaal NZ 147f te Klazienaveen. Duĳndam Makelaardĳ is een laagdrempelig kantoor waar je zo nog even binnen kan
lopen voor vragen en informatie over de aan- en verkoop van een
woning, taxaties en verhuur van woningen. Dit jaar viert eigenaar
René Duĳndam al weer zĳn 20 jarig jubileum als zelfstandig makelaar/taxateur.
René Duĳndam vertelt:

Wĳ zĳn een commerciële en sociale onderneming waar de deur voor iedereen
openstaat!
Iedereen heeft wel eens een moment in het leven dat, om welke reden dan ook,
niet alles mee zit en extra aandacht gewenst is. Het vinden van werk of het houden
van een baan is niet altĳd even makkelĳk. Wĳ houden rekening met ieders positie
en zĳn bereid out of the box te denken om oplossingen te vinden voor onze klanten. Goed resultaat leveren wordt door ons omarmd!
Het kopen van een woning is leuk en spannend, maar ook ingewikkeld. Er komt
veel bĳ kĳken en het gaat om veel geld. U krĳgt te maken met zaken als de bouwkundige staat van de woning, ﬁnanciering en overdracht. En natuurlĳk wilt u dat de
woning voldoet aan al uw wensen! Wĳ helpen u deskundig door zowel het verkoop
als aankoopproces heen.
René Duĳndam is aangesloten bĳ de VBO, dat is één van
de 3 makelaars-organisaties in Nederland. De aangesloten
VBO-makelaars en –taxateurs zĳn gecertiﬁceerde, vakbekwame makelaars en taxateurs die permanent
worden getoetst op hun vakkennis. De gecertiﬁceerde VBO-leden zĳn ingeschreven in het
kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan
inschrĳving stelt. De VBO-taxateurs staan
ook geregistreerd in het register NRVT. De
dienstverlening van de leden wordt bovendien
gewaarborgd door de VBO Beroeps- en gedragscode. Op hun bemiddeling en taxeren wordt
toegezien door een onafhankelĳk Tuchtcollege.
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Samengevat biedt een PVC vloer vele
voordelen. Ze voelen warm aan, zĳn stil in
gebruik, waterdicht en gaan zeer lang mee.
Vandaar dat er tegenwoordig steeds meer
PVC vloeren leverbaar zĳn in een visgraatmotief. Hiermee worden de positieve eigenschappen van de PVC vloer gecombineerd
met de mooie uitstraling die een visgraatvloer geeft. Bovendien kun je de vloer een
eigen tintje geven, bĳvoorbeeld door een
mooie band en bies aan de zĳkant te maken.

Zĳ zĳn tevens via de brancheorganisatie aangesloten bĳ de Stichting
Geschillencommissie.
VBO-makelaars en -taxateurs zĳn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen en taxeren, maar bĳvoorbeeld ook hun juridische
en ﬁscale kennis, actueel te houden door middel van permanente educatie. Hierdoor
voldoen zĳ aan de PE-verplichtingen van zowel de kwaliteitsregisters SCVM als NRVT.
Door uw woning te verkopen met Duĳndam Makelaardĳ bent u verzekerd van uitstekende kennis van de lokale woningmarkt, deskundigheid, optimale presentatie van uw
woning op Funda en uiteindelĳk de beste prĳs voor uw huis!
Duĳndam Makelaardĳ adviseert ook als aankoop-makelaar bĳ het zoeken en vinden van
uw droomhuis. Er is altĳd een gevarieerd woningaanbod in diverse prĳsklassen, een
woning die voldoet aan uw woonwensen is dus redelĳk snel gevonden.
Met Duĳndam Makelaardĳ neemt u een makelaar in de arm die u van A tot Z intensief
begeleidt bĳ het aankopen van uw droomhuis.
Ook voor taxatierapporten kunt u bĳ Duĳndam Makelaardĳ terecht, René Duĳndam is
gecertiﬁceerd taxateur en is aangesloten bĳ het NRTV. Hĳ stelt voor u een gevalideerd
taxatierapport op dat door alle geldverstrekkers in Nederland geaccepteerd wordt. Het
streven is om binnen 5 werkdagen uw taxatierapport klaar te hebben.
Op de website van Duĳndam Makelaardĳ vindt u het totale woningaanbod en uitleg
wat er allemaal komt kĳken als u een woning wilt verkopen of kopen. Ook uitleg over
taxaties wordt gegeven.
Sinds kort staat op de website een gratis tool waarmee u kunt zien wat u woning waard
kan zĳn, U krĳgt dan een gratis waarde rapport.
Het team van Duĳndam Makelaardĳ bestaat uit Rene Duĳndam, gecertiﬁceerd makelaar
en taxateur en binnendienst medewerksters Leida Duĳndam en Vera Horstman.
Kortom: voor verkoop, aankoop, taxatie en waardebepaling van uw woning moet u bĳ
Duĳndam Makelaardĳ in Klazienaveen zĳn.

Ons contact gegevens zĳn:
Duĳndam Makelaardĳ,
Van Echtenskanaal NZ 147f, 7891
AH Klazienaveen
Tel. 0591-745283
Mob en whatsapp: 06-25043922
www.duĳndammakelaardĳ.nl
Info@duyndamwonen.nl

oon-en tĳl nterieurontwerp

interieuradvies, interieurstyling, interieurontwerp,
verkoopstyling, particulier en bedrĳf
Heb je net een nieuw huis gekocht, maar lukt het je niet om deze naar
je zin in te richten Is je werkplek onpersoonlĳk en niet uitnodigend
Of is jouw huidige woning wel aan een nieuw fris interieur toe
Misschien heb je helemaal geen tĳd om je bezig te houden met je
interieur?

werkwĳze

k ga je helpen
Just Beautiful verzorgt:
Bruidsmake-up
Dag/Avond/gala make-up
Fotomake-up
Wimperextensions
Workshops

Voor jou breng ik sfeer
en persoonlĳkheid
samen in een ruimte. Ik
ontwerp een interieur
dat bĳ je past, dat laat
zien wie je bent. Een
verlengstuk van jezelf of
van jouw bedrĳf.

Jolanda

ust eautiful heeft geen salon, maar komt altĳd bĳ u thuis of op de
gewenste locatie!
Op de website vindt u alle workshopmogelĳkheden en arrangementen
zoals het complete bruidsarrangement.
Ook vind u alle informatie omtrent
wimperextensions.

Prinsenlaan 53
7822 GG Emmen
T: 06-18486916

ontact
olanda de Vries

Heeft u na het lezen van de site nog
vragen, aarzel dan niet en neem even
contact met mĳ op.

06 45725027
info woon-enstĳl.nl
www.woon-enstĳl.nl

Graag tot ziens!
www.justbeautifulvisagie.nl

Al ruim 30 jaar is Ria Ferment werkzaam als psychomotorisch
ontspanningstherapeut. De cursussen en therapie n die ze verzorgt zĳn
met name gebaseerd op rek-, strek-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Alsmede souplesse-opbouw en handhaving. Dit gebeurt onder
�
andere door middel van previ-yoga: een vorm van yoga die is ontwikkeld vanuit de gezondheidszorg en uitgaat van natuurlĳke beweging.

T

Lichaamseigen bewegingen
Door wekelĳks te oefenen in datgene wat gaat en niet wat moet, bent u
op een aangename wĳze bezig met het soepel houden van uw
lichaam. Bĳ previ-yoga wordt, in tegensteling tot reguliere yoga, niet met
lichaamsvreemde maar juist met lichaamseigen bewegingen gewerkt. De
effecten van de oefeningen zĳn van gunstige invloed bĳ o.a.
een goede doorbloeding van de huid, overgangsklachten, na
operatieve ingrepen, Parkinson en bĳ beginnende Dementie
en Altzheimer.
-\"
Niets forceren
Om deel te nemen aan een cursus hoeft uw lichaam niet in
topconditie te zĳn. Ook wanneer u kampt met stĳve of stramme spieren, al lange tĳd niet aan beweging heeft gedaan of
een heup- of knieprothese heeft, kunt u deelnemen aan de
cursus. U hoeft geen bewegingen te forceren, want het is geen
wedstrĳd. Voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftĳden is de cursus geschikt. Vanuit haar bedrĳf Zorg Voor Uw Welzĳn , geeft Ria deze
cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork, Grolloo, Hoogeveen en
Emmen. Tevens is Ria zangeres en funerair spreker zingt spreekt zĳ bĳ
uitvaarten en bĳeenkomsten. Mede verzorging van stervensbegeleiding
en rouwverwerking.

Ook individuele begeleiding is mogelĳk. Daarnaast zĳn er mogelĳkheden voor bedrĳfscursussen. Ria organiseert zogenaamde Relax Events
voor bedrĳven. Een compleet concept bestaande uit lessessies, een buffet en live muziek. Vraag gerust eens naar de vele mogelĳkheden door te
bellen voor een vrĳblĳvend advies.

Zorg Voor w elzĳn
T. 0593-331318 / 06-53582168
E. ria.ferment@planet.nl

kennis maken

uitwerking

Eerst kom ik graag
bĳ je langs om kennis met je te maken.
We bespreken je
interieurwensen en
gaan op zoek naar
wat past bĳ jou en
jouw ruimte.

Sfeer, materialen
en kleuren vertaal
ik in een
moodboard. Deze
dient als basis voor
het verdere
interieurplan.

presentatie

tarieven

In de eindpresentatie
zie je jouw interieurwens werkelĳkheid
worden.

Het kennismakingsgesprek is
altĳd gratis en
vrĳblĳvend. Nadat
je wensen duidelĳk
zĳn, maak ik een
offerte.

PREVI-YOGA
Vanuit de gezondheidszorg wekelijks oefenen in:
Bewegen (rek-en strekoefeningen)
Goed ademen - concentreren - ontspannen
Souplesse-opbouw en handhaving

T
�
�

“Deze aspecten zijn van gunstige invloed bij o. a. een
goede doorbloeding van de huid - overgangsklachten en
na borstkanker”.
Tevens indiviuele begeleiding. Mede cursussen voor
gehandicapten o. a. blinden en slechtzienden alsook
bedrijscursussen en/of Relax Events.
Stervensbegeleiding en rouwverwerking Zangeres Ria
Ferment zingt en/of spreekt bij uitvaarten,
herdenkingen en bijeenkomsten.
Maandagavond:

Assen

Dinsdagmiddag:

Grolloo

Dinsdagmiddag:

Westerbork 13.30 uur

Donderdagmiddag: Hoogeveen
Emmen
Vrijdagmiddag:

15.30 uur

Docent: Ria Ferment

-\"

-\"

Informatie en aanmelding: 0593-331318 of 06 53582168
E. ria.ferment@planet.nl
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Het Omgangshuis stelt zich tot doel om omgang tussen een kind en zĳn of haar niet-verzorgende ouder
te faciliteren maar ook voor opa.s en oma,s. En begeleiden we in een huiselĳke, veilige en kindvriendelĳke
omgeving.

Ieder kind heeft recht op een zorgeloos bestaan. Toch. Maar wat als de thuissituatie
dat niet toelaat Wat als het kind de dupe wordt van een strĳd tussen
volwassenen? Wat als het contact met gezinsleden verbroken is? En je heel erg je
vader of moeder mist. Maar ook je opa of oma. Dan is er het Omgangshuis.
at vinden wĳ belangrĳk

Omgang:
Het kind moet zo snel als mogelĳk
herstel van contact hebben met de
niet-verzorgende ouder.
Het kind en de niet-verzorgende ouder
de mogelĳkheid bieden om samen
feestdagen te vieren zoals verjaardag,
Sinterklaas, Vaderdag/Moederdag.

aagdrempelig:
Kosten voor ouders willen we laag houden en we zoeken naar oplossingen als
de kosten niet of moeilĳk betaald kunnen
worden. Naast de kosten willen we ook
laagdrempelig zĳn voor de ouders om
een beroep op ons te doen. We werken
in het zogenaamde ‘voorliggende veld’.
Beter vroegtĳdig actie ondernemen dan
Veiligheid:
pas na een eventuele escalatie in actie
Als contact tussen de ouders tĳdens
komen. Wĳ willen er ook voor pleegouhet halen brengen niet wenselĳk is,
ders zĳn die ouderbezoeken niet thuis
zorgen de medewerkers ervoor dat
willen/kunnen hebben en een kantoor te
contact tussen de ouders wordt voorklinisch vinden. Dit gaat dan in overleg
komen. Het kind mag in het Omgangs- met betrokken instanties.
huis nooit te maken krĳgen met conRuimte:
ictsituaties tussen haar of zĳn ouders.
Een neutrale gastvrĳe plek waarin ouders
en kinderen elkaar kunnen ontmoeten,
Kind:
sociale contacten kunnen opbouwen, erHet kind staat centraal, wĳ proberen
varingen delen en ondersteuning vinden.
vanuit het kind te denken wat die nodig heeft. Het kind kan bĳ ons kind zĳn. Huisregels:
We gunnen een kind mooie herinneZoals in ieder huis zĳn er regels waar
ringen aan het contact met de niet-ver- men zich aan te houden heeft. Zo ook bĳ
zorgende ouder (ook al is de situatie
ons Omgangshuis. Op deze manier kunverder ingewikkeld)
nen we het kind het meeste rendement
We luisteren en kĳken naar de signalen geven van dit waardevolle contact.
van het kind en anticiperen hierop.
et Omgangshuis is bedoeld voor alle
Familie:
inwoners van de provincie Drenthe.
Wĳ willen een kind de mogelĳkheid
Neem gerust contact op of kom eens langs
bieden zo nodig ook met broertjes/
zusjes, oma’s, opa’s en anderen uit het
Het Omgangshuis Drenthe
sociale netwerk contact te blĳven onWeerdingerstraat 111
derhouden. Hierover worden goede,
7815SJ Emmen
haalbare en concrete afspraken gemaakt met alle betrokkenen.
Info@hetomgangshuisdrenthe.nl

www.omr-emmen.nl
Oosting Metaal Recycling is een
info@omr-emmen.nl
0031familiebedrĳ
- 6 22 666 263 f.
succesvol,
vooraanstaand
Pieter de Keyserstraat 18
7825 VE Emmen

0031 - 6 51 555 755
0031 - 5 91 633 717

Wĳ zĳn een begrip in de wereld van metaal recycling in de regio Emmen en ver daar buiten. Vanaf
oktober 2013 is het familiebedrĳf van an, Berend
en Geert Oosting overgedragen aan de volgende generatie binnen de familie. Zĳ zullen zich
nu gaan richten op de toekomst van dit bedrĳf.

www.omr-emmen.nl
www.omr-emmen.nl
www.omr-emmen.nl

info@omr-emmen.nl
0031 - 6 22 666 263
Pieter de Keyserstraat
18
0031
--6
51
555
755
info@omr-emmen.nl
0031
-6622
22666
666
263
info@omr-emmen.nl
0031
263
Pieter
180031
0031
-6651
51555
555
755
Pieterde
deKeyserstraat
Keyserstraat 18
0031
755
7825 VE Emmen
--5
91
633
717

Tel. 0621943577
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Voor alle kaasliefhebbers..
inds 1 juli produceren wĳ biologische melk en één van de
producten die wĳ daar van maken is onze heerlĳke graskaas

raskaas Zit daar dan gras in

Nee.. niet direct. Onze koeien hebben van ons ‘lekkere’ gras mogen grazen
en de melk hebben wĳ gebruikt voor deze heerlĳke kaas. Kortom een echte
rauw melkse kaas die verrukkelĳk smaakt op jouw bruine bammetje!
Benieuwd Kom dan gauw eens
proeven en neem voor

,2

00 gram

graskaas mee naar huis.

Onze heerlĳke gras kaas zowel in de
varianten normaal en fenegriek is ook
te koop bĳ t Leeweriksveld en De
Kaasbank in Coevorden.

Doe jĳ al aan OO

M

ootcamp is ook in Zwartemeer. ekker bewegen in de buitenlucht
en je veel tter, sterker en exibeler voelen M
OO
M geeft
bootcamptrainingen. ierbĳ wisselen cardio- en krachtelementen
elkaar continue af. ĳ leggen de nadruk op het verbeteren van
jouw conditie, kracht, behendigheid en co rdinatie.

Zeer populair inmiddels in
Nederland bĳ de meeste
sportscholen en vaak ook
buiten in parken of zelfs
gewoon op straat.

Ook kunt u verse melk bestellen bĳ ons

eb je nog vragen of
wil je reserveren
Neem gerust contact met ons
op! Dat kan door het invullen van
onderstaand formulier of bel of
mail ons.

am. rinks

Verlengde andschapsweg 1
7845 TS Holsloot ( Veenoord )

De bootcamptrainers Marcel en
tze M
OO
M
begeleiden de bootcampleden.
Er wordt gekeken naar de fysieke
mogelĳkheden van de deelnemers.

Tel: 0591-553585
bgg 0 2 0 4
Fax: 0591-555499
email: ajhbrinks icloud.com

Lĳkt het je leuk om bootcamp uit te
proberen Meld je aan voor een gratis
proe es. Dinsdagavond 19:00 uur en
zaterdagmorgen 09:30 uur.

ootcamp voor je bedrĳf,
sportclub of vereniging
lles is mogelĳk op
willekeurige locatie.

Nieuwsgierig?
Contact:
0621268482 / 0652602506

ONTDEK DE NATUUR KAPSALON VAN EMMEN.
Ons voornaamste doel is om
consumenten bewust te maken van
het feit dat chemische producten
slecht zĳn voor haar, gezondheid
en milieu. Chemische kleuren is iets
van vroeger en wĳ gebruiken dan
ook alleen producten op basis van
natuurlĳke ingrediënten. Producten
Sinds 2018 bestaat de natuur kapsalon met biodynamische, biologische
van Emmen en omstreken, waar de
en fairtrade ingrediënten. Wĳ van
zorg voor uw haar die van vele kappers Team New Look By nature proberen
overtreft. Een ware Head Spa is onze
dan ook het gebruik van duurzame
kapsalon waar mensen van heinde en
haarverzorging te stimuleren. We
verre naar toe komen om hun haren te hebben zelfs een heus reﬁll station
laten knippen, kleuren en om
waar mensen hun shampoo,
hoofdhuid problemen aan te pakken.
conditioner en haarlak kunnen laten
ersoonlĳke aandacht betekend voor
bĳvullen. Hoe gaaf is dat
ons dat we de tĳd nemen voor advies
geven, problemen oplossen door naar Als vanzelfsprekend verbinden wĳ
dit alles met de nieuwste kleur- en
u te luisteren. Onze specialiteiten zĳn
kniptechnieken. Dat alles in een
de haarkleuringen met 100%
moderne en met zorg ingerichte
natuurlĳke producten van Oliebe, de
kapsalon. Wĳ heten u van harte
gepatenteerde curls s krullen
welkom in onze mooie salon aan de
kniptechniek en onze inmiddels
rand van het Centrum van Emmen.
welbekende hoofdhuid massages en
holistische hoofdhuid behandelingen. U kunt bĳ ons voor de deur
parkeren.

ersoonlĳke aandacht en
professioneel advies
Bĳ New Look by nature kiezen
we bewust voor een persoonlĳke
aanpak en zullen ruim de tĳd voor u
nemen. We luisteren aandachtig naar
uw wensen. We geven professioneel
advies over onze kleuringen en over
het juiste kapsel dat bĳ u past.

Rust en ontspanning
In onze kapsalon houden we
het bewust rustig, zodat de tĳd
die u bĳ ons door brengt ook
echt tĳd voor uzelf is. Heerlĳk
geurende aroma s van
essentiële oliën en een zacht
rustgevend muziekje zorgen
voor een ontspannen sfeer.

Volg ons op Facebook en instagram. www.kapsalonnewlook.nl
Tegen inlevering van deze bon maar liefst 10% korting op een
plantenkleuring
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Geldig t/m 31 mei 2020
New ook b nature

Weerdingerstraat 3
7815 SB Emmen

0591-619889
info@kapsalonnewlook.nl
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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
8.
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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.
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VOORJAARSACTIES!
Voorjaarsinspectie met als ingredienten:
De temperaturen stĳgen langzaam, men kĳkt al weer uit naar het mooie weer.
De zomer komt er aan. De tĳd van de zonnebril op en de airco aan tĳdens het rĳden.
Om uw auto goed de zomer in te laten gaan biedt Dealerauto s Emmen u de
Voorjaarsinspectie voor slechts €19,95.
Een grondige inspectie van 16 veiligheidspunten, waaronder: banden,
remmen, ruitenwissers, accu en airco.
Met deze voorjaarsinspectie weet u zeker dat uw auto ook in het voorjaar vele
betrouwbare kilometers af kan leggen, waar uw reis ook heen gaat.
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DealerAuto’s

Emmen

Onze mensen

Erwin Wind

directeur/eigenaar

BIANCA Wind

receptie/administratie

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

hoofd administratie

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

verkoopleider

W ES S E L

junior verkoper

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

G e r w i n H u l s k e rs

2e autotechnicus

marcel witteveen

senior inkoper/verkoper

b e rt h e l m i c h

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

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

verkoop/logistiek

* ACTIES *

1e autotechnicus

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

Acties om kennis te maken

werkplaatschef

B r i a n M e i n d e rs

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

GRATIS*
APK Keuring

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

GRATIS*
VOORJAARSCHECK

* Geldig t/m 31 - 3 - 2020
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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.

Voor snoeien van alle soorten
(fruit) bomen.
Kappen van bomen op moeilĳke of
gevaarlĳke plaatsen.
En het vellen van dode bomen.
MARCEL BAKKER

06-55757635

MARCEL
MARCEL
BAKKER
MARCEL
BAKKER
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-55757635
MARCEL
BAKKER
06-557576
MARCEL
BAK
06-5

Tevens voor het verwĳderen van bomen met stormschade.
Dit kan d.m.v. het veilige klimsysteem.
Of met gebruiken maken van hoogwerker of met telekraan.
Afvoer van stam- en takhout kan gezorgd worden.
Of het snipperen van de takken.
Ook kunnen wĳ de achter gebleven stobben wegfrezen.
Voor vrĳblĳvende offerte kunt ons bellen.
Kortom ...

Boom Consult

voor al uw bomen werk!

MARCEL BAKKER

06-55757635

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

Onderhoud - Verbouw - Nieuwbouw
Gastvrouw Marleen Hoogland

www.abeno.nl
info@abeno.nl

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

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,-

Marco Polostraat 11
7825 VM Emmen
0591 - 769084

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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Rob van Dort
Makelaardij
Rob van Dort Makelaardij onderscheidt zich door een vernieuwende
kijk op de woningmarkt. Gedreven door passie voor het makelaardijschap en professionaliteit vind je bij RVDM de ideale aankoop- en/of
verkooppartner voor exclusief wonen in Nederland.
RVDM is een jong dynamisch onderdeel van de Rob van Dort Groep.

Kwaliteit op maat.

• Aankoop

T:

085-773 7777

• Verkoop

E:

info@robvandortmakelaardij.nl

• Taxatie

W: robvandortmakelaardij.nl

ROB VAN DORT
MAKE L A AR DI J

exclusief wonen in Nederland
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Wij zijn een kleinschalig bedrijf dat huis en tuin decoraties maakt van hout.
De producten zijn te bestellen en op de markten waar we staan te zien.
Verder bestaat de mogelijkheid om de producten af te halen. Dat graag wel
op afspraak. Wij bezorgen ook tegen een kleine vergoeding. Dit tot een
afstand van 50 km. Daarbuiten gaat het via TNT Post.
Ook hebben wij een showroom waar u alles rustig kunt bekijken.

ĳ Vishandel Emmerhout kunt u terecht voor

de heerlĳkste gebakken vis.
We hebben onder anderen:
Lekkerbek, kibbeling kabeljauw,
garnalen, mosselen, visfriet, inktvisringen,
patat, broodjes en visschotels.

Kĳk even op onze facebook voor ons
complete menu en toekomstige acties
VishandelEmmerhout
Als u eens iets anders wil op het gebied van om de vogels te
voeren hebben wij een assortiment voederplanken. Tevens zijn we bezig om
leuke cadeauartikelen te ontwerpen en te maken.
Telefoon: 0682397471 - Facebook: TicTacDeco2019
Instagram: Tictac.Deco.90 - Website: www.tictacdeco.nl

Openingstĳden
Vishandel Emmerhout:

Contact:
Houtweg 289,
7823 PV Emmen
0591 573 864

Prins Caravans en Prins Caravanonderhoud wordt gerund door de familie Prins.
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09:30 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
09:30 - 19:00 uur
09:30 - 18:00 uur
09:30 - 17:00 uur
GESLOTEN

Adres:
Rademakerstraat 25
7881
Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-785432
Email: info@prins-caravans.nl

Waarom zo succesvol Wĳ hebben geen duur pand, geen duur personeel en
geen overvolle showroom maar een eenvoudig pand goed gereedschap en
goed geprĳsde caravans, en bĳ ons is de klant nummer 1. Ook hebben wĳ geen
9 tot 5 mentaliteit, u kunt bĳna altĳd terecht bĳ ons.
Prins timmert dagelĳks aan de weg
en probeert zo goed mogelĳk
iedere klant met een tevreden
gevoel naar huis te laten gaan met
een pas aangekochte caravan, ook
kopen wĳ graag uw oude
tourcaravan in tegen
gegarandeerde inkoopprĳzen, dus
geenbemiddeling direct contant
geld en een vrĳwaring.
Tevens hebben wĳ veel
campingartikelen op voorraad en
caravanbenodigdheden en
accessoires.
t

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrĳdag
Zaterdag
zondag

Maandag:
Op afspraak
Dinsdag:
Op afspraak
Woensdag:
10:00 tot 17:00
Donderdag:
10:00 tot 17:00
ijd
10:00 tot 17:00
Zaterdag:
10:00 tot 16:00
Zondag(en feestdagen) Gesloten
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bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het vervaardigen van uw product Met EMD ĳnmechanica haalt u een specialist op het gebied van
N draaien en frezen in huis. ĳ zĳn een d namisch en innovatief bedrĳf in de metaalbewerking en toeleverancier van eenvoudige tot complexe
jnmechanische producten. Door de combinatie van een modern innovatief machinepark met degelĳk vakmanschap gaan we voor de hoogste toleranties
en kwaliteit.
EMD innoveert continu en levert sinds jaar en dag constante kwaliteit. Continu teit in
kwaliteit behouden wĳ door continu te investeren in geavanceerde technologieën voor de
beheersing van onze bedrĳfs- en productieprocessen.
opkwalliteit maak je samen
Als high-tech metaalbewerkingsbedrĳf CNC draaien en frezen wĳ op het hoogste niveau.
Maar we zĳn veel meer dan een leverancier. Onze engineers denken tot in detail mee over
de maakbaarheid van je producten. Van tekening of STEP ﬁle tot hoogwaardig eindproduct met EMD als partner sta je er niet alleen voor.

aar staan we voor

Engineering
Manufacturing
Design
Prototyping
Repair
Maintenance

Onze engineers denken vanaf de ontwerpfase met u mee.
Een goed proces, innovatieve machines en goed geschoolde
operators dragen bĳ aan een stabiel productieproces.
Uw partner op het gebied van 3D design en Visualisatie.
EMD beschikt over nauwkeurige en snelle 3D- freesbanken.
Wĳ kunnen ook reparaties aan machineonderdelen uitvoeren.
EMD helpt de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
machineparken.

Willem Schoutenstraat 8
7825 VV EMMEN, Nederland

Mail: info@emdﬁjnmechanica.nl
Tel: (0591) 635 405

Peters Metaaltechniek is een betrouwbare toeleverancier voor producten uit RVS, staal en aluminium. Ons modern machinepark stelt ons in staat om het
totale pakket aan de bieden. ĳ zĳn gespecialiseerd in de volgende bewerkingen.
Ponsen of ponsnibbelen van platen
Peters Metaaltechniek heeft de beschikking over een moderne CNC-Pons-Nibbelmachine. Deze machine is geschikt voor staal, RVS en aluminium. Door onze jarenlange
ervaring met het werken met deze machine beheersen wĳ het ponsnibblen tot in de
perfectie. Doordat onze machine efﬁciënt wordt ingezet zĳn wĳ in staat om in een hoog
tempo tegen een zéér gunstige prĳs te produceren.
Kanten/zetten van plaatwerk
Het kanten zetten van plaatwerk is één van onze specialiteiten. Door de aanwezige
vakkennis en de beschikking over een groot assortiment buiggereedschappen kunnen
wĳ de meest uiteenlopende producten produceren. U kunt zowel aluminium, staal als
RVS door ons laten kanten/zetten. Met onze geavanceerde machines kunnen we zowel
serieproductie als enkele stuks voordelig verwerken.
Lassen: Staal, RVS en Aluminium
Peters Metaaltechniek is de specialist in het lassen van staal, roestvast staal en aluminium. Wĳ hebben alle lasapparaten, lastechnieken en certiﬁceringen in huis om voor u
een uitstekend resultaat af te leveren. Of het nu gaat om het laten lassen van deksels,
vaten, trappen, hekwerken, bordessen of frames bĳ ons bent u aan het juiste adres.
Constructiewerk
Peters Metaaltechniek verzorgt constructiewerk uit staal, RVS of aluminium. Dit werk
vraagt meestal om maatwerk. U kunt hierbĳ o.a. denken aan trappen, bordessen en
constructies voor nieuwbouw en renovaties. Wĳ denken met u mee van begin tot eind
en zorgen voor een passende en betrouwbare oplossing.
Willem Schoutenstraat 10
7825 VV Emmen

Telefoon +31(0)591- 39 38 28
E-mail: info@petersmetaaltechniek.nl
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Veranda-screen . n l

DÉ FLEXIBELE AFSLUITING VAN VERANDA EN PRIEËL

Ter Apel
Tel. 0599-582286
www.veranda-screen.nl

Uit de tocht zitten onder uw veranda, kapschuur of prieël.
Zicht naar buiten, niet naar binnen.
Afsluiten tegen alle weersomstandigheden en ongenode gasten.
Het kan met de windvaste elektrisch bedienbare veranda-screen.nl

zicht naar buiten

DOEKEN
Het doek van de veranda-screen is aan beide zijden voorzien
van een rits. Het doek is geweven uit glasvezel en daarom
oersterk, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en
vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden. Het heeft een
gewicht van ca. 525 gram per vierkante meter. Door de
enigszins open structuur van het doek blijft het zicht van binnen
naar buiten behouden, terwijl de inkijk van buiten naar binnen
overdag vrijwel nihil is. Het kleurenscala omvat meer dan 40
kleuren.

in tuinhuis

BEDIENING
- Elektrisch (Somfy) met afstandsbediening.
BREEDTE: 80cm TOT 540cm
HOOGTE: 30cm TOT 500cm
Standaard kleur omkasting:
- ral. 9001 (roomwit)
- ral. 9010 (wit)
- ral. 7016 (antraciet structuurlak)
- sparkling black structuurlak
meerprijs voor ral. kleur naar keuze

voorbeeld rits

in overkapping

GELEIDERS
De aluminium geleiders zijn over de gehele lengte voorzien van
een extra kunststof binnen-geleider voor de ﬁxatie van de rits.
Aan de bovenkant is deze kunststof geleider voorzien van een
inlooptrechter om een soepele geleiding van het doek te
waarborgen. De geleiders zijn voor op of in de dag situaties
toepasbaar.

in kapschuur

