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JMA stucwerk, afbouw,
wanden en plafonds

Het stuken van wanden is één van de
werkzaamheden waar JMA in is gespecialiseerd. Door de jarenlange ervaring
en het brede aanbod op het gebied van
wanden, plafonds & Stucwerk staat JMA
garant voor succes.
In goed overleg met de klant wordt er gezocht naar de beste oplossing en de beste
manier om de wanden te stuken. Hierdoor

is elk stucwerk wat JMA levert uniek. Doordat er goed overlegd wordt zijn de klanten
nooit teleurgesteld.
Dit geldt ook voor het plaatsen van
wanden & plafonds.
Voor vragen kunt u altijd contact met
ons opnemen!
Telefoonnummer: 06 - 51 41 75 62

Welkom bij Auto & Banden
Service Klazienaveen
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maD styling maakt van uw interieur (weer)
een té gek interieur!

Lekker kamperen bĳ de boer en genieten
van het mooie Drenthe, dat doe je bĳ
amping de Bosrand in Spier.
Op onze camping kunnen u en uw kinderen
zich prima vermaken.
Zo heeft De Bosrand een volleybalveld,
trampolines, tafeltennis, een speeltuin, een
grote zwem- en visvĳver, een recreatieruimte, een weiland voor uw eigen paard
en nog veel meer leuks om te doen
n de directe omgeving liggen prachtige natuurgebieden zoals
Dwingelderveld en Terhorsterzand. Er zĳn tal van mooie wandel- en
ﬁetsroutes in de directe omgeving, ook kunt u de ol du am beklimmen.

2

4

www.bosrand-spier.nl
info bosrand-spier.nl

2.

maD styling geeft kleur-, stijl- en verlichtingsadvies aan particulier en
bedrijf. Een interieurontwerp of totaalplan behoort natuurlijk ook tot de
delen
om ook van uw interieur een te gek
mogelijkheden.

Bij maD styling bent u aan het goede adres!

ĳsterseweg
4
D pier
-

muren in uw huis een frisse nieuwe kleur geven en vraagt u zich af wat er

ek op uw interieur, toe aan iets
maar niet
pastanders,
bij uw meubels?
maD styling,
interieurstyling en -adviesbureau uit Emmen, kan u bij deze
goed wetend dit om te zetten naar
concrete
en heel veel andere vragen helpen de juiste keuzes te maken zodat u
idee n Bĳ maD styling bent u (weer)
aan het
goede
gek op
uw interieur wordt.
adres!
Laat mĳ mĳn passie met u
interieur te maken. ieuwsgierig geworden eem contact op voor een
Gek op uw interieur, toe aan iets anders, maar niet goed wetend dit om te
vrĳblĳvende afspraak.
zetten naar concrete ideeën?

Camping de Bosrand

( )

Verhuizen en niet wetend wat te doen in de nieuwe ruimtes? De keuken
vernieuwen en twĳfels over hoe u iets speciaals neer kunt zetten Wilt u
de muren in uw huis een frisse nieuwe kleur geven en vraagt u zich af wat
er past bĳ uw meubels
maD styling, interieurstyling en -adviesbureau uit Emmen, kan u bĳ deze
en heel veel andere vragen helpen de juiste keuzes te maken zodat u
(weer) gek op uw interieur wordt.
maD styling maakt van uw interieur (weer) een té gek
maD styling geeft kleur-, stĳl- en verlichtingsadvies interieur!
aan particulier en bedrĳf. Een interieurontwerp of
totaalplan behoort natuurlĳk ook tot de
Verhuizen en niet wetend wat te doen in de nieuwe ruimtes? De keuken
mogelĳkheden.
vernieuwen en twijfels over hoe u iets speciaals neer kunt zetten? Wilt u de

Laat mij mijn passie met u delen om ook van uw interieur een te gek
interieur te maken. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een
vrijblijvende afspraak.
Renate Gankema
Renate Gankema
maD styling
www.madstyling.nl
info@madstyling.nl

maD styling
www.madstyling.nl
info@madstyling.nl

GB Behangwinkel
Zoals misschien al bĳ u bekend, zĳn wĳ sinds kort gevestigd in het voormalige pand
van edehu

ode, aan het Noordeind

.

ĳ zĳn maandag t m zaterdag geopend

B Behangwinkel is een behangwinkel met een behangservice. ind u het ook altĳd zo lastig om
een nieuw behang te zoeken n onze winkel aan het

oordereind 99 te Emmen, kunt u in een

huiselĳke sfeer, onder het genot van kofﬁe, uw behang uitzoeken en u laten voorzien van advies.
Daarnaast bieden wĳ ook een behangservice.

Wĳ zĳn gespecialiseerd in vele soorten behang en het aanbrengen hiervan. om eens langs en maak
kennis met onze uitgebreide collectie vliesbehang, glasweefsel- renovliesbehang, fotobehang en
airte fotobehang. Wĳ bieden u de keuze uit vele leveranciers van o.a
Arte
hroma

Sandberg
Limonta

Zoom

Morris & Co

1838 Wallcoverings

B

Eĳfﬁnger

Cole and Son

Wallcoverings

Harle uin

Nieuwsgierig geworden? Wĳ zien u graag in onze winkel!

Voor het actueelste nieuws, volg ons op onze website en social media
Noordeind99, 7815 PE Emmen
tel. 0591 - 785 904
mob. 06 - 520 18 079
info@gb-behangwinkel.nl
www.gb-behangwinkel.nl

Openingstĳden:
Maandag: 13:00 - 17:00
Dinsdag:
9:00 - 17:00
Woensdag: 9:00 - 17:00
Donderdag: 9:00 - 20:00
rĳdag:
9:00 - 17:00
Zaterdag
9:00 - 15:00

3.

Openingstijden dinsdag t/m

vrijdag
08.30 – 17.30 uur

Oosterdiep WZ 6b
zaterdag

09.00 –

7881 GK Emmer-Compascuum
16.00 uur

0591-547388

Openingstijden dinsdag t/m

Openingstijden dinsdag t/m

vrijdag

Zaterdag 2 mei
den
vrijdag Openingstĳ
08.30
–
17.30
uur
dinsdag t/m vrĳdag
08.30 – 17.30 uur
hebben wij een
zaterdag
09.00 –2020
WZ 6b16.00 uur
08.30 – 17.30 Oosterdiep
uur
zaterdag
Oosterdiep
WZ 6b
opstapdag van
7881
EmmerOosterdiep WZ 6b ompascuum
7881 GK
Emmer-Compascuum
0591-547388

zaterdag

16.00 uur

E-BIKE TESTDAG
16.00 uur

0591-547388
7881 GK Emmer-Compascuum

Zaterdag

0591-547388

09.00 –

09.00 –

uni 2 2

RIH, BIKKEL EN AVALON E-BIKES
of e, thee of iets anders staat klaar

Zaterdag 2 mei
2020 hebben wij een
Zaterdag
2
mei
opstapdag van

ou onze facebook in de gaten voor meer informatie
www.facebook.com benn ploegrĳwielcentrum

2020 hebben wij een
opstapdag van

AUTOMAAT:

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

KLEIN EN ZUINIG:

Deawoo Espero 1.8 CD, bj. 1997, groen metalic

€ 895,=

VW Lupo 1.4 open dak, bj. 2003, zilver

€ 1.950,=

Saab 900 2.3 SE, bj. 1997, blauw metalic

- 1.450,=

Peugeot 206 1.4 XS, bj. 2000, blauw metalic

- 995,=

HOOGZITTER:
Renault Scenic 1.6, 16V, bj. 2005, blauw metalic

Opel Corsa 1.2 4-deurs, bj. 2004, blauw metalic - 2.650,=
- 2.450,=

Opel Corsa 1.0 12V Rhythm, bj. 2006, blauw

- 2.250,=

Renault Scenic 1.6 16V RXT, bj. 2001, lichtblauw - 1.450,=

Opel Corsa 1.0 12V Essentia, bj. 2006, wit

- 2.245,=

Renault Kangoo 1.4, bj. 2000, tin grijs, 2 schuifd. -

Opel Corsa 1.0-12V Comfort, bj. 2003, zilver

- 1.475,=

950,=

Opel Astra 1.6-16V Comfort, bj. 2001, grijs met. - 1.295,=

CABRIOLET:
VW Golf, bj. 1994, licht paars metalic

- 1.750,=

Deawoo Matiz 0.8 Style, bj. 2002, rood, 4-deurs - 1.450,=

BEDRIJFSWAGENS DIESEL EN BENZINE:

Daihatse Cuore 1.0-12V Totyo, bj. 2004, grijs met.- 2.450,=

Peugeot Partner 120 1.6 HDI XT, bj. 2011, wit

- 4.950,=

Ford Fiesta 1.3 Style, bj. 2004, rood, weinig km.

- 2.250,=

Citroen Berlingo 1.6 HDI 600, bj. 2008, zwart

- 3.450,=

Ford Fiesta 1.3 8V ,bj. 2003, grijs met. 4-deurs

- 1.995,=

Citroen Berlingo 1.6 500 Club, bj. 2009, benzine

- 5.950,=

Ford Ka 1.3 Airco, bj. 2006, groen metalic

- 1.250,=

Citroen Berlingo 1.2, bj. 2005, benzine, wit

- 2.950,=

VW Polo 1.0, bj. 2000, zwart , 4-deurs

- 695,=

Seat Ibiza 1.4Is, bj. 1999, groen

- 695,=

SPORTIEF:
BMW 3 serie 316i, bj. 1999, blauw metalic

- 1.250,=

DIESEL:
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi, bj. 2005, zwart met.- 1.250,=
VW Bora 1.9 TDI, bj. 2002, blauw, nw. distributie - 1.250,=
Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy, bj. 2004, groen met.

- 1.695,=

Dit is een greep uit ons assortiment auto’s.
Kom ook eens langs voor onze E-scooters en benzine
scooters. Nu ook dealer van de Ostrichoo e-bikes met een
accu zonder lithium. In 30 minuten opgeladen en 4 jaar
garantie op de accu!!
Kortom er is genoeg te zien bij ons in de showroom.
Wij hanteren de RIVM maatregelen.

Dé oplossing voor alle mobiliteit
4.

Slechts 10 minuten vanaf Emmen

Iedereen een BijZonder afscheid
Uitvaartzorg BĳZonder® werkt vanuit een mensbeeld waarin elk mens
BĳZonder en uniek is, een eigen naam heeft en zichzelf is.
Ieder leven heeft een begin en einde met daar tussen in een eigen
verhaal, een eigen leven, een eigen persoonlĳkheid.
Wĳ willen samen met u, op een passende manier, een volwaardig
afscheid realiseren van uw dierbare. Wĳ zetten daarvoor onze beste
services in, bieden meer mogelĳkheden tegen een lagere prĳs,
wĳ werken zonder winstopslag op producten en diensten.
Dit resulteert vaak in een besparing tot wel 25% voor vergelĳkbare
dienstverlening elders.
Naast traditionele begrafenissen en crematies heeft
uitvaartzorg BĳZonder bĳzondere specialisaties zoals:
Prikkelarme uitvaart
Prikkelarm Autismevriendelĳk
Een prikkelarme uitvaart bestaat voor 90% uit
duidelĳkheid en voorspelbaarheid.
De overige 10% is gewone vriendelĳkheid.
Dementievriendelĳke uitvaartzorg
Peter Hendriks is gecertiﬁceerd als dementievriendelĳke uitvaartverzorger.
Dementievriendelĳke uitvaartzorg kort samengevat:
gerichte aanpak (andere vragen)
aangepaste activiteiten (speciﬁeke volgorde)
aangepaste afscheidsbĳeenkomst (speciﬁeke
structuur)
aanvulling van communicatieve vaardigheden
(gericht op dementie)

Onze medewerkers zĳn goed opgeleid en hebben ruime praktĳkervaring in
de omgang met mensen met een visuele beperking. U bent hier aan het juiste
adres voor een DBSUitvaart.
(verstandelĳke) beperking
Een (verstandelĳke) beperking is voor uitvaartzorg BĳZonder
geen beperking. Wĳ hebben ruime ervaringen met deze
doelgroep. Daarnaast behandelen wĳ de eventuele
medebewoners en het zorgpersoneel als nabestaanden en
krĳgen zĳ ook alle zorg en nazorg die zĳ nodig zĳn. Bekĳk op
onze website www. uitvaartzorg-bĳzonder.nl hoe
nabestaanden reageren op onze specialiteiten /
bĳzonderheden.
Overlĳden melden kan 24 uur per dag en zeven dagen per week.
0592 85 34 35
06 55 777 145 Mobiel en App
info@uitvaartzorg-bĳzonder.nl
www. uitvaartzorg-bĳzonder.nl

Gieterstraat 33
9451 AR Rolde
op werkdagen tussen
09.00 en 12.00 uur inloopspreekuur.
Postadres en informatie
Berkenlaan 20
9482 RL Tynaarlo

Visuele beperking
Een uitvaart en een visuele beperking vraagt om
een andere aanpak, dat heeft u goed gezien. Weten
hoe om te gaan met (doof) blinden en slechtzienden
vraagt om kennis en begrip.

fscheid nemen hoort bĳ het leven. aar als we
voorgoed afscheid moeten nemen van iemand die
ons dierbaar is, staat ons eigen leven even stil.
Welkom bĳ Dock 54 te ieuw-Amsterdam. Wĳ zĳn een mannenmode zaak
waar service, kwaliteit en gezelligheid voor ons van groot belang is.
e kan tegenwoordig overal alles vinden dus waarom nog naar een
fysieke winkel gaan

rummel uitvaartzorg is er voor iedereen en heeft zich bewust niet
verbonden aan een verzekeringsmaatschappĳ. Dat betekent dat u met
iedere verzekering bĳ ons terecht kunt en u van ons een onafhankelĳk
advies kunt verwachten, een advies dat past bĳ de uitvaart die u wenst.

Naast de geweldige kleding van vele verschillende merken bieden wĳ u een
gezellige ochtend/middag/ avond. Winkelen moet leuk zĳn ook voor de man!
Door de ongedwongen sfeer en een lekkere bak kofﬁe met wat lekkers kun je
op je gemak de kleding bekĳken. Wĳ zullen u verassen met de
verschillende stĳlen en u gaat naar huis met een voor U passende outﬁt.
Wĳ kĳken naar wat de klant leuk vind en bĳ de persoon past.
U bent tenslotte het visite kaartje van onze winkel.

oor een uitgebreide uitleg over de mogelĳkheden bĳ een verzekering of
wanneer u juist niet verzekerd bent ga naar www.grummeluitvaartzorg.nl
of bel voor een vrĳblĳvende afspraak en een persoonlĳk advies.

Wĳ zĳn één van de GROOTSTE VANGUARD verkooppunten in Drenthe.
De collectie van dit merk is ieder seizoen weer geweldig. Wĳ hebben dit merk
ingekocht t/m maat 3XL meeste winkels stoppen bĳ XXL.

Samen met u zoeken we naar een uitvaartvorm die past bĳ uw dierbare.
Persoonlĳke aandacht en respectvolle zorg staan daarbĳ voorop.

Een vraag die veel mensen bezig houdt: Wat kost een uitvaart
Hier is helaas geen eenduidig antwoord op te geven, omdat dit altĳd
afhankelĳk is van de keuzes die gemaakt worden. k kĳk er graag anders
naar. Wat zĳn w wensen, of misschien belangrĳker wat is uw budget
En welke keuzes passen daar wel, of juist niet bĳ. Het hoeft niet zoals het
hoort . raag leg ik u de mogelĳkheden en keuzes voor zodat er een
bewuste keuze gemaakt kan worden. Een mooi en warm afscheid kan
geregeld worden met ieder budget.
Oosterveldsestraat 4
7826 HC Emmen

info grummeluitvaartzorg.nl

aart Zuidzĳde 54A
7833 A
ieuw-Amsterdam

www.dock54.nl
info@dock54.nl

0591 - 745 411
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RIDER 213
AUTOMOWER 105

AUTOMOWER 315X

Werkgebied tot 600 m2
Maximale helling 25%
Excl installatiepakket

Werkgebied tot 1600 m2
Maximale helling 40%
Excl installatiepakket
Incl Google Home (geldig tot 30 april )
Incl 94cm maaidek

120 MARK II
LT 1

38,2cc – 1,5 kW

94 cm maaidek
Zijlosser

OPTIMA 34 VE
230V
34cm
Opvangbak

46SPO HW
2,1 kW
Wielaandrijving
Snijbreedte 46cm

46SPB HW
2 kW B&S motor
Wielaandrijving
Snijbreedte 46cm

In verband met de huidige Corona omstandigheden is het begrijpelijk dat u niet bij ons in de
winkel wilt/kunt komen. Wij bezorgen kosteloos in de regio.
Ook het onderhoud en installeren van maairobots gaat nog steeds door, wij halen en brengen
zonder dat we met u in kontakt hoeven te komen.
Voor vragen kunt u kontakt opnemen met harrie@tjeerdsma.nl of bellen 0591 521917
Weerdingerkanaal Nz 3 7831 HA Nieuw Weerdinge 0591 521917
Voor meer acties en informatie, hou onze website in de gaten: www.tjeerdsma.nl
Prijzen geldig tot 30 april 2020 of zolang de voorraad strekt
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Deze actie loopt
t/m 31 maart 20
20

GWINRDBAEVTEILIIGSIN!G

TE MOOI OM
WAAR TE ZIJN!

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

TCB montage

In samenwerking
met de fabrikant

Dé specialist
in uw regio:

Haam 43
7884 NG Barger-Compascuum
tcbmontage@gmail.com
06 - 13 22 94 55
tcb-zonwering.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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Bestrating voor
elk budget!

UW DROOMTUIN BEGINT BĲ ZWAAGSTRA SIERBESTRATING IN HOOGEVEEN
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van bestratingen in Noord Nederland. De geheel vernieuwde showtuin biedt
mogelĳkheden voor elk wat wils. an bungalow tot tussenwoning, van boerderĳ tot kasteel of van landhuis tot etagewoning, bĳ
Zwaagstra Sierbestrating vindt u de bestrating of tuinelementen die bĳ uw woonomgeving past.
Het is in deze tĳd belangrĳk om voor elk budget en iedere smaak een passende oplossing te kunnen bieden en die uitdaging gaat
Zwaagstra Sierbestrating graag aan ieuwe trends, kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan.. De Wereld Aan Sierbestrating

U vindt MEER DAN 1000 SOORTEN bestrating in de MOOISTE SHOWTUIN van het NOORDEN

De mooiste schowtuin van het Noorden is voor u de tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van bestratingen en verhardingen wordt
geboden. Zwaagstra Sierbestrating nodigt u uit om snel een een wandeling te maken langs het grootse assortiment. De kofﬁe staat altĳd klaar

Ook voor de wereld aan tuinverlichting kunt u terecht bĳ Zwaagstra Sierbestrating. Uw tuin verdient het om s avonds ook gezien te worden
n de showroom van Zwaagstra vindt u een avondtuin vol tuinverlichting van het kwaliteitsmerk in-lite. 12 tuinverlichting met 5 jaar garantie

WEG OM DE OOST 1A
7914 TX HOOGEVEEN

10.

MA T/M R 7:30U - 17:30U
ZATERDA

8:00U - 16:00U

INFO@ZWAAGSTRA.NL
0528 232 561

Keramische Terrastegels
Leverbaar in 6 kleuren

PromoStone bestrating
Leverbaar in 4 kleuren
20 30 voor maar
30 60 voor maar
60 60 voor maar

13,99 p/m
18,50 p/m
19,99 p/m

60 60 voor maar

32,95 p/m

Smartton Geïmpregneerd
Leverbaar in 4 kleuren
30 60 voor maar
60 60 voor maar

24,50 p/m
25,95 p/m

U vindt meer dan 250 soorten keramische
terrastegels in onze showtuin!

Everstone, de Oprit-&Terrastopper!
Leverbaar in 2 kleuren
20 10 antraciet voor maar 14,99 p/m
20 30 voor maar 17,50 p/m

Betontegels met toplaag uit
voor beter kleurbehoud
Leverbaar in 8 kleuren
60 60 voor maar

n natuursteen

31,95 p/m

Keramiek op Beton (1+3 cm)
De eigenschappen van keramiek met het
verwerkingsgemak van een betontegel
Leverbaar in meer dan 250 soorten & afmetingen
Deze 3 kleuren in de maat
60 60 voor maar 55,95 p/m

!
p
i
t
s
d
u
o
h
Onder
Is het zwarte stapelmuurtje of terras in uw tuin verkleurd?
ĳ hebben de oplossing
et de gitzwarte betonimpregneer
Imperial Black maakt u ze heel eenvoudig nog zwarter dan dat ze
waren!
1 liter kost maar € 25.95 en is genoeg voor 15m²!

De showtuin van Zwaagstra is een bezoek meer dan waard!!
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U bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het vervaardigen van uw product
et
D 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 comple e)
nmechanische 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. ontinu teit in
kwaliteit behouden wĳ door continu te investeren in geavanceerde technologie n voor de
beheersing van onze bedrĳfs- en productieprocessen.
opkwalliteit maak e samen
Als high-tech metaalbewerkingsbedrĳf
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. an 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 isualisatie.
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 efﬁci nt wordt ingezet zĳn wĳ in staat om in een hoog
tempo tegen een z r gunstige prĳs te produceren.
Kanten/zetten van plaatwerk
Het kanten/zetten van plaatwerk is n 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

12.

Telefoon +31(0)591- 39 38 28
E-mail: info@petersmetaaltechniek.nl
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vaardigheden, wensen en ambities.

neer en hoe vaak de ondersteuning zal

Dit is Vechtdal!

gen een kleine vergoeding. Daarnaast
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Het Vogelhuuske
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ambulante
ondersteuningsvorm.
Voor
ij bieden doelgerichte korte en langdurige begeleidingstrajecten aan met rofessionele jeugdzorg begeleiding voor
kinderen met meervoudige gedragsproblematiek en jong volwassenen met een
verstandelijke, lichamelijke be erking en
of psychische problematiek in de leeftijd
van 10 tot 27 jaar.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan
groeien in zijn eigen ontwikkeling en hierbij wordt geaccepteerd in de samenleving.

Het traject houdt in dat wij er individu een
voor gestructureerd toekomst lan maken Hierdoor geven wij ook regelmatig preom de jeugdige gestructureerd vaardig- ventieve presentaties over pestgedrag
heden met betrekking tot zelfstandigheid op school van de deelnemer, maar ook
aan te leren. Dit alles op basis van Het Vo- aan basisscholen en wijkteams.
gelhuuske - Methodiek. Het Vogelhuuske
- methodiek is een methodiek die door ons Daarnaast geven wij regelmatig netwerkzelf is ontwikkeld om zoveel mogelijk te bijeenkomsten bij ons op locatie voor het
kunnen voldoen aan de huidige kwaliteit- werkveld en zijn wij aanjager bij het Neseisen vanuit het Drentse Kwaliteits Kader derlands eugdinstituut in trecht.
Om het volgende seizoen zonder problemen aan de slag te kunnen en extraen om zoveel mogelijk een duidelijk en beslijtage
voorkomen,
adviseren
u een onderhoudsbeurt
te latenen
uitvoeren.
Om het te
volgende
seizoen
zonderwe
problemen
aan de slag te kunnen
extrataalbaar traject te kunnen aanbieden, die
Zo
kunt te
u komend
seizoen
weer met
gevoel met uwtemachine
aan rekening
de slag. houdt met de wensen van onze
Zijtak wz 35
slijtage
voorkomen,
adviseren
we ueen
eengoed
onderhoudsbeurt
laten uitvoeren.
7833 BB Nieuw Amsterdam
Zo kunt u komend seizoen weer met een goed gevoel met uw machine aan cliënten.
de slag.
Het ogelhuuske is een kleinschalige ISO gecertificeerde jeugdzorginstelling,
06 21 14 40 10
Winkel/werkplaats:
180
Staphorst
Tel.voor
0522 - ij461405
bos en
tuin.nl 476
te ieuw
Amsterdam. De locatie Gemeenteweg
aan de ijtak, is een
activiteiten
centrum
0591-235
bieden werkplaats@hofstede
rofessionele jeugdhul aan
kinderenWinkel/werkplaats:
met een zorgvraag. Onze
doelgroep zijn 180
kinderen
met meervoudige
info@hetvogelhuuske.nl
nten in een
vrije en beschermende omGemeenteweg
Staphorst
Tel. 0522cli
- 461405
werkplaats@hofstede
bos en
tuin.nl
gedragsproblematiek en (jong)volwassenen met een zorgvraag gericht op zelfstan- geving, vandaar ook ons motto “Vrij en Bewww.hetvogelhuuske.nl
digheidsbevordering. In de leeftijd van
tot
jaar.
schermend”

Schildersbedrijf Jeroen Grit
tussentijds onderhoud. ok 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
ver aag o uw kozijnen en andere gevelelementen zorgt voor
een goede bescherming tegen
weersinvloeden. egelmatig onderhoud garandeert een lange
levensduur van uw buitengevel.
et kwalitatief goede roducten
in een assende kleur, verhoogt
bovendien de uitstraling van uw
and.

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, di loma s en de
juiste visie betreft schilderwerk

levert dit
childersbedrijf uit
ffelte uitstekende schildersdiensten.
kunt natuurlijk een
gewone schilder laten komen,
maar het buitenschilderwerk
van childersbedrijf eroen rit
gaat doorgaans jaar mee. De
levensduur van het schilderwerk
kan nog worden verlengd door

childersbedrijf
eroen
rit
geeft u graag informatie over
het meest geschikte roduct in
uw situatie. ok voor kleuradvies
kunt u ons benaderen. childersbedrijf eroen rit werkt met uitgebreide kleurencollecties van
gerenommeerde verffabrikanten.
oordat wij de kwast ter hand
nemen, ins ecteren wij het hout-

werk grondig o houtrot. oms
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
lasvliesbehang ook wel scan,
skin-, glasvezel- of glasweefselbehang genoemd biedt vele
mogelijkheden om een eigen stijl
te cre ren. ecombineerd met
geschilderde wanden zijn verrassende resultaten te bereiken.
childerbedrijf eroen rit is de
behanger in de regio en kan alle
t en glasvezelbehang moeiteloos voor u verwerken. heeft de
keuze uit vele soorten atronen
en structuren.
Houtrotherstel
De laatste jaren is er veel
veranderd o het gebied van
onderhoudsschilderwerk.
erden vroeger kozijnen geheel
vervangen, tegenwoordig worden
uitstekende resultaten bereikt
door deelvervangingen of hout-

rotre araties.
childersbedrijf
eroen rit heeft de certificaten
in huis om houtrot o de juiste
wijze te herstellen.
o zullen aangetaste houten
delen worden verwijderd en vervangen door zgn. deelvervanging of worden gere areerd met
een houtre aratiemiddel. Bij het
herstellen hiervan moet echter
met diverse factoren rekening
worden gehouden. oede vakkennis, de juiste gereedscha en
en rofessionele 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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Van Wieren

Je kunt op ons rekenen
en zeker nu!
Samen
mobiel energie
smart home
internet, tv, bellen
service, reparatie,
verzekering
geregeld
Wij zijn open én we helpen je graag!
In onze winkel is

hygiëne heel belangrijk (denk aan

desinfecteren van telefoons/handen).
Met onze

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM
en willen je vragen deze maatregelen

afsprakenplanner op de website

kun je heel makkelijk een tijd en dag plannen om even
bij ons langs te komen.

te volgen:
• Maximaal 4 klanten tegelijk in de
winkel
• Neem 1,5 meter afstand van elkaar
• Ben je verkouden en/of heb je koorts
dan verzoeken wij je om niet binnen

Liever niet naar de winkel?

te komen en ons te bellen of te mailen.

Neem telefonisch contact met ons op. Videobellen? Ook

We vragen je begrip in deze bijzondere

dat behoort tot de opties, wij helpen je graag op afstand

tijd. We zullen er het beste van moeten

om dit uit te leggen.

maken!

Team Telecombinatie Van Wieren

Hoofdstraat 57 Emmen
0591 531 248
www.telecombinatie.nl

Van Wieren
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Een herinnering is tenslotte een van de kostbaarste bezittingen van een mens.
Tromp & Roggen Natuursteen is opgericht 01-01-2000 en gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van Urn Monumenten en Graf Monumenten.
Dit wordt gerealiseerd in nauw overleg met de klant(en), zodat de

wensen van de klant(en) in het Monument verwerkt kunnen worden.
We leveren maatwerk. Tevens zĳn we dealer van Eeuwige Roos

urnen handmade with Love, deze urnen zĳn stuk voor stuk uniek,
met de hand vervaardigd en geschikt om buiten te plaatsen

Een uniek assortiment van as- en grafornamenten

bĳv. in Uw tuin.

Onze medewerkers hebben ruim 30 jaar ervaring in verkoop,
vervaardiging en plaatsing van

atuurstenen Monumenten.

Bĳ ons in het bedrĳf heerst een informele sfeer, dit om de klant(en)

Wilt u graag meer voorbeelden zien van grafmonumenten?

Dat kan ook bĳ ons op kantoor n in onze modeltuin in lazienaveen.

zich op het gemak te laten voelen.

De Koffie/thee staat altijd klaar, alle info is
uiteraard geheel vrijblijvend.

Industriestraat 13,

7891 GV Klazienaveen
0591 393 377
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BOUWKUNDIG
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MUNTINGA
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blijven zitten, ja, dat het zelfs precies dezelfde warrigheid had als
het eigen haar. Je kon absoluut niet zien wat eigen haar en wat
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Secret
Hair was.’
FANTASTISCH
Met Secret Hair kun je gewoon alles blijven doen en ook heel
belangrijk: je kunt het op alle mogelijke manieren laten stylen. ‘Het
is echt een fantastische innovatie en voor mij als ervaren vakvrouw
is het een voorrecht om ermee te mogen werken.’
Een terugtrekkende haargrens wordt aldus Layla ook steeds meer
een issue bij vrouwen. ‘Je ziet bij mannen dat het taboe voor een
haaraanvulling langzaam maar zeker wordt doorbroken. Ook als

