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Het jaar 2020 is alweer een paar weken oud en het voorjaar staat eraan
te komen.
Goede voornemens en nieuwe energie zetten u er misschien wel toe aan
om in en rondom het huis het e.e.a.
aan te pakken.
Een nieuwe inrichting, een nieuwe
keuken, de tuin onderhanden nemen,
misschien wel verhuizen?

In dit magazine treft u lokale en regionale bedrijven die hun diensten
aanbieden en waar u terecht kunt
voor informatie en advies en waar u
inspiratie op kunt doen.

Een keur aan bedrijven in uiteenlopende branches wordt vermeld
varierend van tuinontwerp, isolatie,
doe-het-zelf, installatie, vloerverwarming, financiele dienstverlening,
dakdekken, zonnepanelen, verlichting, keukens, onroerend goed, tegels, woninginrichting etc., etc..
Door bij deze lokale/regionale bedrijven te kopen zorgt u ervoor dat er
een gevarieerd aanbod van winkels
en bedrijven blijft in uw directe omgeving.
Het betekend ook dat u als klant een
direct aanspreekpunt hebt wanneer
u advies wilt krijgen of als er onver-

hoopt met het gekochte product iets
aan de hand blijkt te zijn.
Graag bevelen wij deze bedrijven bij
u aan.
Speciale aandacht is er voor de Tuinbeurs Doetinchem die wordt gehouden op 7, 8 en 9 februari aan de
Havenstraat 142 (Bedrijventerrein
Verheulsweide)
Wij vertrouwen u met deze informatie
van dienst te kunnen zijn.
Doe er u voordeel mee!
ABU Uitgeverij/Media Service bv

DE GROOTSTE TUINBEURS IN DE ACHTERHOEK!

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud
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Prachtig aangelegde tuinen,
vijvers, zwembaden & meer!

7 FEB

8 FEB

9 FEB

TOEGANG

VAN 14.00 - 22.00 UUR

VAN 10.00 - 18.00 UUR

VAN 10.00 - 18.00 UUR

€ 7,50

TOT 16 JAAR GRATIS

Havenstraat 142, 7005 AG Doetinchem | 0315 - 32 78 20 | info@achterhoekbeurzen.nl
Meer info? Ga naar www.achterhoekbeurzen.nl

‘D eze beurs is ideaal
SPECIALISTEN IN SLOOP- EN ASBESTSANERING

ONZE DIENSTEN BESTAAN UIT:
ASBESTSANERING
SLOOPWERK
GRONDWERK
STRAATWERK

Uw zonnestroom systeem moet voldoen aan een
goede kwaliteit, scherpe prijs en goede garanties!
Door de jarenlange ervaring in de zonne-energie
en het directe contact met de leveranciers kunnen
wij U dit leveren!
Onze diensten bestaan uit:
een vrijblijvend advies op locatie
de verkoop van PV installaties
het installeren van PV installaties
Ribbers Solar Works
info@ribbers-solarworks.nl
Tel. 06 15 19 57 10
Wehl gemeente Doetinchem

Meniststraat 27 | 7091 ZZ DINXPERLO
(0315) 76 90 33 | 06 1880 5835
info@vandijkachterhoek.nl

DER WEG ZU IHREM TRAUMBAD
www.badwerk.de

DER WEG ZU IHREM TRAUMBAD
Traumhafte Badausstellung

www.badwerk.de

Kompetente Beratung

Individuelle
Traumhafte 3D-Badplanungen
Badausstellung
Komplette
Badkonzepte
Kompetente
Beratung

Individuelle
3D-Badplanungen
Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str.4
| 46446
Emmerich
Telefon 02822 - 97697 - 0 | info@badwerk.de
Komplette Badkonzepte

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG | Albert-Einstein-Str.4 | 46446 Emmerich

om ideeën op te doen’

De leukste en mooiste tuinbeurs
van de Achterhoek staat weer voor
de deur. Op 7, 8 en 9 februari 2020
vindt de Tuinbeurs Doetinchem
plaats, door Maurits Heebink
Tuinbeheer georganiseerd aan de
Havenstraat 142. De ideale plek
voor ondernemers om te netwerken
en voor het publiek om inspiratie te
vinden voor het komende voorjaar.
De hal op de parkeerplaats langs de
Terborgseweg biedt ruimte aan zo’n
honderd standhouders en duizenden bezoekers. Dat houdt in dat er
in de aanloop naar de tuinbeurs op
vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag
9 februari een hoop moet gebeuren.
Maar mede dankzij de inmiddels
jarenlange ervaring die organisator
Maurits Heebink heeft opgedaan,
gaat dat allemaal vlekkeloos.
“De voorbereidingen lopen voortreffelijk”, vertelt de eigenaar van
Maurits Heebink Tuinbeheer
(www.tuinbeheer.nl) in Silvolde. “We
kunnen merken dat er behoefte aan
is. Bij bedrijven én bezoekers is er
veel enthousiasme.”
Logisch, aangezien veel mensen met
het voorjaar in het vooruitzicht plannen maken om de tuin onder handen

te nemen. “Het is bovendien duidelijk dat de economie nog altijd
goed draait en dat er veel
huizen verkocht worden”,
vervolgt Heebink. En
dat betekent dat er
ook op tuingebied
veel te doen is; in
geval van nieuwbouw moet er
dikwijls een volledige nieuwe tuin
worden aangelegd,
terwijl bij verkochte huizen niet zelden
een verwaarloosde tuin
wordt aangetroffen. “Dan
is deze beurs ideaal om ideeën op te doen”, stelt Heebink.
Want de ongeveer honderd stands
worden bemand door onder meer
verschillende hoveniers met hun
artikelen, daarnaast zijn er volop aanverwante zaken te vinden als terras
overkapping en aankleding, bijvoorbeeld tuinmeubilair en meubels voor
het terras. Vanzelfsprekend ontbreekt
een ruim terras op de Tuinbeurs

Doetinchem zelf evenmin, waar bezoekers op het horecaplein op hun
gemak wat kunnen drinken. Ook zijn
er stands met bloembollen, gereedschappen en zwembaden. Wie op
zoek is naar inspiratie, kan zijn ogen
uitkijken: er zijn stands bij van wel

100 vierkante meter groot.

Nierkes Hovenier
Al jarenlang het vertrouwde adres voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen bij particulieren en bedrijven in de
ruime omtrek van Wehl. Wij veranderen elke tuinwens graag
in betaalbare realiteit!

Witte Paters 37
7041 SR ’s-HEERENBERG
Telefoon: 06 - 51 322 584
B.g.g.: 0314 - 66 33 06
www.angelosiebes.nl

Van ontwerp tot aanleg
Bij ons bent u in goede handen als het om het ontwerpen van
tuinen gaat. Allereerst komen wij graag bij u thuis om uw wensen door te nemen, waarna wij met een doordacht ontwerp
komen. Als het ontwerp met uw wensen match gaan wij over
op het maken van een offerte, waarna het aanleggen van uw
droomtuin kan beginnen.
Onderhoud van tuinen
U besteedt het onderhoud van uw tuin liever uit, wij nemen
graag deze werkzaamheden uit uw handen. Tuinonderhoud
van oproep tot contractbasis, geen probleem voor ons.
Neem gerust contact op met Nierkes Hovenier.
www.nierkeshovenier.nl

www.uwparketteur.nl

Hoofdstraat 20A - 7035 AL Kilder
Tel. 06-50633212 - info@nierkeshovenier.nl
www.nierkeshovenier.nl

NIJVERHEIDSWEG 12B 7031 BV WEHL
Telefoon 0314 - 683907

Voor de ondernemers is de beurs
de uitgelezen mogelijkheid om hun
potentiële klanten te laten zien wat
ze in huis hebben, door hun bedrijf
op de kaart zetten met behulp van
een mooie presentatie, het geven
van een bepaalde workshop of door
gewoon hun producten op mooie
wijze te laten zien. En dat niet alleen:
ze kunnen tijdens de drie beursdagen ook met elkaar in contact
komen. Speciaal daarvoor gaat de
beurs op de openingsdag van start
met een brunch voor de deelnemende standhouders en worden er
’s avonds eveneens netwerkborrels
gehouden. “Er komen altijd prachtige
dingen voort uit die borrels.”
De entree voor de Tuinbeurs Doetinchem bedraagt slechts 7,50 euro, tot
16 jaar is de entree gratis.
De tuinbeurs aan de Havenstraat 142
is op vrijdag 7 februari geopend van
14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
8 en zondag 9 februari van 10.00 tot
18.00 uur. Meer info is te vinden op
www.achterhoekbeurzen.nl.
Van tuin tot tuinbeurs
Het begon ooit met een kleinschalig
evenement bij Tuincentrum Steentjes
in Silvolde, waar toen een nieuw
tuincentrum geopend was. Het leek
Maurits Heebink van het eveneens
Silvoldse bedrijf Maurits Heebink
Tuinbeheer een goed idee om daar
een tuinbeurs te organiseren; het
publiek zou er immers vast warm
voor lopen om alvast in de sfeer van
het voorjaar te komen, terwijl het
voor Heebink en zijn collegaondernemers uit de regio een mooie
manier was om de doorgaans luwe
winterperiode door te komen. De
tuinbeurs bleek een schot in de roos.
Nog verder terug – zo’n 25 jaar
geleden – was Maurits Heebink voor

zichzelf begonnen; met een beetje
gereedschap, een auto en een aanhanger besloot hij om er als tuinman
voor te gaan. Met succes, want het
bedrijf groeide in de loop der jaren
uit tot een begrip in de regio.
Al sinds die begintijd is
Maurits Heebink Tuinbeheer van
alle markten thuis op het gebied
van tuinen en alles wat daarbij komt
kijken: van aanleg, bestratingen en
renovatiewerkzaamheden tot noem
het maar op; het was nooit te veel.
“Kan niet kenden we niet”, verklaart
Heebink.

Het team van Heebink bestaat uit
vier medewerkers, die zeer allround
zijn. ‘Halve bouwvakkers’ noemt hij
ze: “Er wordt veel van ze verwacht,
van riool- tot straatwerk.” Of het nu
om een particuliere tuin gaat of de
tuin van een bedrijf of instelling, met
zijn gemotiveerde team van goed
opgeleide groenspecialisten en met
een eigentijds machinepark verzorgt Heebink iedere tuin met grote
aandacht. Daarbij wordt gebruikgemaakt van eerlijke, duurzame materialen en wordt samengewerkt met
geselecteerde leveranciers.

Dat is tegenwoordig nog steeds zo.
Zijn hoveniersbedrijf biedt een volledig pakket aan: ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen en bestrating,
maar ook voor kunstgras, afscheidingen en aankleding zijn klanten

Die samenwerking met collega’s in
de regio was jaren geleden mede
aanleiding voor de organisatie van
de eerste tuinbeurs. “Met een paar
andere ondernemers ben ik begonnen bij Tuincentrum Steentjes”,

aan de Rabelingstraat 9a in Silvolde
aan het juiste adres. De ideeën van
Heebink vormen – uiteraard gecombineerd met de ideeën van de klant
– de basis voor goed tuinbeheer.
‘Geen tuindroom is onuitvoerbaar’ is
niet voor niets het motto van
Maurits Heebink Tuinbeheer, al jaren
dé tuinspecialist van de Achterhoek.

vertelt Heebink. Het idee achter de
beurs was om zijn mensen ook in de
winter, als hoveniers het traditiegetrouw rustiger hebben en de klussen
niet voor het oprapen liggen, werk
te kunnen bieden. ‘Wat kan ik doen
om mijn bedrijf gezond te houden?’, vroeg de Silvoldenaar zichzelf
hardop af, en hij was niet de enige
ondernemer die op zoek was naar 

• Aanleg en onderhoud
sportvelden
• Aanleg
en onderhoud
• sportvelden
Groenvoorzieningen
•• Groenvoorzieningen
Cultuurtechnische
• Cultuurtechnische werken
werken
• Onderhoud van wegen en
• bermen
Onderhoud van wegen
en bermen
• Bomen
rooien
•• Terrein
Bomenonderhoud
rooien
KUMMELING GROEN EN INFRA B.V.
Groen en Infra
Pakopseweg 3 | 6942 NP Didam
0316 - 53 12 62 | info@kummeling.nl
Pakopseweg
3, 6942 NP Didam
WWW.KUMMELING.NL

een manier om de winterdagen beter te kunnen benutten voor zichzelf
en het personeel. “Negen bedrijven
hadden we dat eerste jaar, dat was al
heel wat.”

Spuitwerk op maat

Het evenement pakte succesvol uit
en bleek voor herhaling vatbaar;
iedere editie van de tuinbeurs werd
weer een beetje groter dan het jaar
ervoor. Heebink: “Binnen vijf jaar
zaten we op zo’n 50 deelnemers.”
In 2012 verhuisde de beurs naar de
SSP-Hal in Ulft, de afgelopen twee
edities vonden plaats op de huidige locatie in Doetinchem, aan de
Havenstraat 142 op de parkeerplaats
langs de Terborgseweg. Ondertussen
duurt de tuinbeurs daar drie dagen,
waarop een kleine 10.000 bezoekers
afkomen op de ruim honderd stands.

door deskundig vakmanschap

Zomerweg 37C
6996 DP Drempt
06 - 405 293 63
info@spuiterijdereus.nl
www.spuiterijdereus.nl

Volg ons op Facebook

Wij staan garant voor professioneel advies en zorgen
voor een hoge kwaliteit spuitwerk. Wij spuiten meubels,
keukens, deuren, kozijnen, radiatoren, kunststof, ijzerwerk en uiteraard zijn er vele andere mogelijkheden.
Spuiten op locatie is ook mogelijk. Bijvoorbeeld het
spuiten van wanden en plafonds.
Denkt u wel eens aan keukenrestyling?
Heeft uw keuken niet meer de gewenste kleur of laat de
folie van de keukenfronten los?
Wij maken uw keuken weer als nieuw!

Voor meer informatie:

info@spuiterijdereus.nl ▪ www.spuiterijdereus.nl

0316-531262

De organisatie neemt Heebink nog
altijd zelf voor zijn rekening. Hoewel er natuurlijk de nodige hulp
is van medewerkers, is en blijft de
initiatiefnemer de eindverantwoordelijke: voor het huren van de hal,
het regelen van de vereiste vergunningen en een ontruimings-, veiligheids- en verkeersplan, het werven
van nieuwe standhouders en voor
het opruimen na afloop. “Er moet
heel wat gebeuren voor je alles rond
hebt”, zegt Heebink lachend

Wij werken voor zowel de
zakelijke als particuliere markt.

.

erieur voorzien van creatieve oplossingen! Maak vrijblijvend een afspraak en
uw wensen voor een interieur dat u inspireert, dat is mijn passie.
Alles voor een compleet interieur voorzien van
creatieve oplossingen! Maak vrijblijvend een
afspraak en daag mij uit met uw wensen voor
een interieur dat u inspireert, dat is mijn passie.

Doetinchemseweg
1A • 7051 AA
VARSSEVELD
• +31 (0)315
769024 • www.markros.eu
g 1A • 7051
AA VARSSEVELD
• +31
(0)315 769024
• w w w.markros.eu

Fotografie: Marcel Bresser Fotografie

HOOGVELD RECYCLING
*
*
*
*

Bouw en sloopafval inname en recycling
Containerverhuur
Diverse soorten zand
Weegbrug

Greffelkampseweg 23
6941 RM Didam
Tel 0316-226197

• Container verhuur & transport
• Asbest verwijderen
• Sloopwerkzaamheden
06 - 20 82 72 54 • 0314 - 68 15 96

www.arwe-asbest.nl

Stukadoorsbedrijf
v.o.f. van Halteren

Eine Immobilie in Deutschland kaufen, ist jederzeit möglich und
bietet viele Vorteile. Doch die rechtlichen Vorschriften und Gesetze
sind gegenüber den Niederlanden unterschiedlich.

Sinds 1946

Durch unsere jahrelange Erfahrung und vielfältigen Kontakte
helfen wir unseren Kunden bei der Auswahl einer Immobilie und
allen damit zusammenhängenden Fragen. Wir beraten bei der
Suche nach einem fachkundigen Notar und bei der gesamten weiteren Abwicklung z.B. beim Grundbuchamt und anderen Behörden.

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN

ONZE DIENSTEN
• Sausklare wanden & plafonds • Gipsspuiten (binnen
stucwerk)
• Buiten stucwerk
• Spachtelputz
• Lijstwerk of platte plint
• Spackspuiten
• Plafonds

Auch nach einem Kauf oder Verkauf bzw. Vermietung stehen wir
unseren Kunden gerne mit Rat und Tat und unserer Jahrzehnte
langen Erfahrung zur Seite.

Auch bei der wichtigen Frage einer kundengerechten Finanzierung
helfen wir gerne und vermitteln Kontakte zu seriösen Banken,
Sparkassen und Finanzdienstleistern und sorgen für die Zurverfügungstellung der notwendigen Finanzierungsunterlagen.
Unsere umfassenden Markt- und Rechtskenntnisse, unser großer
Bekanntheitsgrad am unteren Niederrhein und unsere umfangreichen Ortskenntnisse sowie die Möglichkeit, mit uns auf Niederländisch zu kommunizieren, sind für Sie weitere Vorteile bei einer
Zusammenarbeit mit unserem Büro.
Wir freuen uns auf eine unverbindliche Kontaktaufnahme.

Wir beraten über Handwerker, über gesetzliche Sonderregelungen
in Deutschland und alle weiteren Fragen rund um eine Immobilie.

Adres:
Tel:
Mob:
Email:

Isidorusstraat 23,
7031 BG Wehl
0314 68 27 62
06 2293 3910
info@stukadoorvanhalteren.nl

Eddie Reulink
06-53 84 30 50
eddiereulink@winwinadvies.nl
D 46446 - Emmerich am Rhein - Steinstrasse 54
Tel. (0049) 2822-92917 - Fax (0049) 2822-92919
mosterts.emmerich@t-online.de

W W W . S T U K A D OO R VA NHA LT E R E N.NL

Hoveniersbedrijf Stadler:

“De tuin moet je afstemmen op zijn gebruikers”.

- Isolatiespecialist
voor uw volledige woning
- Regionaal, Achterhoek
- Gecertificeerd
- Vakkundig
- Persoonlijk

Krijgsman Tegelwerken is gespecialiseerd in het
aanbrengen van tegelwerken. Met oog voor detail en
een hoge precisie betegelt Krijgsman Tegelwerken
nagenoeg elke ruimte of object met de door u
uitgekozen tegels.
• Betegelen van badkamers, keukens,
bedrijf- en woonruimten
• Betegelen vloeren en wanden
• Maatwerk
• Terrasvloeren
• Zwembaden
• Reparaties badkamers (kit- en voegwerk)
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Kwavoorop!

Als het straks weer voorjaar is, dan de lonkt de tuin.
Hoveniersbedrijf Stadler is er klaar voor.
“Tuinen ontwerpen en aanleggen is goed luisteren naar de wensen
van de gebruikers”; dat is al 25 jaar de visie van Stadler.
Ons doel? “Mensen moeten aan het eind van ons werk happy zijn.
Het gaat niet om wat ik mooi vind, maar dat mensen achter hun
keuze staan. Wij helpen daarbij”.
Een tuin is een combinatie van gras, bestrating, beplanting en blikvangers als accent; een vijver, tuinhuis of beeld, dat soort dingen.
Hoe gaat Stadler te werk? “Een tuin moet afgestemd zijn op de
eigenaar en de gebruikers”, dus bekijkt Stadler de situatie, praat
erover, laat voorbeelden zien en bespreekt de wensen.
Op grond daarvan maakt Stadler een ontwerp en een kostenraming.
“Genieten is een belangrijk uitgangspunt, je hebt een tuin voor je
plezier”.

Tel. +(0)6 53 86 69 43
info@krijgsmantegelwerken.nl

WWW.KRIJGSMANTEGELWERKEN.NL

Tel. 0316-221747
www.stadler.nl

In de tuin werken of juist niet, Stadler maakt de wensen waar.
Hoveniersbedrijf Stadler is een Appeltern Tuinexpert, een keurmerk
voor tuinontwerp en hoveniersbedrijven.
We werken vaak met duurzame mooie materialen voor een
evenwichtige balans tussen groen en verhardingen. Als het kan
worden bestaande materialen hergebruikt, op deze wijze draagt
Hoveniersbedrijf Stadler bij aan een duurzame bedrijfsvoering
De vakkundige uitvoering, door de ervaren hoveniers van het
bedrijf maakt het plaatje compleet. “Daarna kan voor de klant het
genieten beginnen”.
Naast ontwerp en aanleg kan hoveniersbedrijf Stadler al uw
tuinonderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Van voorjaarsbeurt en gazononderhoud tot najaarsbeurt met
snoeiwerkzaamheden.
Hoveniersbedrijf Stadler is aangesloten bij de brancheorganisatie
VHG, en al 25 jaar erkend leerbedrijf.
Wilt u weten wat Hoveniersbedrijf Stadler voor uw tuin kan doen,
neem vrijblijvend contact op met Michel Stadler 0316 221747

Albalux, “geeft uw zonwering een tweede kans”
Het van origine Eldense bedrijf Albalux is sinds september 2016
gevestigd aan de Celsiusstraat 5 in Zevenaar. Bijna 46 jaar is
Albalux het bedrijf voor alle verbeteringen en aanpassingen aan
uw woning. Of het nu gaat om kunststof kozijnen, aluminium
kozijnen, binnenzonwering, buitenzonwering, insectenwering of
overkappingen. Albalux is uw partner voor grote verbouwingen
tot kleine reparaties, daarvoor bent u bij ons aan het goede adres.
Naast het leveren van nieuwe producten is Albalux gespecialiseerd
in het onderhoud van bestaande zonwerings producten. Door
onze grote voorraad aan onderdelen kunnen wij u helpen om defecte onderdelen vlot en vakkundig te repareren of vervangen. Of
het nu gaat om het doek van uw knikarm scherm, het vervangen
van een buismotor voor uw rolluik of het onderhoud van alle zonwering voor een compleet bejaardentehuis. Ook ruilen wij regel-

matig zonneschermen in, na controle en
voorzien van een nieuw doek en/of motor
zijn deze schermen weer als nieuw! Alles
wordt in onze eigen fabriek geproduceerd.
Als Somfy dealer kunnen wij u de laatste technische snufjes laten
zien in onze showroom. Zoals het bedienen van uw zonwering via
een app op uw telefoon. Ook beschikken wij over een complete
collectie doeken, van uni kleuren tot diverse streep designs. Alles
wordt in eigen huis gemaakt, wij nodigen u graag uit om eens in
onze fabriek te komen kijken.
Voor een vrijblijvende afspraak nodigen wij u graag uit in onze
showroom in Zevenaar aan de Celsiusstraat 5 of komt u eens kijken
in onze fabriek. U kunt ons natuurlijk ook bellen (0316-540000) of
e-mailen (info@albalux.nl) voor een afspraak.

Celsiusstraat 5 Zevenaar - Tel. 0316-540000 - info@albalux.nl
www.albalux.nl

Isolatie Centraal - Uw Woning Verdient het Beste!
Woningisolatie kent een aantal grote voordelen. Zo bespaart u jaarlijks tot honderden euro’s op de energierekening en verhoogt u de
waarde van uw woning met een verbeterd energielabel. Dit maakt woningisolatie tot één van de populairste investeringen.
•
•
•
•

Wij isoleren:

Spouwmuurisolatie bespaart u tot €300 per jaar
Vloerisolatie bespaart u tot €225 per jaar
Bodem- Kruipruimteisolatie bespaart u tot €175 per jaar
Gemiddelde terugverdientijd slechts 3 tot 6 jaar!

Voordelen van onze Isolatiematerialen

spouwmuur, vloer en bodem
085 - 8769150

www.isolatiecentraal.nl

•
•
•
•
•

Optimale isolatie
Volledig brandwerend
Scherp geprijsd
Keuze uit meerdere isolatiematerialen
Een verlaagd BTW percentage op de arbeidskosten ( 9% )

ONZE ISOLATIEKEURMERKEN
Graag willen wij u de hoogste isolatiewaarde kunnen aanbieden. Isolatie Centraal beschikt dan ook over meerdere isolatie keurmerken.
Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werkmethoden op het gebied van isolatie zodat wij u goed van
dienst kunnen zijn.
Naast het financiële gewin, biedt woningisolatie nog een aantal grote voordelen. Zo levert u met woningisolatie een positieve bijdrage
aan het milieu en stijgt uw wooncomfort aanzienlijk!
Isolatie Centraal beschikt over jarenlange ervaring in de woningisolatie en komt graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te
bespreken en u te voorzien van een betrouwbaar vakkundig advies.

Weteringstraat 9 - 7041 GW ‘s-Heerenberg
Tel. 085-8769150
www.isolatiecentraal.nl
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Kent u de charme en de duurzame mogelijkheden van een
natuurlijk rieten dak? Onze specialisten werken al sinds
1899 met dit veelzijdige natuurlijke materiaal. En vanuit
die ervaring vertellen wij u graag wat de voordelen van een
klassiek rieten dak of modern kunstriet voor uw eigen woning zijn. Op onze locatie ziet, voelt en ervaart u zelf wat
Pape Rietdekkers B.V • Keppelseweg 283 • 7008 BC Doetinchem • Tel: (0314) 33 40 27 • info@pape-riet.com • www.pape-riet.com
de kwaliteit van ons vakmanschap inhoudt. U bent bij Pape
Rietdekkers meer dan welkom voor een vrijblijvend en professioneel advies op maat - al meer dan honderd jaar lang!

Loodgietersbedrijf Kupers

INNOVATIEF IN EEN NATUURLIJKE TRADITIE

Loodgietersbedrijf Kupers uit ‘s-Heerenberg, gemeente Montferland kent een lange geschiedenis. Meer dan 120 jaar geleden, is
het loodgietersbedrijf opgericht. Installatiebedrijf Kupers is met
zijn tijd meegegaan en naast loodgieterswerk als dakbedekking,
riool, gas- en waterleiding, verzorgen wij als installateur cvinstallaties en elektra, en installeren we zonnepanelen en warmtepompen. Wij volgen de laatste trends op het gebied van duurzaamheid, altijd rekening houdend met de leefbaarheid van uw
woning. Daarnaast kunnen wij u ontzorgen met onze bouwbegeleiding. Met onze partners regelen wij uw verbouwing van
a tot z. Als loodgieter werken we voor particulieren, gemeentes,
woningcorporaties en aannemers in regio ‘s-Heerenberg.

Kent u de charme en de duurzame mogelijkheden van een natuurlijk rieten dak? Onze specialisten werken al sinds lange tijd
met dit veelzijdige natuurlijke materiaal. En vanuit die ervaring
vertellen wij u graag wat de voordelen van een klassiek rieten
dak of modern kunstriet voor uw eigen woning zijn.
Op onze locatie ziet, voelt en ervaart u zelf wat de kwaliteit van
ons vakmanschap inhoudt.
U bent bij Pape Rietdekkers meer dan welkom voor een vrijblijvend en professioneel advies op maat.
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www.loodgieterkupers.nl
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‘Hubo Helpt’
Toegevoegde waarde van Hubo Didam ‘Hubo helpt’ heeft in
zich dat Hubo er is om iedereen te helpen.

Bent u op zoek naar een bedrijf voor een aanbouw, nieuwe
kozijnen of het plaatsen van een dakkapel? Dan bent u bij
Wieggers Bouw aan het juiste adres.
Middels een persoonlijke benadering en nauw overleg houden
wij de lijnen kort. Ook voor een verbouwing, renovatie en
regulier onderhoud kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen
via info@wieggersbouw.nl of contacteer ons via 06 - 304 863 38.

Tel. 06-30486338
info@wieggersbouw.nl

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/Wieggersbouw

Als je nou man bent of vrouw, zelfstandige, een beginner of
ervaren klusser, Hubo helpt je waar dat nodig is. Elke aankoop
begint met een goed advies, de mensen van Hubo hebben verstand van zaken en kunnen dat goede advies geven.
Zo helpt Hubo jou met je klusproject, van begin tot eind. Alles
om zorgeloos wonen mogelijk te maken. Denk aan het maken
van de juiste keuzes, het inmeten, de aanlevering en de montage
thuis. Hubo luistert, neemt de tijd en zoekt alles voor je uit.
Er is een maatwerkplein waar je uitgebreid geïnformeerd kunt
worden over deuren en deurbeslag, maatwerkkasten, zonwering en raambekleding.
Daarnaast zijn wij een échte horrenspecialist. Voor alle soorten
ramen en deuren hebben wij een oplossing om insecten te weren.

Hubo Didam

Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
hubo.nl

06 - 304 863 38
info@wieggersbouw.nl
www.wieggersbouw.nl

Lichtenhorststraat 11a - 6942 GS Didam
Tel. 0316-221385 - Fax 0316-294616 - didam@hubo.nl
www.hubo.nl/didam

Nederland bespaart

Elektriciteit wordt de
belangrijkste bron van
energie. Dit kan ook het
meest duurzaam worden
opgewekt.

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare
energie die voor iedereen betaalbaar is. De Rijksoverheid wil dat
in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame
bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de
energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot
belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de
afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol.
In de gemeente Montferland levert Evo-energie hierin een positieve bijdrage, voor bedrijven en voor particulieren. Al ruim 15 jaar is
Evo-energie de erkende installateur bij de verkoop en installatie
van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en laadstations voor elektrische auto’s. Bovendien helpt het bedrijf zijn klanten met de subsidie-aanvraag of de btw-teruggave.

SDE+ (Stimulering Duurzame Energie).
Naast de zogeheten kleinverbruiksaansluiting zijn er aansluitingen
voor grootverbruikers. Voor deze groep bedrijven is er een SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energie). Deze SDE geeft grootverbruikers de mogelijkheid om naast het duurzaam opwekken van
de eigen energie ook nog eens betaald te krijgen over wat men
opwekt. Dit is over een periode van 15 jaar een gegarandeerde vergoeding door de overheid.
Een hele zorg minder en liever met je eigen onderneming bezig
zijn?

Al sinds 2008 leveren wij compleet gemonteerde zonnepanelensystemen
op maat en afgestemd op de wensen van onze klanten. Bij ons kunt u
terecht voor advies over energiebesparing en wat u kunt doen om totaal
elektrisch -zonder gas- te wonen. Nieuwe ontwikkelingen zijn gewoon
in onze showroom te bekijken. Onder het genot van een kop
koffie vertellen wij u graag wat voor uw specifieke
situatie de beste oplossing is.

Zonnepanelen op uw woning of in uw tuin met Evo-energie!
Steeds meer daken krijgen zonnepanelen en dat is goed voor het
milieu, maar ook goed voor uw portemonnee. Wist u dat het laten
plaatsen van zonnepanelen tot wel 18% rendement kan geven op
uw geïnvesteerde geld? En wist u dat u de btw voor het grootste
deel terug krijgt van de belastingdienst? Een stimulans om over te
gaan tot de aanschaf van zonnepanelen is nog nooit zo gunstig
geweest als op dit moment. Zo levert Evo-energie momenteel al
zonnepanelen van SunPower met een vermogen tot wel 400 watt
en biedt gratis hulp bij de btw-teruggave. Samen met de eigen
montageteams zorgt Evo-energie er voor dat u naar volle tevredenheid wordt voorzien van duurzame energie.
Bedrijfsleven en de nieuwe energiewet.
Iedere onderneming met een stroomverbruik boven de 50.000
kWh per jaar wordt verplicht om energiebesparingen toe te passen. Om deze energietransitie verder te stimuleren heeft de Rijksoverheid regelingen voor het bedrijfsleven in het leven geroepen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO stimuleert ondernemend Nederland met belastingvoordelen en vergoedingen
voor het zelf opwekken van zonnestroom.

Veel ondernemers zijn al wel op de hoogte van de regelingen,
maar hebben geen tijd of zin in het doorlopen van het hele traject.
Evo-energie helpt deze ondernemingen vanaf de aanvraag tot en
met de uitvoering.
Elektrisch rijden steeds meer in trek
Ruim vijf jaar geleden is bij Evo-energie een laadstation geplaatst
voor elektrische auto’s. Iedereen met een elektrische auto kan vanaf dat moment zijn auto bij ons komen opladen. Dit laadstation
voorziet tot een 11 kW laadvermogen, dat voor de meeste voertuigen een prima laadsnelheid biedt. U rekent eenvoudig af met uw
laadpas van uw eigen voertuig, dus kunt u 24/7 laden bij ons. Deze
laadstations leveren wij en installeren wij natuurlijk ook.

Subsidie via Energie Investerings Aftrek (EIA) en Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA).

Evo-energie BV
Zaagmolenpad 2 7008 AJ
Doetinchem 0314 - 36 07 57

De zakelijke markt kan bij ons terecht voor de oplossing op het
dak met zonnepanelen. Via de EIA en de KIA, die in het leven zijn
geroepen door de RVO, kunnen ondernemers belastingvoordeel
krijgen en daarmee tot wel 14% besparen op hun investering. Veel
mkb’ers die geen grootverbruikaansluiting hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Meer weten? Neem dan contact op met ons.

Evo-energie BV
Zaagmolenpad 2 - 7008 AJ Doetinchem - Tel. 0314 - 36 07 57 - info@evo-energie.nl
www.evo-energie.nl

VLOERVERWARMING VOOR ELKE VLOER
Naast het frezen van vloerverwarming in bestaande dekvloeren of het aanbrengen van vloerverwarming over
ruwe betonvloeren, biedt HEATNET diverse vormen van droogbouw vloerverwarming.
Droogbouw vloerverwarming kan worden toegepast bij renovatie over houten vloeren of wanneer hoge eisen
worden gesteld aan de geluiddemping, zoals bij appartementen.
* Snelle warmteverdeling
* Ook voor doe het zelf
* Geschikt voor koeling
* Comfort verhogend
* Laag in gewicht
* Energiezuinig

Heatnet BV is specialist
in zoneregeling: verwarm
alleen de kamers die u wilt
verwarmen op het tijdstip
wat u wilt en bespaar daarmee
aanzienlijk op uw energiekosten.
We bieden de nieuwste technieken
met vele mogelijkheden, zoals
het bedienen op afstand met
een APP op uw smartphone.
Toe te passen op nieuwe
of bestaande installaties.

Kom gerust eens langs
bij ons bedrijf in Doetinchem.
Wij tonen u graag alle mogelijkheden.

Zie ook:
www.zoneregeling.nl
www.droogbouw-vloerverwarming.nl

Heatnet: vloerverwarming voor elke vloer
Al ruim 15 jaar is Heatnet BV in Doetinchem een begrip in de
Achterhoek als het om vloerverwarming gaat. Naast de traditionele vormen van vloerverwarming, zoals het frezen in de dekvloer
of het aanbrengen van vloerverwarming op een ruwe betonvloer,
heeft Heatnet zich de laatste jaren gespecialiseerd in droogbouw
vloerverwarming.
Deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van vloerverwarming
kan gelegd worden over houten vloeren, waarna men praktisch
alle vormen van vloerafwerking, zoals houten vloeren, laminaat,
tegels, PVC etc. kan toepassen.
Voordeel van dit lichtgewicht systeem, wat al leverbaar is met een
opbouwhoogte vanaf 1,5 cm is, dat bij het monteren geen dekvloer
meer nodig is. Daarom is het bij uitstek geschikt voor houten
vloeren waarbij de draagkracht vaak een probleem vormt.

Droogbouw vloerverwarming is, in combinatie met een warmtepomp, ook geschikt om te koelen en is momenteel ook leverbaar
in een elektrische uitvoering.
Zie voor meer informatie: www.droogbouw-vloerverwarming.nl

Tevens kan deze droogbouw vloerverwarming gebruikt worden in
appartementen, waarbij geluiddemping een grote rol speelt. Het
is geschikt voor aansluiting op een cv-ketel, warmtepomp, pellet
kachel of stadsverwarming.

Vloerverwarming zonder een goede regeling is eigenlijk geen
goede vloerverwarming. Daarom heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in zoneregeling. Daarmee is het mogelijk om in elke ruimte
de temperatuur, onafhankelijk van elkaar, te regelen.

Een nadeel van traditionele vloerverwarming: de traagheid van
reageren, is bij deze vorm van vloerverwarming totaal verdwenen.
Een droogbouw systeem reageert snel op de warmtevraag,
hetgeen uiteindelijk resulteert in een aanzienlijke energiebesparing.

Verwarm dus alleen de ruimten waar u verblijft op de tijdstippen
die u wenst.

Transportweg 7-08
Tel: 0314 378 299
7007 CL Doetinchem E-Mail: info@heatnet.nl

De combinatie van droogbouw vloerverwarming, wat ook als doe
het zelf pakketten leverbaar is, met een goede zoneregeling,
verhoogt het comfort van uw woning.

Heatnet BV
Transportweg 7-08 - 7007 CL Doetinchem - Tel: 0314 - 378 299
Meer informatie: www.droogbouw-vloerverwarming.nl en www.4zone.nl

Pfixx Solar nieuwe sponsor ARGO Topteam
‘S-HEERENBERG - Pfixx Solar Systems B.V. is de komende drie jaar één van
de hoofdsponsors van het ARGO Topteam. Het ‘s-Heerenbergse bedrijf is
al meer dan 15 jaar specialist op het gebied van zonne-energiesystemen
voor de particuliere en zakelijke markt. Atletiek is net als zonne-energie
gezonde energie, daarom ondersteunt Pfixx Solar deze ambitieuze groep
atleten. Het ARGO Topteam helpt talentvolle atleten vanaf 12 jaar uit de
regio Achterhoek zich te ontwikkelen van (jeugdig) talent tot regionaal/
nationaal niveau.

Voor veel Achterhoekse hardlopers is Pfixx Solar geen onbekende naam,
al 8 jaar zijn zij betrokken als hoofdsponsor van de Montferland Run. Overweegt u ook om zonnepanelen op uw dak te laten plaatsen? Bekijk dan
de website voor het scherp geprijsde ‘Alles-1-in Zonnepanelenpakket’
www.pfixxsolar.nl

Het Kattenburg 3 - 7041 AS ‘s-Heerenberg
Tel. 0314-674112
www.pfixxsolar.nl

Snel energie besparen in huis: Led verlichting
Snel energie besparen? Ga voor led verlichting. Hiermee bespaart
u direct 60-90% energie, zonder in te leveren op lichthoeveelheid
of sfeer. Daarnaast kunt u EcoBright led lampen ook nog eens uitstekend dimmen in combinatie met de bijpassende led dimmers.
Uitstekend dimbaar
Veel voorkomende problemen bij het dimmen van led zijn knipperende en/of zoemende led lampen. EcoBright speelt daar op in
door kwalitatieve led lampen én led dimmers aan te bieden. Doordat deze goed op elkaar zijn afgestemd, worden problemen met
dimmen voorkomen.
Sfeervol
Led verlichting is kil licht? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet meer.
EcoBright richt zich juist op sfeervolle led lampen voor thuis.
Geen led strips of design armaturen, maar juist de veelgebruikte
lichtbronnen zoals led spots, led lampen en led dimmers. In de
showroom kunt u (op afspraak) de led lampen zien branden en geadviseerd worden. Ook telefonisch staan de productspecialisten u
graag te woord.
Tevens zakelijk
Naast led verlichting voor thuis is EcoBright gespecialiseerd in led
voor bedrijven. Denk hierbij aan eenvoudig te installeren led verlichting zoals led panelen en led TL buizen. Belangrijk hierbij is dat
deze geschikt zijn voor de Energie InvesteringsAftrek, wat extra
fiscaal voordeel met zich mee brengt.

Waarom led verlichting?
 Energiebesparing 60% - 90%
 Uitstekend dimbaar
 Sfeervol
 Lange levensduur
 Geen opstarttijd
 Nauwelijks warmteontwikkeling
Waarom EcoBright?
 Compleet assortiment
 Uitstekende klantenservice
 Showroom in Doetinchem
 Grote voorraad
 De scherpste prijzen
 2-3 jaar productgarantie
Op www.ecobright.nl vindt u het complete assortiment. U kunt
zowel online bestellen en de producten laten bezorgen, als de
showroom bezoeken en de producten direct mee nemen. Alles is
uit voorraad leverbaar.
Wacht niet langer en bespaar direct!
Goed voor het milieu én uw portemonnee.

Dr. Huber Noodtstraat 89a - 7001 DV Doetinchem - Tel. 0314-840165 - info@ecobright.nl
www.ecobright.nl



sjoerddejonghovenier

www.sdjhovenier.nl

Natuurlijke tuinen
staan bij ons centraal
Wij van Sjoerd de Jong Hoveniers vinden het belangrijk om in
overleg met u een evenwichtige tuin te creëren.
We maken in onze tuinen gebruik van verschillende elementen denk
bijvoorbeeld aan het groen, de bloemen, de verschillende geuren
en het wildleven in uw tuin. Om een eenheid te creëren moeten al
deze factoren goed in elkaar overlopen.
Voor ons is een tuin geslaagd als u ieder seizoen kan genieten van
deze elementen in uw eigen tuin. Zo is uw tuin, uw eigen stukje
natuur.

Wij van Sjoerd de Jong Hoveniers vinden het belangrijk om in overleg met u een evenwichtige tuin te

Hof van Oranje 4, 7064 GD Silvolde

06-44456881

info@sdjhovenier.nl

FÜhlen, Sehen, HÖren, Schmecken

DIE KÜCHE IST FÜR ALLE SINNE DA
KÜCHENDESIGN GANZ NACH IHREM GESCHMACK
In unserem Traditionshaus werden Sie kompetent
beraten und betreut. Vom Aufmaß Über die Planung
Ihrer KÜche bis hin zur Montage, hier sind Experten mit
Leidenschaft und umfangreichem Wissen am Werk.
Wir bieten Ihnen KÜchenkonzepte von zeitloser Eleganz
und freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung.

BETON AFHAAL STATION VOOR
KANT EN KLARE MORTELS
VANAF 150 LITER

Betonstation Bleekman Beek
Medio 2017 heeft Bleekman Beek B.V. het eerste Betonstation in de Achterhoek geopend!

Voor het snel en eenvoudig
afhalen van alle cementgebonden
mortels zoals:

• Vloerverwarming
• Vloerverkoeling
• Infrarood verwarming
• Thermostaten
• Zoneregelingen

* Beton, C12/15, C20/25 en C30/37
* Vloerenspecie
* Stabilisatiezand
* Stelspecie

Een betonstation is een afhaalpunt voor kleine hoeveelheden
cementgebonden mortels zoals beton, vloerenspecie, stabilisatiezand, stelspecie en stampbeton.
Bij Betonstation Bleekman Beek kunt u kwalitatief goede én
betaalbare betonmortel eenvoudig afhalen. Binnen enkele minuten heeft u een kant-en-klaar product op uw aanhangwagen
dat direct te verwerken is. Afhalen is mogelijk vanaf 150 liter tot
meerdere m3.
Onze locatie is goed bereikbaar, zodat u uw mortel snel op de
plaats van bestemming kunt krijgen. Wij zijn 6 dagen per week
geopend.
Betonstation Bleekman Beek is de ideale oplossing voor aannemers, onderhoudsdiensten, bouwbedrijven, klusbedrijven,
hoveniers, stratenmakers, tegelzetters, vloerenleggers én particulieren. Kortom: iedereen die een cementgebonden product
nodig heeft.

TEL. 0316-531476
DIDAMSEWEG 31

KÜCHEN UND WOHNEN HANS TE WILDT KG
KLOSTERSTRASSE 5-7 | 46448 EMMERICH, ELTEN
WWW.TE-WILDT.KUECHEN.DE

Tel. 0316-531476

7037 DJ BEEK (GEM. MONTFERLAND)

DIDAMSEWEG 31
7037 DJ BEEK (GEM. MONTFERLAND)

Didamseweg 31 - 7037 DJ Beek
Tel. 0316-531476 - info@betonstation-bleekmanbeek.nl
www.betonstation-bleekmanbeek.nl

Meer dan 60 jaar ervaring, trouwe medewerkers,
ambachtelijk handwerk en scherpe prijzen.
Slijpen kunnen wij als de beste. Dit doen wij
snel, nauwkeurig en met veel gevoel.
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MERKEN TUINMACHINES
ONDERHOUD EN LEVERING ALLE

Voor reparatie
natuurlijk ook naar
Van Hal!

Onze
merken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASTEL GARDEN
DOLMAR
EGO
JOHN DEERE
LIMPAR
MAKITA
LUMAG
SABO
STIGA ... EN MEER!

N
GRAÚ
HAALTIS
BREN- &
G
SERV
ICE

Van Hal is echter meer dan een slijperij. Sinds 1975 verkopen en
onderhouden wij tuinmachines.

AANLEG EN VERKOOP VAN
HOUTKACHELS, PELLETKACHELS
EN DW ROOKKANALEN.
Limka is een bedrijf dat zich richt op de
levering en installatie van houtkachels en
rookkanalen. Wij zijn gevestigd in de hoofdstad van de gelders achterhoek, Doetinchem.

De (online) winkel bevat een groot assortiment tuinmachines
en gereedschap. Van grasmaaiers en heggenscharen tot de
nieuwste accu tuinmachines en gereedschap voor de hout en
metaalindustrie, zoals zaagbladen, boren, bovenfrezen en meer.

Limka
Aanleg en verkoop van houtkachels, pelletkachels en
dubbelwandige rookkanalen.
Limka is onstaan in 2007 onder de afkorting, Leijzer Installatie
Montage Kachels Airco`s
Wij zijn officieel dealer van la nordica/extraflame pelletkachels
In onze showroom zijn diverse pelletkachels brandend te zien.
Onze showroom is op zaterdag geopend van 9.30 uur tot 16.00
uur

Wilt U dat wij ook uw messen of scharen slijpen? Neem deze dan
meteen mee. In onze werkplaats vind het echte werk plaats. Hier
slijpen wij niet alleen uw scharen of repareren uw gereedschap.
Ook hier worden voor onze industriële klanten de kantmessen
van wel 8 meter lang geslepen. Bij Van Hal kan het allemaal.
Voor onze klanten, bedrijf of particulier willen wij alleen het
allerbeste. We doen het goed of we doen het niet.

Officieel dealer LaNordica Extraflame
SLIJPERIJ VAN HAL
HAVENSTRAAT 55
7005 AG DOETINCHEM

telefoon

0314 32 40 49

INFO@SLIJPERIJVANHAL.NL
WWW.SLIJPERIJVANHAL.NL

VRAAG NAAR ONZE AANTREKKELIJKE ONDERHOUDSTARIEVEN

Lohmanlaan 22 | 7003 DL Doetinchem
Tel. 06-28766012 | info@limka.nl

Havenstraat 55 - 7005 AG Doetinchem
Tel. 0314-324049 - info@slijperijvanhal.nl
www.slijperijvanhal.nl

Lohmanlaan 22 - Doetinchem
Tel. 06 - 28766012 - info@limka.nl
www.limka.nl

TEL: 0316 533 277
WWW.HSK-BV.NL

MAIL: INFO@HSK-BV.NL

ALUMINIUM SERRES
VERANDA'S
KOZIJNEN EN
SCHUIFPUIEN

RE-Techniek.com
Chamavenstraat 6
7044 AM Lengel
06 53596658
info@re-techniek.com
www.re-techniek.com

Wij spreken
perfect
Nederlands!

www.rosendaalmakelaars.nl

We zijn een jong bedrijf… maar met jarenlange
ervaring. Voor vragen en advies kunt u contact
opnemen met één van onze ervaren medewerkers.
Wij bieden u:
- Nieuwe ideeën
- Ruime keus aan wand en vloertegels
- Outdoor tentoonstelling van terrastegels
- 30.000 m2 op voorraad
- Een uitgebreid assortiment aan design beslag
- Alles op het gebied van tegels
- Onderhoud en reinigingsproducten
- Gereedschappen

RE-Techniek heeft jarenlange ervaring
in de koeltechniek
en levering van
aircosystemen aan
de particulier en
groothandel.
Service en prijs
kwaliteit staat bij
RE-Techniek boven aan!

Op meer dan 500 m2 presenteren we u alles voor
uw nieuwe woning of voor een aanstaande renovatie. Met onze partners voor natuursteen, keukens,
gas en water krijgt u bij ons de beste service!
Kom eens een kijkje nemen, onder het genot van
een lekker kopje koffie!

Fliesenturm GmbH
Rudolf-Diesel-Str.18
46446 Emmerich am Rhein
Tel: +49 2822 5598
info@fliesenturm.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr oder auch gerne nach Vereinbarung!

Vivendo geeft gewoon duidelijk en passend
financieel advies
BRAAMT- Of het nu gaat om een hypotheek of een verzekering,
de belastingaangifte of de aankoop en verkoop van je woning, bij Vivendo nemen ze de tijd voor iedereen. Want Roger
Schmitz en Sonja Schepers hebben maar één doel voor ogen;
passend advies voor iedereen. “En met passend bedoelen
we dan ook echt passend. Wij zijn onafhankelijk en zoeken
voortdurend naar de beste oplossing.”
Vivendo is Spaans-Portugees voor ‘het leven’ en dan van
geboorte tot het laatste moment. Dat is waar onze dienstverlening om draait. Goed financieel advies is niet alleen maar
belangrijk bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering.
Ook in de jaren daarna houdt een goede financiële adviseur
een vinger aan de pols. Persoonlijke aandacht zorgt ervoor
dat niemand plotseling voor onaangename verrassingen
komt te staan. Omdat wij flexibel zijn en de markt kennen
kunnen wij die persoonlijke aandacht bieden.

Voor gewoon
duidelijk, persoonlijk
& passend advies
OP ALLE AANVRAGEN VOOR 31 DECEMBER!

MAATWERK MEUBELS

INTERIEURBOUW

Voor meubels met karakter
De passie van Richard van RichWoods
ligt bij het maken unieke, op maat
gemaakte meubelstukken.
Door de diverse houtsoorten die gebruikt worden, en de variatie aan afwerkmogelijkheden wordt ieder meubelstuk een
uniek exemplaar. Dit kan een klein project zijn, zoals een tafel
of tv-meubel. Maar ook aan grotere interieur projecten, zoals
inbouwkasten, wordt met vakmanschap en plezier gewerkt.
Samen met de klant wordt de best mogelijke optie, zowel qua
prijs als kwaliteit van de te gebruiken materialen, besproken.
Hierdoor is er veel mogelijk en lever ik aan zowel de particuliere
als de zakelijke markt (horeca interieur).
Op de tuinbeurs zult u een collectie zien van de tafels en klein
meubilair van RichWoods. Een uitgebreider portfolio is te zien
op www.richwoods.nl
Ook is het mogelijk om een kosteloos overleg op uw locatie
in te plannen om alle wensen door te nemen. Neem daarvoor
contact op met info@richwoods.nl

WALK-IN CLOSETS

Graaf Hendrikstraat 24 Braamt | 0314 - 200 150 | vivendoadvies.nl

Graaf Hendrikstraat 24 Braamt | 0314 - 200 150 | vivendoadvies.nl

WWW.RICHWOODS.NL
06 - 28 43 70 96
INFO@RICHWOODS.NL

Wohnen in Deutschland

Graaf Hendrikstraat 24 Braamt
Tel. 0314-200150
www. vivendoadvies.nl

Richwoods | Drempt
Tel. 06-28437096 | info@richwoods.nl
www.richwoods.nl

Erfahren. Effektiv. Exklusiv.
Mit Bisschop Immobilien zum schnellen und sicheren Verkauf
Ein Immobilienverkauf ist mehr als ein Vertragswerk. Er ist eine finanzielle
und emotionale Ausnahmesituation, die meist nur einmal im Leben entsteht. Umso wichtiger dabei: eine vertrauensvolle und persönliche Betreuung und Begleitung vom ersten Gedanken bis zum Notartermin. Und
gerne auch darüber hinaus.
Zeit: mehr als eine Maßeinheit!
Als erfahrene Immobilienmakler sind wir uns der großen Bedeutung eines
Kaufs oder Verkaufs sehr bewusst. Für Sie bedeutet das: Zuverlässigkeit
und Transparenz in allen Belangen. Übrigens nicht erst seit unserer DIN EN
15733-Zertifizierung. Kombiniert mit einer persönlichen Begleitung, steter
Präsenz und absoluter Kundennähe entsteht für unsere Kunden das gute
und sichere Gefühl, den besten Partner für ihren Verkauf gefunden zu haben.
An diesen Orten sind wir für Sie im Einsatz
Obwohl unser Büro im schönen Emmerich am Rhein liegt, haben wir unser
Einzugsgebiet schnell erweitert, um unseren Kunden ein noch besseres
Angebot bieten zu können. Über Emmerich am Rhein hinaus sind wir in
Rees, Millingen, Isselburg, Bocholt, Anholt für unsere Kunden aktiv.
Bisschop Immobilien geht über Grenzen hinaus
Auch für unsere Kunden, die ihre Immobilie zusätzlich zum deutschen auch
auf dem niederländischen Markt anbieten wollen. So bieten wir Ihre Immobilie auch im Niederländischen Markt auf diverse Immobilienportalen an.

Geistmarkt 14 - 46446 Emmerich
Tel. +49 2822 / 9156690
info@bisschop-immobilien.de
www.bisschop-immobilien.de

Die Immobilie im Alter – unser Spezialgebiet
Viele Menschen, die eine Immobilie ihr Eigentum nennen, machen sich Gedanken darüber, dass diese Immobilie im Alter eventuell nicht mehr ihren
Wohnansprüchen und -bedürfnissen genügen könnte. Was macht man mit
einem Haus, das viel zu viele Zimmer hat? Oder mit einer Wohnung im dritten
Stock ohne Aufzug? Bei Bisschop Immobilien finden Eigentümer kompetente
und verständnisvolle Beratung rund um das Thema „Immobilie im Alter“.

Sigrid Bisschop

Home Staging macht Immobilien attraktiver
Um einen möglichst hohen Preis für eine Immobilie zu erzielen, ist es unerlässlich, das betreffende Objekt attraktiv zu inszenieren. Home Staging, das
gezielte Aufwerten einer Immobilie durch professionelles Platzieren von
Möbeln und Accessoires, ist in diesem Falle die ultimative Antwort. Bisschop Immobilien ist spezialisiert auf dieses Gebiet und kann seine Kunden
dahingehend professionell und marktgerichtet beraten.
Weil jede Immobilie einzigartig ist.
Hand aufs Herz: Jede Immobilie ist so einzigartig wie ihre Besitzer. Als
erfahrene Immobilienmakler erkennen wir in jeder von ihnen das ganz individuelle Potential und vermitteln die Immobilie erfolgreich und schnell
an die passenden Käufer. Unser Ansatz ist dabei so transparent wie
ganzheitlich und wird getragen von einer partnerschaftlichen und authentischen Atmosphäre.
Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke
oder Investmentimmobilien: Vertrauen Sie auf Erfahrung – mit Menschen,
mit Marketing, mit dem Markt!
„Best” und „Top” für Ihre Sicherheit
Doch Qualität zeigt sich nicht nur in Gewesenem, sondern vor allem in
Zukünftigem. Fortlaufende Aus - und Weiterbildungsmaßnahmen gehören deshalb wie selbstverständlich zu unserem Berufsalltag. Bestätigen
können das nicht nur unsere zufriedenen Kunden, sondern auch unsere
Auszeichnungen, mit denen wir als „Best Property Agents” (2016/17/18/19
und 2020) ergänzen und Top 1000 Makler (Fokus, 2016/17/18/19 und 2020)
ergänzen unseren Kunden zusätzliche Sicherheit schenken.

Geistmarkt 14 - 46446 Emmerich
Tel. +49 2822 / 9156690 - info@bisschop-immobilien.de
www.bisschop-immobilien.de

ZONWERING
GORDIJNEN
RIKKEN BESTRATING EN GROENVOORZIENING
Het adres voor ontwerp, aanleg en onderhoud

RIKKEN BESTRATING EN GROENVOORZIENING
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Lent - ruimtelijk langs de waal

Rijksweg
7011 EC
Telefoon
Fax
E-mail
Website

Rikken bestrating en groenvoorziening
- ruimtelijk
langs de waal
DeLent
kamp
10
6911 BW Pannerden

136
Gaanderen
(0314) 325650
(0315) 342572
info@tapifloor.nl
www.tapifloor.nl

Wageningen – renovatie hotelentree

Duiven – klassiek ontmoet modern

Wageningen – renovatie hotelentree

info@rikkenbestrating.nl
Duiven –06
klassiek
ontmoet
modern
52 32 37
26
www.rikkenbestrating.nl

Wageningen – renovatie hotelentree
Rikken
groenvoorziening
Duiven – info@rikkenbestrating.nl
klassiek ontmoet modern
Lent -bestrating
ruimtelijken
langs
de waal
06 52 32 37 26
De kamp 10
www.rikkenbestrating.nl
6911 BW Pannerden
BEKIJK ONZE VACATURES OP WWW.RIKKENBESTRATING.NL
Rikken bestrating en groenvoorziening
De kamp 10
ruimtelijk langs de waal
6911Lent
BW-Pannerden

Wageningen – renovatie hotelentree

info@rikkenbestrating.nl
06 52 32 37 26
Duiven –www.rikkenbestrating.nl
klassiek ontmoet modern

BEKIJK ONZE VACATURES OP WWW.RIKKENBESTRATING.NL

Rijksweg 136 | 7011 EC Gaanderen
Tel. 0315-327200 | Tel. 0314-325650
info@tapifloor.nl | www.tapifloor.nl

Rikken bestrating en groenvoorziening
De kamp 10
BEKIJK ONZE VACATURES
6911 BW Pannerden

info@rikkenbestrating.nl

06 52 32 37 26
OP WWW.RIKKENBESTRATING.NL

www.rikkenbestrating.nl

Meer comfort, minder energiekosten
Aangenaam wonen en werken is niet los te zien van de kwaliteit van uw binnenklimaat. Dat moet behaaglijk aanvoelen,
schoon, fris en niet vochtig zijn. Daarbij let u er ook op dat u zuinig omgaat met energie. Dat is immers goed voor het milieu
én voor uw portemonnee.
Comfort Company is al 25 jaar de nuchtere Achterhoekse specialist in het verduurzamen van woningen. Comfort
Company is sterk in oplossingen die energie besparen, CO2-uitstoot terugdringen en tegelijkertijd meer comfort brengen
in de woon- en werkomgeving. Hiervoor maken we uitsluitend gebruik van duurzame, milieubewuste methoden die vaak
eenvoudig zijn uit te voeren.

BEKIJK ONZE VACATURES OP WWW.RIKKENBESTRATING.NL

Onze diensten bestaan uit:

Meer comfort
Minder energiekosten

•
•
•
•
•

Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Kruipruimte isolatie
Dakisolatie
Isolatie verwijderen

Bekijk ook de mogelijkheden voor subsidie.
Het parelisolatiesysteem van
U kunt bij ons terecht voor:
Comfort Company© levert u:
• Spouwmuurisolatie
• Bodemisolatie
• Optimale energiebesparing
• Korte terugverdientijd (ca. 2-4 jaar) • Dakisolatie
• Verwijderen van
• Isolatie met een lange levensduur
bestaande isolatie
• Isoleren binnen één dag
• Waardestijging van uw woning

Comfort Company werkt voor particulieren, woningbouwverenigingen, aannemers en Vereniging van Eigenaren en past
isolatie toe zowel in renovatie- als nieuwbouwprojecten voor de gehele schil van de woning.
Met een team van 20 personen is Comfort Company dagelijks door heel Nederland bezig met het verduurzamen van
woningen. Wij denken graag met onze klanten mee om de juiste keuzes te maken. En heeft u specifieke wensen?
Alternatieve opties en toepassingen zijn altijd bespreekbaar. We zijn sterk in maatwerk. Kijk voor meer informatie op
www.comfort-company.nl
Comfort Company, de specialist in het verduurzamen van woningen.

Als eerste in Nederland gecertificeerd
voor de nieuwe generatie, hoogrendement
isolatieparels: de Comfort Plus parel.

Comfort Company B.V.
E-mail info@comfort-company.n

Telefoon +31 (0)315 270 665
Internet www.comfort-company.nl

Comfort Company B.V.
De Hogenkamp 22 - 7071 EC ULFT - Tel. 0315- 270 665 - info@comfort-company.nl
www.comfort-company.nl

DE GROOTSTE TUINBEURS IN DE ACHTERHOEK!

‘Deze beurs is ideaal om ideeën op te doen’
De leukste en mooiste tuinbeurs van de Achterhoek staat
weer voor de deur. Op 7, 8 en 9 februari 2020 vindt de Tuinbeurs Doetinchem plaats, door Maurits Heebink Tuinbeheer
georganiseerd aan de Havenstraat 142. De ideale plek voor
ondernemers om te netwerken en voor het publiek om inspiratie te vinden voor het komende voorjaar.

8e EDITIE

7,8 & 9

FEBRUARI
Prachtig aangelegde tuinen,
vijvers, zwembaden & meer!

7 FEB

8 FEB

9 FEB

TOEGANG

De hal op de parkeerplaats langs de Terborgseweg biedt ruimte
aan zo’n honderd standhouders en duizenden bezoekers. Dat
houdt in dat er in de aanloop naar de tuinbeurs op vrijdag 7,
zaterdag 8 en zondag 9 februari een hoop moet gebeuren. Maar
mede dankzij de inmiddels jarenlange ervaring die organisator
Maurits Heebink heeft opgedaan, gaat dat allemaal vlekkeloos.
“De voorbereidingen lopen voortreffelijk”, vertelt de eigenaar
van Maurits Heebink Tuinbeheer (www.tuinbeheer.nl) in Silvolde.
“We kunnen merken dat er behoefte aan is. Bij bedrijven én bezoekers is er veel enthousiasme.”

VAN 10.00 - 18.00 UUR

VAN 14.00 - 22.00 UUR

Braamt Mob. 06 - 30747255
T I M M E RW E R K
T E G E LW E R K
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ai15767545497_-2090945161.pdf
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Rodingsveen 144 | 7041 VN ’s-Heerenberg
Tel. 0314 667 075 | Mob. 06 30597770
info@almon-montage.nl

€ 7,50

TOT 16 JAAR GRATIS

VAN 10.00 - 18.00 UUR

Havenstraat 142, 7005 AG Doetinchem | 0315 - 32 78 20 | info@achterhoekbeurzen.nl
Meer info? Ga naar www.achterhoekbeurzen.nl

Küchen Treff Ulft

Topdesign tegen scherpe prijzen
Küchen Treff Ulft is begin december verhuisd naar
het pand van Het Woonhuis aan de Oerseweg
7-9 in Ulft. Keukendesigner Ruud Langestraat zit
al 40 jaar in het vak en heeft meer dan 10.000 tevreden klanten
verspreid over heel Nederland. ,,Ik heb bewust gekozen voor het
lidmaatschap van de KüchenTreff Inkoopvereniging”, vertelt hij.
,,Deze organisatie verzorgt de inkoop van meer dan 400 aangesloten keukenvakwinkels verdeeld over Duitsland, Nederland en
België. Hierdoor kunnen wij als vakwinkel een concurrerende prijs
ten opzichte van bijvoorbeeld de woonboulevards bieden. Naast
een goede prijs garanderen wij onze klanten een perfect product
en een persoonlijke begeleiding.”

Havenstraat 142 - 7005 AG Doetinchem
Tel. 0315-327820 - info@achterhoekbeurzen.nl
www.achterhoekbeurzen.nl | www.tuinbeheer.nl

www.almon-montage.nl

ONTZORGEN Voor mensen die geheel ontzorgd willen worden,
werkt Ruud Langestraat samen met een totaal installateur. Naast
het plaatsen en aansluiten van de keuken kunnen ook kleine verbouwingen, breekwerk, leidingwerk, stuc- en tegelwerk volledig
uit handen worden genomen.
,,Iedereen is welkom voor een vrijblijvend gesprek en een kop
koffie of thee. Ook een bespreking aan huis behoort tot de mogelijkheden.” Kiezen voor een keuken van Küchen Treff Ulft betekent
kiezen voor Nederlands design tegen Duitse prijzen. Persoonlijk
ontwerp en begeleiding door ervaren vakspecialisten staan hierbij
centraal.

DESIGN In een ruime showroom van 300m2 staan diverse keukens
overzichtelijk opgesteld. De keukens vertegenwoordigen verschillende stijlen en worden gekenmerkt door opvallende indelingen.
Bijzonder zijn de totaal onzichtbaar ingebouwde afzuiginstallaties
met gebruik van Plasma filters. Dit zijn elektroden filters, die 100%
de lucht zuiveren zonder warmteverlies. Een prachtige oplossing
voor moderne, geïsoleerde en groene woningen en appartementen. ,,Wij onderscheiden ons met persoonlijke ontwerpen waarbij
comfort, degelijkheid en functionaliteit samen komen in een fraai
uitgelijnd ontwerp. Persoonlijke wensen en verwachtingen worden vertaald naar een prachtig design, waarbij ook gelet wordt op
een veilig gebruik. Naast een uitgekiend ontwerp zorgen wij voor
een goed uitgevoerde en begeleide montage. Immers, een tevreden klant is onze toekomst!”
KüchenTreff Ulft
Oerseweg 7-9 - 7071 PP Ulft - Tel. 0315-215024 - 06-27307903
www.kuechentreff-ulft.nl en FB

Postadres:
Doetinchemseweg 159 | 7054 BD Westendorp
- Adviseur gebouwinstallatie
- Onderhoud

- Beheer
- Service

Tel. 0650266016

Grieks Specialiteiten Restaurant
Christoffelstrasse 3 | 46446 Emmerich
Tel. 0049 - 2822 687288

Bezoek adres:
Halle-Heideweg 22 | 7025 CL Halle

M. 06-424 718 24 info@mbw-tekenbureau.nl www.

mbw-tekenbureau.nl

EN
OR BINNEN EN BUIT

ELS VO
SCHITTERENDE TEG

Tegels van top merken voor lage prijzen
Super voordelinge tegels
Enorme keuze terrastegels
Individueel advies in het Nederlands
De koffie staat klaar!
Koop niets voordat u

est!

bij Hüning bent gewe
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