Kom op verhaal

Survento

Event

Entree : gratis

Vrijdag : 13:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur
Zalencentrum de Lantearne
Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen

www.beurs50plus.nl

Survento 50plus Event

Opstaan voor klantissues
met grote maatschappelijke impact

www.beurs50plus.nl		

Toen ik in mei begon met de organisatie van weer een nieuwe editie van
het Survento 50plus Event, bleek mij
al snel dat de economie weer flink
is gegroeid. Bedrijven hebben het
weer steeds drukker en diverse ouwe
vertrouwde bedrijven moesten helaas
vanwege de drukte dit maal deelname aan het Event aan zich voorbij
laten gaan. Echter diverse andere
bedrijven hadden zich al ver voordat
ik begon met de voorbereidingen,
gemeld met de mededeling dat ze
graag weer terug wilden komen. Het
persoonlijke contact met de bezoekers vond men een zeer waardevolle
toevoeging aan hun marketing. Ook
nu zijn er weer enkele nieuwe bedrijven die zich hebben gemeld. Zeker
omdat er in hun marktsegment nog
weinig aanbod is of omdat hun product of dienst momenteel erg in het
nieuws is.

Bezoek onze stand op het Survento 50plus & lifestyle
event.

Kom maar op met de toekomst

Ondanks dat je tegenwoordig veel
informatie en producten via internet
kunt verkrijgen is en blijft toch de
persoonlijke benadering de beste
manier om de juiste informatie te
krijgen of producten te bekijken,
proeven, ruiken of voelen. Door het
rechtstreekse contact kun je direct

antwoord krijgen op je vragen of
afspraken maken om uitgebreid te
worden voorgelicht. Dit is de meerwaarde van het Survento 50plus &
Woonlifestyle Event en geeft het
evenement bestaansrecht in deze
internet maatschappij.
We verwachten ook deze editie weer
een zeer gezellige editie te kunnen
houden. We ontmoeten u graag op
26 en 27 oktober.

Vrijdag en zaterdag 26 en 27 oktober
opent zalencentrum de Lantearne
weer haar deuren voor de 7de Editie
van het Survento 50plus & Woonlifestyle Event. Diverse vertrouwde
bedrijven zijn weer aanwezig, maar
ook diverse nieuwe ondernemingen
hebben zich gemeld om hun producten en diensten aan te bieden
aan de honderden bezoekers. Surhuisterveen is als koopcentrum zeer
belangrijk voor de omgeving. Mede
hierdoor trekt het Event ook ondernemers van buiten het dorp die zich
graag hier presenteren.

Colofon
UITGEVERS:
MilesMedia
Hillamaweg 31
9251 KA Burgum
0511- 84 34 18
mobiel: 06-516 70 381
auke@milesmedia.eu

REKE’S
YSIO

www.tandartssurhuisterveen.nl

Het Survento Event wil vooral ook
een vraagbaak zijn waar de bezoekers op een laagdrempelige wijze informatie kunnen verzamelen betreffende zaken die hen bezig houden.
De bedrijven bieden dan ook niet
alleen antwoorden op vragen van
50-plussers. Ook jongere mensen
krijgen antwoord op hun vragen. Kijk
maar eens op de deelnemerslijst bij
de diverse ondernemers. Dit is ook
de reden dat de naam van het event
in de loop der jaren een metamorfose heeft ondergaan. Niet alleen 50plus maar ook voor lifestyle artikelen
en vragen kan men terecht. In deze
uitgave worden een aantal items en
ondernemers nader belicht.

HP Events
Blauwhuisterweg 31
9231 AB Surhuisterveen
0512 364 727

Freke’s Fysio is een praktijk voor
fysiotherapie waar de patiënt
optimale aandacht krijgt door
de ‘een op een behandeling’.

- GEEN WACHTLIJSTEN
- HERSTELTRAINING
- FYSIO-FITNESS
- SPORTMASSAGE
- ONTSPANNINGSMASSAGE
- DRY-NEEDLING
www.fysiosurhuisterveen.nl

Heeft u last van een los- of slecht passend
kunstgebit? Wij zijn gespecialiseerd in
(klik)gebitten en frameprotheses.

De prothese
specialist
Surhuisterveen
www.deprothesespecialist.nl

VORMGEVING:
Novum Media, Drachten
REDACTIE & BEELDMATERIAAL:
HP Events
Hans Postma
DRUK:
Mediapalet, Haskerhorne
MEDEWERKERS:
Auke Prins
Hans Postma
Arnold de Witte

Weer veel diversiteit
op het gezellige
Survento Event

Hans Postma
Event manager, Survento 50plus &
Woonlifestyle Event.

Drie zorgspecialisten onder één dak aan de Grensweg 5 in Surhuisterveen!

Tandartspraktijk
Surhuisterveen
Ria van der Meer

De Lantearne in Surhuisterveen

Voorwoord

Zelfredzaamheid, Lokale leefomgeving, Ondernemerschap en Food.

chtsgebied
Speciaal aanda
stige
kinderen en ang
volwassenen

26 & 27 oktober

Op de inhoud van deze
krant rust copyright. Niets
mag op enigerlei wijze
worden vermenigvuldigd
zonder schriftelijke toestemming van één van de
uitgevers.

Vrijdag
en
zaterda
g
26 en 2
7
oktobe
r

zalencen
trum de
Lantearne

herkennen. Daarnaast is RTV Kanaal
30 (de omrop fan de walden) weer
aanwezig voor het maken van live
radio en nieuwsitems. Tevens zullen
enkele artiesten weer live optredens
verzorgen op de eventvloer. Eén van
de optredens is o.a. het Duo Sequens uit Surhuisterveen. Zij hebben
nog hoge ogen gescoord tijdens het
meest recente Friese festival LIET,
waar ze één van hun eigen composities ten gehore brachten.
Er is ook ruimte om met bekenden
bij te praten onder het genot van
een hapje en een drankje op het
gezellige terras welke ingericht is bij
de radiostudio in de grote zaal van
de Lantearne. Kortom het worden
weer 2 gezellige dagen.

Ook aan entertainment wordt
gedacht. Er is een stand waar men
oude bewegende beelden van Surhuisterveen kan bekijken. Vele (oud)
Feansters en bewoners van andere
dorpen rond Surhuisterveen zullen
vast diverse nostalgische beelden
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Survento 50plus Event

In het groene hart van Zuid-Limburg:

Valkenburg aan de Geul

- Bourgondische vakanties
- Fiets- & wandelarrangementen
- Wellness arrangementen
- Bridge - & klaverjasreizen
en nog veel meer...

Voor kleine & grote groepen,
individuele overnachtingen,
130 hotelkamers, 3 liften,
diverse zalen, rolstoeltoegankelĳk
& 24-uurs receptie service

Live
entertainment

2x daags
Happy Hour

Gratis WiFi
Onbeperkt
ontbĳt- &
dinerbuffet

Gratis
kofﬁe
& thee

* Warmtepompen
* Air Conditioning
* Zonne panelen
* Duurzame techniek

Logies met

Bezoek ons op het Survento 50+
ontbĳt vanaf
€ 36,- p.p.
Event & ontvang op vertoon van
deze advertentie een leuke verrassing!

Voor meer informatie: 043-6012000

Gratis parkeren
+ treinstation
op 100 m

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul
www.hotelschaepkens.nl | info@hotelschaepkens.nl

Technisch Bedrijf Van der Veen
Humaldawei 32a
9131 ER Ee
06 3015 4733

Henstra Installatie
De Merel 11
9231 JJ Surhuisterveen
06-27397330

Verhuis-stress? Niet nodig want:

IK REGEL
ALLES!

Onafhankelijk uitvaartbegeleidster:
u kunt mij inschakelen, ongeacht
waar u verzekerd of bij aangesloten
bent. Informeert u gerust eens naar
de mogelijkheden.

Lies Kroon, Professional Organizer
info@lieskroon.nl | 06 48 050 464
www.lieskroon.nl

Je vakantie begint al vóór de reis!
Wist jij dat je met één muisklik een afspraak kunt maken met mij, de meest ervaren reisspecialist bij jou in de buurt?
Boeken via Personal Touch Travel: persoonlijk, deskundig en makkelijk!
• jouw agenda is leidend, boek waar en
wanneer je wilt, via telefoon, mail, bij jou
thuis of op kantoor
• goede adviezen en handige tips voor
zakelijke en particuliere reizigers
• 24/7 service, waar je ook bent!

Janneke Koopstra
Voor al je reiswensen!

Dat is mijn Personal Touch!

www.personaltouchtravel.nl/janneke-koopstra

+31 (0)6 52243686
janneke.koopstra@personaltouchtravel.nl

Senioren en Zorg Hulpmiddelen

De Nachtegaal 3a
9231 JP Surhuisterveen

www.aximax.nl

www.beurs50plus.nl		
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Klimaattechniek
hot item bij
woningbezitters
Het is duidelijk dat er alternatieven
voor verwarmen met gas nodig zijn
en het merendeel van de mensen ziet
een woning zonder aardgas wel zitten, maar tegelijkertijd heerst er grote
onzekerheid over de kosten en wat
nu eigenlijk de beste optie is.
In 2050 moeten alle woningen in
Nederland van het gas af zijn. Maar
wat betekent dat voor de woningen
nu. Wat moet u doen als uw huidige
cv ketel het begeeft. Een nieuwe cv
ketel of een warmtepomp of een hybride installatie? En wat zijn de kosten
? Hoeveel subsidie is beschikbaar?
Moet de hele installatie aangepast of
kan worden volstaan met de vervanging van de huidige ketel.
Ook in de komende 2 tot 3 jaar zullen
diverse ketels in deze omgeving
vervangen moeten worden. Wellicht
gaat u een nieuwe woning bouwen
of verhuizen naar een woning die
verbouwd moet worden. Het is dan
zeer verstandig om u vrijblijvend te

laten voorlichten over wat voor u de
juiste installatie is. Dat kan door een
bezoek te brengen aan het Survento
Event.
Klimaat Techniek Friesland heeft de
kennis in huis om u uit te leggen wat
bij u thuis de mogelijkheden zijn en
wat voor subsidie er voor u beschikbaar is.
Wij volgen wekelijks de nieuwste
cursus en blijven “up to date” van de
nieuwste techniek, zo weet u als klant
dat u altijd het juiste advies krijgt en
het comfort wat u verwacht.
ons in de Lantearne in
*Bezoek
Warmtepompen
Surhuisterveen op 26 en 27 oktober
en laat u vrijblijvend
*aanstaande
Air Conditioning
voorlichten op onze stand en in de
*demonstratiewagen.
Zonne panelen
* Duurzame techniek

Technisch Bedrijf Van der Veen
Humaldawei 32a
9131 ER Ee
06 3015 4733

Henstra Installatie
De Merel 11
9231 JJ Surhuisterveen
06-27397330

Wist u al dat het bestond?
Gaat u verhuizen?
En ziet u daar erg tegenop?
Kroon Verhuis- en Opruimservice is
een bedrijf in Groningen dat daarbij
kan helpen!
Veel stadjers kennen de onderneemster Lies Kroon van iets heel anders:
zij was jarenlang bedrijfsleider van De
Kosterij, koffie- en theehuis aan de
voet van de Martinitoren. Met pijn in
het hart (en aan haar voet) heeft ze
daar na ruim 15 jaar afscheid genomen.
Carrièreswitch
Snel daarna ging ze aan het werk bij
een bedrijf dat alles regelde rondom
verhuizingen, specifiek voor senioren.

Daar kon ze helaas niet lang blijven.
Met de kennis en ervaring die ze daar
heeft opgedaan en aangevuld met
trainingen mag ze zichzelf nu personal organizer noemen en is ze voor
zichzelf begonnen: Kroon Verhuis- en
Opruimservice.
Personal Organizer
Als personal organizer heeft ze twee
specialiteiten: verhuizen en opruimen. Verhuizen staat in de top 3 (!)
van stressvolle levensgebeurtenissen
dus is het heel verstandig om daar
hulp bij in te schakelen. Gelukkig
wordt het ook steeds ‘gewoner’ om
dat te doen en vallen de kosten vaak
lager uit dan men van tevoren denkt.
Verhuis-stress? Niet nodig!

Dit jonge maar ervaren bedrijf kan
helpen bij letterlijk álles wat bij een
verhuizing komt kijken, bijvoorbeeld:
inpakken, uitpakken, spullen die weg
kunnen laten afvoeren naar kringloop
of stort, tv en telefoon omzetten en
aansluiten, instanties informeren,
meterstanden opnemen en een klussenman om schilderijen en lampen in
het nieuwe huis op te hangen. Maar
ook met het traject vóór de verhuizing kan Kroon Verhuis- en Opruimservice al helpen: de huur opzeggen
of een prettige makelaar zoeken, het
huis verkoop-klaar maken en ga zo
maar door.
Opruimservice
De andere tak van het bedrijf is
opruimen. Sommige mensen vinden
het lastig om hun huis of administratie op orde te krijgen én te houden.
Het is fijn dat er dan een professional (in plaats van een buurvrouw

of familielid) is die kan helpen alles
weer georganiseerd te krijgen. Deze
organizer helpt de klant op weg naar
een opgeruimde toekomst. Dit geldt
dus ook voor foto’s en persoonlijke
administratie, digitaal of van papier:
Kroon Verhuis- en Opruimservice
helpt alles weer op orde te brengen
en kijkt samen met de klant of er zaken geoptimaliseerd kunnen worden,
bijvoorbeeld rondom verzekeringen
en abonnementen.
Is er hulp nodig na overlijden?
Bijvoorbeeld met het opruimen of
leegruimen van het huis van de
overledene? Ook daarbij helpt Kroon
Verhuis- en Opruimservice. Rustig en
zonder gedoe.
Voor informatie www.lieskroon.nl of
06 48 050 464.
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DEELNEMERS 2018

STAND		STANDHOUDER				PLAATS		
1		
worstmakerij Sjaak van der Schaaf		
Boelenslaan
2		
Kroon verhuis en opruimservice		
Groningen
3		Mw. Scheer					Sint Annaparochie
4		E-byke en fietsspecialist			Surhuisterveen
5		mw Spandauw					Leeuwarden
6		de telegraaf					Purmerend
7		Klimaat Techniek Friesland			Surhuisterveen
8		De Boer Drachten				Drachten
9		Friesland Post					Heerenveen
10		Oars as Oars Lifestyle				Surhuisterveen
11		VIP travel plus					Surhuisterveen
12		
Uitvaartverzorging Friesland 			
Drachtster Compagnie
13		Maaltijdservice Eastermar			Eastermar
14		Remon Waterbehandeling			Marum
15		Nijboer uitvaartzorg				Drogeham
16		
Rabobank Drachten Friesland Oost		
Drachten
17		Dalstra reizen					Surhuisterveen
18		Mook De Notaris				Surhuisterveen
19		HAPÉ events					Surhuisterveen
20		Binnen|buiten|genieten				Opende
21		Buurtzorg Nederland				Surhuisterveen
22		
Personal Touch travel Janneke Koopstra
Surhuisterveen
23		tandartspraktijk Surhuisterveen			Surhuisterveen
24		prothese specialist 				Surhuisterveen
25		Freke’s Fysio					Surhuisterveen
26		Nederlandse Transplantatie Stichting		Leiden
27		World Servants 					Surhuisterveen
28		Omdei uitvaartbegeleiding			Surhuisterveen
29		
RTV Kanaal 30
30		
hotel Schaepkens van St Fijt			
Valkenburg a/d Geul
31		
Selian Multimedia Ondersteuning		
Drachten
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World Servants, jongeren zetten
zich in voor de medemens
RAAD HET GEWICHT VAN DE KOFFER EN MAAK KANS
OP EEN DAGTOCHT NAAR BREMEN OF OLDENBURG.

LET OP

Beursaanbiedingen!!!!

Op=Op

AANBIEDING!
Boek tijdens het Survento
Event uw kerstdagtocht
naar Bremen of Oldenburg
voor slechts €20,- p.p.
Bezoek snel onze stand!

Molenweg 6
9231 HS Surhuisterveen
0512 369030
info@dalstra.nl

www.dalstra.nl

Evenementen waar HP Events bij betrokken is:
• 26 en 27 oktober - Survento 50plus & Woonlifestylebeurs
• 10 november - herfstconcert fanfare Looft den Heer
Oudega

Jaarlijks gaan er zo’n 800 mensen
uit heel Nederland op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland.
Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld
een school of kliniek. de projecten
duren twee tot drie weken. In die tijd
gebeurt er veel. Aan het eind van de
drie weken staat er een gebouw waar
de hele gemeenschap iets aan heeft.
De lokale partnerorganisatie zorgt dat
er een leraar voor de klas komt en dat
er lesboeken zijn of voor personeel in
de gebouwde kliniek.
Maar, deelnemers aan de projecten
veranderen ook zelf. De ontmoeting
met de bevolking in het buitenland
maakt diepe indruk. Je praat en
bouwt met ze en misschien speel
je ook wel een potje voetbal. Ook
verblijven de groepen dichtbij de
gemeenschap. Je zult leren dat je iets
voor een ander kunt betekenen, ver
weg én dichtbij. (tekst van de website
van World Servants)

HP Events verlicht
uw organisatie
Zo’n kop boven een artikel, hoe moet je die nu lezen?
Je kunt het op diverse manieren uitleggen
•

• 10 november – 1ste editie Survento Fanfare Festival
• 17 en 18 november - Gastvrij speelt actuele komedie
in Barontheater.
• 24 november - November Winds, fanfare de Bazuin
Augustinusga
• 25 november - miss beauty verkiezing Tolbert
• 8 december - donateursconcert brassband de Bazuin
Oenkerk
• 9 december - advent concert Westerlauwers mannenkoor
• 15 december - kerstconcert Oranje Minnertsga.
• 16 februari 2019 - concert Westerlauwers Mannenkoor met Frysk Senioren orkest
• 18 mei 2019 - Survento talentenpodium
• 9 november 2019 - 2de editie Survento Fanfare Festival

Ook rondom Surhuisterveen doen
diverse jongeren elk jaar weer mee
aan deze projecten. Zo ook World
Servants groep Surhuisterveen. De
reis naar hun project en (een deel
van) de kosten van het project sparen
ze zelf bij elkaar door het organiseren
van evenementen en het aanbieden
van (zelfgemaakte en gesponsorde) producten. Organisator van het
Survento Event, HP Events, biedt de
reguliere groep van World Servants
bijna elke editie gratis standruimte
aan om hun producten aan de man
te brengen. Als dank helpen de jongeren mee met het klaarmaken van
het zalencentrum en het opruimen
na afloop. Zo helpen we elkaar en
de medemens in de projectlanden.
Helpt u ook mee door een bezoekje
te brengen aan de stand van World
Servants? Ze vertellen u graag meer
over hun huidige project.

•

•

A. U hebt een organisatie of onderneming en geeft een feestje. In dat
geval kan HP Events u van verlichting en tevens van (passende) muziek
en geluidversterking voorzien. Ook kan er bij vergaderingen, seminars etc.
gezorgd worden voor presentatiemogelijkheden met beamer of flatscreen.
B. U wilt een feestje geven maar weet niet hoe. In dat geval verlichten we
graag uw stress door de organisatie te verzorgen. We regelen een zaal, we
zorgen voor de aankleding en zorgen voor de facilitering wat betreft catering, muziek, licht enzovoort.
C. U zorgt zelf voor de organisatie van een evenement maar bent nog op
zoek naar iemand die u van benodigde facilitaire zaken kan voorzien. Ook
in dat geval bent u bij ons aan het juiste adres. Veel producten hebben we
zelf. Tevens hebben we een groot aantal leveranciers zodat we u heel veel
kunnen leveren.

Daarnaast kunnen we materialen leveren voor losse verhuur. Te denken valt
aan een presentatiesetje bij bedrijfsopening, vergadering receptie, seminar etc.
Ook een luidspreker op de begraafplaats bij een uitvaart behoort tot de mogelijkheden. Een buurtfeestje kunnen wij sfeervol verlichten en tevens zorgen
voor achtergrondmuziek of de versterking van een artiest
Daarnaast verhuren we ook PA setjes aan lokale artiesten en (pop)bands.
Organiseert u een festival of concert? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn.
Samen met onze leverancier kunnen we ook grote projecten aan.
Bent u benieuwd of wij ook u kunnen helpen? Kom dan even langs op het
Survento Event of neem even contact met ons op. Bel of app met Hans Postma, 06 50879215 of email info@hapeevents.com

Theewinkel
binnen | buiten | genieten

Bij Theewinkel binnen | buiten | genieten vind je meer thee dan je je voor
kunt stellen. Van een traditionele Earl Grey, tot het eeuwenoude maar o
zo gezonde Matcha poeder. Tijdens deze Survento 50plus & lifestyle event
zijn we aanwezig met een uitgebreide hoeveelheid soorten thee. Perfect
voor de gure herfst- en wintermaanden. Zien we je niet op de Survento
50plus & lifestyle event kom dan sfeer proeven (én ruiken) in onze gezellige winkel of bekijk alle mogelijkheden via onze website: www.binnenbuitengenieten.nl.
Je vindt onze winkel aan de Scheiding 13 in Opende. Er is meer dan voldoende parkeerruimte aanwezig.

theewinkel

binnen | buiten | genieten
www.binnenbuitengenieten.nl
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GEEN KALKAANSLAG MEER

BEZOEK ONS TIJDENS DE SURVENTO
50PLUS & WOONLIFESTYLE EVENT
van 26 oktober t/m 27 oktober, De Lantearne in Surhuisterveen
Voor security in verschillende vormen zoals; bewaking van
goederen, panden, mensen, bedrijven, particulieren, evenementen en overheidsinstellingen kunt u bij ons terecht.

SPECIALE
BEURSACT
IE

Wij bekijken de situatie en aan de hand daar van stellen
we vervolgens een plan op. Alle eventuele risicofactoren
worden goed bekeken. Per onderdeel worden voorzorgsmaatregelen in werking gezet om zo preventief eventuele risico’s te vermijden.
Gespecialiseerd in het beveiligen en bewaken van:

HEERLIJK
VOOR
DE HUID

Feesten w Partijen w Evenementen w
Horeca-gelegenheden w Winkelcentra w
Personen w Objecten w Beurzen

van de

S E C U R I T Y

G. Van Der Velde
Dukdalf 14
9206 BE Drachten
T.0512 540271
B.g.g. 06 511 06 959
E.Info@gvandervelde.nl

Geniet van de
voordelen van
zacht water

www.gvandervelde.nl

Budgetuitvaart nu mogelijk bij uitvaartbegeleider
Iepie Lindeboom-Hospes
Meer informatie
Wilt u meer weten over het regelen van
een uitvaart, dan kunt u vrijblijvend
contact opnemen met:
Iepie Lindeboom-Hospes
tel. 06-47927967 of
info@uitvaartverzorgingfriesland.nl
www.uitvaartverzorgingfriesland.nl

‘Een waardig afscheid,
ook voor mensen met een kleine portemonnee’

Maaltijdservice
Maaltijdservice Eastermar
Eastermar
Maaltijdservice Eastermar
Ambachtelijke
Ambachtelijke
maaltijden
Ambachtelijke maaltijden
maaltijden
Gevarieerd, seizoensgebonden
Gevarieerd,
seizoensgebonden
huis
enaan
vooral
lekker!
Ambachtelijke
maaltijden
en vooral lekker!

Ook voor uw catering!
Gevarieerd,
Ook voor
uw catering!
Proefpakket
3 seizoensgebonden
koelverse
maaltijden
en
vooral
lekker!
voor slechts € 14,95
info@maaltijdservice-eastermar.nl
Ook voor uw catering!
info@maaltijdservice-eastermar.nl
0512 47 20 91 | 06 21 29 50 36
0512-472091
0512
47 20 91 |/ 06-212
06 21 29950
50 36
info@maaltijdservice-eastermar.nl
0512 47
20 91 | 06 21 29 50 36
www.maaltijdservice-eastermar.nl

www.maaltijdservice-eastermar.nl
www.maaltijdservice-eastermar.nl

Je vakantie begint al vóór de reis!
Wist jij dat je met één muisklik een afspraak kunt maken met mij, de meest ervaren reisspecialist bij jou in de buurt?
Boeken via Personal Touch Travel: persoonlijk, deskundig en makkelijk!

Senioren en Zorg Hulpmiddelen

www.aximax.nl

• jouw agenda is leidend, boek waar en
wanneer je wilt, via telefoon, mail, bij jou
thuis of op kantoor
• goede adviezen en handige tips voor
zakelijke en particuliere reizigers
• 24/7 service, waar je ook bent!

Janneke Koopstra
Voor al je reiswensen!

Dat is mijn Personal Touch!

www.personaltouchtravel.nl/janneke-koopstra

+31 (0)6 52243686
janneke.koopstra@personaltouchtravel.nl
De Nachtegaal 3a
9231 JP Surhuisterveen

Beurs aanbiedingen
Bank LOGAN:
3 zits van
€ 1495,00 nu

€ 995,00

(in leer € 1495,00)

Fauteuil Kameraad:
Van € 1295,00 nu

€ 795,00

Bank HAMAR:
2,5 zits van
€ 1795,00 nu

€ 1295,00
Oars as Oars Lifestyle
Lauwersweg 15
9231 CR Surhuisterveen
0512 361 202
www.oarsasoarslifestyle.nl

