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Actuele informaties uit eerste hand 
•  Betaalbare woon- en bouwconcepten

•  Alle mogelijkheden op het gebied van vakwerk

•  Beschikbare bouwgrond

•  Optimale �nancieringsmogelijkheden

•  Energiebesparing in bestaande en nieuwbouw 
    woningen

•  Uitgebreid aanbod onroerend goed in de gemeente      
    Emlichheim en omgeving

Grote verloting
Op zondag 10 februari 2019 om 17.00 uur verloten wij
waardevolle prijzen – meedoen is de moeite waard!

1e prijs: Cadeaubon voor een tweepersoons vakantie
2e prijs: Harman Kardon Onyx Studio 4
 draagbare bluetooth-speaker
3e prijs: 2 toegangskaarten voor het 6e Grafschaft Open Air 2019    
 Rea Garvey, Nico Santos & LEA

LOTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE
INGANG VAN HET BEURSCOMPLEX.

Wij wensen u veel geluk!

opleidingen in de regio
Ex t r a:

Vechtetalhalle · Lägen Diek 10 · 49824 Emlichheim

bouwen, wonen, 
   modernise ren

08 t/m 10 februari 2019
GRATIS ENTREE

18e EMLICHHEIMER
  BOUW-, WOON- & ONROERENDGOEDBEURS

Openingstijden
vr. : 16 - 18 uur, za. : 12 - 18 uur, zo. : 11 - 18 uur

tegoedbon

R a u m a u s s t a t t e r m e i s t e r
Wilsumer Str. 3 · 49824 Emlichheim · Tel.: 05943 95090 · www.harland-raum.de



Een te gek programma voor onze
jonge beursbezoekers onder toezicht 
van professionele kinderopvang!

•  Kinderschminken 

•  Teken- en speelhoek onder het 
    motto: “spelenderwijs bouwen” 

•  Tekenfilms

ZATERDAG, 09.02.2019

14.00 uur: „Hoe uw tuin leert zoemen – onderhoudsvrien-
 delijke, prachtige en bijenvriendelijke tuinen“

Spreker: Günther Vennegerts 
(Firma Pflanze u. Stein, Nordhorn) 

15.00 uur: „Financiering van onroerend goed: 
 lage rente en overheidssubsidies“

Spreker: Mareen Nyhuis 
(Grafschafter Volksbank eG)

16.00 uur: „Alles Elektrisch – ervaringen, mythen, mogelijk-
 heden van de combinatie van thuis opgewekte
 zonne-energie en een elektrische auto“

Spreker: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Tobias Stahl 
(Stahl Bauunternehmen GmbH)

ZONDAG, 10.02.2019

12.00 uur: „Hoe uw tuin leert zoemen – onderhoudsvrien- 
 delijke, prachtige en bijenvriendelijke tuinen“

Spreker: Günther Vennegerts 
(Firma Pflanze u. Stein, Nordhorn)

13.00 uur: „Professionele voorbereidende werkzaamheden  
 voor bestrating – en duurzame bescherming“

Spreker: Rico Ritter 
(Die Steinpfleger)

14.00 uur: „Smart Home – altijd en overal thuis“ 
 Veiligheid, comfort, energiebesparing: nvb homee –  
 het modulaire Smart Home System. Eenvoudig op  
 te zetten en ideaal voor bestaande woningen.

Spreker: Thomas Gielians 
(nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH)

16.00 uur: „Vastgoedwensen van de generatie 50+ 
 – leeftijdsgeoriënteerd verbouwen, nieuwbouw  
 of toch liever een bestaande woning kopen?“

Spreker: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Tobias Stahl
(Stahl Bauunternehmen GmbH)

"Bouwen, Wonen, Moderniseren" –

Zo luidt het motto van de 18e Emlichheimer bouw-, 
woon- & onroerendgoedbeurs, die van vrijdag 08 tot 
en met zondag 10 februari 2019 zoals gewoonlijk in 
de Vechtetalhalle in Emlichheim wordt gehouden. 

De vakbeurs informeert u over

verf · bouwplanning, -begeleiding, -financiering, 
hoofdaannemerschap · sproeiinstallaties · beton
vloerbedekking · daken · isoleren · electrische installatie
e-mobiliteit · stroom advies · gas en stroom leveranciers
vloerafwerking · gevelbekleding · ramen · plavuizen 
subsidieadvies · gordijnen · verwarming en sanitair
onroerend goed · verbouwing · loodgieters- en installa-
tiewerk · keukens · metselwerk · meubels
zonne-energie · zwembaden · schoonmaak · schoon-
maakoplossingen · rolluiken · rolluiken vervangen-
zonnecollector · zonnescherm & zonwering · behang
vijvers · interieurbouw · meubel- en timmerwerken
deuren · voorbeeldwoningen · mechanische ventilatie

Har telijk welkom 
    op de v akbeurs!

Kostenloze vakinhoudelijke lezingen

Agenda
Ons bijprogramma

H ighligh ts

Beurscafé
Geniet in onze lunchroom van een kopje koffie 
met gebak.

Grote verloting 
met waardevolle prijzen (op zondag om 17.00 uur).

Shorty – Close-Up Magic
De 2,07 lange goochelreus betoverd
het publiek op magische wijze met z´n
goochelkunsten op zaterdag en zondag.

spel en plezier in “kinderland“
Voor de kle in tjes

tegoedbon
Op vertoon van deze coupon* krijgt u op 
de beurs in onze lunchroom een gratis 
kopje koffie!          *geldig voor 1 persoon




