
Grafschafter
Volksbank eG

Jeder Mensch hat etwas,
das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.grafschafter-volksbank.de
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Actuele informaties uit eerste hand 
•  Betaalbare woon- en bouwconcepten

•  Alle mogelijkheden op het gebied van vakwerk

•  Beschikbare bouwgrond

•  Optimale financieringsmogelijkheden

•  Energiebesparing in bestaande en nieuwbouw 
    woningen

•  Uitgebreid aanbod onroerend goed in de gemeente      
    Emlichheim en omgeving

Grote verloting
Op zondag 09 februari 2020 om 17.00 uur verloten wij
waardevolle prijzen – meedoen is de moeite waard!

1e prijs: Waardebon van Rohlfs Malerbetrieb GmbH ter   
 waarde van 300 € 
2e prijs: Bang & Olufsen Beoplay E8 Bluetooth in-ear   
 koptelefoon ter waarde van 150 €
3e prijs: 2 toegangskaarten voor het 7e Grafschaft Open Air 
 2020 Silbermond, Alvaro Soler und Lena 

LOTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE
INGANG VAN HET BEURSCOMPLEX.

Wij wensen u veel geluk!

Vechtetalhalle · Lägen Diek 10 · 49824 Emlichheim

bouwen, wonen, 
   modernise ren

07 t/m 09 februari 2020
GRATIS ENTREE

19e EMLICHHEIMER
  BOUW-, WOON- & ONROERENDGOEDBEURS

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

ww

Vechtetalhalle · Lägen Diek 10 · 49824 Emlichheim

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

MEISTERBETRIEB |  HOL Z  ERLEBEN

Tischlerei Olthoff

agentur für marketing & event

Organisator :

Beschermheer  van de beurs



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

•  Kinderschminken 

•  Teken- en speelhoek onder het 
    motto: “Decoratiedromen” 

•  Tekenfilms

spel en plezier in “kinderland“

Een te gek programma voor onze
jonge beursbezoekers onder toezicht 

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

"Bouwen, Wonen, Moderniseren" –

Zo luidt het motto van de 19e Emlichheimer bouw-, 
woon- & onroerendgoedbeurs, die van vrijdag 07 tot 
en met zondag 09 februari 2020 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 vervangenzon-
necollector · zonnescherm & zonwering · behang
vijvers · interieurbouw · meubel- en timmerwerken
deuren · voorbeeldwoningen · mechanische ventilatie 
tuin · trappen

Har telijk welkom 
    op de v akbeurs!

Kostenloze vakinhoudelijke lezingenKostenloze vakinhoudelijke lezingen

Agenda
Ons bijprogrammaOns 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).

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



ZATERDAG, 08.02.2020

15.00 uur:  "Je ideale hypotheek - doe het gewoon!" 
 Spreker: Mevrouw Janine Middendorf 
 (Grafschafter Volksbank eG)

16.00 uur: "In 4 stappen naar een zeer zuinig huis volgens 
 de Duitse standaard Effizienzhaus 40+."  
 Hoeveel kost het? Is het zinvol?  
 Loont het de moeite? 
 Spreker: Ingenieur Tobias Stahl 
 (Stahl Bauunternehmen GmbH)

ZONDAG, 09.02.2020

14.00 uur: "Alles wat u wilt weten over TRAPPEN" Wanneer 
 moet u plannen? Waarop letten?  Modern design!
 Spreker: Dhr. Jürgen Beckmann, meester-
 trappenbouwer (Beckmann Treppenmanufaktur GmbH)

16.00 uur: "In 4 stappen naar een zeer zuinig huis volgens 
 de Duitse standaard Effizienzhaus 40+."  
 Hoeveel kost het? Is het zinvol?  
 Loont het de moeite? 
 Spreker: Ingenieur Tobias Stahl 
 (Stahl Bauunternehmen GmbH)


