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Veilig & vertrouwd stoken
met ’t Stokertje!
Op zaterdag 24 januari wordt het ‘startschot’ ge-
geven van het jaarlijks terugkerende Wanders
evenement wat duurt tot 31 januari 2015. Alle
courante kachels en haarden van Wanders zijn
deze week bij ’t Stokertje Kachelparadijs te be-
wonderen waaronder ook de populaire, creatief
vormgegeven Oak houtkachels (zie foto). Schat-
tig om te zien, maar groots in prestaties en uit-
straling! Het assortiment van Wanders varieert
van gasgestookte design haarden tot geheel met
speksteen beklede houtkachels, voor uur na uur
streelzachte stralingswarmte. 

Live demonstraties
’t Stokertje zou ’t Stokertje niet zijn zonder live de-
monstraties. ‘Met honderden kachels en haarden in
onze showrooms hoeft u bij ons niet van een plaatje
te kopen’ aldus Marc Hoogland, eigenaar van de Sto-
kertje bedrijven. ‘Maar we doen veel meer dan alleen
het leveren en installeren van haarden en rookkana-
len. We zorgen er ook ná installatie voor dat onze
klanten veilig & vertrouwd kunnen blijven stoken.
Veel klanten vergeten het jaarlijkse onderhoud te re-
gelen en om te voorkomen dat het schoorsteenve-
gen er bij in schiet sluiten we steeds vaker meteen
een onderhoudscontract af. We maken dan automa-
tisch een afspraak in de zomermaanden zodat onze
klant het volgende stookseizoen weer met een ge-
rust hart kan stoken. Voorkomen is tenslotte beter
dan genezen!’

Gratis onderhoudsbeurt
Tijdens de Wanders stookdagen trakteert ’t Stokertje
bij aanschaf van een Wanders kachel of haard op een
GRATIS onderhoudsbeurt. Het jaar volgend op leve-
ring kunt u gratis uw gaskachel door ons laten on-
derhouden of de schoorsteen laten vegen (bij bijv.

houtgestookte kachel). Zo wordt er altijd veilig & 
vertrouwd gestookt!

Op zaterdag 24 januari is een specialist van de 
fabrikant aanwezig in Orvelte om al uw brandende
vragen over de kachels & haarden van Wanders te
beantwoorden. Natuurlijk steekt hij ook gezellig de
kachel voor u aan om het spectaculaire vlammenspel
en de gebruiksvriendelijke bediening van de 
Wanders kachelfamilie te demonstreren. 

’t Stokertje Kachelparadijs 
Dorpsstraat 12 – Orvelte
www.stokertje.nl 

Wanders Stookevenement van 24 januari t/m 31 januari 2015

Meppel, aantrekkelijke stad om te
wonen en te werken
Het gaat goed met de nieuwbouw in Meppel. 
Wethouder Koning: “We merken dat de markt
weer aantrekt. Onlangs heb ik de sleutels mogen
uitreiken aan de eerste bewoners van Nieuw-
veense Landen.” In november en december zijn in
deze nieuwbouwwijk 31 woningen opgeleverd.
Allemaal complete eengezinswoningen voor een
scherpe prijs. Momenteel zijn er nog eens 51 wo-
ningen in aanbouw. In 2015 worden er ook  meer-
dere twee-onder-een-kap 
woningen gebouwd. 

In de wijk Berggierslanden is onlangs gestart met de
bouw van  8 twee-onder-een-kap en 6 vrijstaande
woningen. Weliswaar heeft de bouw in deze wijk
lang stilgelegen, maar de verkoop van dit project
geeft vertrouwen in de toekomst. Ook merkt de ge-
meente dat de interesse voor de vrije kavels toe-
neemt. “We krijgen meer verzoeken om informatie
dan voorheen.” 

“Meppel is dan ook een aantrekkelijke stad om te
wonen en te werken”, vindt wethouder Koning. “Voor

een kleine stad heeft Meppel relatief veel voorzie-
ningen: denk aan onderwijs, sport of Schouwburg
Ogterop.” In de zomer bruist Meppel. De culturele en
feestelijke evenementen treken veel publiek. En de
sfeervolle pleinen en grachten, karakteristieke ge-
bouwen en bijzondere winkeltjes maken dit plaatje
helemaal af. 

Wonen en werken kan uitstekend gecombineerd
worden op bedrijventerrein Oevers E. Maar ook als u
buiten Meppel werkt, is Meppel een goede plek om
te wonen. Er is een goede treinverbinding naar het
noorden en de Randstad. En door de ligging aan de
A32 en de A28 is Zwolle vlakbij. 

Interesse? Kijk op www.meppelwoont.nl

De huizenmarkt trekt weer aan. Vooral de lage
rente maakt het aanlokkelijk om een hypotheek
af te sluiten en dat droomhuis te kopen. Hoewel
de rente een belangrijk aspect is, draait het er vol-
gens ABN AMRO vooral om dat mensen zonder
zorgen kunnen slapen. 

Als mensen zich oriënteren op het gebied van hypo-
theken, laten ze zich vaak leiden door hun gevoel.
Huizenkopers willen een klik met hun adviseur. Die
vinden ze vaak bij ABN AMRO. In de provincie Dren-
the bedient de bank 100.000 klanten. Volgens Jurrie
Modderman, districtsdirecteur particulieren, en
Astrid Kramer, directeur ABN AMRO in Assen, waar-
deren de klanten het advies van ABN AMRO enorm.
Niet alleen vanwege de deskundigheid en betrouw-

baarheid van de adviseurs, de bank komt ook vaak
met verrassende oplossingen.

Tijdens het oriëntatiegesprek legt de adviseur het
hypotheekproces uit en berekent hij wat de klant
maximaal kan lenen met de maandlast die hij wenst.
In volgende gesprekken komen ook andere zaken
aan bod, zoals verzekeringen, de gewenste pensi-
oensituatie en mogelijke toekomstige tegenslagen
als werkloosheid. Want het gaat niet alleen om lage
rentes en dat mooie huis, maar vooral om een hypo-
theek die past bij de financiële situatie van de klant
zodat hij er geen slapeloze nachten van heeft. 

De gesprekken kunnen op kantoor plaatsvinden en
eventueel bij de klant thuis, maar ook via de web-
cam. In alle gevallen steekt de bank in op snelle, hel-
dere en goede dienstverlening. Binnen 24 uur nadat
een klant via internet een gesprek heeft aange-
vraagd, wordt er contact opgenomen. Vaak kan de
eerste afspraak binnen 48 uur plaats vinden.

Ruim vijftig procent van de hypotheken die ABN
AMRO in de provincie Drenthe verstrekt, gaat via in-
termediairs. Modderman: ‘We vinden het belangrijk
om klanten die via een intermediair bediend willen
worden, daar ook toe in staat te stellen. Daarvoor in-
vesteren we veel in deze partnerships. De interme-
diairs bieden van meerdere banken financiële
producten aan. Maar ze zijn continu op de hoogte
van onze producten en kunnen hun klanten net zo
goed bedienen als onze adviseurs.’ 

De bank laat geen kans onbenut om haar klanten te-
vreden te maken. ‘Ons doel is dat onze klanten onze
ambassadeurs zijn’, legt Kramer uit. ‘Dat ze naar alle
tevredenheid een hypotheek bij ons afsluiten en dat
ze, ook bij onverwachte gebeurtenissen zoals een
echtscheiding, goed door ons worden geholpen.
Zodat ze eigenlijk alleen maar positieve ervaringen
hebben die ze met anderen kunnen delen. Dat is
waar wij elke dag onze best voor doen.’ 

Zorgeloos wonen in droomhuis
dankzij ABN AMRO

Jurrie Modderman, 
districtsdirecteur particulieren

   
   

    
   

  
   

   
   

   
   

                     

 
  

 

 
    

 

Steeds meer mensen ontdekken hoe mooi het
hier wonen is. Midden in de natuur met veel
ruimte, rust en water om je heen en tegelijkertijd
dichtbij de stad Groningen. Of zoals veel bewo-
ners zeggen: ‘Alsof je elke dag op vakantie bent!’ 
365 dagen per jaar vrijheid, ruimte, natuur, water
en rust. Wat wil je nog meer?

Meerstad is er voor iedere woonwens en voor ieders
dromen. Voor kopers en op termijn voor huurders. Er
wordt een grote verscheidenheid aan woningtypen
aangeboden, zoals rij- en halfvrijstaande woningen,
vrijstaande woningen, maar ook bijzondere wonin-
gen zoals waterwoningen en vrije kavels om uw
eigen droomhuis op te bouwen. Meerstad is er dus
voor iedereen. En dat geldt ook voor de watersport-
lieebber. Dit voorjaar worden namelijk de sluis-
deuren van de vaarverbinding definitief geopend.

Hoe leuk is het dan om met je bootje naar het cen-
trum van Groningen te varen of juist de regionale
wateren te verkennen. 

Bent u benieuwd naar de woon-, leef- en recreatie-
mogelijkheden in Meerstad? Dan kunt u volgende
week donderdag 29 tot en met zaterdag 31 januari
de stand van Meerstad bezoeken tijdens de beurs
Bouwplan in de TT Hall in Assen. Tijdens deze beurs
staan vooral trends, innovaties en nieuwe projecten
op het gebied van (ver)bouwen én wonen in de spot-
lights. Daarnaast zijn belangstellenden iedere week
van maandag tot en met zaterdag van harte welkom
in het informatie- en verkoopcentrum van Meerstad
of tijdens de zondagopening in de model waterwo-
ning in het gebied. 

Kijk voor meer informatie ook op meerstad.eu. 

Wonen in Meerstad is: ‘Alsof je
elke dag op vakantie bent!’


