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Profiteer in mei van onze aflopende lenteacties!

GRATIS
MOTOR
GRATIS MOTOR
BRUSTOR
t.w.v. E 400,bij aankoop van een knikarmscherm!

BIJ AANKOOP VAN EEN BRUSTOR
®
&
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Luxaflex
hor
KNIKARMSCHERM*

50% KORTING!

De gratis motor actie is verlengd t/m 30 mei

U BENT VAN HARTE
WELKOM
ONZE SHOWROOM.
Ga naar
onze IN
website
of bezoek onze showroom
Krimpen
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• 2661
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010Bergschenhoek
524 90 40 • www.paulenpaul.nl
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info@paulenpaul.nl
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www.paulenpaul.nl
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Spelen met licht

Filteren of verduisteren

De ramen zijn de ogen van het huis.
In moderne architectuur worden
die steeds groter met de keuze
voor grote glaspartijen. Dat zorgt
voor lekker veel licht, fijn uitzicht
en het gevoel van ruimte. Maar je
zit niet altijd te wachten op glurende buren of felle zonnestralen.

Bij de inrichting van het huis
is de raamdecoratie vaak een
ondergeschoven kindje, terwijl de
lichtinval wel degelijk bepalend is
voor de sfeer. Wanneer je de hoeveelheid licht die naar binnen
schijnt kunt regelen, verhoogt

Met de nieuwste raamdecoratieproducten stem je de hoeveelheid
blindering af op je persoonlijke
behoefte. Bovendien hebben ze een
isolerende werking en een positief
effect op de akoestiek in de ruimte.
Hét belangrijkste ingrediënt voor
optimaal woonplezier dus!

Odysee® Shade, www.sunway.nl

Shutters, www.jasnoshutters.nl

boven naar beneden geschoven
worden, van beneden naar boven
of een combinatie van beide. In
verschillende kleuren, stoffen en
transparanties geniet je overdag
van prachtig gefilterd daglicht en
‘s avonds van verduistering.

Top-Down / Bottom-Up Duette® Shades, www.luxaflex.nl.

Stoer en rustiek
Shutters van Jasno geven het
interieur een landelijk karakter en omlijsten het kozijn. De
houtstructuur geeft direct een
stoere, rustieke uitstraling, en
de aanwezigheid van de lamellen zorgt dat inkijk nooit een

dit het comfort: niets is immers
zo hinderlijk als fel zonlicht in
het beeldscherm van je laptop
als je een dagje thuis werkt. De
Top-Down/Bottom-Up Duette® Shades van Luxaflex® volgen het licht en kunnen van

probleem is. Het enige waar je
tussen hoeft te kiezen is open en
licht of dicht en knus. De panelen
worden altijd op maat gemaakt
en de lamellen zijn leverbaar in
verschillende breedtes, daarom
passen ze in elk interieur en voor

Pretty pastel
ieder raam. Maak een statement
door te kiezen voor zwarte shutters. In combinatie met lichte
muren komen deze mooi tot
hun recht. Of ga voor harmonie
en laat de kleur van de shutters
terug komen in het interieur.

Met de keuze van kleureninstituut
PANTONE® om pastelkleuren Rose
Quartz & Serenity tot dé trendkleuren voor 2016 uit te roepen, was
het duidelijk dat zachte tinten zich
nog helemaal thuisvoelen in het
designinterieur. En terwijl pasteltinten vaak wat zoetjes overkomen,

zorgen ze in raamdecoratie juist
voor een frisse look. Met de strakke
vormgeving van de horizontale
houten jaloezieën van Sunway is
er niks tuttigs of lieflijk aan gelakt
mintgroen, maar geef je het interieur er een subtiele kleurinjectie
mee.

Horizontale houten jaloezieën uit de Memphis serie, www.Sunway.nl
Bron: Perscentrum Wonen
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Deze zomer genieten
van uw tuin?
Maak een afspraak!

Maandag
16 mei
2e Pinksterdag
geopend van
10.00 tot
16.00 uur

U bent bij ons aan het juiste adres voor:
•
•
•
•
•
•
•

Aanleg
Renovatie
Onderhoud
Advies & Begeleiding
Boomverzorging
Verlichting & alles op het gebied
van water
Meubels van steigerhout

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Wij werken volgens afspraak, secuur en netjes.

www.tomkorbee.nl
Aangesloten bij

Tom Korbee Hoveniers
Robertskruid 4
2914 TM Nieuwerkerk a/d IJssel
tel. 06 24 47 27 84
info@tomkorbee.nl

•
•
•
•
•
•
•

Aanleg
Renovatie
U bent bij ons aan het juiste adres voor:
Onderhoud
• Aanleg
• Renovatie
Advies & Begeleiding
• Onderhoud
Boomverzorging
• Advies & Begeleiding
• Boomverzorging
Verlichting & alles op het gebied
• Verlichting & alles op het gebied
van water
van water
KORTING!!
Meubels van steigerhout • Meubels van steigerhout
Op een cassette

25%
knikarmscherm

Wij werken volgens afspraak, secuur
en netjes.
van Sunmaster

Wij werken volgens afspraak, secuur en netjes.

www.tomkorbee.nl

www.tomkorbee.nl
Aangesloten bij

Aangesloten bij

Tom Korbee Hoveniers
Robertskruid 4
2914 TM Nieuwerkerk a/d IJssel
tel. 06 24 47 27 84
info@tomkorbee.nl

Tom Korbee Hoveniers
Robertskruid 4
2914 TM Nieuwerkerk a/d IJssel
tel. 06 24 47 27 84
info@tomkorbee.nl

• Het juiste adres voor kwaliteit, advies en voordeel
• Altijd een grote vooraad
• Uitgebreid assortiment zomerbloeiers en
éénjarige planten
• Parkeergelegenheid verbeterd, nog makkelijker
te bereiken
• Gratis kopje koffie staat voor u klaar!
Graag tot ziens bij v.d. Dussen

HEEL VEEL
TRENDY
DECORATIE
ARTIKELEN
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2 ZAKKEN
VAN 50L VOOR

€9,95

KWEKERSPOTGROND

Potgrond met uitgebalanceerde voeding
en organische bemesting. De wortels
kunnen dan niet verbranden. Voeding
komt geleidelijk vrij en zorgt daardoor
voor een mooie constante groei en kwaliteit van de plant. Deze week om uit te
proberen. Normaal € 6,- per zak. Nu 2
zakken van 50L voor € 9,95.

10.000 M

2

TUINBELEVING!

VESTIGING NIEUWERKERK: ALBERT VAN ‘T HARTWEG 59, 2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
VESTIGING PIJNACKER: REESLOOT 10 (INGANG BOEZEM KATWIJKERLAAN) 2641 PM PIJNACKER
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Houweling luistert naar de klant

Gluren bij de buren

Architektenburo Houweling uit
Bleiswijk staat al meer dan 40 jaar
bekend om de kwaliteit en het
maatwerk dat zij levert. Het bureau
is ook heel innovatief.
Jaren geleden was het een van
de eersten die de tekentafels de
deur uit deed, tegenwoordig heeft
het veel kennis op het gebied van
duurzaamheid en heeft het ook de
overstap naar Bim gemaakt. Het
team is dan ook een mix van jong
enthousiasme en ervaren vakmanschap.
‘Onlangs hebben we een moderne
villa in Pijnacker opgeleverd. Een

Thuis zijn we gesteld op onze
privacy. Met name als het ‘s
avonds donker wordt, zit je
niet te wachten op buren die
komen gluren. Tijd om de bece®
rolgordijnen te laten zakken!
Met een hip dip-dye kleurverloop
of afgewerkt met een grafisch

moderne, landelijk gelegen, duurzame villa waarbij o.a. gebruik
gemaakt wordt van zonne-energie,
aardwarmte, hoge isolatie, triple
beglazing, zonwering en mossedum
daken.’
‘Er is ook een nieuwe trend in
woonstijlen. We zien dat veel
opdrachtgevers een mix willen
van modern, robuust en eigentijds,
maar wel warm en sfeervol’, aldus
Jan Houweling. In Hillegersberg is
onlangs de bouw gestart van een
landelijk moderne woning, maar op
de website kunt u voorbeelden zien
van deze woonstijl.

‘Wat wij vooral belangrijk vinden is
dat we voor de klant ontwerpen, de
wensen van de klant staan voorop.
Door uitgebreid met de klant in
gesprek te gaan, komen we tot een
ontwerp dat meestal verrassend
passend is. De opdracht is geslaagd
als een opdrachtgever zich thuis
voelt in zijn woning die wij mochten ontwerpen.’
Wie meer wil weten over de laatste
trends of (ver)bouwplannen heeft
kan contact opnemen voor een
vrijblijvend gesprek.
Voor meer informatie:
www.houweling-architekten.nl.

detail zijn ze stijlvol, praktisch en
geschikt voor vrijwel alle ruimtes
en ramen. Of het nu gaat om
kleine of grote ramen, dakramen
of draai-kiepramen, een rolgordijn kan altijd. Voor keukens en
badkamers zijn er zelfs speciale
vochtbestendige stoffen.

Rolgordijnen met kleurverloop of afwerking met grafisch patroon,
www.bece.nl.

Bron: Perscentrum Wonen

Verweij Caravans
MEIapril/
ACTIE!!!
mei Actie!!!

advies
o p m a a t

Verweij Caravans
verbouw
nieuwbouw

Heeft u (ver) bouwplannen? Wij verrassen u graag met onze ontwerpen.
april/ mei Actie!!!

Bovag
Bovag
onderhoudsbeurt
onderhoudsbeurt

Bovag
onderhoudsbeurt

€ 179,50
€ 179,50

Caravanaccessoires, gasﬂessen,
caravanaccessoires, gasflessen,
kampeermeubelen
kampeermeubelen

Dealer
vanvan
Puky
enenBerg
Dealer
Puky
Berg skelters /
trampolines
skelters
/ trampolines

Uw adres voor verkoop, onderhoud,

Uw adres
voor verkoop,
onderhoud, reparatie,
schadeherreparati
e, schadeherstel
en stalling
stel envan
stalling
alle merken
caravans, campers
campers en
allevan
merken
caravans,
envouwwagens
vouwwagens

Verhuur van
campers
Verhuur
van
campers

Rottekade 9c Zevenhuizen 0180-633115
www.verweijcaravans.nl Lid Bovag en Focwa

€ 179,50
caravanaccessoires, gasflessen,
kampeermeubelen

Dealer van Puky en Berg
skelters / trampolines

Uw adres voor verkoop, onderhoud, reparatie, schadeherstel en stalling van alle merken caravans, campers en
vouwwagens

Verhuur van campers

Rottekade 9c Zevenhuizen 0180-633115
www.verweijcaravans.nl Lid Bovag en Focwa

Verweij Caravans

Verweij Caravans

genieten

ruimte

april/ mei Actie!!!
Houtwerk

Bovag
onderhoudsbeurt

€ 179,50
caravanaccessoires, gasflessen,
kampeermeubelen

Dealer van Puky en Berg
skelters / trampolines

Uw adres voor verkoop, onderhoud, reparatie, schadeherstel en stalling van alle merken caravans, campers en
vouwwagens

Verhuur van campers

Rottekade 9c Zevenhuizen 0180-633115
www.verweijcaravans.nl Lid Bovag en Focwa

april/ mei Actie!!!

Zevenhuizen, info@terbraaktuinen.nl, www.terbraaktuinen.nl
 Wulpendreef 10 2841 NN Moordrecht - tel : 06.22.91.24.50

Bovag
onderhoudsbeurt

kavels
verduurzamen
wonen

beleving
€ 179,50

caravanaccessoires, gasflessen,
kampeermeubelen

Dealer van Puky en Berg
skelters / trampolines

Uw adres voor verkoop, onderhoud, reparatie, schadeherstel en stalling van alle merken caravans, campers en
vouwwagens

Verhuur van campers

Rottekade 9c Zevenhuizen 0180-633115
www.verweijcaravans.nl Lid Bovag en Focwa
www.houweling-architekten.nl
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