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VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
Onze jaarlijkse voorjaars-special ‘aan de slag in huis en tuin’.....
Ook last van het coronavirus
Veel bedrijven willen nu niet adverteren, omdat ze geen extra klanten in de
winkel willen of mogen hebben, anderen willen u nog wel laten kennismaken
met hun producten en bedrijf.
Veel potentiële klanten zitten echter thuis en willen best aan de slag in huis en
tuin, nu ze meer tijd hebben (of tijdelijk geen werk, of thuiswerk zonder reistijd).
Maar ook voor de bedrijven die wel open zijn geldt natuurlijk: houd je aan
de landelijke maatregelen in winkels, bouwmarkten en tuincentra: houd
afstand en niet teveel klanten tegelijk naar binnen.

DE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
OOK VOO
OFFICIËL R
PASFOT E
O’S

Bij EP:Heinz van Benthum gaan we nét dat stapje verder. Zo kunnen onze specialisten meer dan alleen
bezorgen en aansluiten. Meer informatie? Kom langs in de winkel of kijk op epheinzvanbenthum.nl

Onze service maakt het verschil
EP:Heinz van Benthum is al jaren dé elektronica en witgoed specialist voor het kopen van o.a. uw wasmachine, droger, koelkast, TV, telefoon, laptop of tablet in de regio. Ook voor al uw vragen over service en reparatie kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Sinds 1 januari 2000 is EP:Heinz van Benthum uw elektronicavakzaak in Groesbeek en omstreken.
Vanaf 1953 zijn wij al actief op het gebied van antenne-ontvangst en beeld en geluid, eerst vanuit Beek,
daarna in Groesbeek.
Vakkundig personeel en een uitgebreid assortiment zijn bij EP:Heinz van Benthum de basiselementen
om uw vakzaak in elektronica te zijn. Voor ieder huishoudelijk consumentenapparaat kunt u bij EP:Heinz
van Benthum terecht. Door de service, het deskundige advies en de technische kennis bent u altijd verzekerd van een goede aankoop bij EP:Heinz van Benthum.
Het assortiment bestaat uit apparaten van gerenommeerde merken en biedt u voldoende keuzemogelijkheid. EP:Heinz van Benthum en haar vakkundige personeel is graag bereid om u in de winkel van goed
advies te voorzien zodat u tevreden met uw aankoop de winkel verlaat.
De bezorging kan in overleg met EP:Heinz van Benthum gepland worden en is op alle werkdagen mogelijk.
EP:Heinz van Benthum is uw Partner in Electronics!
We zien graag (voorlopig op afspraak) terug in onze winkel aan de Molenweg 2 te Groesbeek.

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

Trap stofferen:
EP:Heinz van Benthum
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Keuze ten tapijt
soor

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek - Tel.: (024) 397 40 76 - epheinzvanbenthum.nl

Iedereen wil toch fijn wonen?

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

BEEK. Het draait om kwaliteit en service. Dat is
het motto van Gerard Hubbers en Rob van
Rooijen. Samen zijn ze 16 jaar geleden Meubelen woningstoffeerderij Géro begonnen. Met meer
dan 30 jaar ervaring in meubelstoffering,
woningstoffering, buitenzonwering en kunstgras
weten de heren waar ze over praten.
Gerard steekt enthousiast van wal: “Steeds meer
mensen weten ons te vinden voor hun woningstoffering. Voor gordijnen en vitrage, plissé,
lamellen, rolgordijnen, jaloeziën en veel meer.
Maar ook voor vloerbedekking, laminaat, PVCvloeren, linoleum of vinyl. En vergeet de bekleding van uw trap niet! En aan de buitenkant van
uw woning zorgen we voor de ramen met
screens, rolluiken, zonneschermen en horren.”
Bij Géro kunt u dus voor de stoffering van uw
hele woning terecht en dat is prettig, want dan
kunnen stoffen en kleuren prachtig op elkaar
afgestemd worden.
Voor in de tuin levert Géro ook kunstgras. Maar
wellicht is kunstgras ook wel een leuk idee als
vloerbedekking voor de voetbal-kinderkamer!
Naast particulieren doen steeds meer bedrijven,
scholen, instellingen en zzp-ers een beroep op
Gero voor projectstoffering.
Meubelstoffering is een andere specialiteit van
Géro. Gerard vertelt: “we stofferen al uw kostbare en favoriete meubelen. Zowel modern als
antiek klassiek. Uw favoriete meubelen krijgen
hierdoor een tweede leven.
Ook kunnen we de aankleding van uw boot, caravan
of vakantiewoning verzorgen. ”
Dat de heren vakkundig
werk leveren, kunt u lezen
bij de reacties van tevreden
klanten op de website van
Gero.
Voor Rob zijn die positieve
geluiden niet echt een verrassing: “want” zo benadrukt hij “kwaliteit en service staan bij ons nu eenmaal voorop. We hebben
een uitgebreide collectie

met veel keuze en geven advies op maat. Klanten
krijgen direct een prijsopgave en we leveren zo
snel als mogelijk is. Dat geldt voor particulieren
en bedrijven. We komen graag bij de klant aan
huis voor advies, maar mensen zijn natuurlijk
meer dan welkom in onze knusse winkel annex
werkplaats, waar een vers kopje koffie voor u
klaar staat.”
De twee ondernemers vullen elkaar goed aan en
dankzij hun jarenlange ervaring staat Géro garant
voor kwaliteit. ‘Vakmanschap is meesterschap’,
een uitdrukking die Rob en Gerard dagelijks in
de praktijk brengen. Klanten zijn enthousiast en
de goede goede service spreekt zich rond.
Want iedereen wil toch fijn wonen?
Loop eens binnen of bel voor een vrijblijvend
advies of een afspraak.
En blijf op de advertenties in De Rozet letten,
want daarin staan regelmatig leuke en scherpe
acties. Zoals de actie van nu: Horren in vele
soorten: nu gratis inmeten en plaatsen
Meubelstofferderij Gero, Waterstraat 16, 6573
AC Beek. Tel. 024-6841128 of 06-52625983.
Maandag t/m vrijdag van 8.30-17 uur geopend
(liefst eerst even bellen).
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
Foto: Henk Baron
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VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
KGconcepts, de houthandel voor iedereen
Houthandel KGconcepts in Milsbeek
is gespecialiseerd in Tuinhout en
Bouwhout.
Het uitgebreide assortiment houtproducten (in Douglas, Grenen en Vuren)
wordt rechtstreeks geïmporteerd van
geselecteerde houtzagerijen, die de
gewenste producten en kwaliteit kunnen produceren.
Dit hout wordt door KGconcepts geleverd aan particulieren en de zakelijke
markt.
Het tuinhout is geïmpregneerd en
omvat schuttingen, palen en planken.
Maar ook picknick tafels, tuin sets,
diverse modellen bloembakken, enzovoorts.
Voor tuinhout wordt de laatste tijd ook
vaak Douglas hout gebruikt. Dit is een
harde en duurzame houtsoort met een
roodbruine kleur. Deze behoeft voor
gebruik buiten, niet
geïmpregneerd te worden.
Het Bouwhout assortiment bestaat
voornamelijk uit planken, palen en balken van Noord-Europees vurenhout.
Dit is een snel groeiend segment, vanwege de grote prijsverschillen met de
bouwmarkten. Hier zijn de gedroogde
steigerplanken fijn gezaagd of glad
geschaafd, veel gevraagde producten.

LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN
Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.
Ontwikkeling en realisatie zonnevelden.

Gratis SDE aanvraag

“De rechtstreekse inkoop van de houtzagerijen gaat in grote volumes wat
resulteert in een lage kostprijs. Voor
geheel 2021 hebben we weer mooi hout
ingekocht voor scherpe prijzen en kunnen dat onze klanten in Nederland en
Duitsland ook dit jaar weer voor aantrekkelijke prijzen aanbieden. We blijven daarmee de goedkoopste in de
regio”, zeggen Kate en Gijs van Doorn.
De hout producten liggen in voorraad,
droog opgeslagen in het magazijn, van
waaruit de verkoop en distributie
plaatsvindt. U bent daar 6 dagen per
week van harte welkom.

Ö Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | ц + 31 (0)24-848 01 17 | ѧ info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Zonnepanelen van Ariens Solar
Ariens Solar is een regionale partij welke
zich heeft gespecialiseerd in de industriële Solar markt.
Ariens Solar is leverancier én installateur
van hoogwaardige zonnepanelen voor
particulieren, industrie, agrariërs & energie coöperaties. De kracht van Ariens
Solar zit in het totaal pakket. We beginnen met een vrijblijvend gesprek waarin
de mogelijkheden worden onderzocht.
Aanvullend wordt er een kostenbatenberekening opgemaakt waarin de eventuele
voordelen aan het licht worden gebracht.
Aanvullend kunnen we zorgen voor de
subsidie aanvraag, constructieberekening
en natuurlijk de realisatie van het project.

Adres: Zwarteweg 59 Milsbeek
Telefoon: 06-20 23 55 53.
Mail:
info@kgconcepts.nl
Website: www.kgconcepts.nl

Onafhankelijk en Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en korte lijnen. Wij hechten namelijk veel waarde aan persoonlijk
contact met de klant en pakken elk project aan alsof het ons eigen dak is. Ariens
Solar beperkt zich niet tot één merk en

Elektrische haarden
met prachtig
vlambeeld!
Als exclusief dealer in de regio Arnhem Nijmegen heeft
Home Garden Shop in Gendt diverse elektrische haarden
van Easyfires in hun ruime showroom. De haarden zijn
concurrerend geprijsd en snel leverbaar.
Home Garden Shop heeft ook een ruim assortiment gashout- en pellethaarden van diverse A-merken opgesteld
staan; vrijstaand, strak ingebouwd, compleet met maatwerk meubel, eventueel met een natuurstenen blad uit
eigen zagerij. Als erkend installateur kan elke opstelling
vakkundig worden geïnstalleerd door het eigen installatieteam.
U kunt op afspraak diverse uitvoeringen van de haard in
hun showroom zien branden; adviseurs Jos en Robin
maken graag een vrijblijvend voorstel voor u!

één oplossing. Uiteraard wordt er altijd
gebruik gemaakt van A-merken, die zich
onderscheiden
in
duurzaamheid,
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per locatie wordt in overleg met de
klant altijd een site-survey gedaan, waarna bepaald wordt welke opstelling en
technische oplossing het beste past bij
uw wens en het hoogste rendement biedt.
Ook het hele installatieproces vindt
plaats onder eigen regie en met eigen
vakkrachten.
We komen vanzelfsprekend graag bij u
langs voor een vrijblijvend gesprek of we
ontvangen u op ons kantoor in Nijmegen.
Met vriendelijke groet,
John Ariens
Ariens Solar
Keizer Karel 32Q te Nijmegen
Tel: 024 8480117
www.arienssolar.nl

HOME GARDEN SHOP
Haarden & Badkamers

Kijk alvast op hun site voor meer informatie: www.homegardenshop.nl

40 jaar ervaring

Deskundig advies

Vakkundige installatie

Biezenkamp 2 - Gendt - homegardenshop.nl - T 0481-424341

20 april 2021

PAGINA 13

De Rozet

VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
(advertorial)

Kwekerij Jansen start verkoop perkplanten
OTTERSUM - Het zijn en blijven
vreemde en zorgwekkende tijden. Het
hele land staat nog steeds op zijn kop.
Om toch uw zinnen een beetje te verzetten is het fijn vertoeven in uw tuin, op
uw terras of balkon. Deze schreeuwen
nu om kleur en fleur. Tijd dus voor
mooie perkplanten, gekleurde kant-enklare hanging baskets en kuipplanten.
Reden om een bezoekje te brengen aan
Kwekerij Jansen aan de Oude
Panovenseweg 8 – 10 te Ottersum.
Daar vindt u een ruim assortiment mooie
gekleurde perkplanten van goede kwaliteit. “Het zijn bijna allemaal éénjarige
planten, welke voor heel veel kleur in uw
tuin of op uw balkon zorgen.”, zeggen Wiljan en
Monique Jansen, die zich al ruim 30 jaar toeleggen op het kweken van perk- en vaste planten. Dat
het met de kwaliteit en prijs wel goed zit, merken
zij aan de nog steeds groeiende klantenkring, die
zich bij het eerste voorjaarszonnetje al melden om
de tuinen op te vrolijken.
Gezien de huidige omstandigheden is het ook
mogelijk om via de vernieuwde website/webshop
www.jansen-kwekerij.nl te bestellen. U kiest de
gewenste artikelen, betaaldt en ontvangt daarna
een mail van ons met het tijdstip, waarop u uw
bestelling kunt komen afhalen, zegt Monique,
maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om
het zelf uit te komen zoeken! Uiteraard hanteren
wij de richtlijnen van het RIVM”. “Voor meer
info mag men ons altijd bellen (telnr. 0651
602466)”, vult Wiljan aan.

Elke
zondag
d
geopen
Volop: Kuipplanten
Hangpotten
Perkplanten

6

€ 6,-

Elke dag geopend van
8.00 tot 18.00 uur

OOK OP ZONDAG

Kwekerij Jansen is ook geopend op Koningsdag
(27/4), Bevrijdingsdag (5/5), Moederdag (9/5),
Hemelvaartsdag (13/5),
en 1e en 2e
Pinksterdag (23/5 en 24/5).
"Volg de borden die langs de Nijmeegseweg
(Ottersum/Gennep (tegenover de Hubo) en de
Zwarteweg (Milsbeek) staan, of stel uw navigatie
in”, voegt Monique nog toe.
KWEKERIJ JANSEN, Oude Panovenseweg 810 in Ottersum.
Wij zijn geopend:
Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Op genoemde feestdagen en de zondagen in april
en mei van 10.00- 16.00 uur.
Telefoon (06) 51 60 24 66.
www.jansen-kwekerij.nl

Het is voorjaar in Overasselt bij
Tuinplantenkwekerij Van Summeren
OVERASSELT. Midden in het centrum
van Overasselt bevindt zich de groenten- en bloemenwinkel van Marco Van
Summeren. Marco heeft al vele jaren
zelf een groot assortiment tuinplanten.
Hij heeft zicht gespecialiseerd in geraniums in vele kleuren, zowel staandeals hanggeraniums. Deze kosten bij
Tuinplantenkwekerij Van Summeren
het hele seizoen slechts 6 euro voor 6
stuks!
Verder is er een groot assortiment aan
hangpotten en kuipplanten in vele kleuren en maten om uw tuin of terras een
fleurig aanzicht te geven. Ook voor al
uw stekperkgoed, zoals bij voorbeeld
Scavola, Bacopa, Verbena, Surfinia en

In the picture: local hero Gelreparket.nl
Voor deze gelegenheid hebben we Hans van Gelreparket.nl
eens een keer in het zonnetje gezet. Onlangs 65 jaar geworden, maar zoals hijzelf zegt: ik werk voor twee, leef voor
drie, dus eigenlijk ben ik 195 geworden. Deze workaholic
(volgens zijn vrouw), want dat is hij zeker, weet van geen
ophouden en is al ruim 43 jaar actief op de vloer en alles
daaromheen. Of het nu voor stuc-of schilderwerk gaat, danwel electra-of installatiewerk, ja zelfs vloerverwarming op
een houten ondergrond, is voor hem geen probleem. Naast
het aansturen en beheersen van de planning met deze mensen
is en blijft hij zelf het aanspreekpunt voor alle zaken en
oplossingen . Zijn grootste hobby: “na mijn vrouw , kinderen
en lieve kleinkinderen ben ikzelf het liefst aan het werk: parketvloer onder mijn handen weer als nieuw maken en dat
geheel stofvrij! Dat doe ik ondertussen alweer ruim 43 jaar
dus met heel veel plezier en inzet. Niets is mooier voor ons
dan de blije gezichten van onze klanten: ik wist niet dat het
zo zou worden, als ik dat geweten had, was ik er wel eerder
aan begonnen . En dat zijn de complimentjes die ons toch
elke keer weer verrassen. Zeg ik eerlijk. Zelf ben ik daardoor
regelmatig ondertussen in de derde of vierde generatie bij
mensen bezig .Geweldig toch!
Maar ook een keuze uit de andere ruim 1200 vloeren: laminaat, kurk, parket, bamboe en ook al ruim 30 jaar(!) pvcvloeren. Mijn grootste uitdaging en vakkennis is nog steeds
het leggen van een mooie eiken visgraatvloer al-of niet met
band en bies, altijd in voorafgaand overleg met onze klanten.
Door de eigen import kunnen we ook deze vloeren in diverse maten voor gunstige prijzen aanbieden, kortom voor elck
wat wils, ook voor de portemonnee. Op onze website
www.gelreparket.nl vind je een contactformulier: gewoon
invullen en alles wordt geregeld: ook voor onderhoudsproducten. En dat coronaproof.
De redactie van dit blad heeft inmiddels uit eigen ervaring
ondervonden dat alles wat hierboven opgeschreven is uit zijn

Sanvatalia, heeft u een grote keus in
vele kleuren.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren is
leverancier van Culvita potgrond wat
uw planten beter laat groeien en bloeien. Het product is bekend van de SBSprogramma De Grote Tuinverbouwing.
De verkoop is inmiddels gestart.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren
vindt u aan de Hoogstraat 24 in
Overasselt en is in de maanden april,
mei en juni 7 dagen per week geopend
van 9.00 tot 18.00 uur.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren is
gevestigd aan Hoogstraat 24 in
Overasselt. Meer informatie via het
telefoonnummer: 024-6221537.

mond er geen woord van overdreven is. Niet onvermeld te
laten is bijvoorbeeld wel de korte onderbreking in maart
2017. Door een hartinfarct belandde Hans in het Radboud
UMC, of in zijn lovende woorden: in Hotel Radboud. En
Hans zou Hans niet zijn, dus na 2 dagen gewoon weer werken op een laptop, in het ziekenhuis dus. Na een operatie met
4 bypasses moest hij, mede door de betablockers, wel rustig
aan doen. Maar ja, na een jaar mochten de meeste medicijnen eraf (eruit gekukeld)
En aansluitend na 3 maanden intensief sporten onder het toeziend oog van de Radboud was ook zijn conditie weer ruim
terug. En Hans gaat dus weer als vanouds aan het werk. En
stoppen? Alleen voor een rood verkeerslicht is zijn reactie.
Wij wensen hem en zijn vrouw Maria nog heel veel goede en
gezonde jaren toe.

Liever een afspraak
aan huis?
Altijd mogelijk!

Ook voor
vloerverwarming
op of onder houten
vloeren!

Contactformulier invullen op onze website
en wij maken direct een afspraak met u!

Parket stofvrij schuren*
Onderhoudsproducten

Wereldprijzen voor eiken visgraatvloeren in diverse maten!

Stuc-,schilder,-electra- en installatiewerk!
SNEL en ZEKER: door onze vakmensen!

Kijk op www.gelreparket.nl
voor onze openingstijden
(*zie voorwaarden)
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Vanaf 20 april t/m 15 mei ontvangt u 25% korting
op Global Paint Platinum Primer en Platinum TG!
Proﬁteer nu en bescherm uw houtwerk tot wel 10 jaar!
Hubo Millingen
Molenveld 1
6566 CK Millingen a/d Rijn
Tel: 0481-431950
millingen@hubo.nl

Kloosterstraat 27
6562 AT Groesbeek
T 024 - 397 13 80

Spoorstraat 152
6591 GW Gennep
T 0485 - 51 19 15

www.hagemansverfenwonen.nl
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Tijd voor het buitenschilderwerk!

Tot 10 jaar schildervrij
met Global Paint
Platinum TG
Het voorjaar is gezien het weer dé periode om met het buitenschilderwerk aan uw woning aan de slag te gaan. Het
belang van goede materialen mag niet wordt onderschat.
Kies het liefst voor een professioneel verfsysteem. De
combinatie van een goede grondverf met een hoogglans
aflak zorgt voor het meest duurzame resultaat. Omdat de
buitenkant van uw woning aan de meest extreme weersomstandigheden wordt blootgesteld is het belangrijk het
juiste verfsysteem te kiezen. Niet alleen de lak, maar ook
de grondverf is een belangrijk onderdeel van het systeem.
Ook al gebruikt u de allerbeste lak, zonder de juiste grondverf komen de eigenschappen van de lak, niet goed “uit de
verf”.
Grondverf is niet alleen zinvol voor kaal hout, ook over
bestaand schilderwerk kan het gebruik van een goede
grondverf zorgen voor een langere levensduur van het verfsysteem. Om de juiste producten te kiezen is het belangrijk
u goed te laten adviseren.
Wilt u dat uw schilderwerk tot 10 jaar meegaat? Kies dan
voor Platinum TG van Global Paint. Voor het juiste advies
en natuurlijk voor
deze lak gaat u naar
Hagemans Verf &
Wonen of Hubo
Millingen!
Wanneer u nog voor
15 mei komt, krijgt u
25% korting op
zowel de Platinum
TG aflak, als op de
bijbehorende grondverf Platinum Primer.

Kwekerij Arnhem-Nijmegen is er klaar voor
Het kabinet werkt er aan dat terrassen en winkels open kunnen. Dit nieuws heeft al dagen door de
samenleving gedwaald. Kwekerij Arnhem-Nijmegen is er helemaal klaar voor, roept de Gendtse kweker Bert van Deelen al wekenlang. “Mensen kunnen zich nu richten op de aankleding van tuin en balkon!”
April en mei zijn voor Kwekerij Arnhem-Nijmegen belangrijke maanden, vertelt de specialist in bloempotten met waterreservoir. Hij kijkt nu hoopvol naar het licht dat aan het einde van de coronatunnel
schijnt. “Hier doen we het allemaal voor. Bloemen maken mensen blij.”
De voorbereiding is achter de rug. De planten beginnen nu te pronken met hun kleurrijke bloemen. Bert
van Deelen is trots op zijn zelf gekweekte producten. Ze bloeien tot het najaar, weet hij. “Echt waar,
onze zomerbloeiers zijn dit jaar van topkwaliteit. Ik heb ze nog nooit zo mooi gezien.” De reden is een
nog betere ondergrond en dat dit jaar alle werkzaamheden onder één dak waren. Voorheen moest hij vanwege onvoldoende ruimte in Gendt, het vullen van de meeste waterreservoirpotten op het glastuinbouwgebied NEXTgarden in Huissen doen. Het tussentijdse transport van de jonge plantjes is nu niet
nodig. Nu hebben de duizenden gevulde hangpotten ongestoord kunnen groeien van stekjes tot bont
gekleurde natuurwonders.

Wat je moet weten over onze infraroodpanelen
Welke keuze je ook maakt, al onze panelen zijn van Akwaliteit, verkrijgbaar in verschillende formaten, met
accessoires en minimaal 2 jaar garantie.
Voordelen
• Geeft gericht warmte af; • Ideaal voor mensen met allergieën en luchtwegproblemen; • Werkt op electriciteit;
• Gemakkelijk en snel te gebruiken; • Geschikt voor elke
ruimte
Installatie
• Stekker erin en klaar; • Ophangen als een schilderij
Energie
• Gerichte warmte, dus geen onnodige warmteverspilling;
• Alleen elektriciteit
Look & Feel
• Geen radiatoren meer nodig; • Keuze uit glas en staal;
• Te bedrukken met mooie print uit ons ruime assortiment;
• Te bedrukken met eigen foto of één (RAL) kleur;
• Zorgt voor warmte én sfeer
Infrarood panelen van staal
Een robuust en stevig paneel. Handgemaakt van het beste
plaatstaal met speciale geleidende coating.
Infrarood panelen van glas
Kristalheldere glaspanelen. Een moderne, strakke uitstraling. Gemaakt van veiligheidsglas en verkrijgbaar in hoogof satijnglans.
Infrarood panelen voor plafond
Voor vrijwel alle systeemplafonds de ideale infrarood verwarming. Valt niet op maar doet zijn werk perfect; verwarmd gericht de werkplek.
Coopsenco.com, Bijsterhuizen 22-19, 6604 LC Wijchen
+31 (0) 246 412 451, info@coopsenco.com

Lowlands
De kwekerij beschikt over zo’n zevenduizend meter kassen. Goed voor kamer- en tuinplanten. Met de
naar schatting 30 soorten zomerse potplanten geniet Bert van Deelen landelijke bekendheid. Hij is weer
benaderd door MOJO, de grootste promotor van concerten. Eind augustus staat Lowlands in
Biddinghuizen op de agenda. De bestelling voor groenaankleding is rond, lacht Bert van Deelen. “We
staan natuurlijk ook dichtbij huis klaar om mensen met zomerbloeiers blij te maken.”
Kwekerij Arnhem – Nijmegen aan de Hegsestraat 34 in Gendt, telefoon 06 23947551. www.kwekerijarnhemnijegen.nl

Infrarood panelen van
magistrale kwaliteit
Infraroodpanelen zijn een vrij nieuwe manier van verwarming in huis of bedrijf. Gasloos verwarmen dus, en
precies op de plaats waar je de warmte nodig hebt.
Bovendien kan je de panelen laten bedrukken in een
kleur of met een foto, die past bij je interieur.

Zomerbloeiers uit Gendt, van Lingewaard tot Lowlands. (archieffoto Sjaak Veldkamp)

WARMTE ÉN SFEER
Al onze panelen zijn te bedrukken met uw
eigen foto, ;;m->;;Ѵ7bm]b|omvubl;
stockfoto aanbod en in elke RAL kleur.

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

verwarmen
zonder gas!
+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v
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In het lenteseizoen wilt u natuurlijk
dat de tuin er piekfijn uitziet
WEURT. Bij Kwekerij Termeer kunt u terecht
voor de meest fraaie pot- en perkplanten.
Begonia's, surfinia’s of toch maar een geranium. Er is keuze genoeg.
Kwekerij Termeer is een familiebedrijf dat al
meer dan 35 jaar bloemen teelt en sinds 2009

een winkel aan huis heeft om de mensen in de
wijde omgeving van de mooiste tuinplanten te
voorzien.
Buiten het lenteseizoen kunt u bij Kwekerij
Termeer ook terecht voor mooie bloemen. In
de winter worden in de kassen violen en vaste
planten
geteeld. In
het voorjaar tot in
de vroege
zomer staat
het bedrijf
vol met een
zeer groot
assortiment perkplanten. In
de
late
zomer en
vroege
herfst hebben
we
bolchry-

santen en herfstviolen. Voor het brede aanbod
van bloemen en planten kijkt u bij ons assortiment op onze website: www.kwekerijtermeer.nl. ook kunt u ons vinden op Facebook
en Instagram.
Hoe gaan wij om met het Coronavirus?
Wij zijn gewoon open zoals u van ons gewend
bent. Maar vanzelfsprekend houden wij de
recente ontwikkelingen rondom de
uitbraak van het coronavirus nauwlettend in
de gaten. De gezondheid en veiligheid van
onze klanten en medewerkers staan daarin
altijd voorop. Wij volgen de richtlijnen van
het RIVM om verspreiding van het virus te
voorkomen.

Voor een zeer groot assortiment
hangpotten,
perk- en kuipplanten,
geraniums, fuchsia’s
en nog veel meer,
bent u bij

U kunt een afspraak maken via de website:
www.kwekerijtermeer.nl
Kwekerij Termeer: een vertrouwd adres
waarbij het ruime assortiment, service en
kwaliteit hoog in het vaandel staan!
Jonkerstraat 36a, Weurt

aan het juiste adres!
Jonkerstraat 36A in Weurt
www.kwekerijtermeer.nl

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
aar
b
k
i
h
c
s
be

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten

Klussief

Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Voor welke werkzaamheden kunt u bij Klussief
terecht:
• Schilderwerk; binnen en buiten
• Sanitair; kranen, afvoer, douchekranen en douchecabines, wastafels en toiletten
• Houten kozijnen
• Vloeren leggen; hout, laminaat en PVC
• Dakramen
• Deuren
• Timmerwerken
• Tuinhuisjes
• Plaatsen van schuttingen en tuinafscheidingen
• Tussenwanden
• Isolatie
• Verbouwing
• Waterafvoer
• Leegruimen en schoonmaken van de woning
• Transport, opslag en voorraad beheer

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Bij Klussief kunt u terecht voor schilder- en bouwwerkzaamheden in en om uw huis. Samen met u zoeken wij betaalbare oplossingen voor de klus die
geklaard moet worden. Hoe groot of klein ook. Wij
werken klantgericht, efficiënt en flexibel voor bedrijven, instellingen en particuliere opdrachtgevers.
U neemt contact met ons op en we reageren binnen 24
uur. We maken een afspraak met u (meestal nog voor
dezelfde week) en komen bij u thuis kijken wat de
werkzaamheden inhouden en bespreken de mogelijkheden. U krijgt dan van ons een prijsopgave.
Wanneer het werk klaar is, laten we uw woning schoon
en opgeruimd achter.
U kunt bij ons vertrouwen op constante kwaliteit. Onze
werknemers zijn vakmensen. Daarnaast maken we
gebruik van een grote groep zelfstandige vakmensen
wanneer er extra vaardigheden nodig zijn om een
bepaalde taak te voltooien. Zij hebben allen ruime
ervaring en werken met regelmaat in naam van
Klussief aan verschillende projecten.

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,geleverd
geleverd met
met minimaal
kozijnen,
minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).

Staat een klus die u zoekt hier niet genoemd? Neem
dan gerust contact op, want onze mogelijkheden reiken
verder dan deze opsomming.
U kunt ons bereiken via het formulier op de website:
www.klussief.nl
Per mail: info@klussief.nl
Telefonisch: 024 675 48 11
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Tuintips van Het Molentje

Wij hebben alles om
uw tuin klaar te
maken voor de lente!
Let op onze aanbiedingen

Alle zon- en feestdagen
geopend
(m.u.v. 1e pinksterdag)

Onze buitenafdeling is geopend zonder afspraak.

De zon begint te schijnen en de tem- het uitkammen van het mos met een Daarna is het nog een kwestie van
peraturen worden langzaam aange- verticuteerhark. Vervolgens strooi je maaien en mesten, stelt Richard. Als
naam. Tijd om de tuin voorjaarklaar kalkkorrels (twee keer in het voorjaar laatste tip geeft hij nog mee; “Maai
te maken. We vragen Richard van en een keer in het najaar) om de zure de eerste keer na het zaaien niet op de
Het Molentje bloem&tuin aan de voedingsbodem van het mos tegen te kortste stand van de maaier en mest
Berg en Dalseweg om advies.
gaan. De ontstane kale plekken kun geregeld het gazon. Dan blijft het in
“Natuurlijk begin je met de basis van je nu bijzaaien met graszaad.” Het topconditie voor weer een mooie
je tuin, de bodem. Het onkruid heeft voorbereidende werk zit er dan op. zomer.”
in de winter vrij spel gehad dus begin
je met het schoffelen van de borders,”
stelt Richard. “Het is geen leuk werk
maar je border knapt er zichtbaar en
onzichtbaar van op. Het omwoelen
van de bovenlaag van de grond zorgt
voor een ‘losse’ beschermlaag van de
ondergrond. Vervolgens woel je compost door de losse bovenlaag. Dat
zorgt ervoor dat het bodemleven,
belangrijk voor de voeding en ziektepreventie, een boost krijgt. Op de
plekken waar de grond niet om te
woelen is, zoals rond oude planten,
kun je koemest als alternatief gebruiken.” Voor degene die toekomstig
onkruid willen voorkomen heeft de
tuinspecialist van Het Molentje ook
een oplossing; “strooi een laagje
boomschors of cacaodoppen op de
lege plekken. Dat houdt het
vocht in de grond en het
onkruid eruit. Daarnaast
Al
50 jaar
vertrouwde
adresvoor:
voor:
Albijna
50 jaar
het het
vertrouwde
adres
ziet het er verzorgd uit.”
Ook voor een mooi gazon
ben je bij Het Molentje
bloem&tuin aan het juiste
adres. “Deze tijd en temperatuur is perfect om met je
Het grootste assortiment perk-, terras- en hangplanten in de regio!
gras aan de slag te gaan.
Kwaliteit en deskundig tuinadvies
Nu investeren is in de
zomer profiteren” luidt de
stelregel van Richard. “Je
KONINGSDAG
OPEN 28
VAN
10 - GEOPEND!
17 UUR
KONINGSDAG
EN ZONDAG
APRIL
begint met het verticuteren,

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

Zomerbloeiers en Geraniums

een
U kunt ak
afspra n op
e
inplann ebsite
w
e
onz

Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl

Al meer dan 50 jaar

Grootste assortiment
zomerbloeiers in de regio!
MALDEN. Kwekerij Wim Jansen is,
bij het verschijnen van deze Rozet,
weer geopend voor het zomer-tuinseizoen!
Wij hebben een kwekerij tussen
Malden en Nijmegen direct naast de
nieuwe vaccinatie locatie van de GGD
in Malden, desondanks blijven wij
altijd goed bereikbaar.

we soorten en kleuren. De kwaliteit van
onze planten garandeert een zomer
lang volop kleur in uw tuin. Kwekerij
Wim Jansen staat voor assortiment,
kwaliteit en service.
Nu, met de coronamaatreghelen kunt u
beter een afspraak inplannen voor uw
bezoek, dat kan eenvoudig via website
of per telefoon.

We hebben een grote keuze in kwaliteit
en assortiment zomerbloeiers, die met
zorg gekweekt zijn voor een optimaal
tuinresultaat. Wij staan bekend om
onze bijzonder mooie Geraniums en
het grote assortiment hangpotten.

Ook geven wij een deskundig tuinadvies, voor het beste resultaat, zodat u
een hele zomer lang kan genieten van
de zomerbloeiers.
Wij verkopen kwaliteitspotgrond van
het merk Pokon

We hebben een grote zelfbedieningskas
en een buitenverkoop.
In onze zelfbedieningskas vindt u een
breed assortiment in tuin-, terras-, en
perkplanten. Alle planten komen uit
eigen kwekerij. Ons streven is elk jaar
het assortiment uit te breiden met nieu-

Wij nodigen u graag uit voor een
bezoek aan onze kwekerij!
Jufferstraat 8, Malden. Tel: 0622623388 www.kwekerijwimjansen.nl

