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Koninginnedag &
Bevrijdingsdag geopend

Grote overdekte en verwarmde showroom!
SUPERAANBIEDING

Bij besteding van iedere e 750,- ontvangt u een

GRATIS STAATSLOT!!!
Kopplestones 28-21 strak,

€ 12,00 per m2

antraciet
Nieuw eigen productie!
60-30-6 cm, antraciet

Betonstenen

Klinkers voor uw oprit,

€ 12,95 per m2
€ 14,95 per m2

waalformaat, getrommeld

Kopplestones,
IJsseldijk 26
6931 AB Westervoort
Telefoon 026 - 311 69 08
Mobiel
06 - 212 21 368

wildverband, diverse kleuren

Getrommeld
Strak

Purple nieuwe kleur 2010,

€ 16,50 per m2
€ 15,75 per m2
€ 39,95 per m2

50x50x2 of 60x60x2 of romaans verband 2 cm

www.reijmer-sierbestrating.nl
Jan van Hunen laat met trots zijn nieuwe bouwwerk zien. "Dit is het laatste huis waar Laura
Engels in gewoond heeft. Het was een complex ding, ik heb hier wel vijf dagen aan gewerkt!"

Ideeën genoeg!
TEKST EN FOTO LINDA GOUMAN

ARNHEM - Jan van Hunen
is inmiddels al bijna twee
jaar bezig met het maken
van het Kleine Huis op de
Prairie in het klein. Het begon met een verzoek van
zijn vrouw. Na het zien van
één van de afleveringen zei
ze dat ze het Kleine Huis
graag in het klein wilde hebben. "Gewoon voor de sier."
Zo gezegd, zo gedaan. Jan ging
aan het knutselen en al snel was
daar het Kleine Huis. "En toen is
het begonnen", vertelt Jan. "Na
het huis kwam de molen, daar-

na de winkel, de kerk en de
rest."
In één van de kamers staan drie
tafels met daarop het heuvelachtige landschap van Walnut

'Als dit klaar is,
ga ik verder met
iets nieuws'
Grove, het dorp waar de serie
zich afspeelt. Sleepy Eye is zijn
nieuwe uitbreiding. "Dat is een
van de grote steden die veel in
de serie voorkomt."
Wie denkt dat maquettes bouwen een dure hobby is, heeft

het mis. "Voor een huisje gebruik ik gemiddeld één plankje", zegt Jan. "Die kosten een
euro." Er gaat echter wel veel
tijd in zitten. "Met een doorsnee
huis ben ik zo'n vijf uur bezig,
maar als het complex is, soms
wel vijf dagen."
Het dorp is nog niet af. "Het dak
van het ene huisje moet geschilderd worden, en hier en daar
moeten bomen komen." Maar
Jan is het voorlopig nog niet zat.
"Ik heb genoeg ideeën, en als dit
klaar is, ga ik wel weer verder
met iets nieuws. Zolang mijn
gezondheid het toelaat, maak ik
zoveel mogelijk."

Theatergroep Cactus speelt ‘Afscheid’
ARNHEM - De nieuwe beginnersgroep van Cactus speelt na 15
avonden hard werken op 7 en 8
mei een voorstelling over 'afscheid'. Deze voorstelling begint
om 20.30 u. en is te zien in Huis
van Puck. De voorstelling is ontstaan naar aanleiding van eigen
verhalen en improvisaties van de
spelers. De voorstelling speelt
zich af op het vliegveld en de spelers komen in verschillende situaties terecht. Ze nemen afscheid
van liefde, land en gewoontes.
Wanneer is het tijd om afscheid te
nemen van iets dat je dierbaar is?
Wat zou je nog willen doen voordat je afscheid neemt?

MEGA FABRIEKSVERKOOP
kachels, parket, houten vloeren en laminaat

Massief eiken landhuisdelen
Van 79.98
NU
Lamelparket 15 cm breed
Van 79.98
NU
Landhuisdelen lamelparket
19 cm breed massief eiken toplaag.
Van 89.98
NU
Café vloer 20 cm breed
Van 59.98
NU
Kloostervloeren 20 cm breed
Van 59.98
NU
Massief grenen vloerdelen
20 cm breed/ 2 cm dik. Van 29.98 NU
Massief eiken
K&Kgeolied/ White wash en donker/
18 cm breed. Van 89.98
NU

16.98 pm2 LAMINAAT VAN
16.98 pm2

BEKENDE MERKEN:

We verkopen alleen laminaat van bekende merken zoals
balterio-hercules-berryfloor-egger-quickstep-enz

Deze week

18.98 pm2 per m2 vanaf

3.98

Eldis Acacia laminaat, Hinut Grijs laminaat,
Eiken laminaat, Cheltin Merbau laminaat,
9.98 pm2 Rakos
Darat Beuken laminaat, Hinut Eiken Wit laminaat,
Naskel Oak laminaat, Metalic Zand laminaat
9.98 pm2
pm2
Van 39.98
NU
3.98 pm2 Alle vloeren tegen een fractie van de nieuwwaarde. Bij uw aankoop van

7.98

19.98 pm2

elke complete vloer die niet in de aanbieding is, ontvangt u een gratis
kachel. Beboparket: keihard de goedkoopste van Nederland! De eerste
die kan aantonen dat een ander goedkoper is op deze vloeraanbiedingen
krijgt het verschil pm2 duizendvoudig terug!

BEBOPARKET.NL
Bovenlandweg 10, 7671 BE Vriezenveen. T 0546-750238

Aanbiedingen zijn alleen geldig op:
woensdag 28, donderdag 29 april en zaterdag 1 mei
Vrijdag 30 april (Koninginnedag) en woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten
Ook zijn we de goedkoopste kachelleverancier van Nederland! Zie: www.uwkachel.nl
Deze week: grandioze leegverkoop van onze showroom. Veel kachels gaan tegen een fractie van de
nieuwwaarde de deur uit. We leveren topmodellen, zoals:
JOTUL-SCAN-DRU-BELLFIRES-FABER-CONTURA-BARBAS-STUV
De voorstelling van Cactus gaat over afscheid.
En wat doe je als jij iemand afscheid van jou neemt, zonder dat
jij het wilt? Let op: Reserveren kan
alleen via theatergroep Cactus:
www.theatergroepcactus.nl Voor
meer informatie, kijk op

www.huisvanpuck.nl Locatie:
Huis van Puck, Parkstraat 34a,
Arnhem. Entree: gratis, aanvang:
20.30 uur. Reserveren: via
www.theatergroepcactus.nl

UWKACHEL.NL
Westeinde 231a, 7671 ER Vriezenveen. T 0546-561204

KLEUR IN JE HAAR?
Naast knippen bent u nu bij ons ook aan het juiste adres
voor een vakkundige kleurbehandeling. Wij kleuren
alleen met de kwaliteitsproducten van Goldwell.
Kijk voor openingstijden en vestigingen op: www.knipengo.nl

Ga voor meer informatie naar
www.vrom.nl/bewonersbudget

PRIJSLIJST:
knippen .............................. €
kleurspoeling ................ €
verven ................................. €
highlights v.a. ............... €

12,95
12,95
23,95
13,95

