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Keukenrenovatie:
voordelig maatwerk
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Welkom op bedrijventerrein

‘

Spoorlanden IJsselmuiden
BEDRIJF IN DE SPOTLIGHT

BENT U GEVESTIGD OP DE SPOORLANDEN?
Dan kan u ook op deze pagina adverteren.

Petstop

brengt het voorjaar graag in jouw tuin

Bel voor de voordelige tarieven 038-3370051 of 06-15881933.

“Mankeert er iets aan uw keuken of past die niet meer in de ‘stijl van vandaag’? Dan is
het niet noodzakelijk om deze compleet af te breken om er een nieuwe voor in de plaats
te zetten. Dat is slecht voor de portemonnee, en zeker ook niet duurzaam. Keukenrenovatie is het ‘toverwoord’.” Aan het woord is keukenvernieuwer Allard Doorn.
‘De service was goed, het geleverde werk
perfect. De uitvoering op tijd en de vernieuwer heel vriendelijk. Wat wil je nog
meer?’ Deze referentie van een familie uit
Ommen gaat over Allard Doorn, expert in
keukenrenovatie. Hij is aangesloten bij De
Keukenvernieuwers, de marktleiders op dat
gebied. Zijn standplaats is IJsselmuiden. Van
daaruit bestrijkt hij zijn werkomgeving: de
kop van Overijssel en de Noordoostpolder.
Allard Doorn: “We gaan uit van het oude
‘frame’ van een keuken. Dat is vaak prima te
gebruiken. We vervangen dan bijvoorbeeld
de oude keukendeurtjes of zetten er een paar
nieuwe grepen op. Dergelijke aanpassingen
maken al een enorm verschil. De afvoer en
de leidingen liggen er al, dus een moderne
spoelbak met kraan is ook zo aangelegd.”
Nieuw uiterlijk, nieuw gevoel
De Keukenvernieuwers houden niet van breken. Allard Doorn: “Je weet nooit wat daar
achterweg komt. Nee, we proberen zoveel
mogelijk van de bestaande situatie uit te
gaan. Dat betekent niet alleen weinig stof en
rommel, maar het levert ook een behoorlijke
kostenbesparing op. Een nieuwe keuken is
duurder, ook al omdat daar vaak ‘verborgen’
kosten om de hoek komen kijken. En onze
aanpak gaat zeker niet ten koste van de
kwaliteit. Integendeel. Vrijwel alle klanten
geloven hun ogen niet als ze het resultaat

zien. Het is echt een nieuw uiterlijk, een
nieuw gevoel.”

Daar is een echte vakman nog heel vaak bij
nodig...” En ter geruststelling van eventuele twijfelaars: De Keukenvernieuwers zijn
CBW-erkend. Dat betekent veilig zaken doen.
Afspraak
Allard Doorn is telefonisch te bereiken op
038 333 26 73 of per mail:
allarddoorn@dekeukenvernieuwers.nl. Kijk
voor meer informatie en meer referenties
ook op www.dekeukenvernieuwers.nl. Daar
is te zien dat heel veel mensen hun keuken
al hebben laten renoveren. Eén van de meest
gebruikte ‘quotes’ is:

Peter Gaillard is de ervaren
man die Set Up gaat leiden

Met Gaillard haalt Set Up een ervaren trainer in huis die bij verschillende clubs heeft
gewerkt in de eerste en tweede divisie.
Momenteel is hij bezig aan zijn negende
jaar bij EVV. Vier jaar was hij hoofdtrainer
bij de dames. Nu is hij bezig aan zijn vijfde
seizoen bij de heren. Volgens Gaillard is
het na vijf jaar tijd om plaats te maken
in Elburg voor een opvolger. “Het team
verdient het dat er een nieuw iemand voor
de groep komt. Iemand met nieuwe ideeën

• skiboxen
• sneeuwkettingen

Door Niek Teune
IJSSELMUIDEN – De wintermaanden liggen weer achter ons. Dat wordt zeker gemerkt door Petstop, de
IJsselmuider bloemen- en dierenspeciaalzaak onder één dak. Klanten uit de wijde omtrek komen naar
het bedrijf toe om planten en potterie te kopen. Ook dit jaar heeft Petstop weer allerlei artikelen om
voor- en achtertuinen zo mooi mogelijk te maken.
Klanten weten Petstop nog steeds te vinden voor
allerlei dierbenodigdheden, maar Henk Wielink
merkt dat er ook veel mensen weer binnendruppelen voor de aanschaf van buitenplanten of
potterie in allerlei soorten en maten. ‘’Aan ons
de taak om zowel de planten als de potten goed
voor elkaar te hebben. Wanneer het leverbaar is,
halen we het weer in de winkel. Lavendel en bolmargrieten zijn bijvoorbeeld al binnen. Binnenkort worden de meeste zomerbloeiers geleverd’’,
vertelt Henk.
‘’Wij beschikken ook over gazonmeststoffen en
graszaden om gazons weer frisgroen te maken.

Kraton 4 IJsselmuiden tel. 038-420 45 88

en die spelers anders beoordeelt. Je moet
automatisme zien te voorkomen.”
Gaillard sprak uitgebreid met de spelers en
nam daarna het besluit om ja te zeggen
tegen Set Up. “Wat ik zei tegen de jongens sloeg aan en de antwoorden van de
spelers waren open en oprecht.” Ook Set
Up-voorzitter Joffrey van den Belt merkte
enthousiasme bij de spelers over Gaillard.
“Dat was zeker te merken.”

Postema Dakkapellen

• dakdragers

Uw Bloemen- en Dierenspeciaalzaak

IJSSELMUIDEN - Volleybalvereniging Set Up heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden
voor het eerste herenteam voor volgend seizoen. Peter Gaillard gaat komend volleybaljaar deze functie invullen. Hij is de opvolger van Hans Bruins, die na dit seizoen
vertrekt bij Set Up. “Mijn doel is om het proces te versterken dat door Hans is ingezet”,
zegt Gaillard.

BEDRIJF IN DE SPOTLIGHT

verhuur van:

Nederlands fabrikaat
Een ander groot pluspunt van De Keukenvernieuwers volgens Allard Doorn: “Wij halen
onze materialen rechtstreeks uit de fabriek
in Nederland. Daarom kunnen wij echt
voordelig maatwerk leveren. De lijnen zijn
kort. We kennen elkaar. Dat werkt wel zo
plezierig. Ik wil overigens wel benadrukken
dat we ook andere problemen in de keuken
aanpakken: we repareren een vastzittende
keukenla en we vervangen bijvoorbeeld alle
inbouwapparatuur.

www.petstop.nl

Dat verhoogt het plezier in de tuin. Maar wij kunnen mensen ook helpen aan mooie vogelhuisjes,
insectenhotels en stenen dierenbeeldjes. Het zijn
de laatste dingen om de tuin gezellig te maken’’,
vertelt Janita.
De bloemen en planten worden vanaf 15 euro
kosteloos bezorgd in Kampen en Groot-IJsselmuiden. ‘’Wij hebben voor elk wat wils. En als een
boeket niet op voorraad is, dan maken we het
klaar terwijl er gewacht wordt’’, aldus Janita.
Petstop is gevestigd aan Kraton 4. Voor meer informatie of vragen kun je kijken op www.petstop.
nl bellen naar 038-4204588.

•Blokhutten•Schuren
•Veranda’s•Schuttingen•Vlonders•Enz
Ondernemersstraat 13 IJsselmuiden
Tel (038) 332 51 50
www.houthandelbuijert.nl

Scooters nieuw en gebruikt
Onderhoud/Reparaties/Banden

www.ijsselmotoren.nl
Spoorstraat 33 IJsselmuiden Tel 038-33 233 30

Ketels
C.V.
Sanitair
Zink
Loodgieterswerk
infrezen vloerverwarming

Bezoek onze sanitair showroom aan de
Spoorstraat 56-a in IJsselmuiden

Tel. 06-52661972 www.jenkinstallaties.nl

Spoordwarsstraat 39H
IJsselmuiden
Tel. 06-57310216 of 038-3311736

is er voor dakkapellen en nog veel meer

Ondernemersstraat 2
IJsselmuiden
Telefoon (038) 331 84 27

Spoordwarsstraat 23
8271 RD IJsselmuiden
T (038) 333 70 02
E info@holtland.eu
www.holtland.eu

Marinus ten Brinke
Postadres

administraties
jaarrekeningen
investeringsplannen
financieringsvraagstukken
begeleiding bedrijfsovernames

Tuinfluiter 47
8271 HK IJsselmuiden
Kantooradres

Spoordwarsstraat 23
8271 RD IJsselmuiden
T 06 27 56 19 52
E info@marinustenbrinke.nl
W www.marinustenbrinke.nl

Verbouw • Renovatie
Dakkapellen
Dakramen • Aanbouw
Spoordwarsstraat 39A
IJsselmuiden
Tel. 06-532 840 10
www.postemadakkapellen.nl

Door Niek Teune
IJSSELMUIDEN –Bij Postema Dakkappellen ligt de focus zoveel mogelijk op het realiseren
van de gewenste dakkapel. Op jaarbasis worden er ongeveer honderd geproduceerd. Toch
kunnen Margriet en Dennis Postema veel meer dan alleen een doorsnee dakkapel maken en
monteren. Ze bieden diverse extra’s aan om de dakkapel compleet te maken. Ook voor kunststof kozijnen en gevelbekleding kun je bij het bedrijf aan de Spoordwarsstraat 39a terecht.
Margriet vertelt waarom klanten voor kunststof kozijnen of gevelbekleding kiezen: ‘’Mensen hoeven niet meer naar boven om houten
panelen te schilderen. Onze artikelen zijn leverbaar in verschillende kleuren en makkelijk
in het onderhoud. Dat geldt ook voor onze
dakkapellen.’’
Wanneer een dakkapel verkocht wordt, nemen
mensen er vaak een aantal insectenhorren bij.
‘’Die produceren wij op maat. Het houdt de
insecten buiten, terwijl het raam toch openstaat. Ook wordt vaak als extra optie een rolluik meegeleverd. Die werken wij keurig weg,

zodat het niet meer zichtbaar is van buitenaf.
Het heeft een isolerende werking: de kamer
wordt warmer in de winter en blijft koeler in
de zomer’’, vertelt Margriet. Ook de rolluiken
van Postema Dakkapellen zijn leverbaar in diverse kleuren.
In de showroom kunnen Margriet en Dennis
laten zien wat ze in huis hebben. Je bent van
harte welkom aan de Spoordwarsstraat 39a.
Voor meer informatie kun je kijken op www.
postemadakkapellen.nl of op www.facebook.
com/postemadakkapellen.nl.

