
Bloemisterij Groen Bestaat 
15 jaar en pakt daarmee uit
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UITGAVE 1

Uitgever:
JVW Uitgeverij 

Oplage: 
28.000

Bloemisterij Groen bestaat vijftien jaar! De gezusters Handan en Tulin pakken daarmee 
groots uit. Iedereen die op zaterdag 12 juli langskomt krijgt maar liefst vijftien pro-
cent korting op alle producten. Bloemisterij Groen is gevestigd aan de Burgemeester  
Commandeurlaan 2A te Wognum. Zie ook www.bloemisterijgroen.nl.

Onderneemt

Bloesem
all-in

De hele maand 
onbeperkt sport 

en wellness!
Fitness, spinning, 

zonnebank 
en groepslessen.

Conferencelaan 19 1687 RA Wognum tel. 0229-714 070  DEBLOESEMWOGNUM.NL

In De Bloesem kan het.

E-bikes Wognum
Boogerd 6/9   -  1687 VX Wognum

tel. 0229-575283  /  06-53209557

Betaalbare 
elektrische fietsen 

vanaf 899,- euro.

Voor een perfecte  
nachtrust.

Alles voor de  
slaapkamer. 

Showroom PerfectSlapen Wognum 
Boogerd 6, 1687 VX Wognum 

T 0229 - 57 52 83 
www.perfectslapen.nl

t/m 50 % KORTING (OP DE ZOMERCOLLECTIE MET UITZONDERING BASIS EN NIEUW)

KINDER- EN TIENERKLEDING

acties uit het hart van  
ondernemend WoGnum
Voor u ligt de eerste uitgave van Wognum Onderneemt. Een krant voor u 
gemaakt dankzij de ondernemers uit Wognum. Profiteer vandaag al van de 
aanbiedingen…

Wognum Onderneemt heeft een oplage 
van 28.000 exemplaren. Het versprei- 
dingsgebied betreft de dorpen Wog-
num, Nibbixwoud, Hauwert, Zwaag-
dijk-West, Zwaagdijk-Oost, Midwoud, 
Benningbroek, Sijbekarspel, Abbe- 
kerk, Lambertschaag en Twisk, de ge-
meenten Opmeer en Koggenland en de 
stad Zwaag. De volgende uitgave staat 
gepland voor woensdag 20 augustus 
2014. Wilt u adverteren in de krant 
Wognum Onderneemt? Mail dan naar 
john@jvwuitgeverij.nl of bel naar 06-
14455297.

Pagina 2: 
Spaar mee met de maaltijden 

van Keurslager Dick Kok

Pagina 3: 
Bekijk de showroom van De 

Tuinwijzer en Dexter Interieur

Pagina 8: 
Spaar voor een 2e kaartje  

gratis op een uniek dagje uit 
bij Deen Supermarkten

Pagina 5: 
Stapelkorting pakken bij 

Ruitersport Wognum



Naam: Charles Walter
Leeftijd: 57 jaar
Eigenaar van : Niso-Termi
 Westerspoor 11
 1687 AZ Wognum

,,Een hekwerk aanschaffen moet een feest 
zijn. Het is tenslotte de bekroning op uw tuin 
en huis. Bij ons kun je eigen ideeën vertalen 
in een passend sierhekwerk. De handge-
maakte onderdelen bieden wij thermisch 
verzinkt of met een extra poedercoating (een 
proces waarbij onderdelen en oppervlakten 
van metaal en aluminium worden voorzien 
van een beschermlaag, red.) in de door uw 
gewenste RAL kleuren aan. Al ons hekwerk 
wordt zo gemaakt dat u er verder weinig tot 
geen onderhoud meer aan heeft. Sinds kort 
hebben wij het keurmerk TÜV SÜD. Dit is 

Dick Kok, keurslager
Kerkstraat 25, Wognum
Tel. 0229-572307
www.kok.keurslager.nl

Heeft u onze maaltijden al eens geprobeerd?
Spaar mee en kies uw maaltijd!
U ontvangt een bon bij 
besteding van € 5,- 

Heeft u onze maaltijden al eens geprobeerd?
Spaar mee en kies uw maaltijd!
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een gerenommeerd Duits keuringsinstituut 
dat de veiligheid en kwaliteit van producten 
test. Wij importeren onze producten dan 
ook uit het buitenland. Mijn medewerker 
Andrzej Wiśniewski controleert de pro-
ducten. Het hekwerk wordt handmatig ge-
maakt. Kwaliteit vinden wij nu eenmaal zeer 
belangrijk. Naast hekwerk ben je bij ons ook 
aan het juiste adres voor onder meer com-
posiet planken voor de tuin, steiger en ter-
ras, kunststof ramen en kozijnen, voedingen 
voor planten, zaden en bloemschilderijen. 
Wij zijn een veelzijdig bedrijf. Daarbij mag 
ik zeker mijn vrouw Tina niet vergeten. Zij 
is mijn steun en toeverlaat. Kijkend naar de 
toekomst denk ik dat wij hier aardig uit ons 
jasje groeien. Voor de toekomst wil ik graag 
een showroom zodat je de producten kunt 
zien bij binnenkomst.”

Ondernemer aan het wOOrd



TUIN & 
INTERIEUR

V A K M A N S C H A P  O N D E R  É É N  D A K

De Tuinwijzer
Westeinderweg 61B
1687 PM Wognum
I: www.detuinwijzer.com
E: info@detuinwijzer.com
T: 0229 572587

Dexter Interieur
Westeinderweg 61C

1687 PM Wognum
I: www.dexterinterieur.nl
E: info@dexterinterieur.nl

T: 0229 575190        .

‘Wij staan 
voor u klaar!’

‘Tot ziens in
onze showroom!’

Maatwerk voor een doelgroep die het mooi vindt 

om een interieur, een inbouwkast of een keuken in 

huis te hebben met een luxe uitstraling. Naast het 

vakmanschap van deze talentvolle jongens, is 

vooral de passie voor hun werk opvallend. Met 

verstand van zaken, ontwerp in eigen beheer, een 

mooie showroom en een ruime meubelmakerij, 

leveren ze perfectionistisch maatwerk voor een 

doelgroep die dit weet te waarderen. Benjamin 

Berkhout en Robert van der Kraats zijn de namen 

achter Dexter Interieur. 

Onze showroom aan de Westeinderweg te 

Wognum heeft ook dit jaar een ware metamor-

fose ondergaan. Samen met familie en/of 

vrienden kunt u genieten van een ware tuinoase. 

Op onze nieuwe website vindt u de vele moge-

lijkheden die De Tuinwijzer te bieden heeft. Voor 

het ontwerpen, aanleggen, renoveren en/of 

onderhouden van uw tuin, bent u bij De Tuinwij-

zer aan het juiste adres. Wij zijn Ted Berkhout en 

Rody van Doorn en wij staan voor u klaar!

WELKOM IN ONZE SHOWROOM

WESTEINDERWEG 61 - WOGNUM



huis kopen? nu is het moment!
Er klinken weer positieve geluiden over de 
woningmarkt. Wil je graag verhuizen of 
op zoek gaan naar je eerste woning? ,,Dan 
ben je voor je hypotheek en verzekerin-
gen bij Huis & Hypotheek aan het goede 
adres”, aldus Rob Steinhauzer, adviseur bij 
Huis & Hypotheek Wognum. ,,Bovendien 
is een hypotheek in jaren niet zo goedkoop 
als nu.”

Sinds vorig jaar is de hypotheekrente 
gedaald. ,,Een voordeel voor kopers, om-
dat de maandlasten hierdoor lager uitvallen 
bij een nieuwe hypotheek”, vervolgt Stein-
hauzer. ,,De rente voor een hypotheek met 
Nationale Hypotheek Garantie en tien jaar 

rentevast staat nu op een zeer laag niveau.”

Keuze rentevaste periode
De lage rente is ook goed nieuws voor con-
sumenten die aan het einde van de rentev-
aste periode zitten. Pieter de Haan adviseert: 
,,Accepteer niet klakkeloos het voorstel van 
de geldverstrekker. Het is belangrijk om juist 
aan het einde van de rentevaste periode te 
bekijken of er geen andere geldverstrekkers 
zijn met een beter aanbod.”
 
Vertrouwde naam
In alle gevallen staan de adviseurs van Huis 
& Hypotheek voor je klaar. ,,De woonwensen 
van onze klanten vormen in combinatie met 
hun financiële situatie en vooruitzichten de 
basis van onze dienstverlening. Al meer dan 
twintig jaar”, besluit Steinhauzer.
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Aantal overjarige fietsen met 
opruimingskorting

tot 15% tot 31 juli of 
zolang de voorraad strekt. 

Bijvoorbeeld:
• Batavus Weekend 8 versn.
• Batavus Weekend 24 versn.
• Batavus Topper
• Batavus Cayuca

Elektrisch! v.a. € 899,-  
met 3 versnellingen, dames- of  
herenmodel. Liever 7 versnellingen? 
V.a. € 1299,- !

Natuurlijk op Kerkweg 8 Wognum bij:

www.bankras.nl

NIEUW

Burg. Commandeurlaan 2A • 1687 BH  Wognum • 0229 573832

Bloemisterij GroenBloemisterij Groen

op al onze producten
15% Korting15% Korting

15-jarig
Vanwege het

ZATERDAG 12 JULI

15-jarig
bestaan

geven wij op

Kerkstraat 34 A, 1687 AR Wognum, Tel.: 0229 - 57 15 31  www.decohomevanetten.nl

MET UW BUITEN- 
SCHILDERWERK  
BENT U STRAKS  
VOOR jáááááá-
áááREN KLAAR!

Er is een verf voor buiten die alle andere 
overtreft: Sigma S2U Allure Gloss. Als u 
deze verf kiest voor uw buitenschilderwerk, 
bent u voor jáááááren klaar.  En als u 
Sigma S2U Allure Gloss volgens het Sigma 
verfsysteem aanbrengt én onderhoudt, is 
de buitenboel zelfs voor 10 jaar schildervrij. 
Hoe fantastisch is dát? Uw verfspeciaalzaak 
vertelt u er alles over.

* Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Vraag bij uw Sigma verkooppunt naar de voorwaarden.

Nieuw!
Nu 10 jaar 
schildervrij.*
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Het hele jaar 
schilderen. 
Verwerkbaar 
vanaf 0°C.

Kerkstraat 34 A, Wognum
Tel.: 0229 - 57 15 31
www.decohomevanetten.nl

MET UW BUITENSCHILDER- 
WERK BENT U STRAKS VOOR
JÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁREN KLAAR!

 

Boogerd 10  • 1687 VX Wognum • Tel.: 0229 573190
www.juwelierleodenijs.nl
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Kerkstraat 13
1687 AL Wognum

tel. 0229 579207
www.moviegamestore.nl

WIJ REPAREREN 
BIJNA ALLES!

TELEFOONS-COMPUTERS- DVD SPELERS 
- TV’S -GAMECONSOLE’S 
(PLAYSTATION-XBOX-NINTENDO)

HARDWARE CARTRIDGES GAMES/CONSOLES DIGITALISERING

Nu ook vERkooP vAN 2e hANdS LAPToP’S EN PC’S

Boogerd 27 • 1687 VX Wognum

Bij inlevering van deze advertentie 

3de wenskaart HALLMARK GRATIS*
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2 + 1 kaart gratis 

VAN ETTEN • KERKSTRAAT 31 
WOGNUM • TEL. 0229 - 574 002

Email:

Vul in, knip uit en ga naar de winkel!

Plaats:

*Geldig op 1 artikel uit de gehele speelgoedcollectie m.u.v. afgesprijsde actie-artikelen, multimedia, 
boeken,cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon is geldig t/m 20-07-2014. Korting is niet online 

en in combinatie met andere acties geldig. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE

VAN ETTEN 

Vul in, knip uit en ga naar de winkel!Vul in, knip uit en ga naar de winkel!

Plaats:

*Geldig op 1 artikel uit de gehele speelgoedcollectie m.u.v. afgesprijsde actie-artikelen, multimedia, 
boeken,cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon is geldig t/m 20-07-2014. Korting is niet online 

en in combinatie met andere acties geldig. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

VAKANTIEKORTING!!!

De Boogerd 7
0229 - 57 82 69

Lid - ANVC • Gediplomeerde opticiens
OOGMETING • BRILLEN • CONTACTLENZEN

• Elke dag geopend vanaf 9.00 uur tot ….
• Diverse buffetten, salades en hapjes
• Gratis biljarten en darten
• Gezellige en sfeervolle entourage 
• Dagschotel, lunch en diner

www.cafestam.nl

Raadhuisstraat 1
1687 AH Wognum
T 0229 - 57 12 63
E info@cafestam.nl

Voor een perfecte bruiloft, feest, verjaardag, spelletjesavond of receptie. 
Voor lunches, diners vergaderingen, koude- en warme buffetten.

Grimex licht voor uW  
lichtoplossinGen

Grimex Licht is uw partner voor advies en 
het leveren van verlichting voor onder an-
dere uw woning, tuin, winkel en bedrijfs- 
gebouw. ,,Wij leveren aan bedrijven en 
particulieren, voor bestaande bouw en 
nieuwbouw”, vertelt Jürgen Oude Bos.
Hij vervolgt: ,,In onze showroom kunnen 
wij u vele lichtoplossingen laten zien. Er 
zijn verschillende ruimtes ingericht: van een 
winkel en kantoorruimte tot een huiskamer. 
We tonen alle mogelijke soorten verlichting 
en hebben een ruime keuze aan armaturen. 
In de showroom kunt u zien wat licht doet. 
Goed licht is nu eenmaal een beleving, je 
moet het ervaren.”

Lichtplan
Licht bepaalt sfeer in de ruimte. Daarom 
wordt bij het maken van een lichtplan eerst 
nagedacht over het effect van verlichting, 

daarna pas over de toe te passen armaturen. 
Grimex Licht houdt daarbij rekening met de 
technische kwaliteiten, zoals lichtopbrengst, 
lichtverdeling, kleurtemperatuur, levens- 
duur, rendement, comfort, eventueel gelden-
de wettelijk normen en er wordt uiteraard 
rekening gehouden met het energieverbruik 
en het budget. Grimex Licht is merk onaf- 
hankelijk en kan daardoor voor elk project  
het juiste verlichtingsarmaturen adviseren.
Bent u benieuwd naar de showroom of heeft 
u lichtadvies nodig? U bent harte welkom 
aan het Overspoor 13 te Nibbixwoud. Oude 
Bos: ,,Wij zijn open van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Liefst de 
showroom op afspraak te bezoeken, dan 
hebben we alle tijd voor u en kunnen we tot 
het beste advies komen. Ook is het mogelijk  
buiten onze kantooruren een afspraak te 
maken. Bel dan naar 0229-571030.”

Op de foto staan Jürgen Oude 
Bos, Liesbeth Huizing en Maureen  
Floris.

RUITERSPORT 
WOGNUM

RUITERSPORT 
WOGNUM

RUITERSPORT 
WOGNUM

Kerkstraat 10   1687 AR Wognum  Tel: 0229 - 767 008

Aankoop 2 artikelen
                 (op alle beide artikelen)

 KORTING

Aankoop 1 artikel
10% KORTING

Stapelkor ting t/m 31 juli

www.ruitersportwognum.nl

Aankoop 3 artikelen
                       (op alle 3 of meer artikelen)

 KORTING

Knip deze advertentie uit. Neem deze mee naar de winkel. Aanbieding is geldig t/m 31 juli 2014 of zolang de voorraad 
strekt. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Geen stempels op de actie artikelen.
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www.catootjeenobelix.nl 0229 - 57 82 030229 - 57 82 03

Kleinschalige kinderopvang

kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang

• Zeer fl exibel, lage uurprijs

• Riante buitenruimte met o.a. pony en speelheuvel (KDV)

• Zwemmen, sporten, kinderboerderij (BSO)

• Halve dagen, vakantieopvang, fl exibele opvang

uw volkswagenspecialist 

voor:                                                                  
• in- en verkoop (nieuw en gebruikt)
• Reparatie, onderhoud en apk (alle merken)
• vw onderdelen (nieuw en gebruikt)
• onderhoud en verkoop oldtimers

altijd 40 vw occasions op voorraad

Westerspoor 17, 1687AZ Wognum 
 www.westerwognum.nl         Tel.  0229-573760
 info@westerwognum.nl         Fax. 0229-575258

KOMEN B.V.

Voor al uw  licht- en krachtinstallaties
  stuurstroominstallaties
  airconditioning
  centrale verwarming
  dakbedekking
  loodgieterswerk
   sanitair

Wognum • Tel: 0229-571526 • Fax: 0229-571563
info@komenbv.com • www.komenbv.com

TechNisch iNsTAllATiebedrijf 

Gas • Water • VerWarminG
sanitair •  Data  • elektra

voor:               Verbouw 
nieuwbouw 
Utiliteitsbouw

kWaliteit en service staan Bij
e-Bikes WoGnum voorop

E-Bikes Wognum beschikt over de nieuw-
ste collectie schoolfietsen van het merk 
Vogue. Het betreft de Highlander, Nostal-
gia, Transporter en Elite. De fietsen zijn al 
te koop vanaf slechts 189 euro. Vogue fiet- 
sen staan garant voor kwaliteit, stijl, ele-
gantie en zijn bovendien betaalbaar. 

Je kijkt vooral naar wat een fiets uitstraalt 
en wat bij uw situatie het beste past. Mis-
schien houd je van eigentijdse vormen en 
modieuze kleuren. Of je bent meer van de 
klassieke lijn, functionaliteit en eenvoud. 
E-Bikes Wognum heeft voor u het antwoord

E-Bikes
Gerard Schouten heeft nu sinds een jaar een 
fietsenwinkel aan de Boogerd 11 te Wog-
num voor betaalbaar elektrisch fietsen vanaf 
899 euro rijklaar. Hij sprong in op de vraag 

en frustratie van elektrische fietsgebruikers 
nadat de service, garantie en eventuele repa-
raties bij schade of gebreken na de aankoop 
bij de dealer achterwege bleef. ,,Wij heb-
ben zeer snelle service, thuis of onderweg”, 
vertelt Schouten. ,,Dit is mede mogelijk door 
samenwerking met onze reparatie partners 
bij Fietsned. Onze collega’s hebben negentig 
mobiele uitrijpunten door heel Nederland. 
Er is dus altijd een monteur in de buurt, 
zeven dagen in de week.”
 
Reparatie
Verder biedt E-Bikes Wognum een nieuwe 
service aan. ,,Op donderdag, vrijdag en za-
terdag kunnen fietsen op afspraak worden 
gerepareerd”, aldus Schouten. ,,Naast 
A-kwaliteit voor een scherpe prijs, krijgt u 
op onze fietsen ook de beste service en ga-
rantie. Zo krijgt u service op maat.”



www.ford-huisman.nl

Autobedrijf
Gebr. Huisman bv

Wijzend 68b, Nibbixwoud 
info@ford-huisman.nl

bij industrieterrein Overspoor

Tel. 0229 - 57 30 30

✓  Voor aankoop van uw nieuwe Ford personen- en/of bedrijfswagen.

 ✓  Geselecteerd kwaliteitsaanbod van betrouwbare 
Ford-occasions met garantie, alsmede vele andere topmerken.

✓  Staat uw ideale occasion er niet tussen, dan zoeken wij ‘m 
voor u door heel Nederland.

 ✓  Schadetaxaties en -reparaties.

✓   Voor onderhoud, reparatie, APK, airco- en ruitservice aan alle 
merken personen- en/of bedrijfswagens en campers.

Al 36 jaar hét vertrouwde
adres voor alle Ford-rijders!
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Kerkstraat 58 | 1687 AS Wognum  | T. 0229 571 765
E. wognum@huis-hypotheek.nl | huis-hypotheek.nl

Er klinken weer positieve geluiden over de woningmarkt. Wil je graag 

verhuizen of ben je op zoek naar je eerste woning? “Dan ben je voor 

je hypotheek en verzekeringen bij Huis & Hypotheek aan het goede 

adres. Bovendien is de hypotheekrente nu zeer aantrekkelijk. 

Ook voor consumenten die aan het einde van de rentevaste periode 

zitten is het goed om het voorstel van de geldvertrekker eens tegen 

het licht te houden. Kom eens langs of maak een afspraak dan kijken 

we samen naar je mogelijkheden.

Huis kopen? 
Nu is 

het moment!

betrokken en flexibel in kinderopvang

ZoWieZo Kinderopvang
Kerkstraat 35-1687 AL  Wognum 
t. 0229 - 574 885

zowiezo mijn betaalbare  
kinderopvang

Gastouderopvang  
vanaf € 5,37 
en  
kinderdagverblijf  
€ 6,70 per uur.

Kinderopvang

dé locatie voor
tuin en interieur

De samenwerking tussen de Tuinwijzer 
en Dexter Interieur is een verrijking voor 
Wognum en de omgeving. Zowel voor de 
klanten als voor de ondernemers zelf. ,,Het 
is een prachtige locatie waar je terecht 
kunt voor de tuin en het interieur”, vertelt 
Ted Berkhout, mede-eigenaar van de Tuin- 
wijzer.

De gezamenlijke showroom heeft onlangs 
een ware metamorfose ondergaan. Klan-
ten kunnen op één locatie in een prettige 
ambiance lekker rond lopen en inspiratie 
op doen. Dankzij de samenwerking tussen 
de Tuinwijzer en Dexter Interieur ontstaan 
nieuwe ideeën en inspiraties waar de klanten 
van profiteren.

De Tuinwijzer
De Tuinwijzer is een jong, creatief en ietwat 

eigenzinnig bedrijf in tuinontwerp, -advies, 
-aanleg en -onderhoud. De ondernemers 
Ted Berkhout en Rody van Doorn laten de 
tuinen uitblinken door een subtiele keus in 
beplanting en met oog voor detail. Alles is 
perfect op elkaar afgestemd. De tuin wordt 
zo een ware beleving.”

Dexter Interieur
Robert van der Kraats en Benjamin Berk-
hout zijn de drijvende krachten achter Dex-
ter Interieur. Het bedrijf bestaat uit een pro-
fessioneel team dat de klant advies op maat 
geeft. Zowel in de showroom, op locatie, als 
over de materiaalsoorten. Dexter Interieur 
heeft daarnaast het ontwerp in eigen be-
heer en beschikt over een moderne meubel- 
makerij.
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U ontvangt een zegel bij elke €15,-. Met 5 zegels is uw spaarkaart vol.

Exclusief hekwerk
de bekroning op uw tuin & huis.

• Sierhekwerk assortiment
• Composiet planken
• Composiet hekwerk
• Kunststof kozijnen
• Kunststof ramen

15 jaar garantie op alle artikelen
Geen voorrijkosten bij inmeten

NISO • Westerspoor 11 • 1687 AZ Wognum • T: 0229 264 798 
Westeinderweg 43a  l  1687 PM Wognum  l  T 0229  57 94 98  l  info@veza.nl 

APK
ACTIE

 

€ 19,95
U bent bij ons aan het juiste adres voor

•  Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken

• APK keuring

• Banden, trekhaken en accessoires

•  Aircocheck, VakantieCheck, WinterCheck

•  Garantie, Vakgarage Autoverzekering,vervangend vervoer

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVEZA.NL


