
 

 

 

 

Over dik twee weken krijgen de papa's in Nederland weer  

even wat extra aandacht. Vaderdag staat voor de deur en  

hoe kun je dit jaar goede sier maken? Breng een bezoek  

aan bouwmarkt Van Buuren in Wierden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ruim opgezette winkel aan de Dikkensweg, 

pal aan de rotonde bij de Van Kregtentunnel, is 

alles te vinden voor de handige doe-het-zelver. 

Daarnaast richt Van Buuren zich ook op de 

zakelijke markt. “We hebben een ruim assortiment 

professioneel gereedschap bij Van Buuren” laat 

Sjoerd Bertelink weten. “Voor verf, bouwstoffen, 

plaatmateriaal en uiteraard ijzerwaren en 

deurbeslag slaat niemand bij ons de plank mis.” 

 

In deze tijden met hoge energiekosten raadt 

Sjoerd aan om de mogelijkheden van 

verduurzaming te onderzoeken. “Denk aan 

isoleren of tochtprofielen. Daarmee bespaar je op 

de energierekening in de winter. En dan denk je nu 

dat je daar op dit moment niet zo veel aan hebt, 

dat is niet juist. In de zomerperiode houd je 

namelijk met goede isolatie de hitte langer uit je 

woning.” Ook op gebied van verlichting kun je bij 

de Wierdense bouwmarkt terecht. “We hebben 

veel op gebied van LED-verlichting, zodat je op 

elektriciteit het nodige kunt besparen waar nodig.” 

 

 

 

 

Met de zomer voor de deur, breekt ook de tijd van 

tuinieren en die van vervelend ongedierte aan. 

“We hebben eigenlijk alles op het gebied van 

tuingereedschap en tuinhout. En met het oog op 

een mooie, gezonde tuin is water noodzakelijk. We 

bieden een assortiment besproeiingsproducten, 

zoals slangen, sproeiers en grondwaterpompen.” 

Om ongewenste planten uit de tuin te houden zijn 

er diverse bestrijdingsproducten, ook 

natuurvriendelijke. “En om muggen en vliegen in 

de tuin te houden en niet binnen in huis, hebben 

we uiteraard veel horren en gaassoorten.” 

 

 

Kortom, voor de handige papa's is Van Buuren 

een waar walhalla, maar eigenlijk is er voor 

iedereen wel wat te vinden voor in en rondom 

het huis. Breng een bezoek aan Van Buuren aan 

de Dikkensweg 24a. Geopend van maandag tot 

en met donderdag van 7.30 uur tot 18.00 uur, op 

vrijdag tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur 

tot 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


