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Gespecialiseerd in boomstambladen, loftdeuren, wagonplanken, oude meerpalen, uitgeholde
balken alles voor een robuuste landelijke en industriële uitstraling.

OVER ONS
NU

vooral geïnspireerd door authentieke voorbeelden in oude
fabrieken, loodsen en boerderijen.

Hout
Enkele jaren terug zijn we ons gaan specialiseren tot Houthandel en Zagerij in verkoop en advies van robuuste producten
zoals; boomstambladen, stamschijven, oude wagonplanken,
oude meerpalen en gelegenheidspartijen hout met een verhaal.

REVIEWS

Op onze zagerij hebben we ons gespecialiseerd in het zagen
en uithollen van (eiken) balken om bijvoorbeeld betonnen en
metalen constructie te verbergen.
Metaal
Samen met onze smid hebben we een
onderstellen een rol loftdeur systeem en
andere metalen toepassingen ontwikkeld

Filosofie
Vooral robuust en duurzaam met stijl. Zelf hebben
we bijvoorbeeld nog vele
machines vanaf de oprichting in de jaren zestig
draaiende in ons bedrijf.

OVER ONS
VROEGER
In 1965 begon mijn schoonvader Cor Wouters een ambachtelijke timmerwinkel in Noord-Brabant. Bekend werd hij om zijn
kozijnen en deuren met degelijke pen & gat verbindingen en
vooral maatwerk meubels. Vandaag is dat het fundament voor
ons houtbedrijf gespecialiseerd in verkoop en advies voor
landelijke/industriële robuuste meubels, loftdeuren, banken,
tafels, sokkels etc.

Hergebruik
Reeds eind jaren zeventig maakten wij van afvalhout en oude
gebruikte planken; kasten, tafels en meubels. Daarna volgde
het zagen van oude boerderij balken, gebinten en ander hout
met een verhaal.
We maakten er trappen, deuren, tafels, keukens e.d. van voor
interieurs met een unieke robuuste uitstraling vaak in herbestemmen van oude boerderijen, schuren, loodsen e.d. tot
woonruimte.

‘Hout is
natuurlijk
mooi’

Je wil zelf aan de slag
Wij helpen je graag met vragen die je mogelijk hebt over
bevestiging, constructie en of het hout dat je mooi vindt, wel
geschikt is voor de toepassing.

Een eerlijk verhaal
Ons moraal is dat zowel de
klant als wijzelf een goed
gevoel moeten hebben en
blij worden over wat wij
leveren. Dit heeft soms
veel tekst en uitleg nodig
omdat massief hout een
stuk natuur is met vooral een eigen wil, maar
daardoor onverslaanbaar
vergeleken met kunstmatige materialen.

Wat een geweldige ervaring was ’t Weeltje. De
passie en vakkennis gepaard met topproducten
maakt het tot een feestje om hier te kopen.
Wagonplanken gekocht en een stuk meerpaal. De
wagonplanken zijn inmiddels een prachtige ronde
tafel en de meerpaal staat in mijn fotostudio.
Dankjewel Ronald voor je advies en gezellige
babbel! Wij komen zeker terug als we weer hout
nodig hebben!

KOM EENS LANGS...
Je bent natuurlijk altijd welkom in Noordhoek maar omdat we
graag de tijd nemen voor onze klanten en we op meerdere
locaties werkzaam zijn, is dat alleen mogelijk op afspraak.
Maandag tot en met zaterdag, wat je
het best uitkomt, telefonisch, mail of via
WhatsApp plannen wij in.
tel: 06-36432183
email: info@hetweeltje.nl
website: www.hetweeltje.nl

Leuk bedrijf met kennis van zaken. We kregen er
eerlijk en duidelijk advies over het assortiment.
We raden het zeker aan.

Ronald heeft voor onze Amerikaanse GMC toolset
uit de Tweede wereld oorlog ervoor gezorgd dat
we nieuw hout kregen in onze werkbank. Heel erg
brede planken exact op maat, zoals het toen ook
werd gemaakt. Historisch correct gerestaureerd
dus en we zijn er dik tevreden mee.

BEDANKT
Bedankt voor je bezoek en omdat wij graag het eindresultaat
zien zijn foto’s altijd welkom! We willen onze klanten ook
bedanken voor de mooie reviews. Hartelijke groet, Ronald.

