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Editie 5: De St. Leonhard Eik 

Dank aan iedereen die zijn best doet en sterkte aan 
iedereen die het nodig heeft!

Een keer wat anders dan boomstamtafels

Het Tafelblad
Aan Tafel!
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Tafels met een verhaal

Deze week bij XXL

Coronamaatregelen

Kant-en-klaar of  zelf
doen?

DEZE ZATERDAG!

Duurzaam en 
lokaal

Uniek en hand-
gemaakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

Een week van contrasten    -    Na regen komt zonneschijn maar dat geldt 
ook andersom. Niks mis mee als we willen dat de tuinen ook zo mooi blijven! 
Na een bizarre maar heerlijk zonnige April ruilen we de buitentafels weer even 
in voor binnen. En met een mooie boomstamtafel kun je daar nog steeds van 
de natuur genieten. Daarom als tafel van de week deze unieke iep. 

Een unieke, organische vorm - met recht een kroonstuk van een stam - afge-
werkt met de geweldige, ultramatte lak voor een natuurlijke uitstraling. En dan 
in een superstrak en modern appartement, rustend op een modern, mat zwart 
onderstel. Eerst bijna een eeuw uitkijkend over de weides van Westmaas, de 
komende eeuw over de skyline van Rotterdam.

Op de 790 meter hoge Schmiedberg, uitkijkend over de 
voor-Alpen en de valleien van de Donau heeft deze mach-
tige Eik circa 165 jaar lang aan de rand van het woud ge-
staan.

Strijen    -   Een tafel is een in-
vestering in genieten. Genieten 
van je rust, van een/deze krant, 
van het gezelschap, van het 
eten. Van even helemaal niks.

Waar je aan tafel ook precies 
van geniet, over het algemeen 
gebeurt dat zittend.

Een net zo belangrijke investe-
ring is dan ook hetgeen waar je 
op zit. Een tafel en stoelen zijn 
bijna onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Maar steeds vaker 
wordt er bij een eettafel geko-
zen voor een combinatie van 
stoelen met een lange zitbank, 
ieder met zijn eigen voordelen. 
Er past namelijk altijd iemand 
bij op een bank, het gevoel van 
gezellig samenzijn wordt extra 
vergroot en in een compacte 
ruimte kan het een ideale oplos-
sing zijn!

Denk jij na over een bank bij je 
tafel? Wij maken alles van hou-
ten banken met losse kussens tot 
wand vullende inbouwbanken 
op maat, volledig gestoffeerd 
voor heerlijk lang en comforta-
bel natafelen. Alles kan; iedere 
maat, ieder model, iedere stof. 
Van hotel chic tot stoer en alles 
er tussenin. Of  heb je al stoelen 
maar wil je deze in een geheel 
nieuw jasje steken? Ook dat is 
geen probleem!

Op de afdeling meubelstoffering 
in ons pand aan de Edisonweg 
12a in Strijen maken en stoffe-
ren we de mooiste meubelen. 
Ook hebben we bij onze werk-
plaats een showroom met een 
prachtige collectie meubelstof-
fen om een keuze uit te maken.

Kijk voor meer informatie op 
www.studiodiezijn.nl

Om zo lang mogelijk van al onze dierbaren te kunnen genieten, 
hechten we zeer aan de veiligheid van onze klanten en onszelf. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren we de volgen-
de regels:

• Bezoek uitsluitend op afspraak
• Niet meer dan één bezoeker of  bezoekend stel tegelijk in de 

showroom
• Voor, tijdens en na ieder bezoek nemen we alle richtlijnen in 

acht en verwachten we van onze bezoekers hetzelfde.

Het kan allebei of  ergens er tussenin.

Je wilt liever zelf  aan de slag en met je eigen handen iets unieks 
creëren uit een ruwe plank? Geen probleem!
Kijk op www.xxlboomstamtafels.nl/ruwe-planken
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Waar staan we voor bij XXL?
• Een duurzame herkomst van het hout 
• Alleen hout uit Nederland en nabije landen
• Het hele proces in eigen beheer
• Unieke stukken hout van klein tot grootst
• Achter iedere tafel een bijzonder verhaal

XXL Boomstamtafels     -     De naam doet op het eerste gezicht 
misschien  vermoeden dat we alleen maar heel grote boomstamtafels 
maken maar dat is zeker niet het geval.

Ten eerste; wat is groot? Groot is relatief  en zonder context vrij niets-
zeggend. Wat de één groot vindt, is voor een ander klein. En wat voor 
de ene ruimte te groot is, had in een andere situatie misschien best wat 
groter gemogen om goed tot zijn recht te komen.
Toegegeven, de naam XXL Boomstamtafels is natuurlijk niet uit de 
lucht gegrepen: we hebben wel een zwak voor uitzonderlijke boom-
stammen in uitzonderlijke afmetingen.

Dus we hebben ook zeker écht grote Boomstambladen.

Maar het uitgangspunt is vooral jouw idee voor jouw project en hoe wij 
daar een unieke en zo goed mogelijk passende plank bij kunnen vinden 
in de voorraad. Want die voorraad is wel echt XXL, relatief  of  niet.
Samen komen we als vanzelf  tot de ideale plank voor jou die tussen het 
gros misschien groter of  kleiner is dan gemiddeld maar in de uiteinde-
lijke opstelling gewoon precies goed is. Niet groot of  klein.

Lees meer: www.xxlboomstamtafels.nl/het-proces

Heinenoord    -   We hebben 
nog een paar bladen over van de 
prachtige Eikenstam van vorige 
week voor deze weekendactie. 
Meerdere planken worden mo-
menteel al verwerkt tot eettafel, 
tv-meubels en wastafelplanken. 
Zoek jij ook zoiets of  bijvoor-
beeld planken voor een venster-
bank of  wandplank? Er zitten 
ook meerdere kleinere planken 
bij. 

De nu nog ruwe bladen zijn meer 
dan 3 meter lang, tot ongeveer 
een meter breed en in verschil-
lende diktes. Wie het eerste komt, 
mag weer de mooiste uitzoeken!

Ruw af  te halen in Heinenoord 
voor €200/m²  (normaal €300)

St Leonhard am Wald    -  
Aan de vele knoesten en litte-
kens die zichtbaar werden bij 
het zagen van deze boomstam 
was goed te zien dat deze reus 
een heftig leven achter de rug 
heeft; zijn standplaats aan de 
rand van een akker was zowel 
een zegen als een vloek. Als 
randboom kreeg hij veel zon en 
water en kon hij al snel uitgroei-
en tot Koning van de Berg maar 
de daarmee gepaard gaande 
enorme kroon betekende ook 
dat hij de volle laag kreeg bij 
iedere storm en ongetwijfeld zal 
hij zijn naam als heilige boom 
van de dondergod Donar tij-
dens menige onweersbui eer 
aan hebben gedaan.

In iedere tafel gemaakt uit deze 
Eik is te zien dat hij volkomen 
vrij werd gelaten in zijn groei, 

van onder tot boven zijn grote 
takken zichtbaar die afgebroken 
zijn in plaats van gezaagd waar 
de boom vervolgens jaren voor 
nodig had om van te herstellen. 
Dit heeft de stam zijn unieke, 
kenmerkende uiterlijk gegeven 
wat zowel de onderstam als het 
unieke, grillige kroonstuk hun 
karakter geeft.     

Geveld: maart 2017

Afmetingen hoofdstam: 
6,5 meter lang en 150 cm dik. 

Gewicht: ca 12 ton. 

Benieuwd hoe deze stam zijn 
weg naar de Hoeksche Waard 
heeft gevonden? En/of  hoe de 
bladen er uitzien? Breng een 
bezoek aan de showroom en we 
vertellen er graag meer over!

@studiodiezijn
Wel zo’n blad reserveren maar liever helemaal afgewerkt? Dat kan 
natuurlijk ook, vraag naar de mogelijkheden!

Tafel van de week

Particulier maatwerk
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