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Tafels met een verhaal

Deze week bij XXL Coronamaatregelen

Kant-en-klaar of  zelf  doen?

DEZE ZATERDAG!

Duurzaam en 
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Uniek en hand-
gemaakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

Tafel van de week

De lente is begonnen, de natuur ontwaakt maar wij blijven thuis. Even geen diner 
buiten de deur maar in eigen huis en tuin. Nu even samen, straks weer met ie-
dereen. Daarom als Tafel van de Week deze prachtige Eiken tafel in een heerlijke 
serre. Uiteraard uit één stuk van ongeveer 240 lang, 100 breed en 6 cm dik. Gevlakt, 
gladgeschuurd en afgelakt met meerdere lagen watergedragen, 2-komponentenlak. 

Het blad ziet er onbehandeld uit maar is prima geschikt voor intensief gebruik. Als 
onderstel een strakke, op maat gemaakte set van matzwart gepoedercoate stalen 
poten.En voor wie 4 weken thuis blijven lang vindt; deze Eik heeft ca. 170 jaar lang 
op dezelfde plek gestaan en is er zeker niet slechter van geworden. Blijf positief en 
wees lief voor iedereen!

In deze onwerkelijke tijd vol zorgen is goed nieuws 
schaars en beseffen we hoe waardevol veel dingen zijn 
die voor vanzelfsprekend werden gehouden.

Meer dan ooit beseffen we 
hoe zuinig we op alles om 
ons heen moeten zijn. De 
mensen, de natuur, de hele 
wereld. Meer dan ooit ook, 
nu het even niet kan, besef-
fen we hoe fijn het is met 
onze dierbaren samen tijd 
en verhalen te kunnen de-
len. En waar beter dan aan 
tafel? Aan de tafel wordt 
gewerkt, gelezen, gespeeld, 
gegeten, gedronken, ge-
praat, geleefd, gewoond. 
De enige plek in huis waar 
je soms even geen wifi zou 

willen hebben. Hoe mooi 
is het dan als dit een tafel 
is met een verhaal? Lokaal 
gemaakt, van eeuwenoude, 
noodgedwongen gekapte 
bomen die nu een tweede 
leven krijgen als kloppend 
hart van het huis en het ge-
zin. In die verhalen nemen 
we je de komende weken 
mee in ons Tafelblad.

Ga je mee op avontuur?

Zie ook www.xxlboom-
stamtafels.nl/het-proces

Kuipersveer  -  Door een 
tip van een trouwe XXL-
scout kwamen we op het 
spoor van de monumenta-
le Kastanje bij de Suikerfa-
briek in Puttershoek. Op 13 
maart werd er bericht dat 
deze 120-jarige boom ge-
kapt was en het eiland weer 
een markante boom armer 
was. Reden van de kap: 
de ontwikkeling van het 
nieuwbouwproject ‘Hee-
ren van Rustenburg’. Enig 
onderzoek leerde dat de 
boom meer dan een eeuw 
op het erf van het rijksmo-
nument de Hofstede de 
Rustenburg heeft gestaan 
tot deze in 1997 volledig af-
brandde. Meer dan 20 jaar 
heeft de boom nodig gehad 

om te herstellen van deze 
brand. Reden te meer om 
alles te doen om hem een 
tweede leven te geven.

Gelukkig bleek de dienst-
doende bomenkapper 
ook houtliefhebber want 
eenmaal aangekomen 
bleek de stam nog niet tot 
brandhout verzaagd te 
zijn. Inmiddels ligt de stam 
uiteraard veilig op onze 
opslagplaats en kan hij bin-
nenkort tot prachtige plan-
ken verzaagd worden.

Ben je benieuwd hoe deze 
echt Hoeksche boom er van 
binnen uit ziet? Binnenkort 
hierover meer…

Gemak dient de mens en voor 
mensen die van gemak houden, le-
veren we uiteraard compleet afge-
werkte tafels tot in de keuken. He-
lemaal naar wens samengesteld 
inclusief een op maat gemaakt 
onderstel. Maar als je zelf aan de 
slag wilt en met je eigen handen 
iets unieks wilt creëren, kun je bij 
ons ook prima terecht voor een 

ruw blad naar keuze. Het verhaal 
en eventueel advies doen we er 
gratis bij. Geef je wensen door en 
samen zoeken we het ideale stuk 
hout voor jouw project, van klein 
tot groot!

Kijk voor meer informatie op
www.xxlboomstamtafels.nl/
ruwe-planken

Nog 3 prachtige bladen zijn er over van de indrukwekken-
de Eik waar ook de Tafel van de Week van is gemaakt.
De nu nog ruwe bladen zijn ongeveer 3 meter lang en tot 
meer dan een meter breed. Ideaal voor een schitterende 
eettafel binnen, een stoere tafel voor in de serre of voor 
heerlijk lang natafelen straks onder de overkapping buiten!

Ruw af te halen in Heinenoord voor € 450 per stuk! 
(normaal € 770)

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

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

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 kun-
nen waarborgen, hanteren we de volgende 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.
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Waar staan we voor 
bij XXL?
• Een duurzame herkomst van het hout –  

We gebruiken uitsluitend boomstammen van 
bomen die noodgedwongen gekapt zijn. Bijvoor-
beeld vanwege ziekte, gevaar, stormschade of 
bouwplannen. Geen import van tropisch hout!

• Alleen hout uit Nederland en nabije landen – 
We willen precies weten waar de boom vandaan 
komt en waarom hij weg moest. Het transport 
moet efficiënt en te verantwoorden zijn. 

• Het hele proces in eigen beheer –  
We kopen geen gezaagd hout in. Van stam tot 
plank hebben we zelf de touwtjes in handen 
zodat de herkomst en duurzaamheid gegaran-
deerd kan blijven.

• Unieke stukken hout van klein tot grootst – 
Iedere plank is uniek, ongeacht het formaat. We 
vinden het een prachtige uitdaging elke plank zo 
goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en 
voor iedere wens een geschikte plank te kunnen 
leveren.

• Achter iedere tafel een bijzonder verhaal –  
De bomen waar we mee werken, hebben een 
lang en kleurrijk leven achter de rug. Ze verdie-
nen het dat dit verhaal een tweede leven krijgt.


