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geef een origineel cadeau
Wat leuk dat je dit boekje leest. Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en
ouderen met een verstandelijke beperking. We hebben zo’n 16 dagbestedingslocaties waar cliënten met
veel plezier werken en mooie producten maken.
In dit boekje laten we 100 van deze producten zien die onze cliënten graag met je willen delen. Maar dit
betekent niet dat we alleen deze producten hebben, wil je graag iets anders? Neem dan contact met ons op.
Je kunt de producten in onze winkels kopen of online bestellen in de webshop. Leuk voor jezelf of om
aan iemand cadeau te geven.

Veel leesplezier!
De Parabool

Houtwerkplaats

1

Vogelhuisje

Wij houden van hout! Zagen, timmeren, boren, lijmen en

Dit vogelhuisje bevat een pindakaaspot.

beitsen. Wij werken graag met onze handen en wij kunnen

Afmetingen: 30 cm hoog, 20 cm breed en 16 cm diep.

van alles maken van hout. Zo maken wij vogelhuisjes,
tuinmeubelen en nog veel meer. Wij geven hier een aantal

2

voorbeelden van deze producten.

Luxe vogelhuisje

Help de vogels een handje

Dit vogelhuisje bevat een pindakaaspot en pindavogelslinger.

Je kunt kiezen uit drie soorten volgelhuisjes.

Dit vogelhuisje is te gebruiken in alle seizoenen.

Afmetingen 27 cm hoog, 20 cm breed en 18 cm diep.

Bij alle vogelhuisjes krijg je een gratis pindakaaspot.
3

Deze is makkelijk te verwijderen.

1
€6,-

3
€12,50

opklapbaar 2 in 1
Vogelhuisje

In de winter kun je hem gebruiken als
vogelvoederhuisje met een pot pindakaas en in
de zomer als broedplek voor de vogels.
Afmetingen ingeklapt:
23 cm hoog, 20 cm breed en 20 cm diep.
Afmetingen uitgeklapt:
32 cm hoog, 20 cm breed, 20 cm diep.

2

Excl. pindakaaspot, incl. pinda-vogelslinger.

€9,95

Interesse? Houtwerkplaats, Dorpsstraat 51A, 8111 AC Heeten | T: 0572 - 382 769 E: werkplaats@deparabool.nl

Broodplank
Broodplank met leuke print. Een uniek cadeau,
of relatiegeschenk.

vanaf

€5,-

www.deparabool.nl/webshop

Kaarsenmakerij
Naast hout maken we bij de Houtwerkplaats ook
de mooiste kaarsen. De kaarsen worden in onze
winkels verkocht, maar is ook mogelijk op aanvraag.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact
met ons op.

Interesse? Houtwerkplaats, Dorpsstraat 51A, 8111 AC Heeten | T: 0572 - 382 769 E: werkplaats@deparabool.nl

Steigerhouten tuinbank
& hocker / bijzettafel

€75,-

Op zoek naar een leuke tuinbank van
steigerhout voor in de tuin? Dit kan met
bijpassende hocker. Het steigerhout kan
goed tegen alle weertypen, waardoor je
deze het hele jaar door buiten kunt laten
staan. Afmetingen bank: 1,80 meter

€200,-

Hocker: 80x80 cm

tuinbank / loungebank
vanaf

€300,Liever een bank om te loungen? Dat kan
met deze bank van circa 2 meter lang.
Grote tuinmeubelen zijn niet te bestellen via
de webshop, omdat het om verschillende
afmetingen en afwerkingen gaat.
Als je interesse hebt kun je contact met ons
opnemen.

www.deparabool.nl/webshop

Industrieel Werk
Foto

Wij zijn goed in tellen en sorteren. Ook monteren en
verpakken vinden we leuk om te doen. Wij doen allerlei
werkjes voor verschillende bedrijven. Wij maken ook mooie
vliegengordijnen samen met de Houtwerkplaats.

vliegengordijnen
Deze vliegengordijnen zijn ideaal om vliegen buiten te
houden. Maar ze zijn ook leuk als decoratie.
De vliegengordijnen worden speciaal op maat voor jou
gemaakt. De vliegengordijnen worden gemaakt van
6 cm lange hulsjes van hoogwaardige flexibele
kunststof polyethyleen. De hulsjes zitten geregen aan
gegalvaniseerde haakjes, wat het geheel oersterk maakt.
Je hebt keuze uit heel veel patronen en kleuren.

Bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•

Vast patroon
Vlag van een bepaald land
Dier

vanaf

€70,-

Bloem
Afbeelding met korte tekst
Logo
En meer…

Interesse? Industrieel Werk, Prinses Beatrixweg 8, 7433 DB Schalkhaar | T: 0570 - 625 898 E: industrieelwerk@deparabool.nl

Houtwerkplaats, Dorpsstraat 51A, 8111 AC Heeten | T: 0572 - 382 769 E: werkplaats@deparabool.nl

Het Groene Erf
Wij houden van groen en zijn niet bang om vieze handen
te krijgen. Het hele jaar door kloven wij haardhout. Verder
onderhouden wij onze eigen tuin en die van anderen.
Wij zorgen elke dag voor verse oogst uit de tuin en maken
producten zoals jam, rode – of blauwe bessensiroop.

Heel veel soorten jam
Producten van hout

Wij maken zelfgemaakte jam
van fruit uit onze moestuin.
Je kunt kiezen uit: pruimen
jam, zwarte bessen jam,
rabarber jam, kruisbessen
jam, bramen jam en meer.
Let op: dit is een
seizoensproduct, dus deze is

Wij maken op Het Groene Erf diverse producten van
hout als decoratie voor binnen of buiten. Met of zonder
opdruk. Benieuwd? Neem dan een kijkje in onze winkel.

€2,95

niet altijd verkrijgbaar. OP=OP.

Interesse? Het Groene Erf, Oerdijk 108, 7433 PB Schalkhaar | T: 0570-609 575 E: groeneerf@deparabool.nl

Siroop

Wij maken ook siroop. Je kunt
kiezen uit: rode bessen siroop,
blauwe bessen siroop, bramen
siroop, kruisbessen siroop en meer.

Let op: dit is een seizoensproduct, dus deze is niet altijd
verkrijgbaar. OP=OP.

€2,95
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Winkel
Wist je dat wij ook een eigen winkel hebben op Het Groene
Erf? Hier verkopen we de siroop en jam, maar ook andere
producten uit onze moestuin en brood en koeken van onze
bakkerijen. Daarnaast verkopen nog veel meer producten.
Kom je eens een kijkje nemen in onze winkel?
Oerdijk 108, Schalkhaar
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 15.30 uur

www.deparabool.nl/webshop

kleurmeesters

WENSKAART
Wenskaarten voor verschillende

Wij zijn de Kleurmeesters van de Parabool. Vanuit ons

gelegenheden in verschillende

atelier in Schalkhaar maken wij kunstwerken van keramiek

formaten. Denk aan kaart

en de mooiste schilderijen. Onze ontwerpen gebruiken we

voor verjaardag, geboorte,

ook voor producten zoals kaarten, schalen, dienbladen,

beterschapskaart, felicitatie,

doppers, paraplu’s, boodschappentassen, notitieboekjes en

of zonder tekst. Je hebt keuze

nog veel meer. Ben je op zoek naar een bijzonder cadeau?

uit fotokaarten en geschilderde

We hebben een aantal voor je geselecteerd.

kaarten.

USB Powerbank
€13,95

€1,95

Papieren wijn / cadeau tas
van gerecycled papier.
Deze handgeschilderde tassen
zijn in verschillende designs
verkrijgbaar. Ideaal voor het
verpakken van een wijnfles
of een ander cadeau.
In verschillende

Kleurrijke en vrolijke powerbank. Makkelijk mee te nemen in

uitvoeringen verkrijgbaar.

je tas zodat je onderweg je telefoon of Ipad kunt opladen!

Afmetingen: 36x13x8 cm

€2,00

Interesse? Kleurmeesters, Colmschaterstraatweg 8, 7433 PR Schalkhaar | T: 0570-519 130 E: kleurmeesters@deparabool.nl

Droog op pad met een
paradijselijke paraplu
€14,95

Deze opvouwbare paraplu is makkelijk mee te nemen.

€13,95

Vrolijke sleutelhangers

Dopper met design
duurzame drinkfles
€2,95

Een handige drinkfles met een zelf ontworpen opdruk.
De fles is herbruikbaar en daarom goed voor het milieu.
De stevige dop (lekvrij) is ook te gebruiken als bekertje.
Je kunt kiezen uit twee designs: zwart witte huizen of

Leuke sleutelhangers in de vorm van een vogel,

gekleurde huizen.

dolfijn of een huis. Gaat één van deze leuke designs

Inhoud: 450 ml

jouw sleutelhanger opvrolijken?

Afmeting: 6x23,7 cm

Volg de Kleurmeesters ook op Instagram via @dekleurmeesters

www.deparabool.nl/webshop

Spaarvarkentjes
vanaf

€4,95

Schaal van aardewerk
met huizen
Iedere schaal is uniek en kan ook op maat gemaakt
worden. Je kunt zelf de kleur bepalen en de gewenste
afbeelding. De schaal is in 2 uitvoeringen: aan de
binnenkant twee huizen of een rand van huisjes.
Materiaal: Aardewerk

Dit spaarvarken wordt gemaakt van gietklei en daarna

Afmeting klein: 15x6 cm

geglazuurd. Alle kleuren en afbeeldingen zijn mogelijk in

Afmeting groot: 24x 6 cm

overleg met de Kleurmeesters.
Afmeting klein 8x8x8 cm
Afmeting groot: 18x12x10 cm

vanaf

Schattige schildpadden
van keramiek

€14,95
€14,95

In 2 modellen:

Deze schildpadden verschillen van kleur en patroon.
Afmetingen ongeveer: 15x20x6 cm

Interesse? Kleurmeesters, Colmschaterstraatweg 8, 7433 PR Schalkhaar | T: 0570-519 130 E: kleurmeesters@deparabool.nl

Vlaggenslingerkaart,
geboorte

Waxinelichthouder huisje

€1,95

Deze huisjes zijn gemaakt van porselein.
Verkrijgbaar in 3 maten: groot, midden
en klein.

vanaf

€4,95
Wil je iemand feliciteren op een originele manier?

Voederbak

Geef dan een vlaggenslinger. Deze kaartjes zijn zelf
getekend, gekleurd en geplakt. Puur handwerk.

€10,95

Er zijn 7 vlaggetjes. Het laatste vlaggetje is leeggelaten,
zodat je hierop een eigen tekst kunt schrijven.

Deze voederbak voor vogels is een
mooi exemplaar in jouw tuin. In
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Materiaal: Aardewerk
Afmetingen: 22x4 cm hoog

Volg de Kleurmeesters ook op Instagram via @dekleurmeesters

www.deparabool.nl/webshop

Koekblik

Dienblad

Kleurrijk en vrolijk bewaarblik speciaal

Dit dienblad is ontworpen door de kunstenaars

ontworpen door de kunstenaars van

van De Kleurmeesters.

De Kleurmeesters.
Afmetingen: 7,5x10,5x24cm

vanaf

€5,95

Unieke mokjes

€19,95

Materiaal: Hout, acrylverf en lak.
Afmeting: 40x50 cm en 30x40 cm

Dit servies is vaatwasmachinebestendig.
Verkrijgbaar in “huizen” en “vormen”.

€9,90
per set

r5

6 voo

75

€24,

Afmetingen: Ø 7,5 cm en circa 9 cm hoog.

Elke afmeting heeft een eigen ontwerp. Er zijn ook
bijpassende kopjes verkrijgbaar.

Interesse? Kleurmeesters, Colmschaterstraatweg 8, 7433 PR Schalkhaar | T: 0570-519 130 E: kleurmeesters@deparabool.nl

Boodschappentas

Bloem in de tuin

Deze kleurrijke tas is van goede kwaliteit

Met deze bloemen heb jij altijd kleur in je tuin.

en bevat een plastic inlegbodem.

Leuk voor jezelf of om aan iemand cadeau te geven.

De tas is in drie verschillende ontwerpen

Deze zijn in verschillende varianten verkrijgbaar.

te verkrijgen.

1

Afmeting klein 10,95 |

2

Afmeting groot 17,95

Materiaal: Geweven plastic & textiel
handvat + plastic inlegbodem.
Afmetingen klein: 31x9,5x40 cm

1

Afmetingen groot: 45x58x17 cm

2

vanaf

€3,95
vanaf

Schilderij

€10,95
vanaf

€14,95

1

2

Onze kunstenaars
maken de mooiste
schilderijen. Ben je op
zoek naar een origineel
schilderij kom dan
eens een kijkje nemen
bij ons.
Zonder lijst 14,95
Met lijst 37,90

Volg de Kleurmeesters ook op Instagram via @dekleurmeesters

www.deparabool.nl/webshop

Borden met print

vanaf

€9,50

Kermiek lamp

€25,-

Op zoek naar een unieke lamp
boven je eettafel? Ga dan voor
deze! Een keramieken lamp
met structuur en opvallend
snoer. Andere wensen?
Vraag naar de mogelijkheden.
Mooi groot bord met een unieke print,
gemaakt door onze kunstenaars.

Thee schotel
cadeau
Deze theeschoteltjes zijn
handgemaakt en ieder hartje
is dus uniek. Wil je dit cadeau
doen, dan wordt het ook nog
eens leuk ingepakt.
Ingepakt met theezakje 4,95

vanaf

€2,50

Interesse? Kleurmeesters, Colmschaterstraatweg 8, 7433 PR Schalkhaar | T: 0570-519 130 E: kleurmeesters@deparabool.nl

schaal van keramiek

Hart Hanger

vanaf

€6,95

Deze schaaltjes zijn onze favoriet.

Op zoek naar leuke

In verschillende varianten te

decoratie voor in huis?

verkrijgen. Super handig voor

Geef dan deze hanger van

je ontbijt of toetje. Maar ook

porselein cadeau.

voor borrelnootjes of iets

In verschillende varianten

anders hartigs.

verkrijgbaar.

Andere modellen:

€4,95

Hangschaal
Deze hangschaal met touw is
helemaal hip. Leuk om je plant in te
doen. Het touw en de schaal zijn in
verschillende kleuren verkrijgbaar.

€14,95

Volg de Kleurmeesters ook op Instagram via @dekleurmeesters

www.deparabool.nl/webshop

Textiel

Vrolijke zachte boxkleden

Wij zijn textiel, ons atelier is in Heeten. Wij zijn gek op
weven en naaien. Wij weven kleurrijke tassen, theedoeken,
placemats, sjaals en nog veel meer. Wij kunnen goed
weven, maar ook heel goed naaien. Wij naaien bijvoorbeeld
tipitenten, lettervlaggen, kussens en speelkleden.

€24,95
Boxkleed voor urenlang speelplezier!
De boxkleden kunnen in de wasmachine op 30 °C
Materiaal: bedrukt katoen. Afmeting: 0,8 x 1 meter

Heerlijke speelkleden
Speelkleed in verschillende
afmetingen. Wil je graag een

Overige modellen:

€24,95

Baby bal

andere kleur? Neem dan contact
met ons op.
Materiaal: katoen of fleece

€5,95

Overige modellen:

Gebreide bal. In diverse varianten en kleuren verkrijgbaar.
100% katoen

Interesse? Textiel, Hademanstraat 1, 8111 AJ Heeten | T: 0572-380 774 E: textiel@deparabool.nl

Rompertje met opdruk
€8,95

Poppenkast
met geappliqueerde, speelse prints
Poppenkasten in vrolijke
kleuren met geappliqueerde
Dit leuke rompertje met opdruk is in verschillende varianten

print! De poppenkast kan in een

verkrijgbaar, voor jongen of meisje. Je kunt kiezen voor een

deuropening gehangen worden.

opdruk met naam of een andere opdruk.

Aan de boven- en onderkant van

Het rompertje is verkrijgbaar in de maten 62/68 of 74/80.

het doek zit een stok rondhout
met rubberen dopjes.
Materiaal: Katoen met tricot

€1,50

Ritseldoekje

Afmetingen doek: 70 × 150 cm

€29,95

Totale breedte met hout: 90 cm.

Dit ritseldoekje is verkrijgbaar in
diverse varianten.
Formaat 28x28 cm
Beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Liever een andere
kleur? Neem contact op met onze Textielatelier locatie.

www.deparabool.nl/webshop

Keuken / BBQ-schort

Dokter/ zuster schort

Dit mooie schort van katoen is te
gebruiken als keuken- en BBQ schort.
Het schort heeft een handige zake
voorop om je BBQ-tools in te bewaren.

€7,95

Er kan ook een naam op het schort
geborduurd worden. Je kunt kiezen uit
verschillende kleuren. 1 maat
Overige modellen:

€12,95

Is jouw kind of kleinkind een echte dokter of zuster?
Dan zal hij/ zij uren speelplezier beleven aan deze dokter/
zuster schort. Het is een wit katoenen schort met een zakje
en een rood kruis voorop.

Keukenschort ‘Masterchef’’
€17,50

Dit mooie schort van katoen. Met geborduurde tekst, is onmisbaar in de keuken!
Dit schort heeft een halterband en twee strikbanden en een handig zakje voorop.
Voor al je keukentools.
Ook kan, op bestelling, op het schort
een naam worden geborduurd.
In verschillende kleuren verkrijgbaar.
  

Interesse? Textiel, Hademanstraat 1, 8111 AJ Heeten | T: 0572-380 774 E: textiel@deparabool.nl

Grote vlag geslaagd

van €14,95

Vlaggenlijn

€9,95

Katoenen stof in wit, rood

We hebben drie soorten vlaggenlijnen. Vlaggenlijn in groen-

met sterren en blauw

blauw, roze en bont gekleurd. Geschikt voor ieder feestje!

De vlag is in rood-wit blauwe

Materiaal: bedrukt katoen, geschikt voor de wasmachine

stof genaaid

Afmeting: 8,5 meter

(exclusief vlaggenstok)
Overige modellen:

Maat (driehoek) 62x117x88 cm

€9,95

Geweven slinger

Geslaagd slinger

Deze slinger is handgemaakt en in drie soorten verkrijgbaar:

•
•
•
Stoffen letterslinger met

€5,95

Hup Holland Hup (rood-wit-blauw)
Regenboog (groen-blauw-paars-rood-oranje-geel)
Assorti ( 8 verschillende kleuren)

Lengte +/- 7 meter

opdruk GESLAAGD

Tip! Hang de slinger

In diverse kleuren leverbaar

gedraaid als een wokkel

Elk vlaggetje is 10×15 cm

op voor een leuk effect

€9,95

Lengte slinger +/- 3 meter

www.deparabool.nl/webshop

handgeweven
theedoek en vaatdoek

Je eigen plekje in de wigwam
Deze wigwam is super leuk voor
kinderen om in te spelen.

Deze setjes worden geweven op

De wigwam is in verschillende kleuren

originele en ambachtelijke wijze.

verkrijgbaar.

Materiaal: cotto-linnen

Afmeting klein: 1,55 hoog

(60% katoen, 40% linnen)

Afmetingen groot: 2,10 meter, €39,95

Afmeting: theedoek 65x65 cm,
vaatdoek 37x37 cm

vanaf

€24,95
Overige modellen:

set

Incl. opbergzak

€8,50

Keukenset in een hoed
Overige modellen:
Een leuke hoed gemaakt van
een theedoek, vaatdoek en

€11,95

afwasborstel. Verkrijgbaar in
de kleuren: paars, groen, blauw
en zwart. Door toevoeging van
linnen aan het katoen, neemt de
stof veel vocht op. Theedoeken
die dus echt goed afdrogen.

Interesse? Textiel, Hademanstraat 1, 8111 AJ Heeten | T: 0572-380 774 E: textiel@deparabool.nl

Notitieboekje

kronkelsjaal

€7,50

€9,95
Deze kronkelsjaal met een leuk effect is
gebreid van bandjesgaren.
Gemaakt van 100% acryl. In twee
kleuren verkrijgbaar: rood, paars.
Notitieboek en/ of tekenboek met kaft
van geweven stof.

Etui met pennen

€5,95

Kleurige etui van geweven stof met twee pennen erbij.

www.deparabool.nl/webshop

Gastenhanddoekje

Boodschappentas
€3,50

Deze mooie, vrolijk gekleurde gastenhanddoekjes zijn
geweven in wafelverbinding. De handdoekjes hebben een
ophanglus en er zit ook een Paraboolzeepje bij.
Afmetingen: 53x34 cm. 100% katoen, in diverse kleuren.

Schoudertas

€7,50

€9,95
Handgeweven boodschappentas.

Kleurrijke schoudertas.

Deze kleurige handgeweven tas is opgezet met katoenen

37 cm hoog 42 cm breed;

garen en ingeweven met gerecycled plastic.

vanaf schouder gemeten,

Afmetingen ongeveer: 40x40 cm.

inclusief banden, 80 cm
Andere modellen:

Interesse? Textiel, Hademanstraat 1, 8111 AJ Heeten | T: 0572-380 774 E: textiel@deparabool.nl

RugzakJe

Kussens

Super leuk rugzakje voor

We hebben diverse kussens in alle soorten en maten.

mee naar school of zwemles.

Graag een wens? Neem contact met ons op.

Afmetingen: 35x33 cm

Afmetingen: 40x40 cm en 60x60 cm

€7,95

vanaf

€7,50
Andere modellen:

www.deparabool.nl/webshop

onze bakkerijen
Wij houden van bakken! Onze appeltaart is beroemd in
Raalte en omstreken. We bakken natuurlijk niet alleen
appeltaarten. Wij bakken ook heerlijke broodjes, bollen,
cakes en koeken. Klanten kunnen ook een lekker kopje
koffie bij ons drinken. Verder is er een buurtwinkel voor
dagelijkse boodschappen en cadeauartikelen die gemaakt
zijn bij de Parabool.

Belangrijk: De bakkerijproducten zijn alleen af te halen op
één van onze locaties. Bekijk de actuele openingstijden en
tarieven op onze website.

Interesse? Bakkerij & Buurtwinkel Mariënheem , De Veenhorst 2, Mariënheem | T. 0572 760 070

klein

Ø 17cm 6p

€6,95

Kruidkoek
De unieke Parabool kruidkoek staat bekend om zijn
specifieke smaakcombinatie. +/- 15 plakken. Ingrediënten:
walnoten, rozijnen, gember.

€4,25

Appeltaart Groot of klein
Een keertje proeven? Stap dan eens binnen bij het
Kulturhus in Raalte. Daar serveren we de appeltaart bij
de koffie. Met slagroom natuurlijk! Deze appeltaart wordt
gebakken volgens eigen recept.

Groot

Ø 28cm 12p

€13,-

boerencake
De lekkerste cake van Salland vind je bij
de Parabool! ± 20 plakken.

en

gesned

€ 14,-

€5,25

Bakkerij & Buurtwinkel Broekland, Bouwhuisplein 1, Broekland | T. 0570 530 148

www.deparabool.nl/webshop

Bestel je producten online

De producten uit dit boekje zijn ook te bestellen in
onze webshop. Sommige producten zijn op aanvraag
te bestellen per locatie.
In de webshop vind je:

•	Handgeweven sjaals, tassen en theedoeken
uit het textielatelier

• Het mooiste houtwerk uit onze eigen werkplaats
• Kaarsen uit de makerij
• Brood, taart en cake uit eigen bakkerij
•	Kleurrijke en originele producten, ontworpen
door onze Kleurmeesters

www.deparabool.nl/webshop

Bezoek ook eens onze winkels
Bakkerij & Buurtwinkel

Paraboolwinkel & Koffiecorner

Het Groene Erf

Bouwhuisplein 1, Broekland

Passage 4, Raalte

Oerdijk 108, Schalkhaar

Tel. 0570 530148

Tel. 0572 352280

Tel. 0570 609575

Bakkerij & Buurtwinkel

De Noaber

Mosterdfabriek

De Veenhorst 2, Mariënheem

Landrechtweg 2, Raalte

Walstraat 64, Deventer

Tel. 0572 760070

Tel. 0572 760101

Bekijk de actuele openingstijden op www.deparabool.nl/winkels

Gewoon maakt ons bijzonder

Kerstartikelen en relatiegeschenken
Uniek, origineel en handgemaakt

Bij de Parabool kun je ook terecht voor kerstartikelen en relatiegeschenken. Ieder jaar hebben we
op Het Groene Erf een kerstmarkt. Daarnaast kun je ook je kerstboom bij ons kopen, relatiegeschenken
of kerstpakketten uitzoeken of een kerstborrel houden.

Bestel je kerstpakketten & -geschenken via tel: 0570 - 609575 of per mail: groeneerf@deparabool.nl

Meer informatie?
Meer weten over ons aanbod? Kom gerust een keer kijken bij één van onze
werkplaatsen en winkels. Je bent van harte welkom!

Contactgegevens Service Bureau
Colmschaterstraatweg 6a | 7433 PR Schalkhaar | info@deparabool.nl | 0570 - 627 973

