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BEGRAAFPLAATS

BERGKLOOSTER

Het OUDE en NIEUW BERGKLOOSTER
De oude begraafplaats Bergklooster is een van de oudste
algemene begraafplaatsen van Nederland en is ontstaan in de late
Middeleeuwen vanuit het Agnietenklooster. De beroemdste
bewoner Thomas a Kempis schreef hier zĳn boek ‘De Navolging
van Christus’. De oude zeldzame rivierduinﬂora zoals Zwolse anjer,
Duifkruid en grote Tĳm bloeit in het voorjaar en zomers nog steeds
uitbundig en geeft het oude Bergklooster een levendig en
natuurlĳk aanzien.

Het ruim opgezette en in 2012 in gebruik genomen
Nieuw Bergklooster voorziet voor de verre toekomst in graven.
De door tuinontwerper Harry Pierik ontworpen ‘lichtgevende’
border schĳnt over de begraafplaats.
De graven hebben drie lagen en worden voor minimaal tien jaar
en maximaal voor altĳd uitgegeven voor betaalbare tarieven.

Dit voorjaar heeft Bergklooster
Dierenbegraafplaats Zwolle
opengesteld. De kleine
begraafplaats grenst aan het oude
Bergklooster.
Voor meer informatie zie
www.dierenbegraafplaatszwolle.nl.

Meer informatie: zie www.bergklooster.nl en klik de
documentaire aan voor een sfeervolle impressie.

Ver. Begraafplaats Bergklooster
Secr./Penm. Beheerder Bert Pierik
Bergkloosterweg 92, 8034 PS Zwolle
Tel. 038-4532281
info@bergklooster.nl
www.bergklooster.nl
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RICK DE LEEUW & BAND
RONNIE JAMES DIO
MEMORIAL
KOSHEEN
VUNZIGE DEUNTJES
POPA CHUBBY
GERARD EKDOM
BLACK UHURU
MARC BROUSSARD
EEFJE DE VISSER
WIPNEUS & PIM
THERAPY?
MARC ALMOND
BIG ONE:
THE PINK FLOYD SHOW
MAGIC OF MOTOWN
BÖKKERS

meer info: WWW.HEDON-ZWOLLE.NL
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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings- en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul. Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht op slimme
wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs warmer dan
de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een betonnen
vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.
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PRACHTIGE
WATERRIJKE
OMGEVING
Aan de rand van de historische plaats Hasselt bevindt zich jachthaven
‘de Molenwaard’. De haven ligt in een prachtige omgeving.
De waterrĳke provincie

verĳssel heeft watersporters veel te bieden.

Jachthaven ‘de Molenwaard’
De jachthaven ligt dichtbĳ het centrum van Hanzestad Hasselt, heeft 300

ligplaatsen, winterstalling, een kleine camping, trekkershutten, trailerhelling
en een camperplaats.

De jachthaven beschikt over brede en ‘s avonds verlichte steigers waar boten
tot 17 meter aangelegd kunnen worden. Vanaf de steigers is het maximaal
250 meter tot aan een verwarmd toiletgebouw.

Ook is de haven voorzien van water- en elektriciteitsaansluitingen en een
verkooppunt voor brandstof. De haven heeft een havenkantoor met een

verwarmd toiletgebouw en een wasserette waarvan watersporters het gehele
jaar door gebruik kunnen maken.

Het beheer van de haven is in handen van een deskundige havenmeester.

Van Nahuysweg 151
80 1 Z H SS T verĳssel
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Tel: 038 - 477 16 51
ail info molenwaard.nl
www.molenwaard.nl
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REAL AMERICAN BBQ
vraagt, wĳ braaien
lweer ruim jaar verzorgen wĳ met Hang ell
unieke
trailers.

een eal merican

beleving met onze 5

Voor echt mooie stukken vlees en vis, dus g n voorgegaarde kippenpootjes op een gas bb ,
steken wĳ graag onze
trailers voor u aan waarmee we geen gewone bb catering verzorgen
maar wel DE ULTIEME BBQ BELEVING voor u en uw gasten
Dit doen wĳ vanuit onze passie en dat merkt u, ua smaak en ook ua sfeer.
owel tĳdens de bedrĳfs bb als een privefeest ontzorgen wĳ u graag, neem gerust contact met ons
op wĳ gaan graag met in in overleg, en vaak valt de prĳs ook nog best mee

06-47 233 350

www.HangBellyBBQ.nl

Rene@HangBellyBBQ.nl
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Puurwater

De voordelen

Puurwater.nl helpt u graag met een totaal oplossing tegen kalk.

Overal in huis 100% kalkvrij water

Als bedrijf of particulier kunt u op veel verschillende manieren

Geen kalkaanslag meer in de badkamer en op kranen

proﬁteren van zacht en puur water. Met één van onze

Veel minder schoonmaakwerk

waterontharders kunnen wij uw water weer kalkvrij maken.

Geen dure ontkalkingsmiddelen meer nodig

Want wij geloven in zacht en puur water!

Besparing op was en reinigingsproducten
Zacht voor de huid
Duurzaam voor het milieu

Onze waterontharders
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Puurwater.nl
Langewijk 38
7701 AE Dedemsvaart
0523 620155
Neem vrijblijvend contact
op voor meer informatie!

