
Maatwerk en Innovatief 

Een van onze krachten is het ontwikkelen, 

produceren en leveren van 100% maatwerk. In 

onderling overleg, naar de wens van de 

opdrachtgever, armaturen produceren. Door onze 

jarenlange ervaring kunnen wij voor bijna iedere 

situatie een passende oplossing aandragen. 

Wij staan u daarbij graag met raad en daad bij om 

een zo ideaal mogelijk totaal verlichtingsplan te 

realiseren. Een verlichtingsplan starten kan prima 

in een stappenplan. 

Thema “goes China “ Logo W.V. “ Peizer Hopbel Logo Tweetakt 

Nederlands Film festival te 

Utrecht 

Contour verlichting. De vorm 

van een pand accentueren met 

LED lichtslang en LED mini 

lampjes. Met of zonder flashing. 

Multifunctionele 100% Klimaatpositieve Wielsma Mast 

De unieke Multifunctionele 100% klimaatpositieve Wielsma mast 

wordt gemaakt van afvalplastic producten. 

HOE WERKT HET PRECIES 

Van al het kunststof afval wordt inmiddels 75% hergebruikt. Een 

kwart belandt uiteindelijk als "onbruikbaar" in de verbranding - 

oven. Juist van die resterende 25% worden de mooiste en 

duurzaamste producten gemaakt. Na een gegarandeerde levensduur 

van minimaal 60 jaar, worden de artikelen omgesmolten en……. 

opnieuw gebruikt. Zo brengt dit systeem kunststof in een kringloop 

van minimaal 400 jaar. 

De mast wordt permanent geplaatst en kan gebruikt worden voor 

feestverlichting, hanging baskets, banieren, geluidboxen of gewoon 

als lantaarnpaal e.d. 

   Ø  lengte  gewicht kleur 

(mm) (mm)     (kg) 

 230  4800   105.0 grijs 
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Voorjaar - en zomerdecoratie  

Met vaak een eenvoudige oplossing is er door 

het jaar heen veel extra sfeer en gezelligheid  te 

creëren aan tijdelijke palen, bestaande palen, 

lantaarnpalen, gevels, kabels welke boven de 

straat hangen e.d. Met b.v. Koninginnedag - 

EK - WK - Olympische spelen e.d. is met een 

simpele vlaggenmasthouder en plaatsen van 

een oranje, rood/wit/blauw, of eigen vlag de 

gevel, straat al leuk aan te kleden (wij 

produceren en leveren ook vlaggen). Met 

hanging baskets rondom palen krijgt direct een 

heel gebied extra uitstraling en is daardoor 

meer uitnodigend voor winkelend publiek. 

Met dit gerecycled materiaal kunnen wij alle bedenkbare vormen maken 
 

Innovatief decoratieve ornamenten van Glasvezel 
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Te koop: diverse modellen occasion armaturen (alles in prima staat) 

bieden wij u aan voor aantrekkelijke prijzen.  Ook restant partijen 

(nieuw) gloeilampen gaan weg voor zeer interessante prijzen. Op=Op! 

Grote opruiming magazijn 

Onze verlichting is ook prima geschikt voor een: dorpsfeest, buurtfeest, 

feestweek, lichtweek, schoolfeest, BBQ party, of andere activiteiten 

welke u extra aan wilt lichten. 

 Innovatieve filigraan ontwerpen:  

met of zonder verlichting; 

licht gewicht; 

weer en waterbestendig; 

bestand tegen UV-licht; 

ideaal voor toepassing binnen en buiten. 



Het belang van Kerstverlichting 

(bron 19 december 2011) 

Nederlanders winkelen het 

liefst in een sfeervol en 

verlichte stad of dorp. 

Meer dan de helft vindt het 

belangrijk dat straten waarin 

de kerstaankopen worden 

gedaan verlicht en versierd 

zijn. Een derde van de 

Nederlanders noemt 

kerstverlichting en versiering 

in de top drie van belangrijke 

aspecten van een 

winkelgebied. Bereikbaarheid 

en parkeergelegenheid zijn 

nog altijd het belangrijkst. 

Maar liefst 62 procent geeft 

aan eerder met een vriend(in) 

te gaan winkelen wanneer het 

sfeervol is verlicht. Ruim de 

helft van de ondervraagden 

zegt dan ook door de 

versierde straten meer zin te 

krijgen om kerstinkopen te 

doen. Twee vijfde blijft 

langer hangen en 28 procent 

voelt zich veiliger door alle 

lampjes. 

De helft van de 

ondervraagden zou willen dat 

de versieringen de hele 

winter blijven hangen in 

plaats van alleen tijdens de 

feestperiode. 

    Nederlander  

    shopt vaker  

    en langer  

    door Kerst 

    Verlichting! 
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Projecten verlichtingsarmaturen aan lantaarnpalen 

Een aantal jaren terug hebben wij ism handels / ondernemers verenigingen, gemeenten, 

stroomleveranciers, netwerkbeheerders, aannemers, installateurs, bloembak leveranciers e.d. 

projecten uitgevoerd met feestverlichting aan bestaande of nieuwe lantaarnpalen. Het best is 

uiteraard op het moment dat er een renovatie plaatsvindt of iets geheel nieuw wordt 

aangelegd dat alle partijen vooraf meedenken over wat te doen met o.a. aanleg van allerlei 

soorten infrastructuur. 

Eenmalige extra voorzieningen direct meenemen zoals: stopcontact in / aan paal, extra kabel 

in de grond, aparte stroommeter in de meterkast, kokers / beugels voor verlichting, 

geluidsbox, bloembakken, banieren, vlag e.d. Recente pilot projecten zijn gemeente: 

Grootegast, Aa en Hunze, Sappemeer, Loosdrecht, Heerenveen, Veenendaal en o.a. nu in 

Leek / Nietap-Noordenveld. 

   Leek        Sappemeer        Heerenveen 



100% Maatwerk 

Het aanbrengen van verlichting in een boom wordt o.a. met 

behulp van boomchirurg(en) en een hoogwerker gedaan. 

Wij gebruiken meegroeiend LED lichtsnoer (stringlite). Dit 

beschermd de boom en het lichtsnoer. Daardoor kan de 

verlichting een aantal jaren in de boom blijven zitten.   
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Boomverlichting 

Boomverlichting 

  geeft een 

feeërieke sfeer aan 

een heel gebied.  

 

Accessoires t.b.v. montage feestverlichting 

 

Mastenkoker + toebehoren t.b.v. montage paal armaturen 

multifunctioneel (vlaggenmast) 

met putdeksel en betonrand 

in volblad verzinkt, roesten onmogelijk 

 

RVS vlaggenmasthouder t.b.v. gevelarmaturen en vlaggen, 

poeder coat in elk gewenste kleur. 

Verdeelkast besturen op afstand 

Deze verdeelkast kan 6 groepen van elk 16A schakelen. 

Dit wordt geregeld met een schakelklok die vrij 

instelbaar is op de gewenste branduren en dagen. De 

verlichting kan ook handmatig worden geschakeld door 

naar het nummer van schakelkast te bellen. Denk hierbij 

aan het plaatsen in oktober, en het inschakelen in 

november met alleen een sms. Is er de wens om de 

feestverlichting te laten branden buiten de gekozen 

tijden die in de schakelklok zijn geprogrammeerd, dan 

kan het nummer van de schakelkast worden gebeld.  

 



 

Wielsma Verlichting V.O.F. 

 Kapteynlaan 23M  

 9351 VG LEEK  

 Tel.: 0594-513434 

 Fax: 0594-512162  

Email: info@wielsmaverlichting.nl  

Lichtend voorbeeld in sierverlichting! 
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Overspanningen 

Paalornamenten 

Lantaarnpaalornamenten 

Gevelornamenten 

3D Sculpturen 

Kroonluchters 

Snowfall 

Hertjes met/zonder Arrenslee 

Armaturen met Plexiglas 

Armaturen van Glasvezel 

Boomverlichting 

Kabelverlichting 

LED Lampen in diverse kleuren 

Gloeilampen in diverse kleuren 

RGB LED (7 kleuren wisselaar) 

Banieren  

Hanging baskets 

Gevelstokken  

Vlaggenmasthouders 

Aluminium palen 

IJzeren palen 

100% Duurzame mast  

Guirlandes in diverse kleuren 

Kunst kerstbomen. 

Etc. 
 

Wielsma Verlichting( sinds 1977) biedt diverse verlichting - en decoratie mogelijkheden 

om uw winkelstraat, buurt of kantorencomplex het gehele jaar door sfeervol aan te kleden. 

Tevens zijn wij groothandel voor allerlei soorten feestverlichting artikelen en toebehoren  

 

Een opsomming: 

De nieuwe brochure 2012-2014 ligt voor u klaar 

http://www.wielsmaverlichting.nl/

