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Witmix Bouwmaterialen
Oude Udenseweg 16, 5405 PD Uden
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Gasstraat Oost 16, 5349 AV Oss 
t +31 (0)412 622 116
i  www.govers-bouwmaterialen.nl



Tijdens Feest der Verbeelding zijn er de hele dag doorlopend (11.00 
-16.00 uur) presentaties en optredens te zien en horen en workshops 
te volgen. Zo zijn er muziekpresentaties van onder andere de 
instrumenten: gitaar, viool, blokfl uit, klarinet, drums, harp en piano. 
Ook zijn er optredens van de orkesten De Vrolijke Nootjes en Het 
Sleutelorkest en van onze huisgenoot Stichting Volgspot.

Wie jarig is, trakteert! Omdat Kunst & Co 5 jaar bestaat is deelname 
aan alle workshops tijdens Feest der Verbeelding gratis! 

Kom gezellig mee doen en ga aan de slag met vilten, mozaïeken, 
schilderen, fotografi e of andere leuke creatieve activiteiten. Vooraf 
aanmelden is mogelijk en kan via: info@kunstenco-uden.nl. 
Onderstaand zijn een aantal activiteiten uitgelicht. Op de website is 
een timetable te vinden waarop alle optredens, presentaties, workshops 
en tijden weergegeven zijn. 

Kijk voor meer informatie op: www.kunstenco-uden.nl 

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit van de gemeente 
Maashorst. Kunst & Co is er om via kunst en cultuur te prikkelen, 
mensen in staat te stellen om hun talent te ontdekken en te verbinden. 
Maar dat doen we niet alleen! We brengen vraag en aanbod bij elkaar, 
met als belangrijkste doelgroepen onderwijs en inwoners als vragers 
en professionele instellingen, amateurverenigingen, docenten- en 
kunstenaarscollectieven, individuele docenten en erfgoedinstellingen als 
aanbieders

Onze missie is de bijzondere kracht van kunst en cultuur te 
gebruiken om de samenleving een stukje mooier te maken. Dit doen 
we voor alle inwoners van 1 tot 101 van de gemeente Maashorst. 
Samen met de culturele instellingen, vele kunstprofessionals en de 
amateurverenigingen die de gemeente rijk is laten we mensen kennis 
maken met kunst en cultuur en bieden we ze de mogelijkheid om zich 
te laten onderdompelen in een andere wereld

Kunst & Co bruist van de creativiteit op het gebied van dans, muziek, 
musical, theater en beeldende vorming. Of je nu jong of oud bent, nog 
nooit hebt kennisgemaakt met kunst en cultuur of juist al veel hebt 
ontdekt. Bij Kunst & Co leer je onder begeleiding van professioneel 
geschoolde docenten en kunstenaars, met passie voor hun vak, je 
eigen talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. Er zijn complete 
jaarcursussen, elk jaargetijde wisselende korte cursussen, exposities, 
voorstellingen en nog veel meer. Ontdek je creativiteit bij de Creatieve 
Speel- en Werkplaats, volg een proefl es of geef jouw feest een 
kunstzinnig tintje met een creatieve workshop. Kunst & Co denkt graag 
met je mee, ook het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg kunnen bij 
ons terecht. Wij zijn er voor iedereen! 

Kijk ook eens op www.kunstenco-uden.nl voor het volledige aanbod.

Workshops, optredens en 
presentaties Kunst & Co

Wat doen we eigenlijk 
allemaal bij Kunst & Co? 

KUNST & CULTUUR: 
DAAR KIJK JE NAAR UIT!

Het seizoen 2021 – 2022 loopt al weer bijna op 
zijn einde. We kijken terug op ons eerste jubileum, 
want afgelopen augustus bestond Kunst & Co al 
weer 5 jaar! Sinds die tijd is er een heleboel gebeurd. 
Veel van wat we deden en waar iedereen in Uden en 
daarbuiten ons van kan kennen, is de afgelopen jaren 
gewoon (nou ja, tijdens de corona tijd was niks gewoon) doorgegaan. 
Zo stellen we samen met de culturele instellingen elk jaar een nieuw 
cultuurmenu voor het basisonderwijs samen, faciliteren we projecten 

voor het voortgezet onderwijs en zijn er muziek-, dans, theater- en 
beeldende kunstcursussen in ons pand aan het Mondriaanplein. Maar 
we doen meer: zo kun je ons kennen van kunstprojecten op verschillende 
locaties in Uden, ben je misschien wel eens met je collega’s voor een 
inspirerende workshop bij ons geweest of ben je naar de Popshopbands 
gaan kijken in De Pul of De Afzakkerij in Veghel.    

We geloven in de bijzondere kracht van kunst en cultuur en dat we 
daarom alle inwoners van (inmiddels) gemeente Maashorst hiermee 

willen laten kennismaken. We willen zo de samenleving verrijken en 
een stukje mooier maken. Onze website is inmiddels gegroeid naar een 
waar platform waar je alles op cultureel gebied kunt vinden. Neem een 
kijkje en laat je inspireren! En wie jarig is trakteert! Op zaterdag 11 juni 
ben je van harte welkom op ons Feest der Verbeelding met een bomvol 
programma. In deze krant lees je hierover meer. Graag verwelkom ik 
je daar, tot dan!

Janneke van Summeren, Directeur Kunst & Co  

De Vrolijke Nootjes en Het Sleutelorkest bestaan al ruim 25 jaar! Het 
jubileum is helaas door corona in het water gevallen maar dat maakt 
niet uit, wij gaan dat op 11 juni fi jn inhalen!
De orkesten bestaan uit keyboardspelers, een drummer en een 
gitarist. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurenmethode en met 
hulp van onze fantastische vrijwilligers kunnen de muzikanten, met 
een verstandelijke beperking, zo samen muziek maken. 
Tijdens het Feest der Verbeelding laten beide orkesten horen en 
zien met hoeveel plezier we met muziek bezig zijn en waar we zo 
hard op gerepeteerd hebben. Ook zetten we Cindy van Groesen in 
het zonnetje. Cindy heeft de orkesten 25 jaar geleden opgestart en 

jaren met veel plezier geleid. In september heeft Dorien het stokje 
overgenomen en hebben we met de groep al een beetje afscheid 
genomen van Cindy, maar we vinden het ontzettend fi jn om haar 
ook nog met een concert te bedanken. De groepen spelen beide 20 
minuten en dan sluiten we af met een lied samen. Uiteraard hopen 
we dat het publiek dan enthousiast met ons mee gaat doen. De 
Vrolijke Nootjes & Het Sleutelorkest repeteren op vrijdagavond en er 
is ruimte voor nieuwe muzikanten en extra vrijwilligers. 

Wij zijn al druk bezig met repeteren voor 11 juni, de setlist ligt klaar!

Wie jarig is, trakteert

Optreden van De Vrolijke Nootjes & Het Sleutelorkest

Stichting Kunst & Co |  Mondriaanplein 16a – 18 | 5401 HX  Uden | 0413 – 26  22 85 | www.kunstenco-uden.nl

Optreden van De Vrolijke Nootjes & Het Sleutelorkest

Meedoen aan kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur ondersteunt ouders 
die dat zelf niet kunnen betalen met een bijdrage van maximaal 
€450,- per kind per jaar, bijvoorbeeld voor lessen, lidmaatschap van 
een vereniging of de aanschaf van een instrument. Kijk voor meer 
informatie op: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
.

Dansen, muziek maken of toneel spelen. Ken 
jij een kind dat niet mee kan doen omdat 
er thuis te weinig geld is voor contributie of 
lesgeld? Het Jeugdfonds Cultuur helpt. Ga 
naar magikweermeedoen.nlmagikweermeedoen.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
.

Dansen, muziek maken of toneel spelen. Ken 
jij een kind dat niet mee kan doen omdat 
er thuis te weinig geld is voor contributie of 
lesgeld? Het Jeugdfonds Cultuur helpt. Ga 
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Machines  •  IJzerwaren  •  Gereedschappen  •  Werkkleding en werkschoenen 
Hang- en sluitwerk  •  Bevestigingsmaterialen  •  Lijmen en kitten 
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer info en locaties op
rabo.nl/udenveghel/inloopspreekuur

Weten of uw droomhuis ook financieel
haalbaar is? Loop dan maandagavond
even binnen bij onze adviseurs. 

Inloopspreekuur hypotheken

en weet hoe
groot u kunt
dromen.

Kom langs
met uw

woonvragen0413-259888 of 06-50514364
ADMINHEIJDEN@KPNMAIL.NL

VOOR UW ADMINISTRATIE EN BELASTINGFORMULIER
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

i T
I N T E R M E D I A G R O E P

“GEWOON GEZELLIG”

www.mickerslunchroom.nl
Galerij 12, Uden, 041 3265245

B.L.C. Service & Onderhoud bv 

Liessentstraat 9c
5405 AH  Uden 
Postbus 504

5400 AM  Uden

Telefoon (0413) 342 318 
Fax (0413) 366 885 
E-mail info@blc-so.nl
www.blc-so.nl

24-uurs service

Voor meer informatie en/of vrijblijvende offerte kunt u  met ons contact opnemen.

Conny Lijnse

• Koop, lease, huur van CV-ketels

• Aantrekkelijke onderhoudscontracten

24-uurs service
24-uurs service

INSTALLATIE
EN ONDERHOUD

VAN VERWARMING
EN KOELING

Uitgave: Ediat Intermediagroep • Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • Tel.: 040 2380830 • Fax: 040 2380831 • eindhoven@ediat.nl • www.ediat.nl

BGH accountants & adviseurs, 
mensen waar u op kunt rekenen...

Peer
van Bakel
bedrijfsadviseur

Martijn
Vermunt
fiscalist

Accountants & Adviseurs
www.bghaccountants.nl

Richard
Smits
accountant

Ronald
Mengedé
accountant

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. 
BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen  van ruim 1600 MKB-
relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële 
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij 
bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen 
elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 60 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen 
is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wat kunnen wij voor 
u betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen) 
0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel).

Huibert
Van Aarle
register
accountant

Marieke
van Bakel
P&O adviseur

Accountants & Adviseurs 

BGH 145 x 97.indd   1 17-02-2009   11:42:22

Onderdeel van Stichting kinderopvang Uden e.o.

Wij verzorgen:

• Kinderdagopvang

• Buitenschoolse opvang

• Vakantieopvang

• Flexibele opvang

www.kiobra.nl

info@kiobra.nl

Hoofdkantoor: Jagersveld 12, 5405 BW  Uden

Postadres: Postbus 661. 5400 AR  Uden

Telefoon: 0413‐243730

Who Cares? We Care 
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Uitgave: Ediat Intermediagroep • Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • Tel.: 040 2380830 • Fax: 040 2380831 • eindhoven@ediat.nl • www.ediat.nl

DE PUL, al 40 jaar hèt 
poppodium van 
Oost-Brabant!  
Een avondje los gaan, intens genieten, meezingen, kippenvel krijgen, swingen, 
artiesten van dichtbij ontmoeten, vrienden treffen in een gezellige sfeer, nieuwe 
inspiratie opdoen; er is voor elk wat wils in De Pul in Uden. 

Middels deze programmakrant willen we je op de hoogte brengen van ons 
programma aankomend najaar. 
Ga voor meer informatie naar onze website www.livepul.com

DE PUL|bezoekadres|Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden, 
www.livepul.com | info@livepul.com | 0413-265091

De Pul is onderdeel van 
Stichting Compass Uden, 
daarover meer informatie 
op pagina 7. 

www.livepul.com

Service-verkoop-onderhoud

....'Service voor, tijdens en na de aankoop'.... 

Oude Udenseweg 21B
Uden

Tel: 04 132 530 57
www.derkstuinmachines.nl

Ook voor: 
Reinigingsmachines, Veegmachines

Tuinberegening,
Snoei- en overig Gereedschap

Voor: Nieuwbouw en verbouw van woningen en utiliteitsbouw

Loodgieterswerk - Gasinstallaties - Centrale verwarming
Sanitair/badkamers - Laswerkzaamheden - Rioolaanleg

Bel vrijblijvend voor informatie

Uden   Tel: 04 132 557 25

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

Koelen, Vriezen, Airconditioning
Nieuwbouw, Onderhoud en Reparatie

Postbus 360
5400 AJ Uden
Tel.: 0413-255851
Fax: 0413-255852
deka-airconditioning@kpnmail.nl

Deka
Koudetechniek

Lavendelstraat 58, 5402 ZP Uden
M 06-23571583

E marcvanheeswijk@home.nl
W marmerstonevloeren.com

11prn0039_koninginnedag_uden_ref_2536_vs04_fc_lr.indd   2 8/04/11   15:44
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Berlicumseweg 8g, 5248 NT  Rosmalen

073-8507850

GillichGroen

boomverzorging

groenvoorziening

bosbeheer

Advies     Groeiplaats verbetering  

Planten     Snoeien    Vellen 

Stobbenfrezen     Maaien    Onderhoud

www.GillichGroen.nl
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BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen  van ruim 1600 MKB-
relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële 
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij 
bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen 
elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 60 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen 
is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wat kunnen wij voor 
u betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen) 
0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel).
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DE PUL, al 40 jaar hèt 
poppodium van 
Oost-Brabant!  
Een avondje los gaan, intens genieten, meezingen, kippenvel krijgen, swingen, 
artiesten van dichtbij ontmoeten, vrienden treffen in een gezellige sfeer, nieuwe 
inspiratie opdoen; er is voor elk wat wils in De Pul in Uden. 

Middels deze programmakrant willen we je op de hoogte brengen van ons 
programma aankomend najaar. 
Ga voor meer informatie naar onze website www.livepul.com

DE PUL|bezoekadres|Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden, 
www.livepul.com | info@livepul.com | 0413-265091

De Pul is onderdeel van 
Stichting Compass Uden, 
daarover meer informatie 
op pagina 7. 

www.livepul.com

Service-verkoop-onderhoud

....'Service voor, tijdens en na de aankoop'.... 

Oude Udenseweg 21B
Uden

Tel: 04 132 530 57
www.derkstuinmachines.nl

Ook voor: 
Reinigingsmachines, Veegmachines

Tuinberegening,
Snoei- en overig Gereedschap

Voor: Nieuwbouw en verbouw van woningen en utiliteitsbouw

Loodgieterswerk - Gasinstallaties - Centrale verwarming
Sanitair/badkamers - Laswerkzaamheden - Rioolaanleg

Bel vrijblijvend voor informatie

Uden   Tel: 04 132 557 25

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

Koelen, Vriezen, Airconditioning
Nieuwbouw, Onderhoud en Reparatie

Postbus 360
5400 AJ Uden
Tel.: 0413-255851
Fax: 0413-255852
deka-airconditioning@kpnmail.nl

Deka
Koudetechniek

Lavendelstraat 58, 5402 ZP Uden
M 06-23571583

E marcvanheeswijk@home.nl
W marmerstonevloeren.com
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“GEWOON GEZELLIG”

www.mickerslunchroom.nl
Galerij 12, Uden, 041 3265245

B.L.C. Service & Onderhoud bv 

Liessentstraat 9c
5405 AH  Uden 
Postbus 504

5400 AM  Uden

Telefoon (0413) 342 318 
Fax (0413) 366 885 
E-mail info@blc-so.nl
www.blc-so.nl

24-uurs service

Voor meer informatie en/of vrijblijvende offerte kunt u  met ons contact opnemen.

Conny Lijnse

• Koop, lease, huur van CV-ketels

• Aantrekkelijke onderhoudscontracten

24-uurs service
24-uurs service

INSTALLATIE
EN ONDERHOUD

VAN VERWARMING
EN KOELING
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Berlicumseweg 8g, 5248 NT  Rosmalen

073-8507850

GillichGroen

boomverzorging

groenvoorziening

bosbeheer

Advies     Groeiplaats verbetering  

Planten     Snoeien    Vellen 

Stobbenfrezen     Maaien    Onderhoud

www.GillichGroen.nl
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BOUWENINDUSTRIE.NL

Machines  •  IJzerwaren  •  Gereedschappen  •  Werkkleding en werkschoenen 
Hang- en sluitwerk  •  Bevestigingsmaterialen  •  Lijmen en kitten 
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer info en locaties op
rabo.nl/udenveghel/inloopspreekuur

Weten of uw droomhuis ook financieel
haalbaar is? Loop dan maandagavond
even binnen bij onze adviseurs. 

Inloopspreekuur hypotheken

en weet hoe
groot u kunt
dromen.

Kom langs
met uw

woonvragen0413-259888 of 06-50514364
ADMINHEIJDEN@KPNMAIL.NL

VOOR UW ADMINISTRATIE EN BELASTINGFORMULIER
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer info en locaties op
rabo.nl/udenveghel/inloopspreekuur

Weten of uw droomhuis ook financieel
haalbaar is? Loop dan maandagavond
even binnen bij onze adviseurs. 

Inloopspreekuur hypotheken

en weet hoe
groot u kunt
dromen.

Kom langs
met uw

woonvragen0413-259888 of 06-50514364
ADMINHEIJDEN@KPNMAIL.NL

VOOR UW ADMINISTRATIE EN BELASTINGFORMULIER
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

i T
I N T E R M E D I A G R O E P

“GEWOON GEZELLIG”

www.mickerslunchroom.nl
Galerij 12, Uden, 041 3265245

B.L.C. Service & Onderhoud bv 

Liessentstraat 9c
5405 AH  Uden 
Postbus 504

5400 AM  Uden

Telefoon (0413) 342 318 
Fax (0413) 366 885 
E-mail info@blc-so.nl
www.blc-so.nl

24-uurs service

Voor meer informatie en/of vrijblijvende offerte kunt u  met ons contact opnemen.

Conny Lijnse

• Koop, lease, huur van CV-ketels

• Aantrekkelijke onderhoudscontracten

24-uurs service
24-uurs service

INSTALLATIE
EN ONDERHOUD

VAN VERWARMING
EN KOELING

Uitgave: Ediat Intermediagroep • Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • Tel.: 040 2380830 • Fax: 040 2380831 • eindhoven@ediat.nl • www.ediat.nl

BGH accountants & adviseurs, 
mensen waar u op kunt rekenen...

Peer
van Bakel
bedrijfsadviseur

Martijn
Vermunt
fiscalist

Accountants & Adviseurs
www.bghaccountants.nl

Richard
Smits
accountant

Ronald
Mengedé
accountant

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. 
BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen  van ruim 1600 MKB-
relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële 
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij 
bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen 
elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 60 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen 
is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wat kunnen wij voor 
u betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen) 
0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel).

Huibert
Van Aarle
register
accountant

Marieke
van Bakel
P&O adviseur

Accountants & Adviseurs 
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Onderdeel van Stichting kinderopvang Uden e.o.

Wij verzorgen:

• Kinderdagopvang

• Buitenschoolse opvang

• Vakantieopvang

• Flexibele opvang

www.kiobra.nl

info@kiobra.nl

Hoofdkantoor: Jagersveld 12, 5405 BW  Uden

Postadres: Postbus 661. 5400 AR  Uden

Telefoon: 0413‐243730

Who Cares? We Care 
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DE PUL, al 40 jaar hèt 
poppodium van 
Oost-Brabant!  
Een avondje los gaan, intens genieten, meezingen, kippenvel krijgen, swingen, 
artiesten van dichtbij ontmoeten, vrienden treffen in een gezellige sfeer, nieuwe 
inspiratie opdoen; er is voor elk wat wils in De Pul in Uden. 

Middels deze programmakrant willen we je op de hoogte brengen van ons 
programma aankomend najaar. 
Ga voor meer informatie naar onze website www.livepul.com

DE PUL|bezoekadres|Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden, 
www.livepul.com | info@livepul.com | 0413-265091

De Pul is onderdeel van 
Stichting Compass Uden, 
daarover meer informatie 
op pagina 7. 

www.livepul.com

Service-verkoop-onderhoud

....'Service voor, tijdens en na de aankoop'.... 

Oude Udenseweg 21B
Uden

Tel: 04 132 530 57
www.derkstuinmachines.nl

Ook voor: 
Reinigingsmachines, Veegmachines

Tuinberegening,
Snoei- en overig Gereedschap

Voor: Nieuwbouw en verbouw van woningen en utiliteitsbouw

Loodgieterswerk - Gasinstallaties - Centrale verwarming
Sanitair/badkamers - Laswerkzaamheden - Rioolaanleg

Bel vrijblijvend voor informatie

Uden   Tel: 04 132 557 25

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

Koelen, Vriezen, Airconditioning
Nieuwbouw, Onderhoud en Reparatie

Postbus 360
5400 AJ Uden
Tel.: 0413-255851
Fax: 0413-255852
deka-airconditioning@kpnmail.nl

Deka
Koudetechniek

Lavendelstraat 58, 5402 ZP Uden
M 06-23571583

E marcvanheeswijk@home.nl
W marmerstonevloeren.com
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i T
I N T E R M E D I A G R O E P

“GEWOON GEZELLIG”

www.mickerslunchroom.nl
Galerij 12, Uden, 041 3265245

B.L.C. Service & Onderhoud bv 

Liessentstraat 9c
5405 AH  Uden 
Postbus 504

5400 AM  Uden

Telefoon (0413) 342 318 
Fax (0413) 366 885 
E-mail info@blc-so.nl
www.blc-so.nl

24-uurs service

Voor meer informatie en/of vrijblijvende offerte kunt u  met ons contact opnemen.

Conny Lijnse

• Koop, lease, huur van CV-ketels

• Aantrekkelijke onderhoudscontracten

24-uurs service
24-uurs service

INSTALLATIE
EN ONDERHOUD

VAN VERWARMING
EN KOELING

Uitgave: Ediat Intermediagroep • Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • Tel.: 040 2380830 • Fax: 040 2380831 • eindhoven@ediat.nl • www.ediat.nl

BGH accountants & adviseurs, 
mensen waar u op kunt rekenen...

Peer
van Bakel
bedrijfsadviseur

Martijn
Vermunt
fiscalist

Accountants & Adviseurs
www.bghaccountants.nl

Richard
Smits
accountant

Ronald
Mengedé
accountant

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. 
BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen  van ruim 1600 MKB-
relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële 
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij 
bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen 
elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 60 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen 
is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wat kunnen wij voor 
u betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen) 
0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel).

Huibert
Van Aarle
register
accountant

Marieke
van Bakel
P&O adviseur

Accountants & Adviseurs 

BGH 145 x 97.indd   1 17-02-2009   11:42:22

Onderdeel van Stichting kinderopvang Uden e.o.

Wij verzorgen:

• Kinderdagopvang

• Buitenschoolse opvang

• Vakantieopvang

• Flexibele opvang

www.kiobra.nl

info@kiobra.nl

Hoofdkantoor: Jagersveld 12, 5405 BW  Uden

Postadres: Postbus 661. 5400 AR  Uden

Telefoon: 0413‐243730

Who Cares? We Care 

Onderdeel van Stichting kinderopvang Uden e.o.

Wij verzorgen:

• Kinderdagopvang

• Buitenschoolse opvang

• Vakantieopvang

• Flexibele opvang

www.kiobra.nl

info@kiobra.nl

Hoofdkantoor: Jagersveld 12, 5405 BW  Uden

Postadres: Postbus 661. 5400 AR  Uden

Telefoon: 0413‐243730

Who Cares? We Care

Onderdeel van Stichting kinderopvang Uden e.o.

Wij verzorgen:

• Kinderdagopvang

• Buitenschoolse opvang

• Vakantieopvang

• Flexibele opvang

www.kiobra.nl

info@kiobra.nl

Hoofdkantoor: Jagersveld 12, 5405 BW  Uden

Postadres: Postbus 661. 5400 AR  Uden

Telefoon: 0413‐243730

Who Cares? We Care 

Uitgave: Ediat Intermediagroep • Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • Tel.: 040 2380830 • Fax: 040 2380831 • eindhoven@ediat.nl • www.ediat.nl

DE PUL, al 40 jaar hèt 
poppodium van 
Oost-Brabant!  
Een avondje los gaan, intens genieten, meezingen, kippenvel krijgen, swingen, 
artiesten van dichtbij ontmoeten, vrienden treffen in een gezellige sfeer, nieuwe 
inspiratie opdoen; er is voor elk wat wils in De Pul in Uden. 

Middels deze programmakrant willen we je op de hoogte brengen van ons 
programma aankomend najaar. 
Ga voor meer informatie naar onze website www.livepul.com

DE PUL|bezoekadres|Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden, 
www.livepul.com | info@livepul.com | 0413-265091

De Pul is onderdeel van 
Stichting Compass Uden, 
daarover meer informatie 
op pagina 7. 

www.livepul.com

Service-verkoop-onderhoud

....'Service voor, tijdens en na de aankoop'.... 

Oude Udenseweg 21B
Uden

Tel: 04 132 530 57
www.derkstuinmachines.nl

Ook voor: 
Reinigingsmachines, Veegmachines

Tuinberegening,
Snoei- en overig Gereedschap

Voor: Nieuwbouw en verbouw van woningen en utiliteitsbouw

Loodgieterswerk - Gasinstallaties - Centrale verwarming
Sanitair/badkamers - Laswerkzaamheden - Rioolaanleg

Bel vrijblijvend voor informatie

Uden   Tel: 04 132 557 25

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

J&P installatietechniek

Ruim 15 jaar vakmanschap

Koelen, Vriezen, Airconditioning
Nieuwbouw, Onderhoud en Reparatie

Postbus 360
5400 AJ Uden
Tel.: 0413-255851
Fax: 0413-255852
deka-airconditioning@kpnmail.nl

Deka
Koudetechniek

Lavendelstraat 58, 5402 ZP Uden
M 06-23571583

E marcvanheeswijk@home.nl
W marmerstonevloeren.com

11prn0039_koninginnedag_uden_ref_2536_vs04_fc_lr.indd   2 8/04/11   15:44

Berlicumseweg 8g, 5248 NT  Rosmalen

073-8507850

GillichGroen

boomverzorging

groenvoorziening

bosbeheer

Advies     Groeiplaats verbetering  

Planten     Snoeien    Vellen 

Stobbenfrezen     Maaien    Onderhoud

www.GillichGroen.nl

Armando Lunenburg
Tuinverzorging
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Uden
8 Km

Volkel
5 Km

Boekel
Guitarking

www.guitarking.nl - Kerkstraat 14a Boekel - 0492-324038

DEZE GITAARSPECIALIST 
ZIT AL MEER DAN 
33 JAAR GEWOON 

BIJ JOU OM DE HOEK

WIJ FELICITEREN 
KUNST & CO 

MET HUN 5DE 
VERJAARDAG

www.daxvans.nl
Uw adres voor de verhuur van 

personenbussen met laadruimte.

Uw slijterij, compleet voor de liefhebber!
Alles om te schenken!

Gespecialiseerd in rijopleidingen voor mensen
met een medische indicatie of beperking

www.jvgrijopleidingen.nl

Runweg 30 Berlicum  T 073 5032272
www.evansantvoort.nl

Het adres voor 
kickboksen en sportvoeding

Copernicuslaan 300 • Den Bosch 
(achter ’t station) • 073-6221121 

www.fi tnessenbudoshop.nl

Ik mis jou | Ik mis ons | Ik mis mij 
Praktijk MooiLeven

Begeleiding bij verlies door ziekte, overlijden en echtscheiding
voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 Praktijk MooiLeven | 's-Hertogenbosch | www.mooi-leven.nu

Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo
Innerlijke rust voor lichaam en geest 

Voetrefl ex - Tarot - Reiki - Reading(aan huis) - Healing - Coaching - Mailconsult

Afhankelijk van uw verzekering worden mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars ver-
goed. Daarbij heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij VoKo bent u in deskundige handen

 www.praktijkvoko.nl
Marconistraat 46 - 5223CH - 's-Hertogenbosch

Voor afspraak of meer info: 06-15192150 of stephankonings@praktijkvoko.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl
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Gordijnen
Binnenzonwering
Vloerbedekking

Vloerkleden
Traplopers

Horren
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•  Opvang van 0 tot 4 jaar.
•  Prijs is inclusief luiers, babyvoeding   
 en een vers gekookte warme maaltijd.
•  Opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur

Training & Coaching 
06 29561911
merel@forwrd.nu
www.forwrd.nu

Merel

Meer dan een maaltijd

Bestellen? Bel Mark Verwijst
Tel.: 073-82 00 344 / 0413-76 38 33
facebook.com/etenmetgemak

etenmetgemak.nl
mark@etenmetgemak.nl

Wilt u ook elke dag genieten van een verse en gezonde 
maaltijd? Bestel dan een proefpakket van 3 maaltijden voor 
maar € 15,00 en laat deze lekker (gratis!) bij u thuisbezorgen 
door Mark Verwijst. Gemakkelijker kan niet. Probeer het nu zelf!

Varkensoester Kipsaté Runderlapje Gehaktbal

Een greep uit 
ons assortiment:

Ma rk
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Altis

JE EIGEN KEUKEN INCLUSIEF 
APPARATUUR VOOR 
EEN VASTE LAGE PRIJS!

 WWW.ALTIS.NL

1.

2.

3.

4.

3.4203.450

Totaalprijsrechte opstelling

euro

Kies jouw opstelling.

Kies jouw stijl.

Kies jouw kleur.

Kies jouw werkblad.

06 11 00 29 67

· Zéér scherpe prijzen
· Géén voorrijkosten
· Gratis dakinspecties
· 20 jaar garantie op materiaal en uitvoering

Virmundstraat 91, 5421 BV Gemert
tel. 0492-36 26 63 — mob. 06-306 522 49
e-mail c.schijndel@upcmail.nl
www.techni-dak.nl

Nuland - T 06 12 22 65 92
www.geertrooverstimmerwerken.nl

Nuland - T 06 12 22 65 92
www.geertrooverstimmerwerken.nl
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De ochtend beginnen met het trekken van een 
aantal baantjes in het zwembad. Een gezonder 
en sportiever begin van de dag bestaat er bijna 
niet! Maar wellicht heb je helemaal geen zin 
om iedere ochtend de weg naar het openbare 
zwembad te zoeken. Misschien is een eigen 
zwembad daarom meer iets voor jou. Het hebben 
van een eigen zwembad wint steeds meer aan 
populariteit en de mogelijkheden zijn voor bijna 
iedereen wel binnen handbereik.  

Verschillende soorten zwembaden
Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw 
eigen zwembad in de tuin te hebben.  
• Opblaasbaar zwembad. 

Hierbij hoef je niet alleen te denken aan een 
klein pierenbadje. Er zijn ook opblaasbare 
zwembaden met een diameter van bijna 
drie meter, waar je met drie volwassenen al 
gemakkelijk in kunt. En deze heb je al voor 
minder dan €100,-. 

• Opzetzwembad. 
Het opzetzwembad biedt iets meer 
mogelijkheden voor ruim zwemwater 
waarin je ook korte baantjes kunt trekken. 
Om te beginnen zijn er ronde kunststof 
opzetzwembaden met een diameter van 3 
meter, maar ook rechthoekige baden met 
stalen wanden van 10 meter breed en bijna 
anderhalve meter diep. 

• Inbouwzwembad. 
Dit zwembad komt het dichtst in de buurt 
van het welbekende openbare zwembad. 
Het wordt in de tuin gegraven, waardoor 
je er jarenlang plezier aan kunt beleven. 
Deze variant is in de meest uiteenlopende 
afmetingen te krijgen. Het is maar net wat je 
budget is en hoeveel ruimte je in de 
tuin hebt. 

Schoonmaken en onderhoud: 4 tips
Het schoonhouden van het water van een 
eigen zwembad is erg belangrijk om ziektes en 
onhygiënische situaties te voorkomen. Hierbij 
een paar tips om het zwembad te onderhouden. 
• Controleer regelmatig de pH-waardes van 

het water. 
Een normale, gezonde waarde ligt tussen 
7.2 en 7.6. Je hebt verschillende middelen 
om een pH-waarde aan te pakken die uit 
balans is geraakt. 

• Plaats een filterpomp en laat deze continu 
doordraaien. 
Je dient regelmatig te controleren of het 
filter schoon is. Via het filter kun je ook 
chloorshocks toevoegen, wanneer de 
chloorwaarden te laag zijn. 

• Gebruik chloortabletten. 
Chloor wordt niet voor niets gebruikt in 
openbare zwembaden: het houdt het 
water schoon. Zorg er wel voor dat je niet 
te veel chloor gebruikt en controleer de 
chloorwaarden van het water regelmatig. 

• Dek het zwembad af.
Dek het zwembad af wanneer je er geen 
gebruik van maakt en maak de bodem 
en wanden van het zwembad regelmatig 
schoon. Hiervoor zijn ook speciale zuigers 
verkrijgbaar.

TRENDS IN DE 
BADKAMER

Hoe meer luxe, hoe beter. Dat is de nieuwste 
trend in de wereld van de badkamers. De dagen 
dat de badkamer een puur functionele ruimte was 
om jezelf te wassen, zijn al lang voorbij. 

Vandaag de dag is de badkamer een plek waar je 
op een prettige en ontspannen manier je dag wilt 
beginnen. Een plek waar je jezelf ’s avonds na 
een dag hard werken, terug wilt kunnen trekken 
en tijd voor jezelf kunt maken. Een functionele 
inrichting en een toegankelijk en mooi design 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

Genot en ontspanning 
Het inrichten van de badkamer is meer dan het 
plaatsen van een douchekop en een badkuip. Er 
zijn allerlei trends en designs, waar je vandaag 
de dag mee uit de voeten kunt, zodat je een 
badkamer kunt creëren die volledig aansluit op 
jouw wensen en behoeften. 
• Landelijke badkamer met een rustige en 

natuurlijke uitstraling. 
In dit design wordt gewerkt met robuuste 
materialen en aardse kleuren, zoals hout en 
natuursteen. 

• Klassieke badkamer.
Een comfortabele badkamer met 
nostalgische details. Denk hierbij een aan 
bad op pootjes, koperkleurige kranen en 
een granieten wastafel. 

• Moderne badkamer. 
Hier wordt juist gewerkt met strakke lijnen en 
koele materialen als glas, chroom en RVS. 
In dit design kun je jezelf helemaal te buiten 
gaan aan moderne technologieën, zoals 
luchtfilters en led-verlichting. 

• Luxe badkamer waarmee je jouw eigen spa 
tot leven wekt. 
In dit design draait het puur en alleen 
om jouw genot en jouw ontspanning. 
Bubbelbad, massagedouche, infrarood 
sauna: alles is hierbij mogelijk.

DE KEUKENTRENDS 
VAN DIT MOMENT

Vroeger was de keuken het domein van ‘moeder 
de vrouw’, waar zij het eten bereidde en zorgde 
dat al het servies naderhand weer schoon in de 
kastjes terecht kwam. Tegenwoordig vormt de 
keuken steeds vaker het middelpunt van het 
hele gezin. 

In de keuken wordt ’s morgens het ontbijt 
gegeten, wordt ’s middags de dag doorgenomen 
onder het genot van een koekje en een kopje 
thee en wordt ’s avonds nog lang nagetafeld als 
het diner al lang en breed achter de kiezen 
is verdwenen. 

Hypermoderne keukens en strak design
De keuken is een plek geworden waar de 
nieuwste technische snufjes het woongenot 
vergroten en waar elektrische apparatuur het 
zware werk uit handen nemen. Keukenmachines, 
blenders, waterkokers, afwasmachines, 
heteluchtovens, magnetrons, ijsmachines, 
slimme koelkasten: er is geen plek in huis waar 
zoveel apparatuur het menselijke handwerk 
overnemen, als in de keuken. 

De keukentrends van dit moment zijn 
voornamelijk gericht op innovatie, kwaliteit en 
snelheid. Minimalistisch en strak design dat een 
opgeruimd gevoel geeft wanneer je in de keuken 
aan het werk gaat, en dat alles voorzien van alle 
gemakken die je jezelf maar kunt bedenken. 

5 trends op een rijtje
• Zwevende kastruimte. 

Door zwevende kasten te plaatsen in de 
keuken creëer je een ruimtelijk gevoel. 
Bovendien lijkt de keuken hierdoor optisch 
groter. 

• Duurzame apparatuur. 
Een gezonde en bewuste levensstijl vertaalt 
zich uiteraard ook naar de wens om gebruik 
te kunnen maken van energiezuinige 
apparatuur in de keuken. Gelukkig gaat al 
veel apparatuur in de keuken verantwoord 
om met energie. De energiezuinige 
vaatwasser bespaart veel water en 
de kokend water kraan Quooker gaat 
verantwoord om met elektriciteit.

• LightBeton. 
Het heeft de eigenschappen van beton, 
maar is meer dan de helft lichter in gewicht 
dan echt beton. De kern van LightBeton 
bestaat uit lichtgewicht polystreen 
hardschuim, wat zeer geschikt is voor 
bijvoorbeeld het werkblad. Je creëert 
hiermee een strakke, simplistische en 
moderne look die helemaal past in de 
hedendaagse keuken.  

• Pitt Cooking. 
Geen apart gasfornuis meer, maar alle 
kookpits direct in het werkblad geïntegreerd. 
Een bijzondere, simpele en strakke 
uitstraling waarmee je geen aparte aanschaf 
van het fornuis meer nodig hebt, en nog 
gemakkelijk schoon te houden ook. 

• Innovatieve kranen. 
Ouderwetse kranen met draaiknoppen 
zijn helemaal verdwenen uit de 
moderne keuken. In plaats daarvan zijn 
hypermoderne kranen die reageren op 
aanraking of beweging helemaal hot. Zo 
zijn er kranen die op iedere aanraking 
reageren dankzij Easy Touch-technologie, 
wat natuurlijk ideaal is als je handen onder 
de saus of het deeg zitten tijdens het koken. 
Er zijn inmiddels zelfs kranen die letten op 
bewegingen in het licht. Een veeg naar links 
en het water wordt warmer, en een veeg 
naar rechts en het water koelt weer af.

HET ANTWOORD 
OP JOUW 
INTERIEURCRISIS: 
DE BINNENHUIS-
ARCHITECT

‘Ik ga verhuizen van een kleine woning naar een 
grotere en ik heb geen flauw idee wat ik met 
al die ruimte aan moet.’ ‘Heb ik net mijn hele 
woonkamer opgeknapt, passen mijn bank en 
tafel helemaal niet meer bij de nieuwe vloer!’ ‘Ik 
ben erg blij met mijn interieur, maar nu alles bij 
elkaar staat, lijkt het net een bij elkaar geraapt 
zootje.’ Allemaal problemen waar iedereen met 
een eigen huis mee te maken kan krijgen. In 
de woonmagazines zien al die woonkamers, 
keukens en slaapkamers er immers altijd prachtig 
uit, maar hoe krijg je dat in het echte leven ook 
voor elkaar, zonder dat je je scheel betaalt aan 
al dat designmeubilair? Het antwoord op jouw 
interieurcrisis: de binnenhuisarchitect. 

Maar is dat niet hartstikke duur? 
Een binnenhuisarchitect hoeft helemaal niet duur 
te zijn. Integendeel. Een binnenhuisarchitect 
kan je flink wat kosten besparen. Veel 
binnenhuisarchitecten werken graag met slimme 
oplossingen om de kosten zo laag mogelijk 
te houden. 
• De binnenhuisarchitect kan je adviseren 

om in de ruwbouw alvast wijzigingen 
aan te brengen. Door tussenwandjes en 
raampartijen op een bepaalde manier te 
positioneren, kun je hier later je voordeel 
mee doen wanneer je daadwerkelijk de 
woning in wilt richten. 

• De duurste materialen leveren niet altijd 
de mooiste resultaten op. Een goede 
binnenhuisarchitect heeft kennis van 
verschillende materialen en beschikt over 
een goede dosis creativiteit, zodat hij met 
passende oplossingen kan komen die zowel 
binnen het budget als binnen je persoonlijke 
smaak passen. 

Een binnenhuisarchitect heeft gevoel voor 
stijl, is creatief en origineel en kan werken 
onder tijdsdruk. Daarnaast kan een goede 
binnenhuisarchitect goed luisteren en jouw 
wensen uitstekend vertalen naar de praktijk 
die voor jou werkt. Want jij weet wel hoe je het 
ongeveer voor je ziet, maar hoe je dat in praktijk 
moet brengen, dat is vaak een stuk moeilijker dan 
je denkt. De binnenhuisarchitect kan je daarbij 
helpen en met functionele, sfeervolle en creatieve 
oplossingen komen. 

VERSCHILLENDE 
SOORTEN 
ZWEMBADEN
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De ochtend beginnen met het trekken van een 
aantal baantjes in het zwembad. Een gezonder 
en sportiever begin van de dag bestaat er bijna 
niet! Maar wellicht heb je helemaal geen zin 
om iedere ochtend de weg naar het openbare 
zwembad te zoeken. Misschien is een eigen 
zwembad daarom meer iets voor jou. Het hebben 
van een eigen zwembad wint steeds meer aan 
populariteit en de mogelijkheden zijn voor bijna 
iedereen wel binnen handbereik.  

Verschillende soorten zwembaden
Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw 
eigen zwembad in de tuin te hebben.  
• Opblaasbaar zwembad. 

Hierbij hoef je niet alleen te denken aan een 
klein pierenbadje. Er zijn ook opblaasbare 
zwembaden met een diameter van bijna 
drie meter, waar je met drie volwassenen al 
gemakkelijk in kunt. En deze heb je al voor 
minder dan €100,-. 

• Opzetzwembad. 
Het opzetzwembad biedt iets meer 
mogelijkheden voor ruim zwemwater 
waarin je ook korte baantjes kunt trekken. 
Om te beginnen zijn er ronde kunststof 
opzetzwembaden met een diameter van 3 
meter, maar ook rechthoekige baden met 
stalen wanden van 10 meter breed en bijna 
anderhalve meter diep. 

• Inbouwzwembad. 
Dit zwembad komt het dichtst in de buurt 
van het welbekende openbare zwembad. 
Het wordt in de tuin gegraven, waardoor 
je er jarenlang plezier aan kunt beleven. 
Deze variant is in de meest uiteenlopende 
afmetingen te krijgen. Het is maar net wat je 
budget is en hoeveel ruimte je in de 
tuin hebt. 

Schoonmaken en onderhoud: 4 tips
Het schoonhouden van het water van een 
eigen zwembad is erg belangrijk om ziektes en 
onhygiënische situaties te voorkomen. Hierbij 
een paar tips om het zwembad te onderhouden. 
• Controleer regelmatig de pH-waardes van 

het water. 
Een normale, gezonde waarde ligt tussen 
7.2 en 7.6. Je hebt verschillende middelen 
om een pH-waarde aan te pakken die uit 
balans is geraakt. 

• Plaats een filterpomp en laat deze continu 
doordraaien. 
Je dient regelmatig te controleren of het 
filter schoon is. Via het filter kun je ook 
chloorshocks toevoegen, wanneer de 
chloorwaarden te laag zijn. 

• Gebruik chloortabletten. 
Chloor wordt niet voor niets gebruikt in 
openbare zwembaden: het houdt het 
water schoon. Zorg er wel voor dat je niet 
te veel chloor gebruikt en controleer de 
chloorwaarden van het water regelmatig. 

• Dek het zwembad af.
Dek het zwembad af wanneer je er geen 
gebruik van maakt en maak de bodem 
en wanden van het zwembad regelmatig 
schoon. Hiervoor zijn ook speciale zuigers 
verkrijgbaar.

TRENDS IN DE 
BADKAMER

Hoe meer luxe, hoe beter. Dat is de nieuwste 
trend in de wereld van de badkamers. De dagen 
dat de badkamer een puur functionele ruimte was 
om jezelf te wassen, zijn al lang voorbij. 

Vandaag de dag is de badkamer een plek waar je 
op een prettige en ontspannen manier je dag wilt 
beginnen. Een plek waar je jezelf ’s avonds na 
een dag hard werken, terug wilt kunnen trekken 
en tijd voor jezelf kunt maken. Een functionele 
inrichting en een toegankelijk en mooi design 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

Genot en ontspanning 
Het inrichten van de badkamer is meer dan het 
plaatsen van een douchekop en een badkuip. Er 
zijn allerlei trends en designs, waar je vandaag 
de dag mee uit de voeten kunt, zodat je een 
badkamer kunt creëren die volledig aansluit op 
jouw wensen en behoeften. 
• Landelijke badkamer met een rustige en 

natuurlijke uitstraling. 
In dit design wordt gewerkt met robuuste 
materialen en aardse kleuren, zoals hout en 
natuursteen. 

• Klassieke badkamer.
Een comfortabele badkamer met 
nostalgische details. Denk hierbij een aan 
bad op pootjes, koperkleurige kranen en 
een granieten wastafel. 

• Moderne badkamer. 
Hier wordt juist gewerkt met strakke lijnen en 
koele materialen als glas, chroom en RVS. 
In dit design kun je jezelf helemaal te buiten 
gaan aan moderne technologieën, zoals 
luchtfilters en led-verlichting. 

• Luxe badkamer waarmee je jouw eigen spa 
tot leven wekt. 
In dit design draait het puur en alleen 
om jouw genot en jouw ontspanning. 
Bubbelbad, massagedouche, infrarood 
sauna: alles is hierbij mogelijk.

DE KEUKENTRENDS 
VAN DIT MOMENT

Vroeger was de keuken het domein van ‘moeder 
de vrouw’, waar zij het eten bereidde en zorgde 
dat al het servies naderhand weer schoon in de 
kastjes terecht kwam. Tegenwoordig vormt de 
keuken steeds vaker het middelpunt van het 
hele gezin. 

In de keuken wordt ’s morgens het ontbijt 
gegeten, wordt ’s middags de dag doorgenomen 
onder het genot van een koekje en een kopje 
thee en wordt ’s avonds nog lang nagetafeld als 
het diner al lang en breed achter de kiezen 
is verdwenen. 

Hypermoderne keukens en strak design
De keuken is een plek geworden waar de 
nieuwste technische snufjes het woongenot 
vergroten en waar elektrische apparatuur het 
zware werk uit handen nemen. Keukenmachines, 
blenders, waterkokers, afwasmachines, 
heteluchtovens, magnetrons, ijsmachines, 
slimme koelkasten: er is geen plek in huis waar 
zoveel apparatuur het menselijke handwerk 
overnemen, als in de keuken. 

De keukentrends van dit moment zijn 
voornamelijk gericht op innovatie, kwaliteit en 
snelheid. Minimalistisch en strak design dat een 
opgeruimd gevoel geeft wanneer je in de keuken 
aan het werk gaat, en dat alles voorzien van alle 
gemakken die je jezelf maar kunt bedenken. 

5 trends op een rijtje
• Zwevende kastruimte. 

Door zwevende kasten te plaatsen in de 
keuken creëer je een ruimtelijk gevoel. 
Bovendien lijkt de keuken hierdoor optisch 
groter. 

• Duurzame apparatuur. 
Een gezonde en bewuste levensstijl vertaalt 
zich uiteraard ook naar de wens om gebruik 
te kunnen maken van energiezuinige 
apparatuur in de keuken. Gelukkig gaat al 
veel apparatuur in de keuken verantwoord 
om met energie. De energiezuinige 
vaatwasser bespaart veel water en 
de kokend water kraan Quooker gaat 
verantwoord om met elektriciteit.

• LightBeton. 
Het heeft de eigenschappen van beton, 
maar is meer dan de helft lichter in gewicht 
dan echt beton. De kern van LightBeton 
bestaat uit lichtgewicht polystreen 
hardschuim, wat zeer geschikt is voor 
bijvoorbeeld het werkblad. Je creëert 
hiermee een strakke, simplistische en 
moderne look die helemaal past in de 
hedendaagse keuken.  

• Pitt Cooking. 
Geen apart gasfornuis meer, maar alle 
kookpits direct in het werkblad geïntegreerd. 
Een bijzondere, simpele en strakke 
uitstraling waarmee je geen aparte aanschaf 
van het fornuis meer nodig hebt, en nog 
gemakkelijk schoon te houden ook. 

• Innovatieve kranen. 
Ouderwetse kranen met draaiknoppen 
zijn helemaal verdwenen uit de 
moderne keuken. In plaats daarvan zijn 
hypermoderne kranen die reageren op 
aanraking of beweging helemaal hot. Zo 
zijn er kranen die op iedere aanraking 
reageren dankzij Easy Touch-technologie, 
wat natuurlijk ideaal is als je handen onder 
de saus of het deeg zitten tijdens het koken. 
Er zijn inmiddels zelfs kranen die letten op 
bewegingen in het licht. Een veeg naar links 
en het water wordt warmer, en een veeg 
naar rechts en het water koelt weer af.

HET ANTWOORD 
OP JOUW 
INTERIEURCRISIS: 
DE BINNENHUIS-
ARCHITECT

‘Ik ga verhuizen van een kleine woning naar een 
grotere en ik heb geen flauw idee wat ik met 
al die ruimte aan moet.’ ‘Heb ik net mijn hele 
woonkamer opgeknapt, passen mijn bank en 
tafel helemaal niet meer bij de nieuwe vloer!’ ‘Ik 
ben erg blij met mijn interieur, maar nu alles bij 
elkaar staat, lijkt het net een bij elkaar geraapt 
zootje.’ Allemaal problemen waar iedereen met 
een eigen huis mee te maken kan krijgen. In 
de woonmagazines zien al die woonkamers, 
keukens en slaapkamers er immers altijd prachtig 
uit, maar hoe krijg je dat in het echte leven ook 
voor elkaar, zonder dat je je scheel betaalt aan 
al dat designmeubilair? Het antwoord op jouw 
interieurcrisis: de binnenhuisarchitect. 

Maar is dat niet hartstikke duur? 
Een binnenhuisarchitect hoeft helemaal niet duur 
te zijn. Integendeel. Een binnenhuisarchitect 
kan je flink wat kosten besparen. Veel 
binnenhuisarchitecten werken graag met slimme 
oplossingen om de kosten zo laag mogelijk 
te houden. 
• De binnenhuisarchitect kan je adviseren 

om in de ruwbouw alvast wijzigingen 
aan te brengen. Door tussenwandjes en 
raampartijen op een bepaalde manier te 
positioneren, kun je hier later je voordeel 
mee doen wanneer je daadwerkelijk de 
woning in wilt richten. 

• De duurste materialen leveren niet altijd 
de mooiste resultaten op. Een goede 
binnenhuisarchitect heeft kennis van 
verschillende materialen en beschikt over 
een goede dosis creativiteit, zodat hij met 
passende oplossingen kan komen die zowel 
binnen het budget als binnen je persoonlijke 
smaak passen. 

Een binnenhuisarchitect heeft gevoel voor 
stijl, is creatief en origineel en kan werken 
onder tijdsdruk. Daarnaast kan een goede 
binnenhuisarchitect goed luisteren en jouw 
wensen uitstekend vertalen naar de praktijk 
die voor jou werkt. Want jij weet wel hoe je het 
ongeveer voor je ziet, maar hoe je dat in praktijk 
moet brengen, dat is vaak een stuk moeilijker dan 
je denkt. De binnenhuisarchitect kan je daarbij 
helpen en met functionele, sfeervolle en creatieve 
oplossingen komen. 

VERSCHILLENDE 
SOORTEN 
ZWEMBADEN
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De ochtend beginnen met het trekken van een 
aantal baantjes in het zwembad. Een gezonder 
en sportiever begin van de dag bestaat er bijna 
niet! Maar wellicht heb je helemaal geen zin 
om iedere ochtend de weg naar het openbare 
zwembad te zoeken. Misschien is een eigen 
zwembad daarom meer iets voor jou. Het hebben 
van een eigen zwembad wint steeds meer aan 
populariteit en de mogelijkheden zijn voor bijna 
iedereen wel binnen handbereik.  

Verschillende soorten zwembaden
Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw 
eigen zwembad in de tuin te hebben.  
• Opblaasbaar zwembad. 

Hierbij hoef je niet alleen te denken aan een 
klein pierenbadje. Er zijn ook opblaasbare 
zwembaden met een diameter van bijna 
drie meter, waar je met drie volwassenen al 
gemakkelijk in kunt. En deze heb je al voor 
minder dan €100,-. 

• Opzetzwembad. 
Het opzetzwembad biedt iets meer 
mogelijkheden voor ruim zwemwater 
waarin je ook korte baantjes kunt trekken. 
Om te beginnen zijn er ronde kunststof 
opzetzwembaden met een diameter van 3 
meter, maar ook rechthoekige baden met 
stalen wanden van 10 meter breed en bijna 
anderhalve meter diep. 

• Inbouwzwembad. 
Dit zwembad komt het dichtst in de buurt 
van het welbekende openbare zwembad. 
Het wordt in de tuin gegraven, waardoor 
je er jarenlang plezier aan kunt beleven. 
Deze variant is in de meest uiteenlopende 
afmetingen te krijgen. Het is maar net wat je 
budget is en hoeveel ruimte je in de 
tuin hebt. 

Schoonmaken en onderhoud: 4 tips
Het schoonhouden van het water van een 
eigen zwembad is erg belangrijk om ziektes en 
onhygiënische situaties te voorkomen. Hierbij 
een paar tips om het zwembad te onderhouden. 
• Controleer regelmatig de pH-waardes van 

het water. 
Een normale, gezonde waarde ligt tussen 
7.2 en 7.6. Je hebt verschillende middelen 
om een pH-waarde aan te pakken die uit 
balans is geraakt. 

• Plaats een filterpomp en laat deze continu 
doordraaien. 
Je dient regelmatig te controleren of het 
filter schoon is. Via het filter kun je ook 
chloorshocks toevoegen, wanneer de 
chloorwaarden te laag zijn. 

• Gebruik chloortabletten. 
Chloor wordt niet voor niets gebruikt in 
openbare zwembaden: het houdt het 
water schoon. Zorg er wel voor dat je niet 
te veel chloor gebruikt en controleer de 
chloorwaarden van het water regelmatig. 

• Dek het zwembad af.
Dek het zwembad af wanneer je er geen 
gebruik van maakt en maak de bodem 
en wanden van het zwembad regelmatig 
schoon. Hiervoor zijn ook speciale zuigers 
verkrijgbaar.

TRENDS IN DE 
BADKAMER

Hoe meer luxe, hoe beter. Dat is de nieuwste 
trend in de wereld van de badkamers. De dagen 
dat de badkamer een puur functionele ruimte was 
om jezelf te wassen, zijn al lang voorbij. 

Vandaag de dag is de badkamer een plek waar je 
op een prettige en ontspannen manier je dag wilt 
beginnen. Een plek waar je jezelf ’s avonds na 
een dag hard werken, terug wilt kunnen trekken 
en tijd voor jezelf kunt maken. Een functionele 
inrichting en een toegankelijk en mooi design 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

Genot en ontspanning 
Het inrichten van de badkamer is meer dan het 
plaatsen van een douchekop en een badkuip. Er 
zijn allerlei trends en designs, waar je vandaag 
de dag mee uit de voeten kunt, zodat je een 
badkamer kunt creëren die volledig aansluit op 
jouw wensen en behoeften. 
• Landelijke badkamer met een rustige en 

natuurlijke uitstraling. 
In dit design wordt gewerkt met robuuste 
materialen en aardse kleuren, zoals hout en 
natuursteen. 

• Klassieke badkamer.
Een comfortabele badkamer met 
nostalgische details. Denk hierbij een aan 
bad op pootjes, koperkleurige kranen en 
een granieten wastafel. 

• Moderne badkamer. 
Hier wordt juist gewerkt met strakke lijnen en 
koele materialen als glas, chroom en RVS. 
In dit design kun je jezelf helemaal te buiten 
gaan aan moderne technologieën, zoals 
luchtfilters en led-verlichting. 

• Luxe badkamer waarmee je jouw eigen spa 
tot leven wekt. 
In dit design draait het puur en alleen 
om jouw genot en jouw ontspanning. 
Bubbelbad, massagedouche, infrarood 
sauna: alles is hierbij mogelijk.

DE KEUKENTRENDS 
VAN DIT MOMENT

Vroeger was de keuken het domein van ‘moeder 
de vrouw’, waar zij het eten bereidde en zorgde 
dat al het servies naderhand weer schoon in de 
kastjes terecht kwam. Tegenwoordig vormt de 
keuken steeds vaker het middelpunt van het 
hele gezin. 

In de keuken wordt ’s morgens het ontbijt 
gegeten, wordt ’s middags de dag doorgenomen 
onder het genot van een koekje en een kopje 
thee en wordt ’s avonds nog lang nagetafeld als 
het diner al lang en breed achter de kiezen 
is verdwenen. 

Hypermoderne keukens en strak design
De keuken is een plek geworden waar de 
nieuwste technische snufjes het woongenot 
vergroten en waar elektrische apparatuur het 
zware werk uit handen nemen. Keukenmachines, 
blenders, waterkokers, afwasmachines, 
heteluchtovens, magnetrons, ijsmachines, 
slimme koelkasten: er is geen plek in huis waar 
zoveel apparatuur het menselijke handwerk 
overnemen, als in de keuken. 

De keukentrends van dit moment zijn 
voornamelijk gericht op innovatie, kwaliteit en 
snelheid. Minimalistisch en strak design dat een 
opgeruimd gevoel geeft wanneer je in de keuken 
aan het werk gaat, en dat alles voorzien van alle 
gemakken die je jezelf maar kunt bedenken. 

5 trends op een rijtje
• Zwevende kastruimte. 

Door zwevende kasten te plaatsen in de 
keuken creëer je een ruimtelijk gevoel. 
Bovendien lijkt de keuken hierdoor optisch 
groter. 

• Duurzame apparatuur. 
Een gezonde en bewuste levensstijl vertaalt 
zich uiteraard ook naar de wens om gebruik 
te kunnen maken van energiezuinige 
apparatuur in de keuken. Gelukkig gaat al 
veel apparatuur in de keuken verantwoord 
om met energie. De energiezuinige 
vaatwasser bespaart veel water en 
de kokend water kraan Quooker gaat 
verantwoord om met elektriciteit.

• LightBeton. 
Het heeft de eigenschappen van beton, 
maar is meer dan de helft lichter in gewicht 
dan echt beton. De kern van LightBeton 
bestaat uit lichtgewicht polystreen 
hardschuim, wat zeer geschikt is voor 
bijvoorbeeld het werkblad. Je creëert 
hiermee een strakke, simplistische en 
moderne look die helemaal past in de 
hedendaagse keuken.  

• Pitt Cooking. 
Geen apart gasfornuis meer, maar alle 
kookpits direct in het werkblad geïntegreerd. 
Een bijzondere, simpele en strakke 
uitstraling waarmee je geen aparte aanschaf 
van het fornuis meer nodig hebt, en nog 
gemakkelijk schoon te houden ook. 

• Innovatieve kranen. 
Ouderwetse kranen met draaiknoppen 
zijn helemaal verdwenen uit de 
moderne keuken. In plaats daarvan zijn 
hypermoderne kranen die reageren op 
aanraking of beweging helemaal hot. Zo 
zijn er kranen die op iedere aanraking 
reageren dankzij Easy Touch-technologie, 
wat natuurlijk ideaal is als je handen onder 
de saus of het deeg zitten tijdens het koken. 
Er zijn inmiddels zelfs kranen die letten op 
bewegingen in het licht. Een veeg naar links 
en het water wordt warmer, en een veeg 
naar rechts en het water koelt weer af.

HET ANTWOORD 
OP JOUW 
INTERIEURCRISIS: 
DE BINNENHUIS-
ARCHITECT

‘Ik ga verhuizen van een kleine woning naar een 
grotere en ik heb geen flauw idee wat ik met 
al die ruimte aan moet.’ ‘Heb ik net mijn hele 
woonkamer opgeknapt, passen mijn bank en 
tafel helemaal niet meer bij de nieuwe vloer!’ ‘Ik 
ben erg blij met mijn interieur, maar nu alles bij 
elkaar staat, lijkt het net een bij elkaar geraapt 
zootje.’ Allemaal problemen waar iedereen met 
een eigen huis mee te maken kan krijgen. In 
de woonmagazines zien al die woonkamers, 
keukens en slaapkamers er immers altijd prachtig 
uit, maar hoe krijg je dat in het echte leven ook 
voor elkaar, zonder dat je je scheel betaalt aan 
al dat designmeubilair? Het antwoord op jouw 
interieurcrisis: de binnenhuisarchitect. 

Maar is dat niet hartstikke duur? 
Een binnenhuisarchitect hoeft helemaal niet duur 
te zijn. Integendeel. Een binnenhuisarchitect 
kan je flink wat kosten besparen. Veel 
binnenhuisarchitecten werken graag met slimme 
oplossingen om de kosten zo laag mogelijk 
te houden. 
• De binnenhuisarchitect kan je adviseren 

om in de ruwbouw alvast wijzigingen 
aan te brengen. Door tussenwandjes en 
raampartijen op een bepaalde manier te 
positioneren, kun je hier later je voordeel 
mee doen wanneer je daadwerkelijk de 
woning in wilt richten. 

• De duurste materialen leveren niet altijd 
de mooiste resultaten op. Een goede 
binnenhuisarchitect heeft kennis van 
verschillende materialen en beschikt over 
een goede dosis creativiteit, zodat hij met 
passende oplossingen kan komen die zowel 
binnen het budget als binnen je persoonlijke 
smaak passen. 

Een binnenhuisarchitect heeft gevoel voor 
stijl, is creatief en origineel en kan werken 
onder tijdsdruk. Daarnaast kan een goede 
binnenhuisarchitect goed luisteren en jouw 
wensen uitstekend vertalen naar de praktijk 
die voor jou werkt. Want jij weet wel hoe je het 
ongeveer voor je ziet, maar hoe je dat in praktijk 
moet brengen, dat is vaak een stuk moeilijker dan 
je denkt. De binnenhuisarchitect kan je daarbij 
helpen en met functionele, sfeervolle en creatieve 
oplossingen komen. 

VERSCHILLENDE 
SOORTEN 
ZWEMBADEN
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In Focus Fotografie
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www.infocusfotografie.nl 
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Tijdens Feest der Verbeelding kun je bij mij een open repetitie van 
onze musical voorstelling ‘Betoverd!’ bijwonen. Krijg alvast een 
voorproefje van de voorstellingen op 25 en 26 juni in Naat Piek.

Wil je niet alleen kijken, maar ook ervaren? Dat kan! Na afl oop van 
de open repetitie kun je bij mij een musical workshop volgen. Samen 
zingen, dansen en acteren en dat allemaal tegelijk! Misschien zit er 
wel een echte musicalster in jou en zien we je volgend jaar tijdens 
de lessen en repetities. 

De Creatieve Speelplaats bestaat uit ateliers en open workshops, 
speciaal voor kinderen. Er mag gespetterd en geknoeid worden, 
gedanst, ontdekt, gespeeld en gezongen. Met alles wat we bij Kunst 
& Co in huis hebben gaan we je inspireren, uitdagen en prikkelen 
om kunstenaar te zijn. Laat je fantasie de vrije loop! Tijdens Feest 
der Verbeelding is er een doorlopende Creatieve Speelplaats dus sluit 
gezellig aan en doe mee!

De Creatieve Werkplaats is een bruisende plek voor open ateliers en 
workshops, speciaal voor volwassenen. Er is een wisselend aanbod 
van keramiek, schilderen, muziek, fotografi e, textiele werkvormen, 
ruimtelijk werken met hout, enz. Tijdens de Creatieve Werkplaats 
kun je zelf aan de slag gaan, van alles uitproberen en onderzoeken 
wat bij je past. Samen inspiratie opdoen maar vooral samen kunst 
maken! Tijdens Feest der Verbeelding is er een doorlopende Creatieve 
Werkplaats dus sluit gezellig aan en doe mee!

In het Ontdeklab ga je aan de slag met wonderlijke technische snufjes 
en leer je er de creatiefste dingen mee te maken. Denk aan: robots 
bouwen, animatiefi lms maken, 3D printen met een pen, muziek 
programmeren, tekenen met een virtual reality bril op, spelen met 
de Green Screen en nog veel meer. Tijdens Feest der Verbeelding is 
er een Ontdeklab workshop van 13.30-16.00 uur. Kom je ook mee 
ontdekken?  

Open repetitie en workshop 
musical (Danique Jongbloed)

Creatieve Speelplaats (kinderen) Creatieve Werkplaats (volwassenen) Ontdeklab (jeugd 8 t/m 15 jaar)

Voor peuters met mama of papa, opa of oma (2-4 jaar)
Kom gezellig met je peuter naar de workshop Peutertijd, in deze 
workshop ga je samen met je peuter aan de slag!
Samen bewegen, zingen, springen, rollen, kruipen, draaien… Lekker 
dansen op verschillende soorten muziek. Tijdens de workshop komt 
het allemaal aan bod. 
De fantasie van kinderen wordt in deze workshop geprikkeld. We 
werken samen, maken plezier, werken aan houding, motorische 
ontwikkeling en muzikaliteit. Zo krijg je ook inspiratie om thuis aan 
muziek, dans en beweging te doen!

Kom je op 11 juni ook gezellig mee doen aan de workshop 
vilten? Vilten is een oeroude techniek waarbij wol de basis 
vormt. Er zijn verschillende technieken zoals het natvilten 
met water en zeep. Met kleurige wol ga je aan de slag en 
maak je bijvoorbeeld armbandjes, versier je je wintermuts 
of maak je zelfs een tas. De mogelijkheden zijn eindeloos! 
En… wat je maakt mag je natuurlijk mee naar huis 
nemen!

Workshop Peutertijd 
(Claudia Bevers - van der Loo)

Workshop Vilten (Stella Kofi )

het allemaal aan bod. 
De fantasie van kinderen wordt in deze workshop geprikkeld. We 
werken samen, maken plezier, werken aan houding, motorische 
ontwikkeling en muzikaliteit. Zo krijg je ook inspiratie om thuis aan 
muziek, dans en beweging te doen!

In deze workshop zal er kennis worden gemaakt met, 
en verder stil worden gestaan bij, de verschillende 
mogelijkheden die de stem heeft. Er zal door middel 
van technische oefeningen worden uitgelegd hoe je 
deze mogelijkheden kunt ontdekken en (verder) kunt 
ontwikkelen. Wanneer je je als zanger bewust bent van 
alle kleuren en kwaliteiten van je stem, zul je een nog 
sterkere en meer persoonlijke invulling kunnen geven 
aan de muziek, zowel vocaal als muzikaal. Ik nodig je 
van harte uit om deel te nemen aan deze workshop, die 
geschikt is voor zowel beginners als gevorderden.

Workshop Zangtechniek 
(Rik van der Rijdt)

Voor peuters met mama of papa, opa of oma (2-4 jaar)
Kom gezellig met je peuter naar de workshop Peutertijd, in deze 

(Claudia Bevers - van der Loo)

deze mogelijkheden kunt ontdekken en (verder) kunt 
ontwikkelen. Wanneer je je als zanger bewust bent van 
alle kleuren en kwaliteiten van je stem, zul je een nog 
sterkere en meer persoonlijke invulling kunnen geven 
aan de muziek, zowel vocaal als muzikaal. Ik nodig je 
van harte uit om deel te nemen aan deze workshop, die 
geschikt is voor zowel beginners als gevorderden.

Stichting Kunst & Co |  Mondriaanplein 16a – 18 | 5401 HX  Uden | 0413 – 26  22 85 | www.kunstenco-uden.nl

ACTIVITEITEN KUNST & CO 

Creatieve Werkplaats (kinderen)
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KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
   Website:   WWW.VLVU.NL

E-mail:    INFO@VLVU.NL
Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

Walter Vergeer
Pianostemmen en reparatie

Logtenburg 12 – 5465 LA Zijtaart

0413-341175 – 06-53947706

www.pianostemmervergeer.nl

www.vanderkieftfysiotherapie.nl  

of bel: 0413 820 289 of bel:

www.vanderkieftfysiotherapie.nl  

 0413 820 289 

van der Kieft

Fysiotherapie

Elzenstraat 29 te Uden

Astma - COPD - Cystic Fibrosis

Hyperventilatie - Medisch Fitness

Uw fysiotherapeut gespecialiseerd in:

TGO adv NaatPiek112x44.pdf   1   01-03-13   13:44

Gordons Schilderwerken
06-46442297

Uden

• Binnen en Buiten schilderwerk
• Behangwerkzaamheden
• Glaszetten.
Ook voor advies op maat.

Bedrijfshulpverlening

Onze trainingen zijn CODE 95 geaccrediteerd. De 
scholingsuren tellen mee voor het chauffeursdiploma!

0413-270506                             www.simeco.nl

Margrietstraat 10 - UDEN - 0413 25 66 98

Houten vloeren/Duo-planken/Lamel-planken/
PVC-stroken/Laminaat/Vloerverwarming/etc.

Tevens voor klein en groot onderhoud van uw bestaande 
houten vloer, en alle bijkomende werkzaamheden.

I. www.vab-uden.nl
T. 0413-270779
M. 06-12380109

Rood PMS: 185
Geel PMS:   123
Zwart PMS: Black

Paukenstraat 57
5402 HJ Uden
Tel: 06-41170734
paulbevers2@live.nl

www.yogapraktijkuden.nl

yogapraktijkuden@gmail.com

Altijd IJstijd!
7 dagen per week geopend!

Promenade 51, Uden
www.ijscafeholland.nl

Oude Udenseweg 14 • 5405 PD Uden • Tel.: 0413-259134 • info@detijgertjes.nl

Oude Udenseweg 14 
5405 PD Uden • Tel.: 0413-259134 

info@detijgertjes.nl

Tegen inlevering van deze advertentie :

Permanente Make-up – Eyeliner
- Eyeliner boven en onder van € 250,- voor € 199,-*
- Eyeliner boven  óf onder van € 150,- voor € 125,-*

*Prijs is inclusief gratis nabehandeling | geldig tot 31-12-2013                   

0413 -280811
WWW.SALON-MAGNIFIQUE.NL

- Gaast 15, Uden
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  Satelliet, antenne systemen

van Kapel interieurwerken
Maatwerk interieur, nauwkeurig vervaardigd én geplaatst

Eikenwal 217 - 5403 KG - Uden
Tel.: 0413 - 33 03 56
GSM: 06 - 53 97 79 92

E-mail: info@kapelinterieur.com
Internet: www.kapelinterieur.com

Oranjestraat 9 • 5401 CB Uden • TEL. 0413-2600916

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
   Website:   WWW.VLVU.NL

E-mail:    INFO@VLVU.NL
Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059
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   Website:   WWW.VLVU.NL

E-mail:    INFO@VLVU.NL
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KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
   Website:   WWW.VLVU.NL

E-mail:    INFO@VLVU.NL
Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

• Opvang van 0 tot 4 jaar.
• Prijs is inclusief luiers, babyvoeding   

en een vers gekookte warme maaltijd.
• Opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur

ervaar authentiek Uden
Parallelweg 28-30 • 5402 GL  Uden • Tel: (0413) 26 26 48

Loodgieterswerk
Klimaatinstallaties
Koper- en zinkwerken
Service en onderhoud

Bel 0413-273603
Vlijtstraat 2, Uden

www.willems-prinssen.nl

Loodgieterswerk
Klimaatinstallaties
Koper- en zinkwerken
Service en onderhoud

Bel 0413-273603
Vlijtstraat 2, Uden

www.willems-prinssen.nl

Loodgieterswerk
Klimaatinstallaties
Koper- en zinkwerken
Service en onderhoud

Bel 0413-273603
Vlijtstraat 2, Uden

www.willems-prinssen.nl

Autobedrijf H. Wijdeven V.o.f.
Antoniusstraat 54 en 58
5408RD Volkel

Hans Wijdeven: 06-53377926
Ronny Wijdeven: 06-23277456
e-mail : info@autowijdeven.nl
www: www.autowijdeven.nl

Jabro Bouw bv
Duifhuizerweg 3a 

5406 TB Uden
T. 0413-310315

www.jabrobouw.nl

Gespecialiseerd in verbouw, 
onderhoud en particuliere 

woningbouw.

programma najaar / winter 2016

meer info / tickets via www.livepul.com

De Pul | Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden | 0413 - 265 091

02.09 Tristan + Seven Eleven Soul / Funk / Jazz

17.09  The Humps (ISR) Tribute to Camel

24.09 Coldplace (UK) Tribute to Coldplay

25.09 China Crisis (UK)  Pop / Rock

01.10 In2TheGroove 80’s / Pop / Rock

15.10 Y & T (USA) Hardrock

21.10 All Points North + Wolfpack Progressief / Rock

30.10 RPWL (GER) Tribute to Pink Floyd

04.11 Orphaned Land + Voodoo Kungfu Symfonische rock

06.11 Singer Songwriter Sunday #7   Pop / Rock / Acoustic

19.11 Vrienden van Uden Live! ft. Staal met Glazen & Beat The Stones

25.11 Fiddler’s Green (GER) & more ->> FolkFest!
26.11 Dance Clip Classics Alle klassiekers waar je lekker op kunt dansen!

04.12 Carpet Crawlers (UK) Tribute to Genesis

07.12 Poets of the Fall (FIN) Progressief / Rock

11.12 Sjako! Pop / Rock

17.12 The Doors Alive! (UK)  Trirbute to The Doors

14.01 Mothership of Led Zeppelin (UK)Tribute to Led Zeppelin

21.01 The Pineapple Thief (UK) + Godsticks Progressief

05.02 Wishbone Ash (UK) Classic Rock

Grieks Ouzeri Restaurant de Sirenes
Proef bij ons de sfeer en authentieke smaken uit Griekenland ! Boven aparte ruimte voor groepen tot 50 personen.

 Keuken elke dag open van 16:00 tot 22:00

 Kerkstraat 53-55  I  5401 BD Uden  |  Tel. 0413-247425  I  Fax. 0413-248727

www.desirenes.nl

GillichGroen

boomverzorging

groenvoorziening

bosbeheer

Advies     Groeiplaats verbetering  

Planten     Snoeien    Vellen 

Stobbenfrezen     Maaien    Onderhoud

www.GillichGroen.nl

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059
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Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

Hele leuke kinderfeestjes op maat; 
www.kids-en-fun.nl  

Huur een themakist of kom knutselen 
op Hulstheuvel 44 in Uden.

Deze bon geeft je 10 % korting op de huur van een themakist.

✂

Hyacintstraat 5 • 5402 ZG Uden • kvk 52039854 

Hubert Verest
MUZIEK

Cuijkstraat 6 
5402 KZ Uden 

tel: 0413-267652
mob: 06-22561280

E-mail: info@hubertverestmuziek.nl
Internet: www.hubertverestmuziek.nl

Keyboard / Synthesizer / Pianoles - Audio Productie - Cursussen 

"

knip de bon uit voor een 

GRATIS
PROEFLES

Acupunctuur
Diverse therapeutische massages

Voetreflexzone massage
Tenen lezen

Medische Pedicure

Silf van Deutekom + Henny Borrèl
E-mail: info@sanoek.nl  06-20846153 (Henny)
Den Akker 10  5404 PE Uden  06-43993377 (Silf)

www.sanoek.nl

Tel. 06 53846485 / www.autoaircostation.nl

aircouden_adv78x44mm.indd   1 25-07-10   21:38

Meer dan 25 jaar specialistische ervaring • Full line dealer Gibson en Fender
Bekijk de nieuwe collectie op WWW.GUITARKING.NL

De gitaar 
specialist 
zit bij je 

om de hoek!
(Boekel)

ontwerp reklame drukwerk

Vluchtoord 13 Uden    0413 265 554    tgo-uden.nl

Verbueken	Sports		- De	meest	complete	sportschool	van	Uden!

Voor	m
eer	inform

atie:	
w
w
w
.verbuekensports.nl,	

info@
verbuekensports.nl,	

0413-270320,	
Goorkensw

eg	6	Uden

Zelfverdedigingssporten,	fitness,	groepslessen	en	een
gewichtsconsulente	onder	één	dak

Kom	langs	voor	een	GRATIS proefles
en	ervaar	het	clubgevoel	bij	

Verbueken	Sports!

Violierstraat 51

5402LA Uden

tel 0413-254288

06-30802435

www.schoonheissalonadora.nl

behandeling volgens afspraak

schoonheidsbehandelingen en huidverbetering

Juridische bijstand bij letselschade

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 439, 5400 AK Uden

T (0413) 22 50 60 E info@letselpro.nl
F (0413) 22 50 70 I www.letselpro.nl

RAP accountants BV
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14 www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492 mob. 06-20587823

RAP accountants BV
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14  www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden  info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492  mob. 06-20587823

RAP accountants BV   
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14 www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492 mob. 06-20587823

   ZWEM-ABC

•	 Al 17 jaar een begrip

•	 Goede kwaliteit

•	 Ervaren leerkrachten

•	 Altijd dezelfde leerkracht

•	 Kleine groepjes

•	 Goed contact met ouders

•	 Starten vanaf 4   jaar 

•	 Lesduur: 1 uur

•	 Gratis parkeren voor de deur

Inschrijven Uden: 0413 253663
Inschrijven Berghem: 0492 347577
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Weverstraat 11, 5405 BM Uden - Tel. 0413-247078
info@hetkabouterdorp.nl - www.hetkabouterdorp.nl

St. Janstraat 20 
5401 BB – Uden

0413-251078
WWW.HAARSTUDIORONKY.NL

Openingstijden
Maandag en Dinsdag: Gesloten
Woensdag t/m zaterdag: 14.00 tot 19.00 uur 
Zondag:   15.00 tot 19.00 uur 

Kapelstraat 5, 5401 EC, Uden 
Tel: 0413-289796  

E-mail: tokopientje@gmail.com

Volg Toko Pientje op facebook 
en blijf op de hoogte. 

Hallo Mellanie, 

Hier wat gegevens die je kunt invullen voor de advertentie, mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel,. 
Heel graag zou ik dan ook eerst de proefdruk van mijn advertentie willen inzien alvorens het boekje wordt 
gedrukt, b.v.d. 

Vriendelijke groet, 
Ben van de Wal

Openingstijden
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Adres:	  Kapelstraat	  5,	  5401	  EC,	  Uden	  
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(Hier logo facebook graag)Volg Toko Pientje op facebook en blijf op de hoogte.
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meer info / tickets via www.livepul.com

De Pul | Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden | 0413 - 265 091

02.09 Tristan + Seven Eleven Soul / Funk / Jazz

17.09  The Humps (ISR) Tribute to Camel

24.09 Coldplace (UK) Tribute to Coldplay

25.09 China Crisis (UK)  Pop / Rock

01.10 In2TheGroove 80’s / Pop / Rock

15.10 Y & T (USA) Hardrock

21.10 All Points North + Wolfpack Progressief / Rock

30.10 RPWL (GER) Tribute to Pink Floyd

04.11 Orphaned Land + Voodoo Kungfu Symfonische rock

06.11 Singer Songwriter Sunday #7   Pop / Rock / Acoustic

19.11 Vrienden van Uden Live! ft. Staal met Glazen & Beat The Stones

25.11 Fiddler’s Green (GER) & more ->> FolkFest!
26.11 Dance Clip Classics Alle klassiekers waar je lekker op kunt dansen!

04.12 Carpet Crawlers (UK) Tribute to Genesis

07.12 Poets of the Fall (FIN) Progressief / Rock

11.12 Sjako! Pop / Rock

17.12 The Doors Alive! (UK)  Trirbute to The Doors

14.01 Mothership of Led Zeppelin (UK)Tribute to Led Zeppelin

21.01 The Pineapple Thief (UK) + Godsticks Progressief

05.02 Wishbone Ash (UK) Classic Rock

Grieks Ouzeri Restaurant de Sirenes
Proef bij ons de sfeer en authentieke smaken uit Griekenland ! Boven aparte ruimte voor groepen tot 50 personen.

 Keuken elke dag open van 16:00 tot 22:00

 Kerkstraat 53-55  I  5401 BD Uden  |  Tel. 0413-247425  I  Fax. 0413-248727

www.desirenes.nl
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•	 Al 17 jaar een begrip

•	 Goede kwaliteit

•	 Ervaren leerkrachten

•	 Altijd dezelfde leerkracht

•	 Kleine groepjes

•	 Goed contact met ouders

•	 Starten vanaf 4   jaar 

•	 Lesduur: 1 uur

•	 Gratis parkeren voor de deur

Inschrijven Uden: 0413 253663
Inschrijven Berghem: 0492 347577
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Weverstraat 11, 5405 BM Uden - Tel. 0413-247078
info@hetkabouterdorp.nl - www.hetkabouterdorp.nl

St. Janstraat 20 
5401 BB – Uden

0413-251078
WWW.HAARSTUDIORONKY.NL

Openingstijden
Maandag en Dinsdag: Gesloten
Woensdag t/m zaterdag: 14.00 tot 19.00 uur 
Zondag:   15.00 tot 19.00 uur 

Kapelstraat 5, 5401 EC, Uden 
Tel: 0413-289796  

E-mail: tokopientje@gmail.com

Volg Toko Pientje op facebook 
en blijf op de hoogte. 

Hallo Mellanie, 

Hier wat gegevens die je kunt invullen voor de advertentie, mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel,. 
Heel graag zou ik dan ook eerst de proefdruk van mijn advertentie willen inzien alvorens het boekje wordt 
gedrukt, b.v.d. 

Vriendelijke groet, 
Ben van de Wal
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0800-4488000
www.chemdryvangulik.nl

Bouw / Timmerbedrijf

F. KETELAARS

• Mach. Timmerwerk
• Verbouw / 
Nieuwbouw

• Interieurbouw / 
Kozijnen

Rietdekkerstraat 8,
5405 AX Uden

Tel. 06 54 70 00 75

www.idg-interieurbouw.nl
Advies en uitvoering voor uw interieur op maat

Specialiteit in platte daken!
24 uurs service

20 jaar garantie op materiaal en uitvoering

Voor meer informatie kijk dan op www.techni-dak.nl  
c.schijndel@upcmail.nl

een 8-persoons duplex-appartement met zicht op Zee in Bredene

APPARTEMENT MAREBELLE

TE HUUR
www.marebelle.be

info@astridimmobilia.be
T 059 32 56 00

Het appartement bevindt zich op 
verdieping 5 & 6, helemaal bovenaan. 
Zowel voor als achter is er terras. 

Aan de achterzijde heb je open zicht 
richting Brugge en aan de voorzijde kijk 
je over de parking door de duinrand op 
zee. 

Het appartement ligt pal in het 
centrum op enkele meters van de 
voetgangersbrug die je onmiddellijk en 
veilig naar het prachtige 
strand loodst.

Botermarkt 9 • 5404 NV Uden • Tel.: (0413) 336464
Sesterlaan 4 • 5406 AE  Uden Zuid • Tel.: (0413) 418000

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 7.30 - 21.00 uur  •  Zondag 9.00 - 20.00 uur

Graag tot ziens in één van onze winkels!

EIJKEMANS

Galerij 16 Uden
0413-263660

bij aankoop van bij aankoop van 

ten minste 500 ten minste 500 

gram schepsnoep gram schepsnoep 

25% korting met 25% korting met 

uitzondering van uitzondering van 

jelly beans en jelly beans en 

chocolade. chocolade. 

Alleen geldig in Alleen geldig in 

Oss en Uden.Oss en Uden.

5% 
Korting
Kunstwerken, 
opdrachten, kaarten, 
knuffels, cadeautjes 
en meer!

Kunstatelier 
& Talentontwikkeling

KANTOOR UDEN   
Velmolenweg 145, Uden

  
info@svn-notarissen.nl

T (0413) 262926

WWW.SVN-NOTARISSEN.NLWWW.SVN-NOTARISSEN.NL

KANTOOR UDEN   |  Velmolenweg 145, Uden   |  

info@svn-notarissen.nl   |  T (0413) 262926   |  

www.svn-notarissen.nl

Vluchtoord 13  Uden    |    0413 265 554    |     tgo-uden.nl

We maken 
er iets 

moois van...

Eet smakelijk!

KOELVERSE MAALTIJDEN AAN HUIS
voor iedereen die niet kan of wil koken.

Stap 1

Bel 085 902 04 92

Stap 2

We bespreken wat u lekker vindt

Stap 3

We spreken het bezorgmoment af

Stap 4

We komen graag langs met een proefmaaltijd

IS DÉ MAALTIJDSERVICE IETS VOOR U?
Vraag eenvoudig in 4 stappen een proefmaaltijd aan,

ook voor speciale dieetwensen:

MEER WETEN OVER DÉ MAALTIJDSERVICE?
Bel met Harriette of Dayenne    085 902 04 92

www.demaaltijdservice.nl

Boekhouder nodig?

Tel. 0413-332442
abluden@gmail.com

Rijksweg 19G, 5391 LH Nuland | 06-12226592 | Nu ook in Nistelrode | 06-54933057 
www.geertrooverstimmerwerken.nl

Aanbouw
Renovatie 
Verbouwing
Nieuwbouw
Overkapping

Aarden Makelaardij | T: 0413 25 95 90 
info@aardenmakelaardij.nl | www.aardenmakelaardij.nl

Praktijk voor 
natuurgeneeskunde 

en massage

www.kimuden.nlwww.kimuden.nl
06-48011479

Gebakken | Beton | Keramiek | Natuursteen
123Steenhandel | Goorkenweg 1 | 5405 BV - Uden | 085-8884932 | www.123steenhandel.nl

Praktijk Gezellig Stralen is een praktijk voor kinder- en 
jeugdtherapie met jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van therapie, coaching en EMDR. De praktijk werkt 
systeemgericht en behandelt kinderen en jongeren die angstig 
of onzeker zijn, het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, 
snel boos worden, concentratieproblemen hebben, pesten of 
gepest worden, waarvan de ouders gescheiden zijn, een verlies 
hebben meegemaakt en/of teruggetrokken of somber zijn.

Voor vragen en informatie kunt u terecht op de website 
www.gezelligstralen.nl of direct contact opnemen met de 
praktijk middels info@gezellistralen.nl of 06-14603356

programma najaar / winter 2016

meer info / tickets via www.livepul.com

De Pul | Kapelstraat 13 | 5401 EC Uden | 0413 - 265 091

02.09 Tristan + Seven Eleven Soul / Funk / Jazz

17.09  The Humps (ISR) Tribute to Camel

24.09 Coldplace (UK) Tribute to Coldplay

25.09 China Crisis (UK)  Pop / Rock

01.10 In2TheGroove 80’s / Pop / Rock

15.10 Y & T (USA) Hardrock

21.10 All Points North + Wolfpack Progressief / Rock

30.10 RPWL (GER) Tribute to Pink Floyd

04.11 Orphaned Land + Voodoo Kungfu Symfonische rock

06.11 Singer Songwriter Sunday #7   Pop / Rock / Acoustic

19.11 Vrienden van Uden Live! ft. Staal met Glazen & Beat The Stones

25.11 Fiddler’s Green (GER) & more ->> FolkFest!
26.11 Dance Clip Classics Alle klassiekers waar je lekker op kunt dansen!

04.12 Carpet Crawlers (UK) Tribute to Genesis

07.12 Poets of the Fall (FIN) Progressief / Rock

11.12 Sjako! Pop / Rock

17.12 The Doors Alive! (UK)  Trirbute to The Doors

14.01 Mothership of Led Zeppelin (UK)Tribute to Led Zeppelin

21.01 The Pineapple Thief (UK) + Godsticks Progressief

05.02 Wishbone Ash (UK) Classic Rock

Grieks Ouzeri Restaurant de Sirenes
Proef bij ons de sfeer en authentieke smaken uit Griekenland ! Boven aparte ruimte voor groepen tot 50 personen.

 Keuken elke dag open van 16:00 tot 22:00

 Kerkstraat 53-55  I  5401 BD Uden  |  Tel. 0413-247425  I  Fax. 0413-248727

www.desirenes.nl

GillichGroen

boomverzorging

groenvoorziening

bosbeheer

Advies     Groeiplaats verbetering  

Planten     Snoeien    Vellen 

Stobbenfrezen     Maaien    Onderhoud

www.GillichGroen.nl

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN
Website: WWW.VLVU.NL
E-mail: INFO@VLVU.NL

Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

Hele leuke kinderfeestjes op maat; 
www.kids-en-fun.nl  

Huur een themakist of kom knutselen 
op Hulstheuvel 44 in Uden.

Deze bon geeft je 10 % korting op de huur van een themakist.

✂

Hyacintstraat 5 • 5402 ZG Uden • kvk 52039854 

Hubert Verest
MUZIEK

Cuijkstraat 6 
5402 KZ Uden 

tel: 0413-267652
mob: 06-22561280

E-mail: info@hubertverestmuziek.nl
Internet: www.hubertverestmuziek.nl

Keyboard / Synthesizer / Pianoles - Audio Productie - Cursussen 

"

knip de bon uit voor een 

GRATIS
PROEFLES

Acupunctuur
Diverse therapeutische massages

Voetreflexzone massage
Tenen lezen

Medische Pedicure

Silf van Deutekom + Henny Borrèl
E-mail: info@sanoek.nl  06-20846153 (Henny)
Den Akker 10  5404 PE Uden  06-43993377 (Silf)

www.sanoek.nl

Tel. 06 53846485 / www.autoaircostation.nl

aircouden_adv78x44mm.indd   1 25-07-10   21:38

Meer dan 25 jaar specialistische ervaring • Full line dealer Gibson en Fender
Bekijk de nieuwe collectie op WWW.GUITARKING.NL

De gitaar 
specialist 
zit bij je 

om de hoek!
(Boekel)

ontwerp reklame drukwerk

Vluchtoord 13 Uden    0413 265 554    tgo-uden.nl

Verbueken	Sports		- De	meest	complete	sportschool	van	Uden!

Voor	m
eer	inform

atie:	
w
w
w
.verbuekensports.nl,	

info@
verbuekensports.nl,	

0413-270320,	
Goorkensw

eg	6	Uden

Zelfverdedigingssporten,	fitness,	groepslessen	en	een
gewichtsconsulente	onder	één	dak

Kom	langs	voor	een	GRATIS proefles
en	ervaar	het	clubgevoel	bij	

Verbueken	Sports!

Violierstraat 51

5402LA Uden

tel 0413-254288

06-30802435

www.schoonheissalonadora.nl

behandeling volgens afspraak

schoonheidsbehandelingen en huidverbetering

Juridische bijstand bij letselschade

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 439, 5400 AK Uden

T (0413) 22 50 60 E info@letselpro.nl
F (0413) 22 50 70 I www.letselpro.nl

RAP accountants BV
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14 www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492 mob. 06-20587823

RAP accountants BV
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14  www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden  info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492  mob. 06-20587823

RAP accountants BV   
drs. ing. E.F.M. (Eric) Prickaerts
Registeraccountant

Karrevracht 14 www.rapaccountants.nl
5406 AG Uden info@rapaccountants.nl
tel: 0413-280492 mob. 06-20587823

   ZWEM-ABC

•	 Al 17 jaar een begrip

•	 Goede kwaliteit

•	 Ervaren leerkrachten

•	 Altijd dezelfde leerkracht

•	 Kleine groepjes

•	 Goed contact met ouders

•	 Starten vanaf 4   jaar 

•	 Lesduur: 1 uur

•	 Gratis parkeren voor de deur

Inschrijven Uden: 0413 253663
Inschrijven Berghem: 0492 347577
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WWW.HAARSTUDIORONKY.NL
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   ZWEM-ABC

•	 Al 17 jaar een begrip

•	 Goede kwaliteit

•	 Ervaren leerkrachten

•	 Altijd dezelfde leerkracht

•	 Kleine groepjes

•	 Goed contact met ouders

•	 Starten vanaf 4   jaar 

•	 Lesduur: 1 uur

•	 Gratis parkeren voor de deur

Inschrijven Uden: 0413 253663
Inschrijven Berghem: 0492 347577

w w w. z w e m s c h o o l d e m a a s . n l
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Weverstraat 11, 5405 BM Uden - Tel. 0413-247078
info@hetkabouterdorp.nl - www.hetkabouterdorp.nl

St. Janstraat 20 
5401 BB – Uden

0413-251078
WWW.HAARSTUDIORONKY.NL

Openingstijden
Maandag en Dinsdag: Gesloten
Woensdag t/m zaterdag: 14.00 tot 19.00 uur 
Zondag:   15.00 tot 19.00 uur 

Kapelstraat 5, 5401 EC, Uden 
Tel: 0413-289796  

E-mail: tokopientje@gmail.com

Volg Toko Pientje op facebook 
en blijf op de hoogte. 

Hallo Mellanie, 

Hier wat gegevens die je kunt invullen voor de advertentie, mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel,. 
Heel graag zou ik dan ook eerst de proefdruk van mijn advertentie willen inzien alvorens het boekje wordt 
gedrukt, b.v.d. 

Vriendelijke groet, 
Ben van de Wal

Openingstijden
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Zondag	   	   	   	   :	  15.00	  tot	  19.00	  uur	  

Adres:	  Kapelstraat	  5,	  5401	  EC,	  Uden	  
Tel:	  0413-‐289796	  	  
E-‐mail:	  tokopientje@gmail.com
(Hier logo facebook graag)Volg Toko Pientje op facebook en blijf op de hoogte.
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Cuijkstraat 6
5402 KZ Uden

tel: 0413-267652
mob: 06-22561280

E-mail: info@hubertverestmuziek.nl
Internet: www.hubertverestmuziek.nl

DE MAASHORST
B E D  &  B R E A K F A S T



Op 11 juni vindt de landelijke Boekstartdag plaats. Een dag waarbij 
extra stil gestaan wordt bij het voorlezen aan jonge kinderen. Alle 
kinderen van 0 t/m 2 jaar ontvangen bij een Lidmaatschap een 
gratis Boekstartkoffertje met 2 gratis boekjes erin. Ook ontvang je 
als ouder, een gratis proefabonnement voor een half jaar. Samen 
beleven en daarnaast even tijd voor jezelf met een boek of tijdschrift 
dat bij je past.
Naast dat een abonnement gratis is voor alle kinderen van 0 t/m 
18 jaar, biedt de Bibliotheek ook een doorgaande lijn van activiteiten 
aan, waar je gratis aan deel kunt nemen.
Bij alle activiteiten staat een mooi boek uit onze collectie centraal 
en gaan we het boek beleven door middel van muziek, beweging en 
een activiteit die past bij de leeftijd van je kind.

Spelend ontdekkend lezen voor baby’s en dreumesen bij 
Babybrabbels (5 mnd- 14 mnd) en dreumesbabbel (14 mnd-2 jaar). 
Actieve boekbeleving met het Peuteruurtje (2 – 4 jaar) en thuis 
genieten van een leuke vervolgactiviteit met Kleutertijd (4-6 jaar). 
Zo maar een greep uit onze activiteiten. De activiteiten zijn vast 
opgenomen in ons activiteitenprogramma en kun je iedere maand 
bezoeken. Op de website van de NOBB tref je de actuele data en 
tijden of haal een fl yer op bij de jeugdbalie van Bibliotheek Uden. 
Ook in Volkel, Zeeland en Schaijk tref je enkele van deze leuke 
activiteiten aan. Ook deze vind je op onze site.
Op 11 juni bieden wij een voorproefje aan en kun je om 9.00 uur 
genieten van Baby/Dreumesbabbel en is er van 10.00-11.00 het 
Voorleesfeest voor alle peuters en kleuters.

Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 start ons zomerleesproject 
“Leesmiljonairs” weer.  Dit programma helpt een zomerleesdip 
voorkomen, door kinderen enthousiast te maken om te blijven 
lezen tijdens de zomervakantie. De kinderen sparen leesminuten 
en kunnen zo diploma’s verdienen. Daarnaast sparen zij voor 
leuke cadeautjes van onder andere lokale ondernemers. Het 
Leesmiljonairsprogramma heeft dit jaar als thema ‘Gemaskerd bal’. 
Ieder jaar sluiten we het leesprogramma af met een gaaf feest. Kom 
jij dit jaar ook gemaskerd naar ons feest in De Pul?
Op 11 juni is er voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8, als aftrap 
van het Leesmiljonairsproject, een speurtocht op de jeugdafdeling 
van Bibliotheek Uden. Maak de speurtocht, vindt het codewoord en 
lever deze in bij de jeugdbalie. Alleen deze dag ontvang je een leuk 
en handig cadeau voor in de zomervakantie. 
Kun je er 11 juni niet bij zijn? Niet getreurd, ook in de weken er na 
kun je nog een leesmiljonairsposter en boekenlegger ophalen bij de 
jeugdbalie’s van onze NOBB vestigingen. Zodat iedereen direct kan 
starten met sparen. Jij wordt toch ook een Leesmiljonair?

Landelijke Boekstartdag Babybrabbels, Dreumesbabbel, 
Peuteruurtje en Kleutertijd, het aanbod 
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar!

Leesmiljonairs

Op 11 juni bieden wij een voorproefje aan en kun je om 9.00 uur 
genieten van Baby/Dreumesbabbel en is er van 10.00-11.00 het 
Voorleesfeest voor alle peuters en kleuters.

ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK & TIP 

In de Bibliotheek vind je altijd wel een leuke gratis activiteit die het leesplezier van jou en je kind vergroot.
Spelenderwijs boekjes ontdekken, liedjes zingen, een gezellig moment samen creëren. Daar kun je al mee starten als je kindje net geboren is.  De interactie tussen ouder en kind is essentieel voor de taal/spraakontwikkeling. 
Hoe leuk is het om samen nieuwe werelden te ontdekken en op reis te gaan in de prachtige boeken die de Bibliotheek te bieden heeft.

Van dreumesboekplezier tot Leesmiljonair, 
11 juni is het feest voor jong en oud!

Verboden Kleuren- Workshop 
door schrijfster Margriet Dumaine

Stichting Kunst & Co |  Mondriaanplein 16a – 18 | 5401 HX  Uden | 0413 – 26  22 85 | www.kunstenco-uden.nl

Feest bij TIP
Ook het Toeristisch Informatiepunt Maashorst (TIP) zal zich feestelijk presenteren op zaterdag 11 juni. 
Je kunt bij hen terecht voor de leukste streekproducten en de mooiste (nieuwe!) wandel- en fi etsroutes in 
de omgeving. Er is een prijsvraag voor jong en oud waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Ook krijgen 
bezoekers van het TIP die dag nog een cadeautje; namelijk een gratis stadswandeling door het centrum 
van Uden.

Graag tot ziens op Feest der Verbeelding op zaterdag 11 juni!

Je kunt bij hen terecht voor de leukste streekproducten en de mooiste (nieuwe!) wandel- en fi etsroutes in 
de omgeving. Er is een prijsvraag voor jong en oud waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Ook krijgen 
bezoekers van het TIP die dag nog een cadeautje; namelijk een gratis stadswandeling door het centrum 
van Uden.

Als klap op de vuurpijl komt Margriet Dumaine vertellen over haar boek Verboden Kleuren en kunnen 
kinderen van groep 8 t/m 2e klas Voortgezet Onderwijs deelnemen aan haar workshop.
Samen met margriet gaan jullie dieper in op het verhaal. Haar activiteit blijft nog een verrassing.

Het programma van de bibliotheek op 11 juni even op een rijtje:
09.00 - 10.00  Babybrabbels/Dreumesbabbel, 0-2 jaar, aanmelden gewenst 
10.00 - 11.00  Voorleesfeest, 2-6 jaar, aanmelden gewenst
13.00 - 15.00  Speertocht leesmiljonairs groep 3 t/m groep 8
14.00 - 15.00  Workshop Margriet Dumaine, groep 8 t/m 2e klas VO, aanmelden gewenst
Aanmelden kan via www.nobb.nl bij agenda.

Naast onze vaste activiteiten zijn er gedurende het jaar voor iedere leeftijd veel activiteiten. Je vindt ze 
samen met leuke boekentips en achtergrondinformatie op onze website: www.NOBB.nl

Lezen is leuk, maar nog leuker als je het samen doet. Kom de Bieb beleven met je kind en maak hem/
haar vandaag nog lid!



Sacramentsweg 31 | 5401 GR Uden | 06-49337664 | 06-43267528
www.gelukineenpotje.nl

Ook uw eigen krant, 
magazine of brochure?

haaren
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013-51114 83  |  www.boomrooierijweijtmans.nlBoomrooierij Weijtmans Ook voor een klein karwei: Weijtmans erbij! Wij werken 
voor particulieren, overheid, bedrijven en instellingen.

Al 20 jaar Plezier in Muziek in Berkel-Enschot!

Voor gratis proeflessen voor 
Piano, Keyboard of Gitaar

bezoek onze website.

  
  

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.

Jan van Dijken      www.vandijkenkoeling.nl     Telefoon 06-38223148

Raadhuisstraat 37, 5056 HC  Berkel-Enschot,  Telefoon: 013 533 37 55
Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl  •  Website: www.mjmnaaijkens.nl

Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten, 
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.

Dansen is hot! 
Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows 
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat 
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal 
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)
De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les 
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk 
te krijgen.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)
Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de 
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen 
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K 5021 LJ Tilburg Tel.013-5440904 Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075

Sinds 2001 werken wij elke dag vanuit onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze 
basisprincipes: 

• No nonsens.
• Meedenkend.
• Betrouwbaar. Al bijna 20 jaar zijn we een gerenomeerd kantoor in de Kempische vastgoedmarkt. 
• Realistisch. Met een eerlijke kijk op de woningmarkt.
• Pro actief. U geniet van de voordelen van de regionale Lommers Makelaarsformule.
• Toegankelijk. Onze deur staat altijd voor u open, de lijntjes zijn kort.
• Oprecht. Ons vak is het mooiste dat er is, wij werken met plezier aan uw woonwens.

De drijfveer van Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars!
De waardering die wij dagelijks mogen ontvangen van onze klanten. We worden vaak uitgenodigd in 
het nieuwe huis, “je komt toch wel kijken hoe het is geworden?”. Door onze persoonlijke benadering 
bouwen we een band op met onze kopers en verkopers. Trots zijn we op het feit dat we veel van onze 
opdrachtgevers na een aantal jaren weer terugzien bij de volgende stap in hun woonwens.  
Kwalititeit en servicegerichtheid staan bij ons op 1!

Denkt u aan verhuizen?
Bij het verkopen of kopen van uw woning gaat u niet over één nacht ijs. Het gaat tenslotte om grote 
beslissingen en grote bedragen. Voor de een is het een zakelijke transactie en voor de ander is het een 
emotionele start of afsluiting van een hoofdstuk in uw leven. Het hangt vaak samen met mooie of juist 
sombere momenten in het leven. Wij begeleiden u daarom met gevoel en aandacht, uw persoonlijke 
wensen staan centraal. 

Waarom verkopen via Nathalie van Gisbergen Lommers makelaars?  
• Een compact team wat dicht bij de klant staat met medewerkers uit de regio; 
• Uw unieke eigen woningwebsite. Het onderscheidende platform voor uw woning;
• Gratis tweemaal NVM Open Huizen Route per jaar;
• Een toppresentatie op funda.nl, lommersmakelaars.nl en middels social media;
• Een gecertificeerd Makelaar – Taxateur staat voor u klaar;
• Uw vertrouwen in onze dienstverlening staat voorop, want wonen = leven; 
• Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de reacties van onze klanten

Nieuwstraat 21 a 5521 CA Eersel 0497-369898 bladel@lommersmakelaars.nl www.lommersmakelaars.nl

Professionele fotoshoot Deskundig meetrapport Video van uw woning Presentatie woning op internet Professioneel verkocht!

Als rasechte Kempenaars beschikken Nathalie en haar team over 
een gedegen lokale en regionale marktkennis. Het team heeft zich 
bovendien heel deskundig getoond bij zowel bouwkundige als 
juridische aspecten rond de verkoop van onze woning, zulks in 
combinatie met een erg goede service en begeleiding.

Het contact met de makelaar liep heel erg vlot. Korte lijnen via de app, 
kreeg snel antwoord op vragen. Ze heeft heel goed geluisterd naar 
onze wensen en advies hierin gegeven. Afhandeling van de papieren 
richting notaris ook prima verlopen.

Wij zijn erg tevreden over de makelaar, over de verkoop van ons huis 
en  de aankoop van ons nieuwe huis! Neemt de tijd voor je, luisterd, 
beantwoord je vragen en is goed benaderbaar! Zeker een aanrader als 
makelaar!

Topservice van makelaar, ons huis was in 8 dagen verkocht. Beetje 
geluk misschien, maar ze hebben ons top geholpen en kan hen dan 
ook aan een ieder aanraden.

Nathalie weet je heel duidelijk te vertellen over het hoe en wat, ze 
begeleidt je door het hele proces en verteld je in normale taal wat er 
komen gaat en wat je moet doen! Bedankt! Een dikke 10!

Prettig team, goed bereikbaar per telefoon en email. duidelijke en 
snelle service. Klantgericht. Fijn om mee samen te werken.

SINCE

Dat we nu 5 jaar verder zijn 
voelt bijna onwerkelijk. 

De prachtige locatie verrast 
nog steeds iedere dag, 

elk seizoen heeft weer wat 
bijzonders.

Mark de Bie en 
Marieke van der Aa

Lees het verhaal van 
Groot Speijck   
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WAAR NATUUR EN HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

openingstijden

di t/m zo     10.00 tot uiterlijk 19.00 uur 
Keuken geopend tot uiterlijk 18.00 uur

groot speijck

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
www.grootspeijck.com

Volg je ons al?

     

5 
ja

ar
!

Verleg je grenzen,
ontdek het 

Marechausseemuseum
in Buren

haaren
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gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K 5021 LJ Tilburg Tel.013-5440904 Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075

Sinds 2001 werken wij elke dag vanuit onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze “Passie voor huizen en mensen”
basisprincipes: 

• No nonsens.
• Meedenkend.
• Betrouwbaar. Al bijna 20 jaar zijn we een gerenomeerd kantoor in de Kempische vastgoedmarkt. 
• Realistisch. Met een eerlijke kijk op de woningmarkt.
• Pro actief. U geniet van de voordelen van de regionale Lommers Makelaarsformule.
• Toegankelijk. Onze deur staat altijd voor u open, de lijntjes zijn kort.
• Oprecht. Ons vak is het mooiste dat er is, wij werken met plezier aan uw woonwens.

De drijfveer van Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars!
De waardering die wij dagelijks mogen ontvangen van onze klanten. We worden vaak uitgenodigd in 
het nieuwe huis, “je komt toch wel kijken hoe het is geworden?”. Door onze persoonlijke benadering 
bouwen we een band op met onze kopers en verkopers. Trots zijn we op het feit dat we veel van onze 
opdrachtgevers na een aantal jaren weer terugzien bij de volgende stap in hun woonwens.  
Kwalititeit en servicegerichtheid staan bij ons op 1!

Denkt u aan verhuizen?
Bij het verkopen of kopen van uw woning gaat u niet over één nacht ijs. Het gaat tenslotte om grote 
beslissingen en grote bedragen. Voor de een is het een zakelijke transactie en voor de ander is het een 
emotionele start of afsluiting van een hoofdstuk in uw leven. Het hangt vaak samen met mooie of juist 
sombere momenten in het leven. Wij begeleiden u daarom met gevoel en aandacht, uw persoonlijke 
wensen staan centraal. 

Waarom verkopen via Nathalie van Gisbergen Lommers makelaars?  
• Een compact team wat dicht bij de klant staat met medewerkers uit de regio; 
• Uw unieke eigen woningwebsite. Het onderscheidende platform voor uw woning;
• Gratis tweemaal NVM Open Huizen Route per jaar;
• Een toppresentatie op funda.nl, lommersmakelaars.nl en middels social media;
• Een gecertificeerd Makelaar – Taxateur staat voor u klaar;
• Uw vertrouwen in onze dienstverlening staat voorop, want wonen = leven; 
• Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de reacties van onze klanten

Nieuwstraat 21 a 5521 CA Eersel 0497-369898 bladel@lommersmakelaars.nl www.lommersmakelaars.nl

Professionele fotoshoot Deskundig meetrapportDeskundig meetrapportDeskundig meetrapport Video van uw woning Presentatie woning op internet

Als rasechte Kempenaars beschikken Nathalie en haar team over 
een gedegen lokale en regionale marktkennis. Het team heeft zich 
bovendien heel deskundig getoond bij zowel bouwkundige als 
juridische aspecten rond de verkoop van onze woning, zulks in 
combinatie met een erg goede service en begeleiding.

Het contact met de makelaar liep heel erg vlot. Korte lijnen via de app, 
kreeg snel antwoord op vragen. Ze heeft heel goed geluisterd naar 
onze wensen en advies hierin gegeven. Afhandeling van de papieren 
richting notaris ook prima verlopen.

Wij zijn erg tevreden over de makelaar, over de verkoop van ons huis 
en  de aankoop van ons nieuwe huis! Neemt de tijd voor je, luisterd, 
beantwoord je vragen en is goed benaderbaar! Zeker een aanrader als 
makelaar!

Topservice van makelaar, ons huis was in 8 dagen verkocht. Beetje 
geluk misschien, maar ze hebben ons top geholpen en kan hen dan 
ook aan een ieder aanraden.

Nathalie weet je heel duidelijk te vertellen over het hoe en wat, ze 
begeleidt je door het hele proces en verteld je in normale taal wat er 
komen gaat en wat je moet doen! Bedankt! Een dikke 10!

Prettig team, goed bereikbaar per telefoon en email. duidelijke en 
snelle service. Klantgericht. Fijn om mee samen te werken.

www.lommersmakelaars.nl
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Prettig team, goed bereikbaar per telefoon en email. duidelijke en 
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Dat we nu 5 jaar verder zijn 
voelt bijna onwerkelijk. 

De prachtige locatie verrast 
nog steeds iedere dag, 

elk seizoen heeft weer wat 
bijzonders.

Mark de Bie en 
Marieke van der Aa

Lees het verhaal van 
Groot Speijck   
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WAAR NATUUR EN HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

openingstijden

di t/m zo     10.00 tot uiterlijk 19.00 uur 
Keuken geopend tot uiterlijk 18.00 uur

groot speijck

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
www.grootspeijck.com

HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

Verleg je grenzen,

Marechausseemuseum

MENUVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl MENU Volg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl MENUVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl 

MENUVVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: Volg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: VVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: V  PretinnBinnenspeeltuin      wwwwwwww .pretinn.nl 

Presstige Media verzorgt 
het voor u van A tot Z

Kwaliteitswijn 
voor iedereen

Oonivoo Wines & More    •    Markt 21     •    5401 GN Uden    •    0413-395267    •    wijnwinkel@oonivoo.nl    •     www.oonivoo.nl

· een uitgebreide selectie thuiswijnen 
 voor jezelf en je gezelschap

· geselecteerde wijnen uit ons restaurant

· exclusieve wijnen voor speciale collecties,
 ontmoetingen en momenten

· een divers aanbod in 
 versterkte wijnen en gedistilleerd

Alex Ulijn Tuinaanleg
Luitstraat 30
5402 AS Uden

info@alexulijn.nl
www.alexulijn.nl

0413-254333
06-23033390

Is uw tuin toe aan een nieuwe look? Wilt u een oprit voor uw nieuwe woning? 
Heeft uw tuinpad of bedrijfsterrein behoefte aan een opknapbeurt? Dan 
bent u bij Alex Ulijn aan het goede adres. Alex Ulijn biedt de juiste prijs-
kwaliteitverhouding en levert vakwerk! Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvend advies en informatie

Complete tuinaanleg
Tuinonderhoud

Aanleggen terrassen
Aanbrengen van grind, split en zand

Onderhoud en reparatie van uw bestrating
Specialist in natuursteen

Grondwerkzaamheden
Alle vormen van bestratingen

Alex Ulijn TuinaanlegAlex Ulijn Tuinaanleg
Luitstraat 30
5402 AS Uden
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