
a.s. zaterdag en zondag open

vloertegels   vitrages   
tapijt    bloembakken   

life style artikelen   
badkamermeubels   
tuinmeubelen   

serremeubelen   
sierpoorten  matrassen   

kinderkamers   
houten vloeren   

vinyl  PVC  vloeren   
sanitair   wandtegels   

natuursteen vloeren   
gordijnen   bedden   

raamdecoratie   ski’s   
gebruikte meubelen   

verlichting  vloeren   
modern   klassiek   design   

sierhekwerken   
plantenbakken   

laminaat   boombakken   
boxsprings    verwarming   

sierbestratingen   
stratemakerswerk   

gebruikte spullen   
gerestylde meubelen   
woonaccessoires  

natuursteen   
vloerkleden

www.facebook.com/langstraat.biz

www.twitter.com/langstraatbiz

Langstraat 3  |  5595 AA Leende
www.langstraat.biz

Winkelen voor huis tuin en vrije tijd, frisse woonideeën opdoen..... 
Dat kan in de woonwinkels van de Langstraat in Heeze-Leende. 
Centraal gelegen in de vierhoek Valkenswaard, Helmond, Weert en Eindhoven. 

Vijftien winkels waar de enthousiaste ondernemers voor u klaarstaan. Zij geven 
u persoonlijke aandacht, een passend advies en de beste service. 
En dat allemaal voor hele aantrekkelijke prijzen. In deze krant leest u meer 
over deze winkels en ziet u de enthousiaste reacties van consumenten.

 Alles voor huis, tuin en vrije tijd
 Persoonlijke aandacht
 Gratis parkeren voor de deur
 Aantrekkelijke prijzen
 Kleinschalig en overzichtelijk
 Rustig gelegen in het groen
 Stuk voor stuk specialistische winkels.

Alles bij elkaar voor wonen, tuin en vrije tijd 



Beleef de langstraat - Wonen, tuin en vrije tijd
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al vanaf €799,-

LOODGIETERSBEDRIJF

Geldropseweg 4A 5591 EC Heeze 

tel. 040 - 226 27 02 mobiel 06 - 55 36 42 45 fax 040 - 848 67 65 

e-mail info@dirkbakermans.nl internet www.dirkbakermans.nl

sanitair  zinkwerk  cv ketels  



Sfeer en kwaliteit voor elk interieur 3

 Vloeren in Hout en Natuursteen

 Laminaatvloeren

 PVC Vloeren

 Maatwerk  in Blauwe Hardsteen

 Eiken Balken

o.a. Gecertifi ceerd dealer van:

  Solidfl oor (Partner van RTL 

 woonmagazine)

 Douwes Dekker Laminaatvloeren

 Flexxfl oors

 Your Floor

 VloerAtelier HenS

Loop vrijblijvend eens binnen 

voor advies en inspiratie.

Openingstijden 

(ook andere tijden op afspraak)

dinsdag t/m vrijdag 10.00  –  17.30

zaterdag 10.00  –  16.00

Langstraat 3 | 5595 AA LEENDE

Tel.:     040-2060574 | info@houtensteen.nl

www.houtensteen.nl
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Kringloopwinkel 
Heeze-Leende

Langstraat 3  Hal 3b

Kringloopartikelen en 

gebruikte meubelen

Openingstijden woensdag 

t/m zaterdag van 10 tot 17.30 uur

Tel 06-45659973

VANDIJKBESTRATINGEN

Van Dijk Bestratingen in 
 Heeze-Leende is al vanaf 
1992 uw betrouwbare 
partner in

Kwaliteit staat bij ons voor-
op en daarom gebruiken wij 
alleen de beste materialen 
en werken we met ervaren 
mensen.

Bel ons, 
wij zijn zes dagen 

in de week 
 bereikbaar.

Van Dijk Bestratingen

www.bestratingenheeze.nl



Nu de laagste opruimingsprijzen 5

TOTALE LEEGVERKOOP

KORT INGEN TOT 75%
Outlet-sets: Verkoop tegen elk aannemelijk bod!

L a n g s t r a a t  3 - 1 1   5 5 9 5  A A  L e e n d e  T e l .  + 3 1  ( 0 ) 4 0  2 0 6 5 1 0 4    w w w . c e l e s t e t u i n m e u b e l e n . n l

Openingstijden tot 1 maart: donderdag, vrijdag, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur - 9 & 10 nov OPEN WEEKEND

Celeste Tuinmeubelen is o.a. dealer van de volgende merken:

Grootste collectie
natuurstenen tafels

v.a. € 299,-

TOTALE 
LEEGVERKOOP 
OUTLET STORE
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Ontdek de Langstraatwinkels voor wonen, 
tuin en vrije tijd op het bedrijvenpark in 
Leende. Middenin de landerijen, aan de 
doorgaande weg tussen Leende en Hee-
ze ligt een woonwinkelcentrum van twee-
enhalve hectare met meer dan 15 winkels. 
Het merendeel van de winkels is actief op 
het gebied van wonen. verlichting, vloeren, 
tuinmeubilair, een lifestylewinkel, slaap-
comfort, sanitair, sierhekwerk, gordijnen, 
kringloopartikelen en ga zo maar door – 
als je wilt, kun je voor alles bij dit woon-
winkelcentrum terecht. Laagdrempelig, 
aangename prijzen en een persoonlijke 
benadering – het zijn steeds terugkerende 
termen bij een bezoek aan deze winkels. 

Klanten zijn aangenaam verrast door dit 
concept: geen fratsen, geen poespas, 
klantvriendelijkheid staat hoog in het 

vaandel en voldoende gratis parkeergele-
genheid. 

Zaken doen met de ondernemer zelf, dat 
is de manier gebleken om een grote vaste 
 klantenkring op te bouwen. De meeste 
 winkeliers zijn als starter op het terrein 
 Langstraat begonnen en weten dat er hard 
gewerkt moet worden voor een tevreden 
klant en dat wordt altijd met veel voldoe-
ning gedaan. 

Zo is er Schmitz-Engelen met zijn onein-
dig grote collectie gordijnen en vitrages, 
Marvo met meer dan 160 merken tegels 
en natuursteen, VOL met een uitgebreide 
collectie verlichting en Hout en Steen met 
schitterende houten en natuursteen vloe-
ren. Betaalbaar Slaapcomfort bestaat nu 
ruim 3 jaar en heeft al vele klanten die er 

voor de tweede of derde keer komen ko-
pen. Celeste heeft afgelopen zomer weer 
honderden klanten van mooie tuinsets te 
voorzien. Sierhekwerkspecialist is ook een 
oude bekende in de markt. DB sanitair en 
verwarming biedt een mooie collectie voor 
de badkamer en verwarming en werkt 
voor verbouwingen tegen het lage BTW 
tarief. Maar ook de sierbestrating voor 
uw tuin maakt Hans van Dijk vakkundig in 
orde. En als u gebruikte spullen zoekt dan 
kunt u altijd wat van uw gading vinden bij 
de Kringloopwinkel. 

ro teer van de acties, aanbiedingen en de 
leuke activiteiten en bezoek dit  weekeinde 
deze winkels en “Beleef de Langs-
traat”. Meer informatie over alle winkels:   
www.langstraat.biz , Langstraat 3 in Leen-
de.

VERRASSEND EN  GEMOEDELIJK, 
ONTDEK HET ZELF
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Beleef de Langstraat! Wonen, tuin en vri

Geheel in de sfeer van Indonesië

Demonstratie djembé bouwen

Geheel in de sfeer van Indonesië

Proef liggen onder het genot van een glas wijn

Raamdecoratie...... ons vak

“Succesvol met Budget-label gordijnen”

“van eenvoud tot luxe”

“Su er  exibel en maatwerk”

“Gebruikte meubels   etsen en s ullen”

“Sfeer en kwaliteit voor elk interieur”

SCHMITZ-ENGELEN
Gordijnen, vitrages en raamdecoratie –

Marcel Boelaars

CELESTE
TUINMEUBELEN
– Tuin en serremeubelen –

Oscar Cornelissen

BETAALBAAR
SLAAPCOMFORT
Tommy van Lierop

KRINGLOOP
HEEZE-LEENDE
Rian Schijvens

HOUT EN STEEN
– Houten vloeren, laminaat, natuursteen –

John van der Kampen

Ervaringen van klanten:

‘Alles bij elkaar voor wonen, tuin en vrije tijd!’

‘Een euro kun je maar één keer uitgeven’

‘Kwaliteit voor een betaalbare prijs’

‘Kleinschalig en overzichtelijk woonwinkelen’

‘Voor de deur parkeren en nog gratis ook’

‘Aantrekkelijke prijzen en goed bereikbaar’

‘Een zeer uitgebreide collectie’

‘De ongedwongen sfeer bevalt me’



WWW.LANGSTRAAT.BIZ
voor informatie

BELEEF DE LANGSTRAAT
wonen, tuin en vrije tijd

ZONDAG 10 NOVEMBER
11:00 - 16:00 uur

ZATERDAG 9 NOVEMBER
10:00 - 17:00 uur

Complete projecten van A tot Z

Vele leuke activiteiten!

Schitterende aanbiedingen!

Een springkussen voor de kinderen!

Éénmalige superacties!

Advies-ontwerp, diverse demonstraties,

kof  e  vlaai

Voorlichting over trends in hekwerken

Alleen dit weekend 10% kassakorting

www.langstraat.biz
“CV ketelactie en budgetbadkamer”

“Licht is emotie”
“Samen met de klant realiseer ik iets moois”

“ Goedkoper kunt u het niet krijgen”

wonen, tuin en vrije tijd

Voor kleine en grote klussen
“Betrouwbaarheid en vakmanschap”

MARVO TEGELS
–  Wand- en vloertegels,

natuursteen en keramisch parket –

Peter Vertogen

HEKWERELD
– Sierhekwerk en poorten –

Henk Koolen

VOL VERLICHTING 
OUTLET
Bas Wagemakers

VAN DIJK 
BESTRATINGEN
-  Bestratingen, tuinaanleg, speeltoestellen 

en wegenbouw -

Hans van Dijk

DB SANITAIR 
& VERWARMING
-  Sanitair, CV ketels en installaties, 

loodgieterswerk -

Dirk Bakermans

ije tijd. - Langstraat 3 - 5595 AA Leende



Alles in huis voor de beste prijs
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STOER - ELEGANT - WARM

DIVERSE DESSINS IN

ONS BUDGETLABEL

al vanaf €15,- /m

NIEUWE GORDIJNEN, 

NIEUWE RAILS!!!
Profi teer dan nu van onze speciale aanbieding:

10 mtr. rails GRATIS (t.w.v. €80,-)

*Tijdens onze actieweken. Vraag naar de voorwaarden.

KAMERHOGE GORDIJNEN (280 cm hoog)

DESKUNDIG ADVIES

MEET- EN MAAKDIENST

EIGEN MONTAGE

BEZOEK EEN VAN 
ONZE WINKELS IN:

LEENDE
Langstraat 3, Hal 9  -  Tel. 040 - 2062822

NEDERWEERT
Brugstraat 3  -  Tel. 0495 - 622796

OIRSCHOT
Rijkesluisstraat 43b  -  Tel. 0499 - 842337

WWW.SCHMITZ-ENGELEN.NL
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al vanaf €799,-

De Langstraat bevat een mix van zowel startende als gere-
nommeerde bedrijven. Veel ondernemers starten ‘klein’ en 
groeien door naar grotere units op de Langstraat.

Door de uitbreidingen en renovaties komt er op korte termijn 
een pand beschikbaar. De bedrijfsactiviteiten op het terrein 
zijn divers en uiteenlopend van particuliere verkoop tot licht 
industriële activiteiten en ambachtelijke bedrijvigheid. 

Alle panden zijn multifunctioneel en zijn zowel geschikt als 
winkel en als bedrijfsruimte. De meeste hebben voorzienin-
gen zoals showpuien, rolpoorten, krachtstroom, verlichting, 
verwarming, toilet, keukentje, enz. De luxe van de panden 
varieert van keurig afgewerkt met alle faciliteiten, tot basic. 
De oppervlaktes van de winkels en bedrijfsgebouwen varië-
ren van 50m2 tot 600m2.  De stijl is in alle gevallen netjes, 
degelijk, eenvoudig en doeltreffend: het juiste concept voor 
prettig en succesvol ondernemen. 

Het bedrijventerrein is goed bekend in de  omgeving en trekt ko-
perspubliek uit de regio’s Eindhoven,  Helmond, Valkenswaard, 
en Weert. Er is ruime parkeergelegenheid bij ieder pand. Het 
terrein ligt aan de doorgaande weg tussen Heeze en Leende.  
De afstand tot de snelweg A2 is twee minuten. 

De huurprijs en huurvoorwaarden zijn opvallend  gunstig. 

De meeste panden hebben een winkelfunctie op het gebied 
van wonen, tuin en vrije tijd. Op het terrein zijn in de grotere 
panden bedrijven gevestigd die al jaren een goede naams-
bekendheid hebben en op hoog niveau presteren. Daarnaast 
zijn er eenvoudige en kleinere panden die grote aantrek-
kingskracht hebben op startende ondernemers omdat er 
groeimogelijkheden zijn.

Op het terrein zijn zo’n twintig ondernemers gevestigd. Dit 
aantal zal in de toekomst groeien omdat er panden zullen 
worden bijgebouwd. Vele ondernemers zijn hier al tientallen 
jaren gevestigd en zijn dikwijls doorgegroeid naar grotere of 
modernere panden. Kortom een gezond ondernemerskli-
maat.

Heeft u een concreet plan om iets nieuws te gaan onderne-
men of zoekt een nieuwe business. Laat het ons weten. Wij 
zoeken momenteel ook actief naar ondernemers in de vol-
gende branches: tweewielers, haarden en kachels, outdoor 
artikelen, meubels en interieur, tuin en DHZ. 

over de mogelijkheden, bel ons op of 
stuur een e-mail. Tel 040-2413116 

of 0643081280 of info@langstraat.biz

ONDERNEMERS OPGELET
Binnenkort winkelpand beschikbaar

Wilt u ook een winkel in een succesvolle omgeving die goed bekend staat bij de consument.  Informeer dan bij ons naar de 
mogelijkheden.  De Langstraat is een kleinschalige, goedlopende woonwinkelboulevard in Heeze-Leende, gericht op huis, tuin 
en vrije tijd. Klanten kunnen er gratis voor de deur van de winkels/bedrijven parkeren. 



Dit weekend 10% kassakorting
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LEENDE- ‘Ik vind licht een 
prachtig product!’ aldus een 
enthousiaste Bas Wagemakers. 
‘Het bepaalt de sfeer en de 
stemming in huis. Verlichting 
kan een huis maken of breken.’ 
Hij heeft een passie voor licht 
en dat wordt meteen duidelijk 
wanneer je over de drempel 
stapt bij VOL (Verlichting Out-
let), zijn zaak aan de ‘woon-
boulevard’ in Leende. Je wordt 
overvallen door een zee van 
licht, in een immense ruimte 
met een grandioze collectie 
verlichting: klassiek en roman-
tisch maar vooral modern en 
trendy, helemaal 2013!

Bas Wagemakers werkt al 20 jaar in 
de verlichting. Zes jaar geleden begon 
hij voor zichzelf in een van de hallen 
aan de Langstraat in Leende, destijds 
nog een pleintje met verschillende, 
aan wonen gerelateerde onderne-
mingen. Inmiddels is het plein gere-
noveerd en heeft het de uitstraling 
van een kleine maar heel praktische 
woonboulevard: alles dicht bij elkaar 
en meer dan genoeg parkeerruimte.
‘En heel laagdrempelig,’ merkt Bas 
Wagemakers op. Dat laatste gaat 
zeker op voor zijn eigen zaak. Een 
ruimte van maar liefst 600 vierkante 
meter (het dubbele van zes jaar gele-
den) waarin een immens assortiment 
aan verlichting te bewonderen is. Van 
klassieke modellen tot supermoder-
ne hang-, wand- of vloerlampen. En 
ook buitenverlichting die helemaal 
past in de tuin anno 2013!

‘Natuurlijk koop ik nog altijd outlet-
partijen,’ legt hij uit terwijl hij een 
stapel prachtige moderne kappen 

laat zien. ‘Maar de hoofdmoot is toch 
onze collectie van de meest up-to-
date modellen. Daarvoor bezoeken 
we beurzen in binnen- en buitenland. 
Omdat ik in deze hallen de kosten zo 
laag mogelijk houd, kan ik alles te-
gen scherpe prijzen aanbieden.’

Heeft de klant een lichtadvies nodig 
dan kan hij terecht bij VOL. Bas Wa-
gemakers komt eventueel bij u thuis 
kijken, vrijblijvend. 
‘Ik werk ook samen met binnenhuis-
architecten. Samen maken we een 
plan, zij voor het interieur, ik voor de 
verlichting. Verlichting is zo belangrijk 
in huis. Licht zorgt voor sfeer maar 
het moet ook functioneel zijn. Boven-
dien moet een lamp die niet aan is 
ook mooi zijn en in het interieur pas-
sen.’
Het aansluiten is ook geen probleem. 

De vakmensen van VOL komen de 
nieuwe verlichting graag bij u thuis 
monteren en aansluiten. ‘Service 
staat bij ons hoog in het vaandel,’ 
klinkt het trots. ‘Wanneer er iets ka-
pot gaat wordt dat bij ons snel en 
vakkundig gerepareerd. En hebben 
mensen heel persoonlijke wensen, 
geen probleem. We maken een lam-
penkap precies op de maat die men 
hebben wil.’

De leuze van het woonplein is ‘Beleef 
de Langstraat!’ Als u dat doet kijk dan 
zeker ook even binnen bij VOL op 
Langstraat 3, hal 14B in Leende, tel/
fax 040-2060359. U kunt ook kijken 
op www.verlichting-outlet.nl. Ope-
ningstijden: ma: gesloten, di: lichtad-
vies en montage, wo t/m vrij: 10 tot 
18 uur, za: 10 tot 17 uur. Di en in de 
avonduren op afspraak.

Bij VOL vindt u een immense ruimte met 
een grandioze collectie verlichting

Bas Wagemakers wil zijn passie voor licht met de klant delen



Kwaliteit en nergens betere prijzen
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www.hekwerkspecialist.nl of www.hekwereld.nl

Sterk in sierhekwerk, zowel strak, rustiek als klassiek. Van onze standaardartikelen hebben wij 

een redelijke voorraad.

Hierdoor is bij ons maatwerk mogelijk, indien onze materialen gekozen worden. Door  eigen 

fabricage in Tsjechië, is de kwaliteit-prijsverhouding TOP. U kunt alle modellen in onze 

SHOWTUIN bewonderen.

Voor TOP-materiaal met TOP-prijzen voor staafmatten, staafmatten inlooppoortjes en indien 

gewenst ook 2-delige poorten en schuifpoorten uit hetzelfde materiaal, moet u ook en kijkje 

bij ons nemen.

Wij hebben matten en inlooppoortjes in de kleuren mosgroen en zwart op voorraad. Dus 

snelle levering gewaarborgd.

Industrieel hekwerk ook uit eigen productie. Sterk en inbraakwerend. U kunt bij ons kiezen 

uit productie van 25/25 spijlen en koker 60/40. Daarnaast hebben wij een productie van 

20/20 spijlen en koker 50/30. Deze laatste is ontworpen, om ook voor kantoren en huizen 

een mooi strak hekwerk te creëren, om de echte industriële look wat weg te nemen.

Beide zijn verkrijgbaar in hekken, 2-delige poorten, schuifpoorten en inlooppoorten. Ook 

hier een zeer goedkoop product met een hoge kwaliteit. Daarnaast is automatisering geen 

 probleem. Ook intercom- en camerasystemen zijn mogelijk. Vraag informatie op onze 

 locatie.

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 

en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Altijd telefonisch bereikbaar op: 06-101 805 80

Dit alles is te zien op bedrijvenpark LANGSTRAAT

Langstraat 3 Hal 12, 5595 AA Leende

Tel.: 040-206 5031 of 06-101 805 80

E-mail: leende@hekwereld.nl
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Kringloopwinkel 
Heeze-Leende

Langstraat 3  Hal 3b

Openingstijden woensdag 

t/m zaterdag van 10 tot 17.30 uur

Tel 06-45659973

Kom kijken voor een goede 

gebruikte mtb of racefi ets

Alleen echte merken met 

goede afmontage

MTB 
RACE

MEGA
SALE



Samen met de klant iets moois maken voor de beste prijs
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a.s. zaterdag en zondag open

Alles bij elkaar voor wonen, tuin en vrije tijd N
ov

. 2
01

3

Betaalbaar Slaapcomfort Open: wo. t/m za.
Bedden, boxsprings, matrassen, kinderkamers. (pag. 2+11)

Celeste tuinmeubelen Open: di. t/m za.
Exclusieve Tuin en Serremeubelen. (pag. 5)

DB Sanitair & Verwarming Open: vr.avond en za.
Sanitair, badkamermeubels, verwarming. (pag. 2+14) 

Frank’s Fitness Open: ma. t/m zo. 
Fitness voor jong en oud.

Van Goede Huyze Open: vr. en za.
Wonen, lifestyle artikelen en gerestylde meubelen

Hekwereld Open: do. t/m za.
Sierhekwerken, sierpoorten en industriehekwerken. (pag. 13)

Hout en Steen Open: di. t/m za.
Houten vloeren, laminaat, PVC en natuursteen vloeren. (pag. 3)

Kringloopwinkel Heeze Leende Open: wo. t/m za.
ebruikte meubelen, gebruikte spullen, etsen etc. (pag. 4+14)

Marvo Open: ma. t/m za.
Vloertegels, wandtegels en natuursteen. (pag. 15)

Marvo and More Open: ma. t/m za.
Specialist in bloembakken, plant- en boombakken. (pag. 15)

Schmitz-Engelen Open: ma. t/m za.
Gordijnen, vitrages en raamdecoratie. (pag. 10)

Skihandel Heeze Open: op afspraak
Ski’s en toebehoren

Stratemakersbedrijf H. van Dijk Open: op afspraak
Sierbestratingen en stratemakerswerk. (pag. 4)

Tapijthal Open: di. t/m za.
Tapijt, vinyl, vloerkleden

VOL Verlichting outlet Open: wo. t/m za.
 Verlichting modern, klassiek, design (pag. 7+12)

Centraal gelegen in de vierhoek Valken-
swaard, Helmond, Weert en Eindhoven.

De Langstraat woonwinkels liggen aan de 
doorgaande weg tussen Heeze en Leende. 
Volg de borden in Heeze-Leende.

Langstraat 3  |  5595 AA Leende
www.langstraat.biz

“Aantrekkelijke prijzen en dichtbij Valkenswaard”
Hans en Daniëlle uit Valkenswaard

“Kwaliteit voor een betaalbare prijs”
Margo en Ingrid uit Waalre

“Woow, veel bij elkaar, dat verwacht je niet”
Mariska en Harry uit Someren

 
“De gemoedelijke sfeer bevalt me”

Elly uit Eindhoven
 

“Gratis parkeren en alles bij elkaar”
Karel en Wilma uit Soerendonk

 
“Bij de vakman zelf en geen poespas”

Pieter uit Mierlo


