


BELEEF DE LANGSTRAAT!
wonen, tuin en vrije tijd

VOL
VERLICHTING OUTLET
- Verlichting modern, klassiek, design –

Bas Wagemakers

“Licht is emotie”

MARVO TEGELS
– Wand- en vloertegels, 
   natuursteen en keramisch parket –

Peter Vertogen

BETAALBAAR
SLAAPCOMFORT
– Voor volwassenen, senioren en kinderen –

Tommy van Lierop

“Samen met de klant realiseer ik iets moois”

FRANK’S FITNESS
- Fitness voor jong en oud –

Frank en May

“Persoonlijk en goede sfeer”

DB SANITAIR EN 
VERWARMING
- Sanitair, CV ketels en installaties, loodgiet-
erswerk –

Dirk Bakermans

“CV ketelactie en budgetbadkamer”

HEKWERELD
– Sierhekwerk en poorten –

Henk Koolen

“ Goedkoper kunt u het niet krijgen”

KINGBIKES
– De beste (sportieve) fietsen en reparaties –

Bas de Haas

“Gespecialiseerd in 2e sport en vintage � etsen”

ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 SEPTEMBER

www.langstraat.biz

“Van eenvoud tot luxe”

CELESTE
TUINMEUBELEN
– Tuin en serremeubelen –

Oscar Cornelissen

“Super � exibel en maatwerk”

SCHMITZ-ENGELEN
– Gordijnen, vitrages en raamdecoratie –

Marcel Boelaars

“Succesvol met Budget-label gordijnen”

HOUT EN STEEN
– Houten vloeren, laminaat, natuursteen –

John van der Kampen

“Sfeer en kwaliteit voor ieder 
interieur”

Dek het snelst een bed op en win een textielpakket 
t.w.v. € 99,-

Bij uw aankoop een leuk cadeau!

Raadt hoeveel stroom VOL verbruikt en win één van 
de kadobonnen

Standaard en maatwerk

In Indonesische sferen een waardebon winnen voor 

het merk Celeste outdoor t.w.v. € 100,- Scherpe acties en het “Douwe Dekkers” springkussen 

voor de kinderen

Raad hoe ontzettend veel lange showbanen 
in de winkel hangen en win een waardebon 

t.w.v. € 75,-

Doe de bandenwisselwedstrijd en win 

leuke prijzen

Spinningmarathon ten bate van myotone 
dystro� e: Doe mee!

Complete projecten van A tot Z
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• Kwaliteit & Goede service 
• Groots in 2e Hands 
• MTB-BMX-RACE-STADFIETSEN 
• Reparatie alle fietsen 
• Altijd 75 2e hands fietsen op voorraad 
• Voor een goede fiets gaat u naar de vakman 

                     Langstraat 3 (hal 3B)        Di     10:00-19:00 
                     5595 AA Leende                Wo  10:00-19:00 
                     www.king-bikes.nl            Do   10:00-19:00 
                     info@king-bikes.nl            Vr    10:00-19:00 
                     Tel: 0610502046               Za    10:00-17:00 
                            0626014478 

Een zeer ruim assortiment, echt voor ieder wat wils 3



 

Langstraat 3 Hal 12 - 5595 AA Leende - Tel: 040 206 5031 - 06 101 805 80
Email: LEEndE@HEkwErELd.nL - www. HEkwErELd.nL
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SCHMITZ
ENGELEN b.v.
INTERIEURSTOFFEN & ZONWERING

Succesvol met budgetlabel

RAAMDECORATIE... ONS VAK!

GORDIJNEN & VITRAGESUit voorraad leverbaarMeer dan 100 dessins
al vanaf 8,95 /m

VOUWGORDIJNEN

ROLGORDIJNEN

PLISSÉ

ALU-JALOEZIEËN

DUO-ROLGORDIJNEN

HOUTEN JALOEZIEËN

GRATIS OPTIES 

OP DIVERSE 

ZONWERING-

PRODUCTEN*

WWW.SCHMITZ-ENGELEN.NL
Leende - Nederweert - Oirschotfacebook.com/schmitzengelen

Raad hoeveel lange showbanen in de winkel hangen en win een waardebon t.w.v. € 75,- 5



TOTALE LEEGVERKOOP
einde seizoen opruiming tot -75%

TUINBANKEN TEAK AL V.A. €199,-TEAK TAFELS AL V.A. €299,- NATUURSTENEN TAFEL V.A. €299,-

LOUNGE SETS NU TOT -50% KORTING!GEHELE KETTLER COLLECTIE NU -25% LAATSTE LIGBEDDEN VAN €529,-  NU  €175,-

In Indonesische sferen een waardebon winnen voor het merk Celeste outdoor t.w.v. € 100,-6



Langstraat 3 - 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060359

Sterk in 
alle stijlen en sferen ! 
Ook voor een vakkundig lichtadvies op locatie.

Op de Langstraat is altijd plaats
voor goede initiatieven.

Bijvoorbeeld in de volgende branches:
-houtkachels
-sport en outdoor artikelen
-keukens en interieurs op maat
-verf en wanddecoratie
-kozijnen en overkappingen
-meubels
-sanitair en cv
-zonnepanelen
-sauna’s en zwembaden
-buitenspeelgoed
-beeldende kunst

Of misschien heeft u zelf een ander 
ondernemersplan dat goed is te 
combineren met wonen, tuin of vrije 
tijd. Dan gewoon contact met ons 
opnemen om de mogelijkheden te 
bespreken.

Klaas en Ineke Weekers
tel: 06 43081280
email: info@langstraat.biz
 
Ondernemen op de Langstraat
doe je samen.

WILt u EEn OndERnEmIng stARtEn: 
OntwikkeLingen Op Langstraat.Biz waar u geBruik van kunt maken
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LET OP!!

* Al het inschrijfgeld van nieuwe leden open weekend 
(€20,- pp) komt ten goede van het Prinses Beatrix fonds 

tbv de actie Mytone Dystrofie de wereld uit.

info spinningmarathon : gerdavanansem@hotmail.com

OPEN DEUR WEEKEND
 

Sporten in de daluren vanaf €14,95 per maand

TEGEN INLEVERING VAN 
DEZE ADVERTENTIE
1 MAAND GRATIS SPORTEN
BIJ INSCHRIJVING

ZATERDAG diverse demonstraties
ZONDAG 10.00 - 16.00 uur 

spinningmarathon ten bate 
van het Prinses Beatrixfonds

Hal 2a - Langstraat 3 

vrijdag 19 sept 09.00 - 21:00u
 zaterdag 20 sept 10.00 - 17:00u

 zondag 21 sept 10.00 - 17:00u

DOE MEE AAN ONZE 
ROEIWEDSTRIJD EN WIN EEN 

JAAR LANG GRATIS SPORTEN

WWW.FRANKSFITNESS.NL
HAL 2A - LANGSTRAAT 3 - LEENDE/HEEZE

Spinningmarathon t.b.v. myotone dystrofie: doe mee!8



Bij uw aankoop een leuk cadeau! 9
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• VLOEREN IN HOUT EN
NATUURSTEEN

• LAMINAATVLOEREN

• PVC VLOEREN

• MAATWERK IN HARDSTEEN

• EIKEN BALKEN

BUITENPARKET

scherpe acties en het “douwe dekkers” springkussen voor de kinderen



Langstraat 3 - hal 1 • 5595 AA Leende • T. 040-2060359

Volop 
industriële verlichting ! 
Bezoek onze compleet nieuwe winkel met alleen maar industriële verlichting.

11Beleef de Langstraat in Heeze - Leende



Beleef de Langstraat!
Alles bij elkaar voor wonen, tuin en vrije tijd 

Betaalbaar slaapcomfort: Open: ma t/m za
Bedden, boxsprings, matrassen, kinderkamers. (pag. 3+11)

Boxspring Plaza: Open: ma t/m za
Boxsprings en matrassen van eigen nederlands fabricaat.

Celeste tuinmeubelen: Open: ma t/m za
exclusieve tuin en serremeubelen. (pag. 6)

daniel-Art: Open op afspraak 
atelier voor schilderijen met songtekst.

dB sanitair & Verwarming: Open: vr.avond en za
sanitair, badkamermeubels, verwarming. (pag. 4) 

Frank’s Fitness: Open: ma t/m zo
Fitness voor jong en oud. (pag. 8)

van goede Huyze: Open: vr t/m za 
wonen, lifestyle artikelen en gerestylde meubelen. 

Hekwereld: Open: do t/m za
sierhekwerken, sierpoorten en industriehekwerken. (pag. 4)

Hout en steen: Open: di t/m za
Houten vloeren, laminaat, pvC en natuursteen vloeren. (pag. 10)

Inttec: Open op afspraak 
interieurbouw, designkeukens op maat. 
 
King Bikes: Open: ma t/m za 
De beste (sportieve) fietsen en reparaties (pag. 3) 
 
marvo: Open: ma t/m za 
vloertegels, wandtegels en natuursteen. (pag. 9)
 
marvo and more: Open: ma t/m za 
specialist in bloembakken, plant- en boombakken. (pag. 9)

schmitz-Engelen: Open: ma t/m za
gordijnen, vitrages en raamdecoratie. (pag. 5)

skihandel Heeze: Open op afspraak
ski’s en toebehoren.

tapijthal: Open: ma t/m za
tapijt, vinyl, vloerkleden.

twinc: Open op afspraak
interieurbouw, interieurs en keukens op maat. 

VOL Industrial: Open: wo t/m za
trendy verlichting met industriële look. (pag. 11)

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

Werner neumann: Open op afspraak
meubels van internationaal topdesign.

“gratis parkeren en alles bij elkaar”
karel en wilma uit soerendonk

“Bij de vakman zelf en geen poespas”
pieter uit mierlo

“Woow, veel bij elkaar, dat verwacht je niet”
mariska en Harry uit someren

 
“de gemoedelijke sfeer bevalt me”

elly uit eindhoven

Centraal gelegen in de vierhoek Valkenswaard, 
Helmond, Weert en Eindhoven.

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

Route
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dek het snelst een bed op en 
win een textielpakket 

twv. € 99,-

Openingscollectie met 
scherpe prijzen In indonesische sferen een 

waardebon winnen voor het 
merk Celeste outdoor 

t.w.v. € 100,-

scherpe acties en 
het “douwe dekkers” 
springkussen voor de 

kinderen
doe de 

bandenwisselwedstrijd en 
win leuke prijzen

Bij uw aankoop een leuk 
cadeau!

Bij uw aankoop een leuk 
cadeau!

Raad hoeveel lange 
showbanen in de winkel 

hangen en win een 
waardebon van € 75,-

Raadt hoeveel stroom VOL 
verbruikt en win één van de 

kadobonnen

Oogstrelende meubel 
designs, zeker gaan 

bekijken!

spinningmarathon 
ten bate van myotone 
dystrofie : doe mee !

Open atelier; kom 
kijken en bewonder

Beleef de Langstraat - wonen, tuin en vrije tijd. Langstraat 3  |  5595 AA Leende
www.langstraat.biz

Wie vindt u op de Langstraat

Ervaringen van bezoekers

Open weekend acties


