
 zaltbommel • Zaltbommel is sinds 
zaterdag 3 juni weer een winkel rijker. 
Deze keer niet in de stad zelf maar op 
het bedrijventerrein Van Voordenpark 
met uitzicht op de A2. Het bedrijf is 
gehuisvest in het pand Van Voorden-
park nr. 16.

    De naam A2 Keukenoutlet is dus niet 
zo maar gekozen. 
    Het bedrijf wordt gerund door Kees 
van Rooij. Hij is zo’n drie maanden 
geleden op zoek gegaan naar een 
juiste locatie en na deze gevonden te 

hebben kon hij starten met de voorbe-
reidingen voor de opening.
    Het outlet-principe is dat van kopen, 
afrekenen en meenemen. Bij een 
rondgang door de diverse ruimten van 
het bedrijfspand valt meteen het grote 
aanbod op. Nieuwe keukens die nog 
in de plastic verpakking zitten en 
waarvan de kasten reeds zijn voorge-
monteerd. Het gaat hier dus niet om 
bouwpakketten. Montage door A2 
Keukenoutlet is ook mogelijk.
    Kastdeuren zijn voorzien van soft 
close deurdempers voor het zacht en 

geruisloos sluiten van de deur. De keu-
kenfronten vallen op door de zachte 
kleurdessins.
    De afmetingen van de keukenblokken 
variëren van 1.80 tot 3.30 meter. De 
prijzen hiervan lopen uiteen van vier- 
tot zeshonderd euro exclusief appara-
tuur. Spoelbakken in de keukenbla-
den zijn van het topmerk Reginox. Alle 
keukens zijn afkomstig uit het gebied 
rondom de Duitse stad Hiddenhau-
sen.
    Alle bekende merken zoals Zanussi, 
Gorenje/Atag, AEG, Zanker en vele an-
dere zijn er te vinden. 
Koelkasten, losse kookplaten voor ke-
ramisch, inductie of gas in allerlei 
prijsklassen zijn voorradig. Combi-
stoofovens worden aangeboden met 
dertig tot zeventig procent korting op 
de adviesprijs. Afzuigkappen met di-
recte afvoer en recirculatiekappen, 
alle AEG vaatwasmachines, zowel in-
bouw als vrijstaand worden tegen de 
scherpe prijs van 399 euro aangebo-
den. Op alle aankopen is de wettelijk 
voorgeschreven leveranciersgarantie 
van twee jaar van toepassing.
    
A2 Keukenoutlet is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 10:00 tot 
17:30 uur en zaterdags van 10:00 tot 
16:00 uur.
    
Frans van den Heuvel sr.   

 brakel • Op twee plekken langs de dijk 
in Brakel, waar oude kassen zijn ge-
sloopt, komen kavels voor woning-
bouw in de verkoop.
    Drie tuinders zijn met hun bedrijf ver-
huisd, een rechtstreeks gevolg van de 
herstructurering van de glastuinbouw, 
die gecoördineerd wordt door het Pro-
jectbureau Herstructurering Tuin-
bouw Bommelerwaard (PHTB). Aan 
het PHTB nemen de gemeenten Maas-
driel en Zaltbommel, de provincie en 

het waterschap deel. Doel van de hele 
operatie is het mooier maken van het 
landschap, vergroten van de leefbaar-
heid en verkeersveiligheid en betere, 
duurzame toekomstperspectieven 
voor de tuinders. Er zijn gebieden in 
de Bommelerwaard aangewezen waar 
meer kassen kunnen komen en gebie-
den waar kassen minder gewenst zijn 
en zoveel mogelijk gaan verdwijnen. 
“Er komen op sommige plekken dus 
woonkavels waar glas stond”, legt 

landschapsarchitect Arjan Nienhuis 
uit. Hij is door PHTB ingehuurd als 
projectleider ‘groen, water en wonen’ 
en past het landschap zoveel mogelijk 
aan rond de tuinbouwgebieden.
     
    Uilenvlugt
    Langs de Liesveldsesteeg zijn zes 
woonkavels beschikbaar. Het bestem-
mingsplan op die plek is rond en ligt 
ter inzage. “Er is plaats voor maximaal 
drie twee-onder-een-kapwoningen, 

maar het mogen ook drie vrijstaande 
woningen worden”, vertelt Arjan. Op 
de locatie ‘Uilenvlugt’, langs de Mei-
dijk komt ruimte voor tien woningen; 
drie vrijstaande woningen, een ge-
bouw met drie en één met vier wonin-
gen. Arjan verwacht dat de bestem-
mingsplanprocedure voor deze plek 
na de zomer van start kan gaan. Naast 
ruimte voor de huizen is er ruimte 
voor bijvoorbeeld paardenweiden of 
een boomgaard. Aan de oostkant heb-
ben de woningen vrij uitzicht op het 
groene gebied rond de Meidijk.
    “Beide locaties zijn uniek”, vindt di-
recteur Teun Biemond van PHTB. “Ze 
ademen karakter en historie uit. Hier 
kun je buiten wonen, terwijl je wel bu-
ren krijgt. Een soort ‘hybride’ wonen.” 
Biemond vindt het belangrijk dat de 
woningen op deze locaties aansluiten 
bij de vraag uit Brakel en Zuilichem. 
Volgens hem komen ‘leefbaarheid’ en 
‘ruimtelijke kwaliteit’ op de twee loca-
ties helemaal tot hun recht. “Ik denk 
niet dat we het op deze manier op an-
dere plekken in de Bommelerwaard 
kunnen herhalen.”
     
    PHTB is zelf actief met de verkoop van 
de percelen aan de Liesveldsesteeg. 
Voor de ‘Uilenvlugt’ hebben diverse 
projectontwikkelaars al belangstel-
ling getoond. “Er is bijvoorbeeld een 
idee over een zorgmodel voor be-
paalde doelgroepen”, aldus Arjan 
Nienhuis. “Wij staan open voor dat 
gesprek.”
     
    Meer informatie staat op:
     
    q WONENINDEBOMMELERWAARD.NL   

 Woningen in plaats van oude kassen    Straatlunch in 
Gamerschestraat
    ZALTBOMMEL • Proeflokaal Bommeler-
waard houdt zondag 18 juni voor het 
eerst een ‘Straatlunch’. De chef-koks 
van La Folie, Het Bommels Bakhuys 
en La Provence en ijssalon Tiesimo 
stellen de lunch samen. Wijnkoperij 
Luuc van Boort verzorgt de wijn en 
Da Silva beans and leafs koffie en 
thee. De lunch vindt plaats aan lange 
gezellig gedekte tafels in de Gamer-
schestraat, die hier speciaal voor af-
gesloten wordt. Het Proeflokaal Festi-
val vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 
en zaterdag 16 september in de Sint-
Maartenskerk. De Straatlunch op 18 
juni begint om 13:00 uur, deelname 
kost 30 euro. Voor meer informatie:

     q  PROEFLOKAALBOMMELERWAARD.NL 

 • Arjan Nienhuis bij de Liesveldsesteeg in Brakel.    FOTO: TEUS ADMIRAAL   

 Dag van het haarwerk
    ZALTBOMMEL • Kaalheid is een groot ta-
boe, vooral bij vrouwen. Met de ‘Dag van 
het Haarwerk’ op donderdag 15 juni wil-
len erkende haarwerkspecialisten dat ta-
boe doorbreken. Want er zijn oplossin-
gen voor haarverlies, die niet van echt te 
onderscheiden zijn. Eén op de vijf Neder-
landers heeft last van blijvende of tijde-
lijke kaalheid, ofwel ruim 3,5 miljoen 
mensen. “Dat zal dus voor de inwoners 
van Zaltbommel niet heel anders zijn”, 
redeneert Margret van der Wal van Van 
der Wal Hair Beauty Products in Zalt-
bommel. Wie meer wil weten, ook over 
de vergoeding van de zorgverzekeraar, 
kan vrijblijvend contact opnemen of op 
15 juni na 18:00 uur binnenlopen op Bo-
schstraat 40 in Zaltbommel.   

 Nieuw administratiekantoor   
 ZALTBOMMEL • Administratiekantoor Gere-geld Zaltbommel wordt op woensdag 14 
juni officieel gelanceerd door de eigenaar Rens de Jongh. “Ondernemers kunnen 
hun administratie volledig uitbesteden, of gebruik maken van een jaar lang indivi-
duele coaching.” In het verleden heeft De Jongh als administrateur gewerkt voor 
zelfstandig ondernemers. “Zij weten vaak niet wat en hoe ze hun administratie 
moeten bijhouden. Ik wil met name zzp’ers financieel inzicht geven, zodat zij zich 
kunnen richten op hun onderneming en geen frustratie met hun administratie heb-
ben.” Laatst klopte nog een zelfstandige met problemen met de Belastingdienst ten 
einde raad bij Gere-geld aan. “Samen hebben we haar administratie opnieuw inge-
richt en volledig bijgewerkt. De te betalen bedragen vielen fors lager uit.” De offici-
ele opening is woensdag vanaf 19:30 uur in De Grote Aak (Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2). Aanmelden gewenst via zaltbommel@gere-geld.nl of de site:

    q WWW.ADMINISTRATIEVEOPLOSSING.NL   

 • Rens de Jongh bespaart ondernemers veel frustratie.    FOTO: AANGELEVERD   

 Keukenoutlet langs de A2 geopend   

 • Onder meer koelkasten zijn volop aanwezig.    FOTO: FRANS VAN DEN HEUVEL   

 Woensdag 7 juni 2017    15   

 Feelgood@Work
    zaltbommel • Werkzoekenden krijgen op 
woensdag 14 juni in De Poorterij een 
boost bij Feelgood@Work. Een zinvolle 
middag, met verschillende workshops, 
een adviesmarkt (onder andere styling-
advies) en veel inspiratie. Deelname is na 
aanmelding gratis. Snel reageren is aan te 
raden. Feelgood@Work is een initiatief 
van de Gemeente Zaltbommel en Good-
Connection. Ook dit keer werken er weer 
veel lokale ondernemers en professionals 
mee.

    q FEELGOODATWORK.NU/PROGRAMMA   

 Open week ballet
    ZALTBOMMEL • Van 12 t/m 17 juni organi-
seert Balletschool Paulette Willemse 
haar jaarlijkse open week. Iedereen is 
welkom om te kijken en zelf mee te dan-
sen (gemakkelijke kleding en sokken vol-
doen) bij de diverse lessen die de ballet-
school in de Ruiterstraat aanbiedt: van 
peuterballet tot lessen voor 65+: klas-
siek, modern, streetjazz, flamenco, man-
nenklas en sinds vorig jaar de barre wor-
kout. Bij deze laatste les wordt ballet ge-
combineerd met yoga en pilates.

    q WWW.PAULETTEWILLEMSE.NL   

 Brandwijk Promo.nl 
wint publieksprijs
    ZALTBOMMEL • Tijdens de vakbeurs PromZ.
live zijn de beste ‘gifts and gadgets’ van 
2017 bekend gemaakt. De publieksprijs 
voor het meest leuke en vernieuwende 
product is toegekend aan Promo.nl met 
de LuminAid: een opblaasbare lantaarn 
op zonne-energie. Na zeven uur zonlicht 
geeft de lantaarn dertig uur licht, een 
duurzame en praktische oplossing voor 
plekken waar geen elektriciteit voor han-
den is. Brandwijk Promo.nl doneerde ook 
lantaarns aan de stichting Habitat for Hu-
manity in Cambodja.   

 Van Bruchem naar 
Numa Uitvaartzorg
    ROSSUM • Met ingang van 1 juni is Van 
Bruchem Uitvaartverzorging in Maasdriel 
deel gaan uitmaken van Numa Uitvaart-
verzorging B.V. Van Bruchem. Numa is al 
actief in onder andere Gorinchem, 
Woudrichem, Geldermalsen-Buren en 
Zaltbommel. Met haar eigen verzorgings- 
en vervoersteam kan Van Bruchem Uit-
vaartverzorging gebruik maken van de 
gezamenlijke faciliteiten, maar behoudt 
heel nadrukkelijk haar eigen identiteit. 
De naam Van Bruchem Uitvaartverzor-
ging blijft ook gehandhaafd.    

 Schetsavond Toren-
tuin van de toekomst
    ZALTBOMMEL • Op maandag 12 juni tussen 
19:30 en 22:30 uur is iedereen welkom 
op de ideeën- en schetsavond voor de 
toekomstige ‘TorenTuin 2.0’ na de nieuw-
bouw aan de Agnietenstraat. De avond is 
onder leiding van ontwerper en steden-
bouwkundige Wolbert van Dijk, die vele 
buurttuinprojecten heeft opgezet in Rot-
terdam. De schetsavond vind plaats in 
het atelier van Tekenschool Bommeler-
waard en De Poorterij. Aanmelden kan 
via mail:
torentuinzaltbommel@gmail.com.   


