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Website Regelhulp
in de prijzen
De website www.regelhulp.nl,
een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen
voor gehandicapten, zieken en
ouderen, is de beste vernieuwing bij de overheid.
Tijdens het Innovatiefestival dat
InAxis, de commissie Innovatie
Openbaar Bestuur, op donderdag 27 maart jl organiseerde,
won Regelhulp.nl zowel de juryals de publieksprijs. Regelhulp
helpt mensen bij het vinden van
de juiste voorzieningen en organisaties op het terrein van de
zorg en sociale zekerheid. Zij
kunnen er in één keer verschillende voorzieningen aanvragen. Veldhoven, Valkenswaard
en Eindhoven hebben als pioniergemeenten bijgedragen aan
de ontwikkeling.
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Jan Damen: "Als de klant belt voor een afspraak, komen we zo snel mogelijk langs. Dat kan overigens ook in de avonduren."

Damen kozijnen
VALKENSWAARD - Voor kozijnen, deuren, serres en dakkapellen kunnen mensen uit de
regio Brabant terecht bij Damen kozijnen in Valkenswaard.
Eigenaar Jan Damen heeft al elf
jaar een bedrijf aan huis. Werkte hij eerst nog met iemand samen, sinds vijf jaar is hij de zelfstandige eigenaar van Damen
kozijnen.
Op dit moment is er nog geen
showroom waar de mensen in
Valkenswaard kunnen zien wat
er te koop is, maar in de toekomst is dit wel de bedoeling.
Damen kozijnen moet het vooral hebben van mond tot mond
reclame. Dit blijkt goed te wer-

ken want de mensen in de regio
Valkenswaard en omstreken
weten Jan Damen goed te vinden. Dit heeft ook te maken met
de goede service van het bedrijf.
“Als de klant belt maken we een

Jan Damen
geeft
altijd thuis
afspraak om langs te komen, dit
kan ook in de avonduren,” vertelt Jan Damen. “Wij werken
met kunststof, aluminium en
hout. Meestal maak ik meteen
dezelfde dag nog een prijsopga-

ve voor de klant. Deze hoeft dan
niet weken te wachten en weet
meteen waar hij aan toe is. We
geven vijftien jaar garantie,
mensen hoeven geen aanbetaling te doen en omdat de prijs
van tevoren is vastgelegd komen de mensen niet voor verrassingen te staan. Onze prijskwaliteitsverhouding is goed.
Ook omdat we geen vertegenwoordigers in dienst hebben die
veel geld kosten.”
Damen kozijnen werkt samen
met KimTim voor het timmerwerk. Profel in België is de leverancier. Damen kozijnen is te
bereiken via 040-2049905 of 0653952535.
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BOUTENSLAAN 56
EINDHOVEN
AAN DE RONDWEG - VOORHEEN AUTO KEIZER

OPENINGSTIJDEN: - WOENSDAG EN DONDERDAG 9.30 UUR T/M 18.00 UUR - VRIJDAG 9.30 UUR T/M 21.00 UUR
ZATERDAG 9.30 UUR T/M 17.00 UUR - MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Eva van den Honert stelt lifestyle centraal in haar winkel Abbey Lane.

Lifestyle centraal
VALKENSWAARD - Het pand
heeft lang leeg gestaan, maar
sinds 4 april is er weer leven in
de brouwerij aan de Peperstraat
3 in Valkenswaard. De 26-jarige
Eva van den Honert is op die
dag begonnen met Abbey Lane,
een zaak waar alles op het gebied van lifestyle centraal staat.
“Alles wat met de inrichting van
het huis te maken heeft, bieden
wij onze klanten aan”, legt Eva
uit. “Zo vind je onder meer
meubels, woonaccessoires, cadeautjes en kinderartikelen bij
ons.” De kwaliteitsmeubels in
voornamelijk landelijke sfeer
zijn erg scherp geprijsd en financieel gezien voor een groot

publiek bereikbaar. “We hebben meubels in diverse prijsklassen, maar we proberen er
wel voor te zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft.” Abbey
Lane verkoopt onder meer pro-

Fraai je
woning op bij
Abbey Lane
ducten van Riviera Maison, Riverdale en Colorique. Het blijft
bij Abbey Lane echter niet alleen bij het verkopen van meubels en woonaccessoires. Eva
van den Honert geeft namelijk

ook binnenhuisadviezen en kan
u helpen met de styling van uw
woning. Daarnaast is het bij Abbey Lane ook mogelijk om zelf
aan de slag te gaan. De jonge
onderneemster houdt namelijk
diverse lifestyle-workshops.
“Dat kan bijna op elk mogelijk
tijdstip en is geschikt voor zowel
individuelen als groepen.”

Abbey Lane aan de Peperstraat
3, nabij de Markt, is van dinsdag
tot en met donderdag van 10.00
tot 18.00 uur geopend. Op vrijdag open van 10.00 tot 20.00
uur, zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Op de maandag is de
zaak gesloten. Meer informatie
op www.abbeylane.nl.

