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... Jacqueline Kamp
uit Slijk-Ewijk.

Jacqueline is interieursty-
list en adviseur, gespecia-
liseerd in raamdecoratie.
Zij is nu zo’n vijfentwintig
jaar eigenaresse van
Metrolux Raamdecoratie
& Interieuradvies. Haar
bedrijf is te vinden op
bedrijventerrein De Aam
in Elst. 

‘Mijn vader had een bedrijf in binnen- en buitenzonwering in Arnhem.
Toen ik het overnam, wist ik precies wat ik wilde. De eerste tien jaar heb
ik nog zelf in de winkel gestaan en na sluitingstijd bezocht ik klanten aan
huis. Ik ben opleidingen gaan doen en heb me gericht op raambekle-
ding. Alleen het binnenwerk, zal ik maar zeggen. De buitenzonwering en
de winkel in Arnhem hebben we afgestoten. Tegenwoordig werk ik ook
enkel op afspraak. De eerste acht jaar werkte ik vanuit huis, hier in Slijk-
Ewijk, en sinds 2010 zijn we gevestigd in Elst. Ik heb nog even overwo-
gen om de naam Metrolux te veranderen omdat het bedrijf ook anders
was geworden, maar tenslotte vond ik het toch wel een goede naam en
heb het zo gelaten.’ 

Wat is het nu dan voor bedrijf?
‘Nou, het belangrijkste wat we doen is bij de mensen thuis advies geven
over raambekleding. Dus allerlei soorten en maten gordijnen, rolgordij-
nen, rolgordijnen, duettes, jaloezieën, noem het maar. We stemmen dat
dan mooi af op het bestaande interieur. Maar raamdecoratie en de rest
van het interieur kun je natuurlijk niet los zien van elkaar. Veel mensen
komen met de vraag hoe kan ik een beetje leuk sfeertje krijgen? Met de
raambekleding kun je heel mooie sfeer maken maar het heeft natuurlijk
invloed op de rest van het interieur. Daarom geef ik ook interieuradvies.
Kijk, mensen die zelf handig zijn met knippen en plakken, gaan wel naar
een doe-het-zelfzaak en regelen alles zelf. En je kunt ook veel bij elkaar
googelen maar daarmee heb je het overigens nog niet naar je eigen

Een nieuwe zelfstandige tuinman heeft zich gevestigd in Oosterhout, gemeente 
Overbetuwe. John van Heijnsbergen is vanaf nu in te huren voor alle tuinonderhoud. 
Al ruim 35 jaar heeft hij ervaring met het werken in en het onderhouden van  
particuliere tuinen in zijn vrije tijd. Nu maakt hij hiervan zijn beroep, tot nu toe deed 
hij het werk tussen de bedrijven door. Hij werkte jaren als procesoperator binnen vier 
muren. Dat laat hij nu achter zich want “dat viel niet mee. Ik ben echt een buitenmens”, 
zegt John van Heijnsbergen. “Buitenlucht, vrijheid, iets moois presenteren, iets 
achterlaten, zichtbaar maken”, zo legt hij zijn passie voor tuinen uit.  

Tuingenoot
John van Heijnsbergen heeft zich als zelfstandige tuinman aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Tuingenoot.nl. Het motto van Tuingenoot.nl spreekt hem 
erg aan: behulpzaam, betrouwbaar, gedreven en betaalbaar! “De klant belt wel 
rechtstreeks met mij, besprekingen worden gevoerd met mij. Voor mij biedt dit 
netwerk vooral gemak in het runnen van een eigen bedrijf, waardoor ik me volledig 
kan concentreren op de tuinwerkzaamheden. Door samenwerking kunnen we kosten 
besparen, waardoor ik het werk goedkoper aan kan bieden.” Hij brengt natuurlijk ook 
al het benodigde gereedschap mee bij zijn tuinwerk in de gemeente Overbetuwe en 
omgeving.
Hij is opgeleid aan de land- en tuinbouwschool en werkte als jonge man in kwekerijen. 
Nu keert hij terug naar deze passie. John van Heijnsbergen heeft ervaring in 
stadstuintjes en particuliere tuinen, in moestuinen en kruidentuinen. Zo onderhoudt 
hij al jaren een imposante tuin van maar liefst 8800 m2.  Met alle voorkomende 
werkzaamheden voor de vijver, de kruidentuin, de moestuin, boomsingels, diverse 
soorten hagen, druivengaard, weiland, pergola, borders en gazon.
 
John van Heijnsbergen is dus een tuinman die van alle markten thuis is. U kunt hem 
inzetten voor al uw tuinklussen: bijvoorbeeld het voorjaarsklaar maken van de tuin, 
snoeiwerk of het uitvoeren van een beplantingsplan. “Het liefste onderhoud ik een tuin 
het hele jaar rond. Maar ik ben natuurlijk ook in te huren voor incidentele tuinklussen. 
Er is altijd wat te doen in een tuin!” 

John van Heijnsbergen, De Kempenbongerd 3, Oosterhout (GLD)
t: 0481-48 23 06 | m: 06-10 76 65 55 | www.tuingenoot.nl

Tuinman nodig? Tuingenoot bellen!
Behulpzaam, betrouwbaar, betaalbaar.

tuingenoot.nl

Zomermarkt in Slijk-Ewijk
Het is geen zomer in Slijk-Ewijk zonder de zomermarkt
van de Waalkanters!

Op zondag 13 augustus a.s. organiseert C.V. de
Waalkanters weer een gezellige braderie rondom het
Dorpshuis, waar oude en nieuwe spullen te vinden zijn
en lokale verenigingen zich presenteren. Tijdens de
markt worden de winnende loten van de zomermarkt-
loterij getrokken. De markt is van 10:00 tot 16:00 uur. 

Graag nodigen de Waalkanters eenieder uit voor een
bezoek aan deze bijzondere markt. Wees van harte wel-
kom!  

(aanmelden voor een standplaats op deze zomermarkt kan overigens
nog steeds: meer informatie vindt u elders in deze Dorpsgeluiden). 
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situatie vertaald. Wat onze klanten willen, is advies op maat en iets
moois waar ze weer lang mee vooruit kunnen.’

Zijn er dan nog zoveel mensen die het moeilijk vinden om hun huis
anders in te richten? 
‘Ja. Je zou zeggen: je wordt tegenwoordig overspoeld met interieurpro-
gramma’s op tv, maar dat maakt dat steeds meer mensen denken: wat
moet ik nou? Er is zoveel keuze. Op tv zie je een hele ploeg werklui
komen die alles er uit gooien en dan de hele boel opnieuw inrichten. Ja,
dan kun je alles mooi op elkaar afstemmen. In de praktijk werkt dat
natuurlijk niet zo. Wij richten ons in eerste instantie op de raambekle-
ding. Die moet passen bij de rest. Soms willen de mensen ook een
andere kleur op een muur of advies over verlichting. Dan pak ik dat
gelijk even mee. Vaak zie je dat bij klanten die tientallen jaren dezelfde
inrichting hadden en in een keer iets anders willen. Dan gaan ze ergens
aan trekken en wordt de hele boel ontwricht. Of mensen die een nieuw
huis hebben gekocht en dan het hele plaatje bij elkaar willen. Dat is ook
hartstikke leuk. Daarom geef ik naast advies over raambekleding ook
interieuradvies op maat.’

Er wordt tegenwoordig weer veel verkocht, verhuisd en nieuw
gebouwd. Merk je dat ook?
‘Ja, dat kun je zeker merken. Maar de economie is nu weer aan het her-
stellen. Er komen in Elst wel mensen met een plattegrond van een nieuw
huis. Dan hebben ze vaak al een bepaalde vloer en ze zeggen wat ze
willen, dan maak ik daar een mooie combinatie van. Bij bestaande bouw
is het natuurlijk een golfbeweging. Met heet weer gaan mensen niet hun
huis veranderen. Als de dagen weer korter worden en het kouder wordt,
dan willen ze het warmer en gezelliger maken in huis.’

En als ze niet doen wat je adviseert?
‘Nou, het is misschien gek maar de meeste klanten doen dat wel omdat
ze worden aangetrokken door de website die al een bepaalde sfeer uit-
straalt. Kijk maar even op www.metrolux.nl . Vroeger waren we veel bre-
der georiënteerd en hadden we veel voor elk wat wils maar tegenwoor-
dig richten we ons op een bepaalde doelgroep. En dan merk je wel dat
je ook dat type klant aantrekt. Dat is heel grappig. Wij hebben nauwe-
lijks klanten die trendgevoelig zijn, het ene jaar dit en het andere weer
dat. Zeker met maatwerkproducten wil je weer jaren vooruit. Wij gaan
van een neutralere basis uit, waarbij je met losse accenten veranderin-
gen kunt aanbrengen. ’

In welke stijl heb je je eigen huis ingericht?
‘Hier? Dit is helemaal niet volgens een bepaalde stijl volgens mij. Het is
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Oosterhoutsestraat 39
6678 PD Oosterhout Gld.

Voor al uw aanleg en

onderhoud van:

*   gas- en waterinstallaties
*   sanitair
*   rioleringswerken
*   c.v. gas en olie
*   dak- en zinkwerken
*   pompen
*   pompreparaties
*   levering van materialen

Telefoon      : (0481) 481326
Telefax        : (0481) 482407

Vanaf eind april 2010
geopend

Kattenpension:

De Kattenboerderij

Slijk Ewijk

Waaldijk 21
6677 MB  Slijk Ewijk
Telefoon: 0481 - 354 689

www.dekattenboerderij-slijkewijk.nl

Elke zaterdag en zondag

geopend van 11.00 tot 17.00 uur
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Ook u bent van harte welkom!
Bel of loop eens vrijblijvend binnen bij

Gonny’s haarwonder
Vredesplein 4

6678 AD  Oosterhout

Tel.: (06) 13 09 45 40

Ook op dinsdag- en

donderdagavond en

op zaterdag geopend.

Gesloten op maandag.

Voor 65+ hebben

wij een KORTING

van 20%

gewoon strak warm, zou ik zeggen. Daar houd ik zelf van.’

Wij mogen bedenken welke naam we aan de inrichting van de woonka-
mer mogen geven. Er rollen uiteenlopende begrippen over tafel en we
komen tot de conclusie dat het smaakvol modern is met een vleugje
natuur en sfeervolle ‘in between’ gordijnen voor mooi licht.

‘Ja, je ziet tegenwoordig dat gordijnen een beetje op hun retour zijn,
maar ik vind het toch nog erg mooi. Kijk, de huizen van tegenwoordig
worden strak gestukadoord en als je dan geen gordijnen hebt, maar alles
ín die ramen maakt, dan wordt het toch wel een beetje een vriesvak
hoor. Wij hebben deze gordijnen ook al heel lang.
We wonen hier al achttien jaar, vanaf de bouw van dit huis. We hebben
speciaal voor deze plek gekozen vanwege de recreatieplas. Lekker wan-
delen en zwemmen met onze honden, we hebben twee herders, en het
ruimtelijk uitzicht vanuit het kamerraam. En we houden van de natuur en
van dieren.  Kijk maar in de tuin.’

We ontwaren een kleine boerderij met kippen, geiten en konijnen. Het
oogt gezellig. De twee herders staan buiten te bedelen om een wande-
ling bij de plas.….

Kramen beschikbaar 
Sinds jaar en dag organiseert CV De Waalkanters de
zomermarkt in Slijk-Ewijk. Dit jaar vindt de zomermarkt
plaats op zondag 13 augustus. 
Aanmelden voor een standplaats kan nog steeds!
Hiervoor dient u contact op te nemen met de heer
Blom door een email te sturen naar
waalkanters@gmail.com. 

De prijs per overdekte kraam van 4 meter bedraagt € 25,-.  

Tot ziens op onze markt!

Let op! 
Aanleveren kopij september

uiterlijk 20 augustus
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