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Onze Catalogus is een initiatief van diverse zelfstandige bedrijven 
uit de driehoek Arnhem, Duiven en Nijmegen. Door mensen en 
middelen te bundelen, is een uniek serviceapparaat ontstaan dat 
ongetwijfeld ook tot uw verbeelding zal spreken.

Wie we zijn? Op het moment 
van deze uitgave bestaan wij 
uit een groep bedrijven waarin 
o.a. glas in lood ontwerp en 
fabricage, de timmerman, het 
bouwbedrijf, de hovenier en de 
financiële adviseur/makelaar 
vertegenwoordigd zijn. 

Waarom deze opzet? In 
ons dagelijks werk wordt het 
individuele bedrijf veelvuldig 
geconfronteerd met verzoeken 
die niet altijd eenvoudig door 
het bedrijf gehonoreerd kunnen 
worden. Samenwerken in een 
team van specialisten maakt het 
werk niet alleen

leuker, organisatorisch wordt 
alles veel eenvoudiger.

Onze voordelen voor u!  Het feit 
dat wij elkaars taal spreken, 
maakt dat wij onze individuele 
werkzaamheden optimaal op 
elkaar af kunnen stemmen. Voor 
u betekent dit dat wij u de gehele 
projectleiding ‘intern’ kunnen 
organiseren en u daarmee 
ontlasten. Onze commitment aan 
elkaar en u staat garant voor een 
professioneel resultaat tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs.

Onze Catalogus geeft een 
impressie van ons team. Wij 
wensen u veel leesplezier.
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Geknipt voor uw tuin  is een 
hoveniersbedrijf  met  een tuin/
woon/cadeau winkel.  
Voor zowel advies, het 
aanleggen en onderhouden van 
uw tuin kunt u bij ons terecht. 

Het aanleggen van een tuin is 
niet moeilijk, maar het goed 
aanleggen is wat anders. Vaak 
ziet een tuin er op het moment 
van aanleggen mooi uit, maar 
hoe ziet de tuin er over een 
maand of 3, of zelfs over een 
jaar uit? Bij het aanleggen 
houden wij rekening met 
dit soort aspecten, die door 
anderen vaak over het hoofd 
wordt gezien.

Wat wij voor u kunnen 
betekenen: 

- Advies over tuinaanleg en 
onderhoud

- Het aanleggen van een mooie 
tuin

- Het onderhouden van uw tuin
- Leveren van diverse 

zelfgekweekte tuinplanten

U kunt ook terecht in onze 
winkel, waar u uiteenlopende 
artikelen voor in huis, de tuin of 
als cadeau voor anderen kunt 
kopen.

Geknipt voor uw tuin, is 
gevestigd in Lent aan de 
Schoolstraat 20.

Graag tot ziens,
Haico en Monique Mombarg
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Over Geknipt voor uw tuin
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Haico Mombarg van 
Geknipt voor uw tuin

Ik run het hoveniersbedrijf 
met veel plezier en door hard 
werken en eerlijkheid bereik 
je een hoop. We kweken 
zelf tuinplanten zoals buxus, 
ophiopogon, hemerocallis, 
Toscaanse jasmijn.

Monique runt de winkel. Ze 
verkoopt o.a. de merken, 
Kitsch kitchen, Its about 
romi, Iron art, Parlane, 
Brass en Boom, Hi-di-
Hi, Bulagi tassen. En veel 
kindercadeautjes er is voor 
ieder wat wils. 

Kom eens langs in onze 
winkel in Lent of bezoek onze 
website.

Laat u gewoon verassen want 
er is teveel om op te noemen. 



Glas in lood & Zo is een bedrijf 
ontstaan vanuit de passie voor 
de verwerking van glas op 
ambachtelijke wijze. 
Glas in lood & Zo heeft haar 
sporen verdiend bij zowel de 
particuliere woningbezitter als 
ook het bedrijfsleven. 

Het maken van glas in lood 
ramen is een beroep wat 
tegenwoordig weer volop in de 
belangstelling staat. Glas in lood 
ramen geven sfeer en kleur aan 
uw huis. U zult genieten van het 
zonlicht dat met de kleuren en 
structuren van het glas speelt.

Wat wij voor u kunnen 
betekenen: 

- Het ontwerp en vervaardiging 
van uniek glas in lood;

- Het restaureren van oud en 
beschadigd glas in lood.

 U kunt ook met uw eigen 
ontwerp bij ons terecht waar 
wij het op een vakkundige wijze 
zullen vervaardigen.

De creaties kunt u regelmatig 
bekijken op braderieën of 
gewoon bij mij thuis waar u 
ook ramen uit de voorraad kunt 
bekijken en anders onder het 
genot van een kopje koffie de 
fotoboeken door kunt bladeren.

Graag tot ziens,
Nel Hartemink
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Over Glas in lood & Zo
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Nel Hartemink van
Glas in lood & Zo

Glas in lood past in elk 
huis, zowel modern als 
klassiek dankzij de vele 
mogelijkheden en de vele 
glassoorten.

Glas in lood ramen voor 
erkers, deuren, en-
suitedeuren en  bovenramen 
is helemaal een trend.

U bent na afspraak van harte 
welkom in ons bedrijf aan de 
Steenstraat 72 te Duiven.

Glas in lood ramen worden 
water- en winddicht door 
ze op ambachtelijke wijze 
te kitten. Glas in lood in 
thermopane biedt alle 
isolerende voordelen van 
thermopane zonder dat 
afbreuk gedaan wordt aan het 
ontwerp.



Walter Bosman 
Timmerwerken is een klein 
bedrijf met een persoonlijke 
benadering. Wij streven naar 
100% klanttevredenheid. 
Onze diensten lopen uiteen 
van timmerwerk, het plaatsen 
van een dakraam, het zetten 
van een schutting of het 
verbouwen van uw badkamer. 
Een complete aanbouw of 
zolderkamer. Er is bij ons heel 
veel mogelijk!.

Elke klus wordt van te voren met u 
doorgesproken en er wordt een plan 
van aanpak met planning opgesteld, 
zodat de klus verloopt zoals u en 
wij dat graag willen. Tijdens de 
werkzaamheden is een goed contact 
met u vanzelfsprekend voor ons.

Wij geven gratis bouwadvies, 
verzorgen bouwtekeningen, 
leveren bouwmaterialen 
en voeren de bouw en 
verbouwwerkzaamheden uit.

Walter Bosman Timmerwerken 
staat garant voor 
professionaliteit en kwaliteit. 
De combinatie van grote 
gedrevenheid en 25 jaar 
werkervaring zorgt ervoor dat 
wij een goed eindresultaat en 
uitstekende service kunnen 
leveren. Iedere klus opnieuw!

Walter Bosman 
Timmerwerken, is gevestigd 
in Huissen in de gemeente 
Lingewaard.

Graag tot ziens,
Walter Bosman
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Over Walter Bosman Timmerwerken
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Walter Bosman van 
Walter Bosman 
Timmerwerken

Wij richten ons op: totale 
badkamerrenovatie; 
reparatie of vervanging 
van deuren en kozijnen; 
realisering van aan/ -en 
verbouw; plaatsing van uw 
dakkapel.

  Gratis bouwadvies

  Verzorging van 
bouwtekeningen

Neem gerust contact met 
ons op voor een vrijblijvende 
afspraak.

Diensten

Timmerwerk
Badkamers
Kozijnen
Aanbouw
Diversen

Uitstekend werk voor een 
betaalbare prijs.



WJ Finance is een 
onafhankelijk tussenpersoon. 
Dit betekent dat we met bijna 
alle banken en verzekeraars 
zaken kunnen doen.

De gebieden waarop wij 
adviseren zijn:

- Hypotheken
- Schadeverzekeringen
- Levensverzekeringen
- Pensioenen
- Financieringen 
- Beleggingen

Dit doen wij zowel voor 
particuliere en zakelijke klanten.

Uiteraard zijn wij op deze 
gebieden gediplomeerd zoals 
door de AFM wordt verplicht.

Persoonlijke aandacht staat bij 
ons nog hoog in het vaandel, en 
uit zich in korte lijnen en een 
negen tot vijf mentaliteit is ons 
vreemd. 

In een persoonlijk gesprek bij 
u thuis of bij ons op kantoor 
inventariseren wij uw wensen en 
mogelijkheden.

Ook kunt u bij ons terecht 
voor de aan of verkoop van uw 
woning.
Onder de naam De 
huizenbemiddelaar Arnhem 
kunt u gebruik maken van onze 
diensten voor een vast bedrag 
van € 695,-.

Graag tot ziens,
Wim Jansen
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Over WJ Finance
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Wim Jansen van
WJ Finance

Welke type klant bent u?

- De starter voor wie alles 
nog geregeld dient te 
worden;

- De oversluiter die gaat 
voor lagere maandlasten;

- De verbouwer die graag 
een tweede hypotheek wil;

- De houder van een 
slecht pensioen die de 
overwaarde uit de stenen 
wil halen.

Welke type klant u ook bent, 
wij zijn u graag van dienst!

Aarzel niet om een afspraak te 
maken. Bel ons vandaag nog!

Telefoon 0481-450534



U wilt meer weten over de bedrijven in onze Catalogus? Graag 
vernemen wij wat wij voor u kunnen betekenen, geheel vrijblijvend!

Geknipt voor uw tuin Lentseschoolstraat 20
6663 CP Lent
Telefoon 024 360 39 48
Mobiel 06 51 34 34 40
 www.gekniptvooruwtuin.nl
 h.mombarg01@hetnet.nl

Glas in Lood & Zo Steenstraat 72
6921LD Duiven
Telefoon 0316 265 133
Mobiel 06 21 68 06 41
 www.glasinloodenzo.nl
 glasinloodenzo@hetnet.nl

Walter Bosman Timmerwerken Van Wijkstraat 1
6851GK Huissen
Mobiel 06 30 79 85 71
 www.walterbosman.nl
 info@walterbosman.nl

WJ Finance Diana 70
6681PM Bemmel
Telefoon 0481 450 534
Fax 0481 450 231
 www.wjfinance.nl
 info@wjfinance.nl
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