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Precies zoals dat hier hoort. Vervolgens ben ik via via bij 
Valk Design Ugchelen terechtgekomen. Drie dames, 
Angela, Kim en Debbie, die zich aanvankelijk vooral 
met hotelinrichting bezighielden, maar door hun origi-
nele ideeën ook steeds meer particuliere klanten kregen. 
Dat contact was direct uitstekend. Dat moet ook wel 
want je gaat met de inrichting toch een langdurig traject 
in. Ze bekeken mijn plakboek en vonden dat veel van 
mijn ideeën te realiseren waren. Zelf kwamen ze ook 
met tips en verrassende voorstellen. Zo ontstond een to-
taalconcept, waarin we ons helemaal konden vinden. Ik 
wilde graag behang en vervolgens kwamen ze met wel 36 
verschillende soorten die we uitgebreid bekeken hebben. 
Hun adviezen over de kleuren en de soorten waren voor 
ons erg waardevol. Zij zijn in staat om het totaalplaatje 
te visualiseren en weten hoe het er later uit gaat zien. Het 
zwarte behang hier in de keuken vonden we in eerste 
instantie wel wat gewaagd, maar nu het op de muur zit 
vinden we het geweldig. Zelfs de lampen aan de wand 
zijn met behang beplakt. Ze hebben in feite alles gele-
verd, behalve de spullen die we nog hadden. De lampen, 
het meubilair de stoffering et cetera. We zijn er enorm 
tevreden over.”

Thuis blijven
De tuin was het volgende hoofdstuk. Een Helmondse 
tuinarchitect zorgde voor het ontwerp. “Dat was direct 
een schot in de roos”, vertelt Manon verder. “Het was 
precies wat we wilden. Vervolgens zijn we op zoek ge-
gaan naar een hovenier. Dat verliep op dezelfde manier 
als met de aannemer. We zochten kwaliteit en vakman-
schap. Zo kwamen we bij Mari Oostendorp in Handel 
terecht. Voor het zwembad kozen we Tom van den Elzen 
uit De Mortel. Ook een geweldige vakman met een 
enorm gevoel voor service. Mari heeft de ‘papieren’ tuin 
van de tuinarchitect tot leven gebracht. Opnieuw bleek 
onze keuze uitstekend. Mari heeft zijn werk fantastisch 
gedaan. Fred heeft niet echt van die groene vingers en 
daarom is de tuin zeer onderhoudsvriendelijk geworden. 
De jeu de boules baan bijvoorbeeld is ook een gevolg 
van dat gemis. Die hoef je niet te wieden of te snoeien en 
dat bevalt Fred wel. Al met al zijn we erg gelukkig met 
de keuzes die we hebben gemaakt en met de mensen die 
we hebben ingeschakeld. Het resultaat is geweldig. In 
het verleden waren we nogal uithuizig en gingen er re-
gelmatig op uit. Tegenwoordig blijven we liever thuis. 
Hier genieten we volop. Aan het zwembad of in de over-
kapte lounge hoek. We zijn trots op wat we hier tot 
stand gebracht hebben. Ook onze Bløf heeft hetzelfde 
gevoel. De hond geniet samen met ons.”

Hoveniersbedrijf Mari Oostendorp
“Het was een schitterend project bij Fred en Manon”, 
vertelt Mari. “We hebben de tekening van de architect 
gevolgd. Er zit veel natuursteen in de tuin en grote zwa-
re bomen. Dan oogt die meteen een stuk volwassener. 

De speciaal aangelegde ‘Jeu de Boules baan’ 






