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Pop Up ’s-Hertogenbosch is gevestigd in het 

voormalige V&D-pand aan de Schapenmarkt 

in hartje Den Bosch. Tot en met 7 januari 2017 

kun je in deze citystore terecht voor een Volks-

wagen of Audi, e-bikes, kleding, accessoires, 

boeken, elektronica, eten, drinken en nog veel 

meer leuks!

Binnen een historische omgeving presenteert een 

gevarieerde mix van ondernemers zich op innova-

tieve wij ze; maak een proefritrondje op een e-bike 

door de oude V&D, stel je eigen droomauto samen 

op een touchtable of laat je stylen door een personal 

shopper. In onze citystore komen ook sport- en game-

liefh ebbers aan hun trekken: je kunt er bij voorbeeld 

een potje tafeltennissen, basketballen of gamen. En 

om jouw shopping experience nog leuker te maken 

worden er wekelij ks activiteiten georganiseerd: van 

loopauto en steprace tot selfi e-actie en quiz. Beleef 

de nieuwe manier van winkelen!
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EEN DROOM KOMT UIT
Van den Udenhout zag haar droom uitkomen toen het pand 
van de voormalige V&D op de Bossche markt vrij  kwam. 
Al eerder was de Brabantse dealer bezig geweest met een 
Citystore, echter de tij d was er toen nog niet rij p voor. Nu 
kwam alles bij een en was er de mogelij kheid om een Citysto-
re te testen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Waarom 
Van den Udenhout het wil testen, Kurt Verhees legt uit; de 
gemiddelde autoshowroom in Nederland wordt minder 
bezocht dan 5 jaar geleden het geval was, klanten oriënteren 
zich steeds vaker online en komen pas laat in het proces naar 
de merkdealer. Door de showroom naar de binnenstad te 
verplaatsen zal de frequentie toenemen enerzij ds door expe-
rience te creëren anderzij ds om in een behoefte te voorzien.
In korte tij d wist Van de Udenhout meerdere ondernemers 
enthousiast te maken om deel te nemen aan de winkelfor-
mule. ‘Om een totaalbeleving te creëren zij n we op zoek 

gegaan naar een goede mix qua productaanbod. Je kunt 
in Pop Up ’s-Hertogenbosch dan ook niet alleen terecht 
voor mobiliteitsoplossingen, maar ook voor bij voorbeeld 
food, elektronica, lifestyleproducten, gifts, testdrives voor 
bikes (veelal elektrisch) en fashion.’ Deze zomer is de oude 
V&D getransformeerd tot een moderne Pop Up Store. Veel 
mensen uit Den Bosch en wij de omtrek zij n al nieuwsgierig 
een kij kje komen nemen; wat is er geworden van ‘hun V&D’? 
De reacties zij n volgens Van den Udenhout enthousiast. 
‘Bezoekers zij n vaak aangenaam verrast door het gevarieerde 
aanbod en de bij zondere presentaties.’ Een waar experience 
centre in velen opzichten.
 
PROEFTUIN
Voor Van den Udenhout is Pop Up ‘s-Hertogenbosch één 
grote proeftuin, innoveren is immers proberen. Zo wordt 
er bij voorbeeld de haalbaarheid van een vaste winkel in de 

VAN DEN UDENHOUT
de nieuwe dealer
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binnenstad onderzocht. ‘Onze vestigingen in Eindhoven, 
Den Bosch, Helmond, Oss, Son, Veldhoven en Veghel zij n 
voornamelij k te vinden op industrieterreinen en meubelbou-
levards. Maar we willen meer naar de klanten toe’, aldus Kurt 
Verhees . Van den Udenhout wil op de stadslocatie op laag-
drempelige wij ze met een bredere (potentiële) doelgroep in 
contact treden. Als bezoeker word je dan ook niet verwel-
komd door verkopers, maar door zogenoemde ‘Angels’. ‘Dit 
zij n door ons opgeleide gastdames en –heren, die rondlopen 
met een tablet en uitleg geven over de modellen en verschil-
lende mogelij kheden. Veel informatie is ook op schermen af 
te lezen; we bepalen vooral de behoefte en vandaaruit star-
ten wij  pas het proces dat tot aankoop kan leiden. Je kunt 
rustig rondkij ken en vragen stellen, zonder dat je het gevoel 
krij g dat je iets ‘’moet’’, aldus Van den Udenhout.

TESTEN
In de showroom op de begane grond pronken 16 verschillen-
de modellen: van Volkswagen Bedrij fswagens en de Audi R8 
tot een oude Kever. ‘De grootste eyecatcher is de Volkswagen 
XL1, de zuinigste auto op de Nederlandse markt met een 
offi  cieel verbruikscij fer van 1 op 111. Daarvan zij n er  we-
reldwij d slechts 250 geproduceerd, Van den Udenhout heeft 
vorig jaar 1 van de 4 in Nederland weten te bemachtigen. 
Ook is in de Pop Up store gedacht aan het kunnen maken 
van proefritten. Van den Udenhout heeft 12 modellen in de 
parkeergarage St. Jan staan, die je kan testen, mocht je een 
ander model of uitvoering willen testen dan organiseren wij  
dit uiteraard ook dan wel middels thuisbezorging dan wel 
middels het beschikbaar stellen op één van onze vestigingen, 
wat de klant maar wenst. ‘Gazelle, gevestigd op de 2e etage 
van de City Store, heeft een aantal e-bikes ter beschikking 
gesteld, waarmee je binnen 5 minuten bij  de parkeergarage 
bent, of binnen 15 minuten op onze Bossche vestiging aan 
de Balkweg te ‘s-Hertogenbosch. Hiervandaan kun je een 
proefrit maken in bij voorbeeld de Passat of Golf GTE dan wel 
de Audi Q7 E-tron of Audi A3- E-Tron . Daarvoor geldt dit jaar 
nog een bij telling van 15%.’ Ook is Van den Udenhout gestart 
met het aanbieden van een proefrit aan huis. ‘Wij  brengen 

de auto bij  de klant thuis, zodat hij  of zij  in de eigen omge-
ving de auto kan ervaren. De volgende ochtend halen wij  
deze dan weer op.’
 
PRIVÉ LEASE
Van den Udenhout genereert vanuit Pop Up ’s-Hertogen-
bosch ook leads voor bij voorbeeld Privé Lease. Van den 
Udenhout legt uit wat dit inhoudt: ‘Voor een vast bedrag 
per maand heb je géén zorgen over afschrij ving, verzekering, 
reparatie of onderhoud. Deze vorm van autorij den wordt 
steeds populairder; echter is nog iedereen met dit fenomeen 
bekend. Daar hopen we met deze City Store verandering in 
te brengen.’  Van den Udenhout legt uit wat Privé Lease zo 
aantrekkelij k maakt. ‘Net als bij  een abonnement op Spotify 
of Netfl ix vinden consumenten het prettig om te weten wat 
de kosten op maandbasis zij n’: geen verrassingen en een 
vast bedrag per maand. Ook op servicegebied biedt Van den 
Udenhout deze mogelij kheid. ‘Met de Fij ner Rij den pas repa-
reren we bij voorbeeld een lekke band, worden de autovloei-
stoff en bij gevuld, vervangen wij  een defect lampje of wordt 
een ruit gerepareerd. Daarnaast vallen een APK keuring en 
extra voordelig vervangend vervoer ook onder deze pas, die 
slechts € 5,95 per maand kost.’
 
BLAUWDRUK
Met gemiddeld zo’n 15.000 bezoekers alleen al in de week-
enden, is Pop Up ‘s-Hertogenbosch een succes te noemen. 
Belangrij ker dan de bezoekersaantallen, omzetcij fers en het 
aantal leads zij n de resultaten van het onderzoek; ‘Het draait 
om hoe bezoekers onze nieuwe opzet ervaren. Via hitteca-
mera’s en sensoren meten we bij voorbeeld hoeveel mensen 
er binnenlopen, hoe lang deze binnenblij ven en welke auto’s 
en opstellingen de aandacht trekken. Zo kunnen we volop 
experimenteren.’ Ook de Angels ondervragen bezoekers naar 
hun wensen en ideeën. ‘Alle inspiratie en gegevens nemen 
we mee in de nieuwe blauwdruk voor onze toekomstige 
showrooms. Wij  willen ons telkens opnieuw uitvinden; als 
autobedrij f moet je immers ook zelf continu in beweging 
blij ven.’

udenhout.nl
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De La Place aan de Schapenmarkt was sinds het faillisse-
ment in februari dit jaar gesloten. Precies een half jaar later 
is op de oude locatie weer opengegaan, met dezelfde in-
richting en opzet. ‘Naast onze ij zersterke formule, het fraaie 
uitzicht op de Sint Jan en het riante dakterras is het een 
geliefde plek, omdat je hier vrij wel met elke groepsgrootte 
terechtkan’, aldus Jorg Demmer, manager Food van La Place 
in de Pop Up ’s-Hertogenbosch. Zij n team bestaat deels uit 
een aantal vertrouwde gezichten. ‘Er werken zo’n 65 mensen 
op deze tij delij ke locatie. Dan is het prettig om terug te kun-
nen vallen op de kennis en ervaring van een aantal oud-me-
dewerkers. Daarnaast is het fi jn dat sommigen dankzij  dit 
initiatief weer aan het werk kunnen. Er zij n zelfs een aantal 
medewerkers die hun andere baan hebben opgezegd om 
hier te komen helpen.’ 

BRABANTSE GEZELLIGHEID
Ook toiletjuff en Addy en Jeannette zij n op hun oude stek 
teruggekeerd. ‘Ze hebben door de jaren heen een trouwe 
klantenkring opgebouwd. Sommige mensen komen zelfs 
speciaal bij  hen langs om een praatje te maken.’ De gemoe-
delij ke sfeer valt Jorg dan ook het meest op. ‘Ik begrij p nu 
goed wat ze met Brabantse gezelligheid bedoelen. Leuk dat 
klanten je veel hier vaak aanspreken voor een babbeltje of 
met een vraag.’ Jorg is trots op de inzet van zij n team: ‘De 
gerechten worden direct onder de neus van onze klanten 

bereid in onze open keuken. Onze medewerkers bepalen dan 
ook voor een groot deel het succes van ons restaurant.’ Maar 
ook de vers gerolde worstenbroodjes weten veel voormalige 
klanten naar La Place te trekken. Dagelij ks vliegen deze in 
grote hoeveelheden over de toonbank; wel duizenden in de 
week. Daar stond Jorg in het begin wel even van te kij ken. ‘Ik 
kom uit Utrecht en ben hierdoor wat minder bekend met het 
fenomeen Brabantse worstenbroodjes. Maar uit de verkoop-
cij fers en enthousiaste reacties blij kt wel dat mensen erg 
blij  zij n om hun vertrouwde lekkernij  weer hier te kunnen 
kopen.’ 

SMAAK
Volgens Jorg is de continuïteit van kwaliteit en smaak ook 
de kracht van La Place: ‘Smaak staat bij  ons op de eerste 
plaats. Die moet in al onze gerechten en producten optimaal 
zij n. Om dat te bereiken werken we met verse, eerlij ke en 
natuurlij ke grondstoff en. Het liefst uit de regio en waar het 
kan biologisch. Al deze ingrediënten worden iedere morgen 
in alle vroegte bij  al onze circa 45 vestigingen aangeleverd. 
Hierdoor werken we iedere dag met de meest verse produc-
ten.’ Ook wordt het eten en drinken gedurende de hele dag 
bereid. ‘Een glas versgeperst sinaasappelsap die je ’s mid-
dags pakt, staat daar niet vanaf de vroege ochtend. En dat 
proef je. Bovendien voorkom je hiermee verspilling; wel zo 
effi  ciënt en duurzaam.’

LA PLACE
niet alleen worstenbroodjes

V&D en worstenbroodjes; in ‘s-Hertogenbosch is deze combinatie 
onlosmakelij k met elkaar verbonden. Ondanks de teloorgang van het 
warenhuis is La Place - dankzij  een overname van Jumbo - overeind 
gebleven. In Pop Up ‘s-Hertogenbosch kun je op de begane grond 
de papieren bruine zakken weer vullen met de befaamde worsten-
broodjes. Ook in het restaurant op de 4e etage kun je net als voorheen 
genieten van onder meer verse en huisgemaakte sappen, smoothies, 
sandwiches en pizza’s die je naar eigen keuze kan beleggen.
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BOB BORREL
Het leuke aan Pop Up ’s-Hertogenbosch vindt Jorg, 
dat er net even wat meer kan dan op andere vestigin-
gen van La Place. ‘Op 31 oktober hebben wij  hier een 
BOB Borrel gehouden voor zo’n 450 man. Vrij wel al 
het meubilair moest plaatsmaken en er vond boven 
een groot buff et plaats, terwij l beneden het dessert 
werd gepresenteerd. Leuk om zo’n grote uitdaging 
aan te gaan met het hele team.’ Ook de samenwer-
king met de andere bedrij ven die zij n gevestigd in Pop 
Up ’s-Hertogenbosch, ervaart de manager als positief. 
‘We proberen met z’n allen iets moois neer te zetten. 
Zo overleggen we regelmatig of bedenken leuke ge-
zamenlij ke acties rondom Sinterklaas of Kerst. Iedere 
ondernemer heeft er immers belang bij  dat de City 
Store een succes is onder de bezoekers.’ 

laplace.com
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Volgens marketing manager Robert van Barneveld van 
Porsche Groep Zuid bij ten de verschillende merken in de 
showroom elkaar niet. ’Het vult elkaar juist aan.’ De City Store 
ziet Robert als een unieke kans om Porsche ook in de regio 
‘s-Hertogenbosch op de kaart te zetten en bij  het winkelend 
publiek onder de aandacht te brengen. ‘Porsche Centrum 
Eindhoven is gevestigd in Oirschot, vlakbij  de A58. Als on-

derdeel van Porsche Groep Zuid zij n wij  het offi  ciële Porsche 
dealer- en servicepunt voor Noord-Brabant. Alleen heeft onze 
showroom voor mensen vaak nog een hoge drempel. Dat is 
jammer, want we zij n juist heel toegankelij k en mede-lief-
hebbers! Nu we een stand in de oude V&D bemannen, 
merken we dat dit de drempel verlaagt; er zij n al veel nieuws-
gierigen een kij kje komen nemen.’ 

beleving en emotie 

PORSCHE 
GROEP ZUID

Beleving en emotie. Daar draait het om bij  Porsche. Niet zo gek dat Porsche Groep Zuid deelneemt aan 
Pop Up ’s-Hertogenbosch, een concept waarin hetzelfde wordt nagestreefd. Op de begane grond kun je 
- naast de Audi’s en Volkwagens van Van Udenhout – steeds twee modellen bewonderen van de befaam-
de Duitse autoproducent.
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JONGENSDROOM
Deelname aan de City Store ziet Robert in eerste instantie dan ook 
meer als een marketingtool dan een verkoopactie. ‘Het draait om het 
laden van ons merk. Een jongen van acht die nu vol verwondering 
naar een Porsche 911 kij kt, is wellicht over 25 jaar onze klant.’ Dankzij  
de City Store zij n er inmiddels al een aantal leads tot stand gekomen 
en off ertetrajecten in gang gezet, maar dat is niet zozeer het stre-
ven, vertelt Robert: ‘We willen via Pop Up ’s-Hertogenbosch graag in 
contact komen met echte Porscheliefh ebbers. Ook als de aanschaf 
van een Porsche ver buiten hun budget valt. We hebben immers een 
gemene deler: de liefde van een merk waarin passie, kwaliteit, design 
en snelheid samenvallen.’ Porsche roept volgens Robert dan ook een 
bepaalde emotie op bij  mensen. ‘We hebben het meestal niet over 
technische specifi caties. Vaak gaan gesprekken tussen onze gasthe-
ren en -dames en klanten bij voorbeeld over iemands eerste auto of 
hun grote jongensdroom van vroeger.’

SHOWROOM
Iedereen is zowel welkom bij  Pop Up ’s-Hertogenbosch, als in de 
showroom in Oirschot. Naast het ruime aanbod nieuwe en jong 
gebruikte Porsches zij n er ook volop klassiekers op de bovenste ver-
dieping te vinden. ‘Deze modellen trekken vaak veel bekij ks; dat zij n 
de auto’s, waarvan vroeger een poster boven iemands bed hing. Dat 
levert vaak leuke verhalen en herinneringen op.’ Met het oprechte 
enthousiasme en het hoge serviceniveau weet het team van Porsche 
Groep Zuid zich te onderscheiden van de concurrerenten. ‘De toewij -
ding aan onze klant en passie voor het product staan garant voor een 
professionele dienstverlening en een deskundig advies. Van een haal- 
en brengservice en vervangend vervoer tot een buitendienst die heel 
Brabant bedient.’ Volgens Robert is er dan voor een premium merk 
als Porsche zeker toekomst voor een showroom. ‘Een Porsche bestel 
je nu eenmaal niet online. Je wil erin zitten, eraan ruiken, in volle 
glorie de bolide ervaren en persoonlij ke geholpen worden.’ 

BELEVING
Als marketing manager van een merk dat goed in weet te spelen 
op de beleving van de consument, is Robert erg te spreken over de 
invulling van Pop Up ’s-Hertogenbosch. ‘Het ziet er gaaf uit en er zij n 
volop activiteiten te beleven. Knap hoe in korte tij d alle verdiepingen 
zij n gevuld met een mooie mix aan winkels.’ Mocht een unieke kans 
als deze zich nogmaals voordoen, dan wil Porsche Groep Zuid daar 
zeker gebruik van maken. ‘Het in aanraking komen met een bredere 
doelgroep bevalt ons goed. Want wat is er nu leuker, dan de hele dag 
over grote je passie te kunnen praten met andere fans?’

porschecentrumeindhoven.nl 
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De 1e etage van Pop Up ’s-Hertogenbosch is omgetoverd tot 
1.200 m2 fashionwalhalla. Je vindt er sterke basics en snel 
wisselende modecollecties voor dames, heren en kids, maar 
ook cosmetica- en lifestyleproducten van Shoeby. In de sfeer-
vol aangeklede winkel kun je gezellig rondneuzen, chillen in 
de loungehoek of in alle rust genieten van een cappuccino 
aan de bar. Bij  Shoeby draait alles om persoonlij ke aandacht; 
er staat dan ook altij d een personal shopper klaar om een 
unieke look voor je te creëren. Laat je inspireren!

Ruim 35 jaar geleden openden John en Mieke van Deursen 
de eerste Shoeby-winkel aan de Graafseweg in ‘s-Herto-
genbosch. Wat op 70 m² begon, is inmiddels uitgegroeid 
tot zo’n 230 winkels en een eigen webshop. Opererend in 

het middensegment zij n de kleding en accessoires van de 
winkelketen voor iedereen bereikbaar. Letterlij k, want de 
meeste winkels bevinden zich over het algemeen in het hart 
van dorpen of in de wij kwinkelcentra van steden. Nu dus ook 
op een Bossche A-locatie. ‘Voor ons is Pop Up ’s-Hertogen-
bosch een topkans om onze zichtbaarheid onder een breder 
publiek te vergroten. Een deel van de Bosschenaren kent 
Shoeby bij voorbeeld van onze vestiging in de Helftheuvel, 
Lokerenpassage of Rompert, maar nog niet iedereen is met 
ons concept bekend’, aldus storemanager Kiki Ples.

FAN
Shoeby heeft door het hele land maar liefst ruim 700.000 
vaste klanten. Wat is het geheim van deze succesvolle 

SHOEBY
de fashionwalhalla
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winkelformule? ‘Naast dat we een trendy en goed geprij sde 
collectie bieden, onderscheiden we ons vooral door persoon-
lij ke aandacht voor de klant en de extra geboden service.’ 
Shoeby wil van elke klant een fan maken, vertelt Kiki. ‘Of het 
nou in de winkel is, online of daarbuiten, wij  gaan altij d nét 
een stapje verder! Mocht je bij voorbeeld moeite hebben om 
een leuke set samen te stellen of eigen look te creëren, dan 
geeft onze personal shopper advies.’ Shoeby biedt de moge-
lij kheid om jouw favoriete shopper van tevoren te boeken; 
het is zelfs mogelij k om deze bij  je thuis te laten komen. ‘We 
helpen je eens grondig je garderobekast uit te mesten. Jouw 
eigen kleding wordt door ons gecombineerd met items uit 
onze collectie. Zo kun je op een slimme manier nieuwe sets 
creëren’, aldus Kiki.

STYLINGADVIES
Ook in de City Store vind je volop fashioninspiratie. Op een 
grote catwalk zij n een fl ink aantal paspoppen gestyled 
volgens de laatste trends. De winkel is ingericht volgens 
thema’s, waardoor je zelf eenvoudig kan combineren. ‘We 
hebben bij voorbeeld een stoere afdeling, maar ook een klas-
sieke. Uiteraard zij n de items goed met elkaar te mixen; daar 
helpen we onze klanten graag bij .’ In de winkel hangen eigen 
merken als Eksept, Cult Edition, Jilly, Jill en Mitch, waarbij  
het draait het om comfort, uitstraling en kwaliteit voor een 
betaalbare prij s. ‘Er zij n heel veel verschillende items op onze 
etage te vinden: van truien, jurken, jeans en schoenen tot 

accessoires en cosmetica- en lifestyleproducten. Doordat 
de collectie dagelij ks wordt aangevuld met nieuwe items, 
blij ven onze klanten steeds verrast’, aldus Kiki. In de winkel is 
tevens een eigen atelier gevestigd, waar de gekochte kleding 
meestal direct kan worden versteld. ‘Er is altij d een coupeuse 
aanwezig, die terwij l je bij voorbeeld bij  de bar een theetje 
drinkt, een mouw of broek inkort. Ook dat hoort bij  de extra 
service die we bieden.’ Ook aan het vermaak aan de kinde-
ren is gedacht. ‘Zij  kunnen hier een potje tafeltennissen of 
basketballen. En als je rustig wat wil passen, ontfermen we 
ons graag over de kids.’ 

KIDS
Maar er is bij  Shoeby in de City Store nog meer te beleven. Zo 
kun je er een heerlij ke lunch inclusief stylingadvies boeken. 
‘Een gezellig uitje, samen met bij voorbeeld je moeder, doch-
ter of vriendinnen. Bovendien krij g je dan ook nog eens 20% 
korting op de gehele collectie.’ Ook kinderen kunnen zich in 
de watten laten leggen. ‘We organiseren regelmatig kinder-
partij tjes. De jarige job en diens gasten worden aangekleed 
door onze stylist, waarna ook de haren, make-up en/of na-
gels worden gedaan. Aan het eind van het feestje presente-
ren de kinderen hun make-over op de catwalk. Hiervoor geldt 
eveneens dat ouders na afl oop met korting kunnen shop-
pen.’ Shoeby organiseert al deze extra’s vanuit het idee dat 
winkelen een feestje is. Kiki: ‘Pas als klanten met een grote 
glimlach de winkel verlaten, is onze missie geslaagd!’

shoeby.nl
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Bang & Olufsen Henri Tibosch is al ruim 33 jaar een speci-
aalzaak in totaaloplossingen voor audio, video, intercomsys-
temen, satellietsystemen, toegangscontrole en domotica. 
Op de begane grond van Pop Up ’s-Hertogenbosch kun je 
kennismaken met een greep uit de totale collectie. De gehele 
Bang & Olufsen-lij n is te vinden in de showrooms in Tilburg 
en Berlicum. Maar vanaf eind 2017 kun je hiervoor op een 
nieuwe en vaste locatie in ’s-Hertogenbosch terecht: de Reit-
scheweg 65.

Eind volgend jaar komt eindelij k een grote droom voor Henri 
Tibosch uit. Maar liefst 8,5 jaar is hij  bezig geweest om zij n 
plan voor het innovatieve Experience Center in ’s-Hertogen-
bosch te realiseren. ‘We zij n momenteel nog in Berlicum 
gevestigd; eigenlij k heel dichtbij . Maar voor mensen lij kt 
dit psychisch vaak toch verder te liggen. Met de komst naar 
’s-Hertogenbosch willen we onze doelgroep verbreden. Nu 
komen bezoekers van heinde en verre heel doelgericht naar 

ons toe.’ Henri had zij n zinnen gezet op een toplocatie aan de 
Reitscheweg, waar het hypermoderne pand - na een lang ver-
gunningentraject - binnenkort wordt gebouwd. ‘Wij  komen 
pal aan de A2 te zitten, in de buurt van de auto- en meubel-
boulevard. Hier krij gen we de beschikking over een ruime 
hoeveelheid gratis parkeerplaatsen en een fraai uitzicht op 
natuurgebied de Heinis.’ 

EMOTIONELE AANTREKKINGSKRACHT
Bang & Olufsen produceert een karakteristieke en exclusieve 
lij n televisies, muzieksystemen, luidsprekers, telefoons en 
multimediaproducten die technologische innovaties combi-
neert met een emotionele aantrekkingskracht. 

BANG & OLUFSEN 
HENRI TIBOSCH
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In Pop Up ’s-Hertogenbosch kun je daarvan alvast een voorproefj e 
krij gen. ‘Je vindt er een kleine selectie waaronder de nieuwe BeoLab 
18 luidspreker, de BeoSound Essence en de BeoVision Avant.’ In de 
showrooms in Tilburg en Berlicum komen de expertise en betrokken-
heid bij  het designmerk en de toepassing voor in je huis of bedrij f 
helemaal goed tot zij n recht. ‘In onze verschillende experience rooms 
presenteren de producten zichzelf. Vanuit je stoel ervaar je audiovi-
sueel genot van de hoogste kwaliteit.’ Ook hier staan Henri en zij n 
team voor klanten klaar met hun welbekende service en persoonlij ke 
benadering. ‘Passie, perfectie en vakmanschap koppelen we aan ge-
voel voor design, mens en ruimte. De techniek staat in dienst van het 
woongenot; in onze aanpak staan daarom topkwaliteit, bedienings-
gemak en maatwerk centraal.’ 

NAZORG
Volgens Henri onderscheidt zij n bedrij f zich van de concurrent door 
het advies en de nazorg. ‘Wij  verstaan als geen ander de kunst om 
het totale project te overzien en oplossingen te realiseren nog voor-
dat de gebruiker hierbij  zou stilstaan. Van ontwerp tot plaatsing kun 
je op ons rekenen.’ Elk project wordt geheel in eigen beheer uitge-
voerd, ofwel door vaste, ervaren installateurs. ‘Bij  ons kopen klanten 
geen ‘doos’, maar een kwaliteitsoplossing voor elke audio- of video-
vraag. Een TV die recht aan de muur hangt en waarvan alle kabels 
netjes zij n weggewerkt, voorkomt een hoop irritatie en onrust. ‘Less 
is echt more’, zeg ik altij d.’ Domotica zal volgens Henri in de toekomst 
dan ook een steeds grotere rol gaan spelen binnen woningen. ‘Een 
domotica-installatie maakt een einde aan de wildgroei van schake-
laars, afstandsbedieningen en andere soorten van bedieningstoestel-
len die standaard door de verschillende fabrikanten worden opge-
drongen als ‘de beste oplossing’ voor de bediening van hun systeem. 
Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan de diversiteit en hoeveel-
heid bedieningen die de gebruiker heeft.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Naast het feit dat Henri veel installaties plaatst in bestaande wonin-
gen, worden er ook complete Bang & Olufsen installaties geïnstal-
leerd in nieuwe villa’s. ‘Via BeoLink Multiroom kan alle apparatuur 
eenvoudig tot één systeem worden gekoppeld. Hierdoor kun je je 
favoriete muziek door het hele huis beluisteren of bij voorbeeld 
verschillende muziekgenres in verschillende ruimtes afspelen.’ Om 
klanten totaal te kunnen ontzorgen levert Henri ook professionele 
satellietapparatuur en toegangs- en deurintercomsystemen. ‘Door de 
toegevoegde waarde en service die wij  leveren, worden we gevraagd 
voor grote projecten in bij voorbeeld Monaco of Ibiza. Daarin wer-
ken we ook samen met bekende interieurarchitecten.’ Maar Henri 
installeert net zo graag in een ‘gewone’ woning. ‘Laatst hebben we 
bij voorbeeld een televisie geplaatst bij  een vrouw van 92 jaar in een 
verzorgingstehuis in ’s-Hertogenbosch. Zij  was als een kind zo blij  
met het bedieningsgemak, de audio- en beeldkwaliteit en de fraaie 
afwerking. En daar doen we het voor!’

henritibosch.com
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PUC Company is een initiatief van Bosschenaren Christian 
Verel en Sjoerd van Beckhoven. Christian heeft met zij n 
bedrij f Verel Expo jarenlange kennis en ervaring opgedaan in 
de standbouw, interieurbouw en retail. Sjoerd werkte voor-
heen als retail manager voor diverse grootwinkelbedrij ven 
en weet hierdoor veel over acteren richting de consument 
en het veranderende consumentengedrag. In PUC Company 
worden de krachten en de omvangrij ke netwerken van beide 
heren gebundeld. Met innovatieve concepten willen zij  niet 
alleen unieke winkelformules neerzetten, maar tegelij kertij d 
ook leegstand, verpaupering en werkeloosheid aanpakken. 
‘Behoeftes van consumenten zij n echter snel wisselend 
van aard, een bestemming op een pand ligt voor jaren of 
decennia vast. Dit is exact de spagaat waarin vastgoed, 
ondernemers en andere stakeholders zitten. Daarom willen 
wij  in onze initiatieven alle koppen bij  elkaar steken’, aldus 
Christian. 

RELEVANTIE
Vrij wel elke Nederlandse gemeente kampt met een over-
schot aan vierkante meters winkeloppervlakte. Zo ook 
’s-Hertogenbosch. ‘Kij k naar het grote aantal omvallende 
of inkrimpende winkelketens. Een deel van deze omvangrij -
ke en vaak markante panden staat nu leeg, waardoor veel 
mensen op straat zij n komen te staan’, zegt Christian. PUC 
Company wil invulling gaan geven aan leegstaande objec-
ten of panden naar de behoefte van dat moment, op die 
specifi eke plek. Volgens Sjoerd speelt relevantie daarbinnen 
een cruciale rol. ‘De detailhandel pretendeert een snelle, 
dynamische wereld te zij n. Maar er wordt ruim van tevoren 
ingekocht, waardoor we bij voorbeeld winterjassen in de 

winkels zien hangen in juli wanneer het buiten 25 graden is. 
De consument koopt echter pas een winterjas wanneer het 
koud is. Als het al überhaupt koud wordt, want ook dat is al 
lang geen garantie meer. Daarom is het tij d voor een andere 
aanpak.’ 

LOKALE HELDEN
Pop Up ’s-Hertogenbosch ziet PUC Company als uitgelezen 
kans om hun ideeën uit te testen. ‘We vinden het erg tof hoe 
Van den Udenhout zij n nek heeft uitgestoken om dit con-
cept te realiseren’, aldus Sjoerd. Op de 500 m2 van PUC073 
op de 3e etage wordt nu, vanwege de beperkte beschikbare 
ruimte, voornamelij k met het winkelidee geëxperimenteerd. 
Je vindt er A-Merken als Gsus, Addy van den Krommenac-
ker, Acer, Yumeko en Indian Motorcycles en lokale bedrij fj es 
als No waste design, Bij  Lien, Raaf en Brouwerij  Boegbeeld, 
producent van het populaire Kutbier. Er wordt niet alleen 
ingekocht, maar vooral ook samengewerkt met merken 
qua aankleding en inkoopafspraken. ‘In tegenstelling wat 
mensen vaak verwachten bij  een Pop Up winkel, zij n we geen 
outlet. We bieden juist een boeiende mix van topmerken in 
een setting of merkbeleving en items van lokale helden met 
een goed verhaal. Dit maakt mensen nieuwsgierig om een 
kij kje in de winkel te komen nemen; je moet immers meer 
te bieden hebben dan een online shop alleen’ ‘Het aanbie-
den van je producten via on- én offl  ine kanalen is een must, 
simpelweg omdat de consument dat wil. Het is niet voor 
niets dat pure online players als Coolblue fysieke vestigingen 
openen’, vertelt Christian.
Bij  PUC073 is ook het speelelement toegevoegd in de vorm 
van een aantal Acer ‘predator’computers, waarop je games 

PUC 073
A-merken en unieke producten

Bij  PUC073 word je verrast door een breed assortiment van mooie 
A-merken en unieke producten van start-ups of lokale ondernemers: 
van fashion, design- en lifestyle producten tot outdoor cooking, slaap-
comfort, speelgoed en gifts. Het mini-warenhuis op de 3e etage is een 
testcase voor nieuwe concepten die PUC Company gaat uitrollen in 
verschillende steden. Daarin draait alles om winkelen, eten & drinken, 
werken, leren en spelen.
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verel-expo.nl

kan spelen. ‘Dit trekt wel de aandacht van de jeugd 
alsook van volwassen mannen. Het gaat daarbij  niet 
zozeer om de verkoop van de computers, als wel het 
laden van het merk Acer en het iets extra’s toevoegen 
aan de winkelbeleving van de klant.’

OETELCAMPING
PUC Company is voortdurend op zoek naar nieuwe 
projecten op diverse locaties. Sjoerd: ‘Pop Up concept 
in een wij kwinkelcentrum vraagt weer om een andere 
aanpak. Daarvoor zetten wij  ‘platform thinking’ in, 
ofwel: een combinatie van data, technologie en 
community. Door goed marktonderzoek te verrich-
ten en demografi sche gegevens te gebruiken, kun je 
beter inspelen op de behoeftes van de doelgroep.’ De 
ondernemers willen met PUC Company ook andere 
steden gaan veroveren, denk bij voorbeeld aan een 
PUC040 in Eindhoven of PUC010 in Rotterdam. Ook 
voor ‘s-Hertogenbosch heeft het duo nog een grote 
droom: ‘Tij dens carnaval is er een groot tekort aan 
hotelbedden in het centrum. Hoe fantastisch zou het 
zij n om een Pop Up Oetelcamping te creëren in een 
locatie als bij voorbeeld de oude Bij enkorf?’
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Door de combinatie van auto’s en fi etsen ligt de nadruk van 
de City Store op nieuwe mobiliteit. ‘Koninklij ke Gazelle is 
onderdeel van Pon Holdings. Door samen te werken met Van 
den Udenhout weten wij  de consument een breed scala aan 
innovatieve mobiliteitsoplossingen te bieden’, aldus Sandra 

van der Wurf, manager van het Gazelle Experience Center. 
Elektrische fi etsen zij n volgens haar inmiddels niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld. ‘Sterker nog; het aandeel 
stij gt alleen maar. Ruim 30% van de fi etsen die wij  verkopen, 
is een e-bike. De toenemende aandacht voor duurzaamheid 

GAZELLE EXPERIENCE CENTER
fi etsen testen!

Op de 2e etage van Pop Up ’s-Hertogenbosch vind je een fraaie belevingswereld van maar liefst 1000 m² 
voor e-bikes. Bezoekers kunnen op een testparcours alle elektrische Gazelle fi etsen naar hartenlust probe-
ren. Een bezoek aan het Gazelle Experience Center is de perfecte manier om inspiratie op te doen, de ver-
schillende fi etsen te leren kennen en je te laten voorlichten wat er allemaal op e-bike gebied mogelij k is. 
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heeft ertoe geleid dat de auto voor steeds meer mensen niet 
langer de enige optie is.’ Ook speelt mee dat tegenwoor-
dig niet alleen senioren een fi ets met trapondersteuning 
aanschaff en. ‘Elektrische fi etsen groeien sterk in populariteit 
onder forenzen of jeugd. Ze worden steeds meer en meer 
gezien als handig en gezond vervoermiddel voor woon-werk- 
en woon-schoolvervoer.’ 

GAZELLE PRIVÉ PLAN
Koninklij ke Gazelle heeft door haar zeer brede assortiment, 
voor veel mensen de juiste fi ets. ‘Naast de Balance, de veilig-
ste fi ets ooit gemaakt, hebben wij  een snelle Speed Pedelec. 
Deze speed bike – inmiddels verkozen tot fi ets van het jaar 
-  heeft een topsnelheid van wel 45 km/u en een actieradius 
tot wel 95 kilometer.’ Volgens Sandra kan het kiezen van de 
ideale elektrische fi ets een behoorlij ke uitdaging zij n vanwe-
ge de grote hoeveelheid modellen. ‘Je ziet ze in steeds meer 
vormen, kleuren en maten voorbij  komen. Maar wil je er 
eentje met of zonder loophulp, een midden- of voorwiel mo-
tor, 25 of krachtige 45 km per uur motor; wat past het beste 
bij  jou? Je wilt natuurlij k zeker van je zaak zij n, voordat je tot 
aanschaf overgaat. Om meer mensen in staat te stellen een 
elektrische fi ets aan te schaff en heeft Gazelle een Privé Plan 
ontwikkeld. ‘Zorgeloos fi etsen is zo voor iedereen bereikbaar. 
Voor een vast bedrag per maand fi ets je op een gloednieuwe 
Gazelle. Bovendien profi teer je van extra voordelen, zoals 
Fietsverzekering en Pechhulp.’

70 FIETSEN
In het Gazelle Experience Center in Pop Up ’s-Hertogenbosch 
kun je met al je vragen terecht. ‘Onze medewerkers geven je 
advies over welke fi ets het beste op jouw wensen aansluit. 
Er staan meer dan 70 verschillende fi etsen: van de populaire 
Orange C7 tot de CityZen Speed. Zo kan je zelf het beste er-
varen welke elektrische fi ets het beste bij  jouw situatie past.’ 
Met speciaal materiaal is er een fi etsparcours op de hele 2e 
etage aangebracht. ‘Langs de teststrook staan verkeersbor-
den, waaronder andere een blauw, vierkant bord dat passan-
ten attent maakt op overstekende voetgangers. Hier kunnen 
testrij ders zo nodig de remmen van de elektrische fi etsen 
op de proef stellen’, vertelt Sandra. Iedereen - jong en oud 
-  krij gen de kans om het parcours te verkennen. ‘Wie wil er 
nu niet dwars door een winkel heen fi etsen? Daarom staan 
er ook een aantal kinderfi etsen. Zo kunnen kinderen met hun 
ouders of opa en oma verschillende testrondjes rij den.’ 

LOKALE DEALER
Het Experience Center, dat tevens een vaste locatie heeft in 
Amersfoort, is er puur om consumenten de mogelij kheid 
te bieden om fi etsen uit te testen. Er worden dan ook geen 
e-bikes verkocht. Sandra: ‘Daarvoor kun je terecht bij  de 
lokale Gazelle-dealer. De medewerkers van de Pop Up store 
zoeken graag de juiste dealer in de buurt voor je op.’ 

gazelle.nl/testrij den/

gazelle.nl/experience-center
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Koffi  eliefh ebbers kunnen hun hart ophalen: in december 
opent in de Mengfabriek aan de Tramkade een espressobar 
mét koffi  ebranderij  en workshopruimte. Op de 3e verdieping 
van Pop Up ’s-Hertogenbosch kan je alvast proeven van de 
vers gebrande koffi  e van DaSilva Beans & Leafs. Ook wordt er 
een uitgebreide selectie premium losse thee gepresenteerd: 
unieke combinaties in smaak en geur nemen je mee naar alle 
uithoeken van de wereld.

DaSilva Beans & Leafs levert al jaren de koffi  e- en theefa-
ciliteiten voor de vestigingen van Van den Udenhout. Toen 
eigenaar Emidio da Silva vernam dat het Bossche autobedrij f 
een Pop Up winkel in het centrum ging beginnen, werd hij  
direct enthousiast. ‘Voor ons is het een unieke kans om ons 
onder Bosschenaren te presenteren. In december open we 
namelij k een espressobar in één van de mooiste gebouwen 
van de stad: de Mengfabriek.’ 

RAUWE OMGEVING
De voormalige veevoederfabriek van Koudij s/De Heus biedt 
volgens Emidio een bij zondere en rauwe omgeving, waarin 
klanten kunnen genieten van een verse kop koffi  e of thee, 
een fraai uitzicht en goede muziek. ‘We zitten met een groot 
terras straks pal aan de Diezekade, te midden van andere 
initiatieven zoals Koudij s Kafe en Stadsstrand De Witte Sieb. 
Als lokale ondernemers versterken we elkaar door samen 
vernieuwende activiteiten en unieke arrangementen te ont-
wikkelen, die tevens bij dragen aan de circulaire economie.’ De 
espressobar is dan ook duurzaam van inrichting. 

vers gebrande koffi  e en premium thee
DASILVA BEANS & LEAFS

dasilva-beansandleafs.com
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DASILVA BEANS & LEAFS

‘Onze houten bar is bij voorbeeld, evenals de grote tafel in onze Pop-
up Store, gemaakt van verdiepingsvloerbalken uit de oude fabriek.’

WORKSHOPS
Naast de espressobar is de koffi  ebranderij  gevestigd, compleet met 
cupping- en trainingsruimte. ‘We kunnen hier onder meer workshops 
en trainingen over koffi  e en thee geven. Leuk voor bij voorbeeld een 
familie-, bedrij fs- of teamuitje.’ Op deze plek wil Emidio mensen 
meer leren over het geheim achter een goede kop koffi  e. ‘Het begint 
met de juiste boon. De koffi  ebonen die wij  gebruiken, bestaan uit 
de fi jnste arabica’s verbouwd over de hele wereld: van Brazilië tot 
Indonesië.’ Emidio en zij n partner Luisa bezoeken zelf de plantages 
om de goede bonen te selecteren en de kwaliteit te waarborgen. ‘Wij  
gebruiken voor onze koffi  e uitsluitend rij pe bonen, die op de hoger 
gelegen plantages duurzaam worden verbouwd. De oogstopbrengst 
is daardoor smaakvoller maar minder groot, waardoor je meer be-
taalt.’ Emidio is van mening dat duurzame kwaliteit nu eenmaal een 
keuze is. ‘Als je eenmaal premium bonen bent gewend, wil je eigenlij k 
niets ander meer.’

ULTIEME KOFFIEBELEVING
Maar alleen met de beste koffi  ebonen ben je er volgens Emidio nog 
niet. ‘Goede koffi  e moet goed worden bereid, met professionele 
machines. Wij  leveren de beste merken koffi  eapparatuur, zoals La 
Marzocco, Kees van der Westen, Egro en Rancilio voor de horeca en 
Rheavendors en de Jong Duke voor de zakelij ke markt. Uiteraard bie-
den we ook serviceabonnementen aan, want zonder goed en regel-
matig onderhoud doe je afb reuk aan de kwaliteit van de koffi  e.’ Ook 
voor de veeleisende thuisbarista en koffi  eliefh ebber heeft DaSilva 
Beans & Leafs de benodigde apparatuur in huis, waaronder merken 
als Melitta, ECM en Moccamaster. Op de 3e etage van Pop Up ’s-Her-
togenbosch kun je zelf een aantal machines uittesten en de ultieme 
koffi  ebeleving ervaren. ‘Daarnaast is iedereen welkom in ons Experi-
ence Center in Zaltbommel. Hier vind je ons gehele assortiment aan 
apparatuur.’

DECEMBERGESCHENK
Volgens Emidio komt er steeds meer waardering voor ‘het kleine 
genieten’. ‘Mensen zij n bereid om extra te investeren in het zwarte 
goud en andere warme dranken. Dat zie je aan het toenemend aantal 
barista’s, theesommeliers, koffi  ebarretjes en trends als slow coff ee of 
chai thee.’ Ook thuis wordt er steeds vaker premium koffi  e en losse 
thee gedronken. Naast DaSilva Beans en DaSilva Leafs vind je in Pop 
Up ’s-Hertogenbosch ook Nespresso-compatibel koffi  ecapsules en 
koffi  e- en theebenodigheden: van theezeefj es en melkopschuimers 
tot espressokopjes en koffi  esiropen. ‘Bij  ons slaag je gegarandeerd 
voor een leuk decembergeschenk. Want zeg nou zelf, wie wordt er nu 
niet blij  van heerlij ke verse koffi  e of een exclusieve theemelange?’
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GRATIS 

HOOFDTELEFOON**

BIJ AANKOOP VAN EEN B&O 

PRODUCT* IN DE MAANDEN 

NOVEMBER EN DECEMBER 2016 

IN ONZE SHOWROOMS IN 

BERLICUM OF TILBURG

* MIN. WAARDEN € 500,-

** ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

BIJ EEN PRIVÉ LEASE 

ABONNEMENT 

1STE  MAAND GRATIS

10% KORTING 

OP ONDERHOUD 

BIJ INPLANNEN IN POP UP STOREMaandag  12:00 - 18:00 uur

Dinsdag  09:30 - 18:00 uur

Woensdag  09:30 - 18:00 uur

Donderdag  09:30 - 21:00 uur

Vrĳ dag  09:30 - 18:00 uur

Zaterdag  09:30 - 17:30 uur

Zondag  12:00 - 17:00 uur

O
PE

N
IN

G
ST

IJD
EN

zie achterzĳ de voor gewĳ zigde openingstĳ den
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WIJ ONTVANGEN U 

GRAAG OP ÉÉN VAN 

ONZE VESTIGINGEN 

VOOR EEN AANTREK-

KELIJK VOORSTEL

KUTBIER 

3 VOOR € 10,-

€ 5,- KORTING

OP ONS GEHELE ASSORTIMENT 

BIJ BESTEDING VAN € 50,-

GRATIS 

HOOFDTELEFOON**

BIJ AANKOOP VAN EEN B&O 

PRODUCT* IN DE MAANDEN 

NOVEMBER EN DECEMBER 2016 

IN ONZE SHOWROOMS IN 

BERLICUM OF TILBURG

* MIN. WAARDEN € 500,-

** ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

GRATIS 

KOP KOFFIE BIJ 

AANKOOP VAN 

EEN GEBAKJE

€ 5,- 
KORTING

BIJ BESTEDING V.A. €  35,-

10% 

KORTING 

OP ALLE KOFFIE 

EN THEE

BIJ EEN PRIVÉ LEASE 

ABONNEMENT 

1STE  MAAND GRATIS

10% KORTING 

OP ONDERHOUD 

BIJ INPLANNEN IN POP UP STORE

MAAK EEN 

PROEFRIT OP ÉÉN 

VAN ONZE 

E-BIKES! 



POPUPSHERTOGENBOSCH.NL

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 25 november  LATE NIGHT SHOPPING  Open tot 23.00 uur  

Vrijdag 2 december  EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR 

Maandag 5 december  OPEN TOT 17.00 UUR  

Vrijdag 23 december  EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR 

Zaterdag 24 december  OPEN TOT 17.00 UUR 

Zondag 25 december  GESLOTEN  1E KERSTDAG

Maandag 26 december  GESLOTEN  2E KERSTDAG

Zaterdag 31 december  OPEN TOT 17.00 UUR  

EVENEMENTEN

Zaterdag 12 november OPTREDEN VAN SHARON DOORSON 13.00 - 15.00 uur

Zaterdag 19 november  ZATERDAGMIDDAG BORREL INCLUSIEF ACT 15.00 - 19.00 uur

Zaterdag 26 november  ZATERDAGMIDDAG BORREL INCLUSIEF ACT 15.00 - 19.00 uur

Zondag 27 november   SINTERKLAAS IN POP UP 'S-HERTOGENBOSCH

Zaterdag 3 december  ZATERDAGMIDDAG BORREL INCLUSIEF ACT 15.00 - 19.00 uur

Zaterdag 10 december  ZATERDAGMIDDAG BORREL INCLUSIEF ACT 15.00 - 19.00 uur

Zaterdag 10 december  LADIES DAY - VINTAGE KLEDING, SCHOENEN, TASSEN

FACEBOOK.COM/POPUPSHERTOGENBOSCH

SCHAPENMARKT 4

'S-HERTOGENBOSCH

#POPUPSHERTOGENBOSCH

POPUP@UDENHOUT.NL


