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KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TERUG OP HET
OUDE NEST

KUNNEN WE VOOR U OOK IETS UITBROEDEN?

KlaasenVandeursen is een creatief en innovatief communicatiebureau in Helmond met meer dan 30 jaar ervaring.  
Sterk in online en offline communicatie en het bedenken van strategische en creatieve oplossingen. 

Positionering, imago, identiteit, marketing, campagnes, jointpromotions doorvertaald in brochures, advertenties, 
posters, magazines, verpakkingen en ondersteund door websites, webshops, apps en social media.  

Van de eerste kop koffie tot realisatie. 
KlaasenVandeursen maakt communicatie die aanspreekt, want alles begint tenslotte bij een goed ontwerp. 

TEL. 06 13 829017 (AD KLAASEN) 06 53 417605 (PETER VANDEURSEN)
INFO@KLAASENVANDEURSEN.COM - WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM

EEN VOgELNEST IS EEN bROEDPLAATS. HET NESTMATERIAAL WORDT VERzAMELD IN DE OMgEVINg. 
VOgELNESTEN zIjN ER IN VELE MATEN EN VORMEN, EN OOK DE LOCATIES VERSCHILLEN. IN SOMMIgE gEVALLEN KEREN DE bEWONERS NA jAREN TERUg OP HET OUDE NEST.
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Deurne,  heeft een unieke winkel

Aan de Felix Timmermansstraat 50 A in Deurne is een nieuwe meubelzaak. Tweede Zit & Zo. Deze 

naam geeft al aan dat het niet zomaar een meubelzaak is.

Op het moment van het betreden van de showroom krijg je meteen het gevoel dat je een show-

room van een meubelzaak binnen loopt met nieuwe kwaliteitsmeubelen.

Maar het zijn allemaal “gebruikte meubels”.  Eigenlijk is dat het verkeerde woord want deze meu-

bels zijn zo goed als nieuw. “als je het niet zou weten dan denk je dat ze gloednieuw zijn” aldus 

een verbaasde klant.

Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak, en spreekt over een aanwinst voor Deurne. “Kwali-
teitsmeubelen van alle topmerken hebben wij in huis, of het nu gaat over klassiek, modern, design, 
vintage of senioren meubelen.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs.
Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te adviseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeubels. “Als 
je een dure investering doet zoals bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel mensen voor een jonge 
gebruikte auto “waar de kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk meubelen?”
Vaak zijn het meubelen van nog geen jaar oud, waarop nog amper gezeten is aldus Ger. Tweede 
Zit & Zo doet zowel in- als verkoop van meubelen en is gevestigd achter Schiks Interieur specialist 
en vlakbij het zwembad

Zijn nieuwe showroom biedt een enorme keuze in niet alleen zitmeubelen maar ook kasten, tafels,  
dressoirs,  eetkamers,  relaxfauteuils en woonaccessoires van alle bekende topmerken zoals  Leo-
lux, Rolf Benz, Montel, Jori en Ghyczy 
Op de website www.tweedezitenzo.nl vindt u een compleet overzicht voor jong en oud van hun 
ruime assortiment klassieke, design, vintage en senioren meubelen.

Tweede 
Zit & Zo

U vindt Tweede Zit & Zo aan de Felix Timmermansstraat 50 A te Deurne en is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Tel: 06-12655003 of 0493-382945

Felix Timmermansstraat 50A, Deurne, achter Schiks Interieur 
Tel. 06-12655003 of 0493-382945    www.TweeDezITenzo.nl

In- en verkoop van gebruikte kwaliteits-
meubelen voor een betaalbare prijs

Topmerken zoals
leolux, Rolf Benz,

Montel, Jori en Ghyczy.

wij verkopen een ruim 
en breed assortiment 

van 2e hands meubelen.

zonDAG 6 SepT. GeopenD 
12.00 - 17.00 uur

STEKKIE 
VOOR JOU❢

Een huis is om van te genieten, vooral als je het helemaal je eigen hebt gemaakt. Als interi-
eur liefhebbers zijn er maar weinig plekken in huis waar we niet van kunnen genieten. Toch 
is het fijn om in een huis, waar je waarschijnlijk met meerdere mensen woont, een stekkie 
te hebben speciaal voor jou alleen. Net als dat jouw kledingkast en kamer van jou zijn. Een 
apart gedeelte in jou huis (niet eens zo groot) die alleen door jou en voor jou gecreëerd is.  

Een kamer voor jou alleen zou ideaal zijn, maar het hoeft niet eens een must te zijn. De 
afbeeldingen geven een grote hint weg over wat ik precies bedoel. Een stoel speciaal voor 
jou alleen in een hoekje waar je tot rust kan komen. Denk dan aan een aparte stoel, die mis-
schien net wat meer uitspringt in de kamer waar je hem wilt hebben. Als jij een stoel zou 
zijn, hoe zou je er dan uitzien? Dat is jou perfecte stoel :) Zorg ervoor dat de stoel goed bij je 
interieur past, zoals bij je deur en je kasten. Als er visite langskomt dan zouden zij zeggen: 
“Die stoel past zo goed bij jou persoonlijkheid” Een beetje overdreven, maar je snapt wat ik 
bedoel.   

Een comfortabele stoel met eventueel een kussen voor in je rug en een dekentje voor ex-
tra gemak. Heerlijk toch? Het hoeft niet per se een nieuwe stoel te zijn. Misschien stond er 
vroeger in je grootouders of ouders huis een stoel waar je altijd heerlijk in zat of die je altijd 
al apart of mooi vond. Als de stoel nog in goede staat is dan kan je het hopelijk zo van je 
familie overnemen. Ziet de stoel er niet meer zo goed uit zoals je het je kan herinneren? Dan 
zijn er nog een aantal opties om uit te proberen voordat je volledig hoopt hoeft te verliezen. 

Schoonmaken is nogal voor de hand liggend, maar kan een groot verschil uitmaken. 
Een nieuwe laag verf over de stoel. Is de stoel wit, maar lijkt zwart je mooier? Go for it! Het is 
tenslotte jouw speciale stoel. 
Probeer een nieuwe bekleding. Zijn de bloemen toch te ouderwets of oubollige voor jou 

smaak? Kies dan een print of andere kleur die beter bij jou persoonlijkheid past.

Go for it!
KLAASEN

VANDEURSENCommunicatie
STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TERUG OP HET
OUDE NEST

KUNNEN WE VOOR U OOK IETS UITBROEDEN?

KlaasenVandeursen is een creatief en innovatief communicatiebureau in Helmond met meer dan 30 jaar ervaring. 
Sterk in online en offline communicatie en het bedenken van strategische en creatieve oplossingen. 

Positionering, imago, identiteit, marketing, campagnes, jointpromotions doorvertaald in brochures, advertenties, 
posters, magazines, verpakkingen en ondersteund door websites, webshops, apps en social media.  

Van de eerste kop koffie tot realisatie. 
KlaasenVandeursen maakt communicatie die aanspreekt, want alles begint tenslotte bij een goed ontwerp. 

TEL. 06 13 829017 (AD KLAASEN) 06 53 417605 (PETER VANDEURSEN)
INFO@KLAASENVANDEURSEN.COM - WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM

EEN VOGELNEST IS EEN BROEDPLAATS. HET NESTMATERIAAL WORDT VERZAMELD IN DE OMGEVING. 
VOGELNESTEN ZIJN ER IN VELE MATEN EN VORMEN, EN OOK DE LOCATIES VERSCHILLEN. IN SOMMIGE GEVALLEN KEREN DE BEWONERS NA JAREN TERUG OP HET OUDE NEST.

  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 

df

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend 
met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 30 september 2015. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VOETBAL

HOCKEY

VOETBALLEN VOETBAL ACCESSOIRES

•	Altijd	10%	korting	met	klantenspaarsysteem*		
•	14	dagen	retourrecht*			
•	1500	m2	winkelplezier			
•	Gratis	parkeren,	koffie	&	kids	corner			
•	Vertrouwd	adres	sinds	1947

Kijk	voor	meer	informatie	op
www.adventurestore.nl

U	kunt	nu	ook	bestellen	via	
onze	webshop!

TENNIS

NIEUWE COLLECTIE NIKE VOETBALSCHOENEN 
ALTIJD10%KORTING*

HOCKEY BAGS ACCESSOIRES HOCKEYKLEDING

MONDBESCHERMERS HOCKEYSTICKS

GROTE PARTIJ SPORTKLEDING 
& ACCESSOIRES VAN O.A.

NIKE - ADIDAS - PUMA - ASICS

25-75%*
KORTING

RUCANOR TURNSCHOEN 
IN WIT EN ZWART
HAMBURG
VAN 16.99 VOOR

 12.99

RUCANOR
JOGGING SHORT 
& BROEKEN 
VOOR
BOYS - GIRLS
WOMEN - MEN

BACK TO SCHOOL

TENNIS KLEDING

TENNIS SCHOENEN

 10%*
KORTING NIEUWE 
COLLECTIE SJENG

25-50%*
KORTING

VOETBALLEN
NIKE EN 
DERBY STAR
COLLECTIE
VANAF

 9.99
GROTE COLLECTIE 
SOKKEN -TASSEN 

SCHEENBESCHERMERS 
TRAININGSKLEDING 

DIVERSE MODELLEN ADIDAS - PUMA - NIKE 
MET 25-50%* KORTING! OP=OP

RUCANOR GYMSCHOEN 
IN WIT EN ZWART
FRANKFURT
VAN 12.99 VOOR

 9.99

SPORT OUTLET

ADVENTURE STORE
by

ALLE HOCKEYSTICKS 
NU 25%KORTING*

ALLE ASICS HOCKEYSCHOENEN
 50%KORTING*

TASSEN 
COLLECTIE

SHOCKDOCTER

BAD&BEACH OUTLET 1e VERDIEPING
BADKLEDING
BEACHKLEDING
SLIPPERS
SANDALEN
SNEAKERS
ZOMER
OUTDOOR
KLEDING 

REGENPAK  
COMPLEET MODEL 
BRIGHTON
19.99 JR. EN 
MEN/WOMEN

100% WATERDICHT, 
KLEIN PAKKET, 
JAS&BROEK

21.99

GROTE COLLECTIE 
TASSEN-RUGZAKKEN 

DAYPACKS EN SPORTBAGS 

ALLE RACKETS

25-50%*
KORTING

25%* 50%* 75%*
KORTINGEN

VAN
OP=OP

OP=OP

ALLE HOCKEYSTICKS 
NU 25%KORTING*

SPORT BH’S 
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iNHOUD
de adventure store

pakt deze zomer wel heel groots uit!
kijk op de pagina’s 2-7-10-11-15-20

stuur een ansichtkaart naar 
broeckx praasterink pagina 5

op vakantie?
gedacht aan aruba? of aan zuid-afrika?

de voorpret begint op pagina 9
thuis klussen? vloer het zelf heeft 
betaalbare oplossingen. pagina 12

nieuwe huidkliniek ceulen is een aanwinst voor helmond. pagina 17
help het wordt weer bikini-tijd.

kijk snel op pagina 17

Voorwoord
Voor u ligt een uitgave van Groot 
Peelland, uitgegeven door Adcommunicatie 
Helmond. We zien Groot Peelland (meer dan 
200.000 inwoners) als een gebied met veel 
samenwerkingsmogelijkheden en potentie. 
Gelegen tegen grote broer Eindhoven (plm. 
250.000 inwoners), maar ook hier een 
economisch sterk gebied met parels van 
bedrijven. En de economie zit weer in de lift, 
dus volop kansen voor iedereen.
Kortom een gebied waar het heerlijk wonen, 
leven en werken is. Waar eenieder kan gedijen 
en de kinderen veilig op kunnen groeien.
Samen met u willen we verder bouwen en in 
goede harmonie samenwerken.
Doet u mee?

Uitgever Ad Klaasen



RUNNING SCHOENEN

  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	 Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem*		
•	 14	dagen	retourrecht*			
•	 1500	m2	winkelplezier			
•	 Gratis	parkeren,	koffie	&	kids	corner			
•	 Vertrouwd	adres	sinds	1947

Kijk	voor	meer	informatie	op
www.adventurestore.nl

U	kunt	nu	ook	bestellen	via	onze	webshop!

LC

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 30 september 2015. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

RUNNING KLEDING

SPORTBRILLEN SPORTVOEDING HARTSLAGMETERS RUNNINGACCESSOIRES

HELMEN SPORTBRILLEN

ALLES VOOR

•atb 
•mountainbiking
•race
•recreatieF Fietsen
•spinning

•	apparatuur

•	accessoires

•	kleding

•	schoenen

diverse	kettler
showmodellen

diverse	items	
fittnesskleding
en	schoenen
nike	-	adidas

BIKING Fitness

25-50%*
KORTING

SCHOENEN SOKKEN

RUNNING
kom	naar	de	
ADVENTURE STORE	de	
running	specialist	van	
de	regio

•	uitgeBreide	collectie	
	 topmerken

•GRATIS advies		
	 door	deskundige	
	 medewerkers	en		 	
	 sport-	podoloog

•GRATIS voetscan		
	 en	video	analyse

ook	voor	al	uw	
accessoires

sponsor	van	
hac	helmondADVENTURE STOREby

schoen	met	Bekende	gel	demping	en	
speva	middenzool
van 99.99 voor

 79.99

ASICS 
GEL 
FLuX
MEN 
WOMEN

ALTIjD 

 10%*  
OP NIEUWE 
COLLECTIE 
ASICS EN NIKE

vanaf

 19.99
collectie	sport	Brillen	in	

diverse	uitvoeringen	en	kleuren
	 	

compleet	assortiment	sportvoeding.	
laat	u	adviseren	voor	een	persoonlijk	
voedingsadvies

vanaf

 39.99 Bottle	Belts	-	safety	vest	fluor
mp3	wallet	(voor	iphone	5,	6	en	
samsung)	 -	armBand	reflect	

uitgeBreide	
collectie	running	
kleding	o.a.	
	

	 	
rogelli	running	
functional	
collection		
ShORTS	va	€ 19,99		
TigTh lONg	€ 29,99		
ShiRT	v.a.	€ 9,99
	
JAck wiNDbREAkER	
v.a.	€ 39,99	 	

ALTIjD 10% KORTING*
	

15-25%*

KORTING

grote	collectie	
wielren
schoenen

fiets	
onderBroek	
met	zeem
vanaf

24.99

wielren
Broek	
met	zeem
vanaf

29.99

wielren
shirts	vanaf	

22.99

fitness
handschoenen

voor	een	veilige	effectieve	
en	motiverende	
workout.

complete	
collectie	leverBaar

yOGA MATTEN HANDSCHOENEN

GyMBALLEN GEWICHTEN

55	cm/	65	cm
75	cm

KETTLEBELL
2,5/4/6/8/
10/12	kilo	
vanaf	9.99

	



Een oplossing voor 
elke voet.
Elke voet heeft een afdruk die nergens anders 
ter wereld voorkomt en juist dat is de gedachte 
achter het 3Feet concept van Sidas.

 WAT HEEFT JOUW VOET NODIG?
 Hoge voetboog
 comfort
 ondersteuning van de voetboog 
 optimale verdeling van de druk

 Medium voetboog
 comfort
 stabiliteit 
 versteviging aan de achterkant

 Lage voetboog
 stabiliteit  
 ondersteuning van de voetboog 

Adventure Store, de walking & running specialist
Adventure Store, de winkel gevestigd sinds 1947 
in Mierlo-Hout (Helmond), is sinds jaar en dag 
bekend als de wandelspecialist voor de regio 
Helmond. Met de specifieke kennis over de 
wandelsport en benodigdheden, het spreekuur 
van de podotherapeut Emile Itz tezamen met 
het deskundige personeel, en niet te vergeten 
de enorm uitgebreide collecties wandelschoe-
nen, accessoires en kleding. Maar sinds de 
toevoeging van een complete sportafdeling is 
deze winkel ook steeds verder uitgebreid met 
Running. Zowel de kennis van de voeten, als 
de deskundigheid van het personeel blijkt ook 

hier een belangrijke oorzaak van het succes. Een 
voetscan wordt gratis gedaan om te kijken wat 
de stand van de voet is, hoe de drukverdeling 
is en of de voetboog is doorgezakt, of juist niet. 
Daarnaast kunt u met de running schoenen ook 
gefilmd worden tijdens het hardlopen door de 
winkel of op de loopband. Aan de hand van 
de filmopname wordt gekeken of de gekozen 
schoen de juiste ondersteuning en stabiliteit 
biedt.

Adventure Store de nieuwe 
Sponsor H.A.C.
Door de deskundigheid op running & hard-
loop gebied heeft de Helmondse Atletiek Club 
H.A.C.  dan ook voor Adventure Store Helmond 
gekozen als partner en leverancier voor de hard-
lopers en de wandelaars. De samenwerking is 
vorig jaar al begonnen met het organiseren van 
een wandeltocht, een succesvol kinder atletiek 
evenement, nieuwe kleding voor de recreanten 
en met ondersteuning van de cursus voor be-

ginnende hardlopers  ‘start to run”.  Samen or-
ganiseren deze 2 partijen ook dit jaar alweer de 
2e H.A.C. wandeltocht op Zondag 20 Septem-
ber. Tijdens deze prachtige wandeltocht door 
het natuurgebied van Stiphout en landgoed 
Croy, kunt u genieten van de natuur & cultuur 
en het actief bezig zijn. 
Ook dit jaar wordt er voor de kinderen van de 
basisscholen een 2e editie van de Kids Athletic 
Adventure georganiseerd met hulp van JIBB. 
Een leuk evenement om kinderen vrijblijvend 
te laten kennis maken met alle facetten van de 
atletiek. 

Voor meer informatie kijkt u op de website, 
www.adventurestore.nl  
Uiteraard kunt u ook bellen of even langs-
komen in de winkel voor meer informatie. 
Wilt u ook goed geïnformeerd worden over 
wandelen en hardlopen, kom dan persoon-
lijk naar de winkel en overtuig uzelf.

•	Altijd	10%	korting	met	
klantenspaarsysteem*
•	Gratis	voetscan	en	

loopanalyse
•	Deskundig	personeel
•	Gratis	parkeren,	koffie	

&	kids	corner
•	Vertrouwd	adres	sinds	

1947
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TENTEN
REcREATiE
zwEmbADEN & bOTEN
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SPORT
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fiETSEN
fiTNESS
TENNiS
VOETbAl
hOckEy
NORDic wAlkiNg
bAD & bEAch
iNDOOR- EN 
gymklEDiNg

 2e HAC 
wandeltocht

Inschrijven, start en finish bij de Helmondse Atletiek Club H.A.C.
Molenven 3, Stiphout - Helmond T: 0492-546567

Kosten 3 euro. Leden van erkende wandelbond 0,50 euro korting.

Meer info www.hac-helmond.nl www.adventurestore.nl

Gratis koffie en thee bij inschrijving

 Speciale aanbiedingen & info specialisten  Adventure Store  
verzorgt op de start & finish locatie een verkoopstand met vele interessante  

aanbiedingen voor de wandelaars. Ook zullen er diverse specialisten aanwezig zijn voor gratis 
adviezen, demonstraties en informatie. 

Organisatie Helmondse Atletiek Club H.A.C.
Adventure Store Helmond

Jan Vogelsangs

35 km  08.00-10.00 uur
25 km  08.00-12.00 uur
20 km  08.00-12.00 uur
15 km   08.00-14.00 uur
10 km   08.00-14.00 uur
5 km   08.00-14.00 uur
 

Prachtige routes door de natuur van Stiphout en landgoed Croy.
Volop genieten van de natuur, vogels en bossen.

zondag 

20 
september 
2015

Kids Athletic
Adventure

Schrijf je in via jibbhelmond.nl

Kosten incl limonade & medaille €2.00 

Contactpersoon Teun Welten tel 0492-347071 e-mail: teunwelten@jibbhelmond.nl

Er worden 2 sessies gehouden, van 10-12 uur en van 13-15 uur
De kinderen gaan, onder deskundige begeleiding tijdens deze sessies  
meerdere facetten van de Atletiek beoefenen, sport kleding aanbevolen.

Ben jij snel of kun je hoog springen? Doe dan mee met de Kids 
Athletic Adventure en daag je vriendjes en vriendinnetjes uit.

Zet jij ook je beste beentje voor?

zondag 

20 
september 
2015

Spreekuur podotherapie 
voor wandelaars, 
hardlopers en andere 
sporters! 

Adventure Store biedt u een gratis spreekuur 
aan met onze huis podotherapeut Emile Itz.
Op elke eerste Zaterdag middag van de 
maand van 13.00 tot 16.00 uur kunt u in de 
winkel van Adventure Store terecht.

Maak gebruik van deze extra expertise en 
kom naar de winkel voor het gratis spreekuur.



Half Elfje 6, Someren • T: 0493-471756

Actie
september en oktober

op alle houten
buitenverblijven

U droomt er vast ook van om 4 seizoenen lang te 
genieten met familie en vrienden van het buitenleven. 
Dankzij uw buitenverblijf of tuinhuis kunt u alle 
avonden buiten zitten, heerlijk beschut zodat u langer 
geniet van uw tuin. Met Wesa Tuinhout laat u dit 
werkelijkheid worden, wij bieden u een brede keuze 
aan mogelijkheden en leveren alles uit voorraad.

Maak nú van uw 
droom werkelijkheid

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T  045-5741717

SITTARD
Brugstraat 155
T  046-4529955

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T  0475-550700

WEERT
Nassaulaan 3A
T  0495-545345

HELMOND
Stationsplein 75
T  0492-527777

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T  040-2113600

GRATIS RUG- EN NEKANALYSE
Tijdens inloopspreekuur elke vrijdag van 
16:00 - 16:30 uur (of na afspraak)

 Dé rug- en nekspecialisten
Een verwijzing is niet nodig, er wordt geen aanspraak 
gemaakt op uw eigen risico én behandelingen worden 
vergoed door de meeste verzekeraars.

www.rugcentrum.nl

Chiropractie, echografie en shockwave therapie

WWW.RUGCENTRUM.NL

HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T 045-57 41 717

SITTARD
Brugstraat 155
T 046-45 29 955

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T 0475-55 07 00

WEERT
Nassaulaan 3A
T 0495-54 53 45

HELMOND
Stationsplein 75
T 0492-52 77 77

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T 040-21 13 600

Dé rug- en  
nekspecialisten
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• Huilbaby’s   
• Artrose
• Kaakproblemen   
• Slijtage
• RSI 
• Sportblessures

Een verwijzing is niét 
nodig en er wordt geen 
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Deurne,  heeft een unieke winkel

Aan de Felix Timmermansstraat 50 A in Deurne is een nieuwe meubelzaak. Tweede Zit & Zo. Deze 

naam geeft al aan dat het niet zomaar een meubelzaak is.

Op het moment van het betreden van de showroom krijg je meteen het gevoel dat je een show-

room van een meubelzaak binnen loopt met nieuwe kwaliteitsmeubelen.

Maar het zijn allemaal “gebruikte meubels”.  Eigenlijk is dat het verkeerde woord want deze meu-

bels zijn zo goed als nieuw. “als je het niet zou weten dan denk je dat ze gloednieuw zijn” aldus 

een verbaasde klant.

Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak, en spreekt over een aanwinst voor Deurne. “Kwali-
teitsmeubelen van alle topmerken hebben wij in huis, of het nu gaat over klassiek, modern, design, 
vintage of senioren meubelen.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs.
Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te adviseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeubels. “Als 
je een dure investering doet zoals bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel mensen voor een jonge 
gebruikte auto “waar de kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk meubelen?”
Vaak zijn het meubelen van nog geen jaar oud, waarop nog amper gezeten is aldus Ger. Tweede Zit 
& Zo doet zowel in- als verkoop van meubelen en is gevestigd achter Schiks Interieur specialist en 
vlakbij het zwembad

Zijn nieuwe showroom biedt een enorme keuze in niet alleen zitmeubelen maar ook kasten, tafels,  
dressoirs,  eetkamers,  relaxfauteuils en woonaccessoires van alle bekende topmerken zoals  Leo-
lux, Rolf Benz, Montel, Jori en Ghyczy 
Op de website www.tweedezitenzo.nl vindt u een compleet overzicht voor jong en oud van hun 
ruime assortiment klassieke, design, vintage en senioren meubelen.

Tweede 
Zit & Zo

U vindt Tweede Zit & Zo aan de Felix Timmermansstraat 50 A te Deurne en is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Tel.: 06-12655003 of 0493-382945

Felix Timmermansstraat 50A, Deurne, achter Schiks Interieur 
Tel. 06-12655003 of 0493-382945    www.TweeDezITenzo.nl

In- en verkoop van gebruikte kwaliteits-
meubelen voor een betaalbare prijs

Topmerken zoals
leolux, Rolf Benz,

Montel, Jori en Ghyczy.

wij verkopen een ruim 
en breed assortiment 

van 2e hands meubelen.

zonDAG 6 SepT. GeopenD 
12.00 - 17.00 uur

STEkkiE 
vOOr jOu❢

Een huis is om van te genieten, vooral als je het helemaal je eigen hebt gemaakt. Als 
interieur liefhebbers zijn er maar weinig plekken in huis waar we niet van kunnen ge-
nieten. Toch is het fijn om in een huis, waar je waarschijnlijk met meerdere mensen 
woont, een stekkie te hebben speciaal voor jou alleen. Net als dat jouw kledingkast en 
kamer van jou zijn. Een apart gedeelte in jou huis (niet eens zo groot) die alleen door 
jou en voor jou gecreëerd is.  

Een kamer voor jou alleen zou ideaal zijn, maar het hoeft niet eens een must te zijn. De 
afbeeldingen geven een grote hint weg over wat ik precies bedoel. Een stoel speciaal 
voor jou alleen in een hoekje waar je tot rust kan komen. Denk dan aan een aparte 
stoel, die misschien net wat meer uitspringt in de kamer waar je hem wilt hebben. 
Als jij een stoel zou zijn, hoe zou je er dan uitzien? Dat is jou perfecte stoel :) Zorg 
ervoor dat de stoel goed bij je interieur past, zoals bij je deur en je kasten. Als er visite 
langskomt dan zouden zij zeggen: “Die stoel past zo goed bij jou persoonlijkheid” Een 
beetje overdreven, maar je snapt wat ik bedoel.   

Een comfortabele stoel met eventueel een kussen voor in je rug en een dekentje voor 
extra gemak. Heerlijk toch? Het hoeft niet per se een nieuwe stoel te zijn. Misschien 
stond er vroeger in je grootouders of ouders huis een stoel waar je altijd heerlijk in zat 
of die je altijd al apart of mooi vond. Als de stoel nog in goede staat is dan kan je het 
hopelijk zo van je familie overnemen. Ziet de stoel er niet meer zo goed uit zoals je 
het je kan herinneren? Dan zijn er nog een aantal opties om uit te proberen voordat je 
volledig hoopt hoeft te verliezen. 

Schoonmaken is nogal voor de hand liggend, maar kan een groot verschil uitmaken. 
Een nieuwe laag verf over de stoel. Is de stoel wit, maar lijkt zwart je mooier? Go for it! 
Het is tenslotte jouw speciale stoel. 
Probeer een nieuwe bekleding. Zijn de bloemen toch te ouderwets of oubollige voor 

jou smaak? Kies dan een print of andere kleur die beter bij jou persoonlijkheid past.

Go for it!



  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend 
met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 30 september 2015. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

•	Altijd	10%	korting	met	klantenspaarsysteem*		
•	14	dagen	retourrecht*			
•	1500	m2	winkelplezier			
•	Gratis	parkeren,	koffie	&	kids	corner			
•	Vertrouwd	adres	sinds	1947

TENNIS

GROTE PARTIj SPORTKLEDING 
& ACCESSOIRES VAN O.A.

NIKE - ADIDAS - PUMA - ASICS

25-75%*
KORTING

RUCANOR TURNSCHOEN 
IN WIT EN zWART
HAMBURG
van 16.99 voor

 12.99

RUCANOR
jOGGING SHORT 
& BROEKEN 
voor
Boys	-	girls
women	-	men

BACK TO SCHOOL

RUCANOR GyMSCHOEN 
IN WIT EN zWART
FrankFurt
van 12.99 voor

 9.99

SPORT OUTLET

ADVENTURE STORE
by

BAD&BEACH outlet	1e	verdieping
BADKLEDING
BEACHKLEDING
SLIPPERS
SANDALEN
SNEAKERS
zOMER
OUTDOOR
KLEDING 

REGENPAK  
compleet	model	
Brighton
19.99 jr.	en	
men/women

100%	waterdicht,	
klein	pakket,	
jas&Broek

21.99

GROTE COLLECTIE 
TASSEN-RUGzAKKEN 

DAyPACKS EN SPORTBAGS 

ALLE RACKETS

25-50%*
KORTING

25%* 50%*
KORTINGEN

VAN
OP=OP



  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 
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*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend 
met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 30 september 2015. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VOETBAL

HOCKEy

VOETBALLEN VOETBAL ACCESSOIRES

Kijk	voor	meer	informatie	op
www.adventurestore.nl

U	kunt	nu	ook	bestellen	via	
onze	webshop!

TENNIS

NIEUWE COLLECTIE NIKE VOETBALSCHOENEN 
ALTIjD10%KORTING*

HOCKEy BAGS ACCESSOIRES HOCKEyKLEDING

MONDBESCHERMERS HOCKEySTICKS

GROTE PARTIj SPORTKLEDING 
& ACCESSOIRES VAN O.A.

NIKE - ADIDAS - PUMA - ASICS

TENNIS KLEDING

TENNIS SCHOENEN

 10%*
KORTING NIEUWE 
COLLECTIE SjENG

25-50%*
KORTING

VOETBALLEN
nike	en	
derBy	star
collectie
vanaf

 9.99
GROTE COLLECTIE 
SOKKEN -TASSEN 

SCHEENBESCHERMERS 
TRAININGSKLEDING 

diverse	modellen	adidas	-	puma	-	nike	
MET 25-50%* KORTING! OP=OP

SPORT OUTLET

ADVENTURE STORE
by

ALLE HOCKEySTICKS 
NU 25%KORTING*

ALLE ASICS HOCKEySCHOENEN
 50%KORTING*

TASSEN 
COLLECTIE

shockdocter

50%* 75%*

OP=OP

ALLE HOCKEySTICKS 
NU 25%KORTING*

SPORT BH’S 



klik laminaat 
millennium oak grey 
millennium oak white 
8 mm dik, 24 cm breed, 
4x v-groef, klasse 32. 
Normaal 26.95 Nu v.a.

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 14 kleuren.
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ene
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js

9.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

vloer het zelf helmond   www.vloerhetzelf.nl 
gratis parkeren   engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

lamel parket 
rustiek eiken 
landhuisdelen 
10 mm dik, toplaag 2,5 mm, 15 cm breed, 
legklaar, in naturel geolied of wit geolied. 
Normaal 37.95 Nu

stunt
prijs

25.95
per m2  incl. btw

traprenovatie 
massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

775.00
excl. montage, incl. btw

laminaat xxl 
mammoet 
lange landhuisdelen
12 mm dik, klasse 33 
verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Normaal 33.95 Nu voor

laminaat 
extra lang
Diverse merken o.a.: Quickstep, 
Balterio, Berryfloor, Tarkett, Krono, 
Ambiant en Parador, met Fall Down 
kliksysteem, klasse 32, in vele 
kleuren leverbaar. Normaal 26.95

laminaat 
landhuisdelen xxl
9 mm dik, klasse 32, met 4x v-groef, 
voelbare structuur.
leverbaar in 20 kleuren.
Normaal 29.95
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19.9515.9517.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.



Adventure Store, de walking & running specialist
U wilt een nieuw parket, liever nog vandaag dan morgen? Niet teveel betalen, maar wel met de ga-
rantie van kwaliteit? Dan is Vloer Het Zelf, dé vloerspecialist voor doe-het-zelvers, het juiste adres 
voor u. Onze formule is simpel: wij leveren de goedkoopste vloeren van Nederland. Snel, uit eigen 
voorraad en een enorm assortiment . Maar dat doen we anders dan de doorsnee bouwmarkt. Wij 
bieden u alleen vloeren van topkwaliteit, met een garantie tot wel 25 jaar. Daarbij kunt u rekenen op 
deskundig advies. Kortom: bij Vloer het Zelf staan we met beide benen op de vloer!  

De ruimste keuze
Bij Vloer Het Zelf vindt u écht alles onder één dak. Een uitgebreide collectie laminaat, lamelparket, 
planken, werkingsvrije planken, massief houten vloeren, PVC vloeren met een superhandig kliksys-
teem, noem maar op. Bovendien leveren we alle accessoires, zoals plinten en materialen voor het 
leggen en onderhouden van uw vloer. Uiteindelijk willen we maar één ding: dat u slaagt, zonder al 
teveel moeite. 

Traprenovatie
Uw trap ‘pimpen’? Ook dan zit u goed bij Vloer Het Zelf. Want speciaal voor die klus hebben we 
ons unieke, eenvoudig te monteren trappen renovatiesysteem ontwikkeld. Geschikt voor elke soort 
trap. Met een keuze uit diverse stijlen en uiteraard opgebouwd uit hoogwaardige kwaliteitsmate-
rialen. 

uw vloer op maat
Bij Vloer Het Zelf doen we er alles aan om u een vloer op maat te leveren. Zelfs wat kleur betreft. 

Want in onze eigen oliestraat kunnen we uw vloer elke gewenste kleur geven!   

Goedkoop
Om ons assortiment op peil te houden en de prijzen laag, kopen we onze kwaliteitsproducten 
direct zelf in, zonder enige tussenhandel. Vloer Het Zelf heeft zo een vloer voor elke portemonnee.

Webshop 
U houdt van gemak? Ons assortiment laminaat, parket, PVC- en ondervloeren, plinten en acces-
soires is ook online te bestellen via onze webshop op www.vloerhetzelf.nl. Bij  elke bestelling boven 
€ 450,- leveren we bovendien gratis uit eigen voorraad, door het hele land! (behalve de Wadden-
eilanden)

Zelf ophalen met korting
U haalt uw bestelling liever zelf op bij één van onze 11 vestigingen in Nederland? Dan krijgt u van 
ons een korting van 1 euro per m² op alle laminaatvloeren.

Doe-het-zelf, of toch maar niet?
Met de handige systemen die we bieden is het zelf leggen van een vloer of het renoveren van uw 
trap een eitje. Maar natuurlijk kunnen wij het ook voor u doen. U zegt het maar … 

u vindt vloer Het Zelf in Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle, Eindhoven, Gorin-
chem en Helmond.  kijk op www.vloerhetzelf.nl voor alle filialen en adressen.

Nieuwe vloer? Zo gepiept.

ZONDAG 13 SEPTEMBER,
11:00 - 16:00 U.

Deelnemende lokale specialisten: 
Koffie Totaal  –  Heyde Hoeve  -  Gabzz, Aarle-Rixtel  -   
PowertothePieper.nl  -  Wijnhuis Helmond

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877KOKEN MET PASSIE SINDS 1877

M a r s h a l l s t
r a a t  6 a

015135_NEFF_PROEFLOKAAL_ADVERTENTIES_HELMOND.indd   1 25-08-15   16:45

Zondag 13 september: ‘Proef Lokaal Helmond’
bij DEEZE Keukens met lokale specialisten
Tv-kok Andy McDonald geeft kookdemonstraties
DEEZE Keukens is op zondag 13 september het stralende middelpunt van Helmond. Op deze dag
vindt het ‘Neff Proef Lokaal Helmond’ plaats. Bekende televisiekok Andy McDonald zal vanaf 11.00
uur zijn mouwen opstropen en starten met een kookdemonstratie. Ook demonstreert de enthou-
siaste chef dat iedereen een smakelijk en gezond gerecht kan koken. Tijdens deze kookclinic zal hij 
met verse streekproducten aan de slag gaan. En iedereen mag komen proeven! Zelf aan de slag 
gaan? Dat kan tijdens het ‘Chef Lokaal’ onderdeel, vanaf 13.00 uur. Hier kunnen aanwezigen samen 
met Andy een gerecht bereiden. Diverse lokale ondernemers zijn aanwezig om hun bijzondere, re-
gionale producten te laten proeven.

Wat van dichtbij komt, is lekker…
Een bijzondere selectie lokale ondernemers is aanwezig. Trek in een kopje koffie of thee? Koffie 
Totaal laat het totaal pakket van de koffie bonen, servies en machines zien. De Heyde Hoeve laat 
de smaak van vrüger proeven. Haar droge worsten, pathé’s en tapashapjes van de Duroc varkens 
zullen uw smaakpapillen doen verrassen. En wat dacht u van PowertothePieper. Wat een geweldige 
naam is dat. De kracht van de aardappel, wat kunnen we allemaal met de aardappel en hoe lekker 
gezond is ie. Zoetekauwen kunnen terecht bij Gabzz uit Aarle Rixtel. Hier kan gesnoept worden van 
cupcakes en chocolade bonbons. De kinderen kunnen hier ook zelf aan de slag om zelf hun cupcake 
te versieren. Goede wijn behoeft geen krans, Wijnhuis Helmond zorgt voor een proeverij van heerlijke 
wijnen en zal adviseren welke wijnen bij de gerechten van Andy passen.

DEEZE keukens presenteert:
Neff Proeflokaal Helmond. Zondag 13 september 11.00 uur – 16.00 uur. Marshallstraat 6A, Helmond.



Kunnen jullie het nooit eens worden over welk type restaurant het gaat wor-
den? Met de opening van deze wereldkeuken hoeven jullie daar in ieder geval 
geen discussie meer over te voeren! Wereldkeuken de Braak biedt voor elk 
wat wils!
 
Dé locatie voor een wereldkeuken
De Braak was voorheen een bowlingbaan, waarna deze overgenomen werd 
door een wokrestaurant. Met een geheel vernieuwde formule en interieur 
opende Wereldkeuken de Braak woensdag 1 juli haar deuren. Een ware toe-
voeging aan het Helmonds horeca- aanbod. 

Het concept van een wereldkeuken 
Onze gasten kunnen onbeperkt genieten van alle gerechten uit diverse we-
reldkeukens voor een vaste prijs. Met de opening van Wereldkeuken de Braak 
willen de gebroeders Cheng in spelen in de behoefte van haar gasten in Hel-
mond en omstreken; namelijk een brede variatie aan heerlijk eten en goed 
gastheerschap. “Wij serveren Japanse sushi, tot aan Franse poffertjes en van 
Mediterrane lekkernijen tot aan sappige spareribs van de Argentijnse Grill!”

Passie voor eten, maar ook passie voor het horeca vak
Wereldkeuken de Braak zal gerunt worden door de familie Cheng. Voor een 
groot deel van de Helmondse inwoners, geen onbekende naam meer. Sinds 
1975 zijn zij eigenaar van goedlopend restaurant Kota Radja gevestigd in het 
centrum van Helmond. “Goed gastheerschap” is iets wat vaak genoemd 
wordt als een van de kwaliteiten van Kota Radja en voor velen een reden 
om terug te komen. Gastheerschap, maar daarnaast ook passie voor eten en 
passie voor het horeca-vak. 

Over de Familie Cheng
De familie Cheng is geen onbekend gezicht in Helmond. Met ruim 30 jaar 
horeca ervaring, is hun eerste restaurant op de markt in Helmond meerdere 
keren geëindigd in de top 100 beste Chinese restaurants van Nederland. Met 
een brede horeca expertise, internationale karakter en goede achterban van 
koks hopen de gebroeders Cheng van Wereldkeuken de Braak een succes te 
maken!

Restaurant 
Wereldkeuken de Braak

2,5 uur all-you-can-eat
sushi | wok | buffet | grill | teppanyaki

inclusief non-alcoholische dranken

ma. t/m do. € 25,-

vr. t/m zo. € 28,-

Feestdagen € 28,-

www.wereldkeukendebraak.nl
Wethouder Ebbenlaan 32, Helmond

0492-330827

ma. t/m do. 17.00-22.00 uur | vr. t/m zo. 16.30-22.30 uur

De kinderschoenencollectie van Samsam Kinderschoenen Enzo is zonder printjes 
en de mooiste kleurtjes niet compleet. En gelukkig: ook dit najaar worden we op 
onze wenken bediend. De populaire sterretjesprint, de opnieuw hippe panterprint 
en dierenprint, ze komen dit seizoen allemaal terug. 

De grote diversiteit aan kleuren, materialen en prints zorgt voor een hoog fa-
shiongehalte in de collecties. En nog belangrijker: de schoenen voor de kids zijn 
er zeker niet minder comfortabel op geworden. Integendeel, bij veel merken 
wordt er juist extra gelet op comfort door het gebruik van de beste leersoorten en 
goede schoenzolen.

Dit najaar mag zeker de sneaker niet ontbreken in de kindergarderobe, maar ook 
de laarsjes houden hun prominente plek, we hebben ze in alle soorten en maten. 
Voor de winterse dagen introduceert Samsam Kinderschoenen Enzo dit najaar 
het merk Ugg Austalia in het assortiment. De Ugg-collectie bestaat uit de eerste 
slofjes voor de allerkleinsten tot laarsjes en pantoffels voor de grotere kids.
Verder bestaat ons winterassortiment uit de volgende merken: 

Bardossa - Bergstein - Blackstone - Clic - Converse - EB - Giga
Hip - Koel4kids - Maruti - Munich - New Balance - Pantofola d’oro
Pinocchio - Primabase - Shoesme - Timberland - UGG Australia - Unisa
Zecchino d’oro

kortom, genoeg moois en fijns voor ieder kind! kom gerust langs in onze winkel 
aan de kromme Steenweg 39 te Helmond of neem een kijkje in onze webwinkel: 
www.samsamkinderschoenen.nl

samsam kinderschoenen enzo
Kromme Steenweg 39 • Helmond • 0492-520229 • samsamkinderschoenen@gmail.com   www.samsamkinderschoenen.nl

de nieuwe 
najaars-
collectie 
is binnen

Half Elfje 7a, Someren, tel.: 0493 - 493 393
www.rijschoolcombinatiezuid.nl • info@rijschoolcombinatiezuid.nl

Binnenkort starten de volgende opleidingen:
vrachtauto 
vakbekwaamheid deel 1  Maandag 7 september (avond)

vakbekwaamheid deel 2 en 3  Donderdag 17 september (avond) 

nascholing Beroepschauffeurs / code 95
digitale tachograaf  Zaterdag 5 september. Maandag 23 november.

het nieuwe rijden  23 oktober, 21 november, tevens data in overleg. 

chauffeursdag  Zaterdag 12 september. Zaterdag 19 september. 

vca of vca vol  Vrijdag 20 en 27 november.



Adventure Store, nu ook bestellen via 
de nieuwe webshop  www.adventurestore.nl

•	Altijd	10%	korting	met	
klantenspaarsysteem*
•	Gratis	voetscan	en	

loopanalyse
•	Deskundig	personeel
•	Gratis	parkeren,	koffie	

&	kids	corner
•	Vertrouwd	adres	sinds	

1947

OUTDOOR
wANDElEN
REizEN
TASSEN
kAmpEREN 
SlApEN
TENTEN
REcREATiE
zwEmbADEN & bOTEN
bARbEcUEëN
AiRSOfT & 
lEgERSTOck

SPORT
hARDlOpEN
fiETSEN
fiTNESS
TENNiS
VOETbAl
hOckEy
NORDic wAlkiNg
bAD & bEAch
iNDOOR- EN 
gymklEDiNg

 2e HAC 
wandeltocht

Inschrijven, start en finish bij de Helmondse Atletiek Club H.A.C.
Molenven 3, Stiphout - Helmond T: 0492-546567

Kosten 3 euro. Leden van erkende wandelbond 0,50 euro korting.

Meer info www.hac-helmond.nl www.adventurestore.nl

Gratis koffie en thee bij inschrijving

 Speciale aanbiedingen & info specialisten  Adventure Store  
verzorgt op de start & finish locatie een verkoopstand met vele interessante  

aanbiedingen voor de wandelaars. Ook zullen er diverse specialisten aanwezig zijn voor gratis 
adviezen, demonstraties en informatie. 

Organisatie Helmondse Atletiek Club H.A.C.
Adventure Store Helmond

Jan Vogelsangs

35 km  08.00-10.00 uur
25 km  08.00-12.00 uur
20 km  08.00-12.00 uur
15 km   08.00-14.00 uur
10 km   08.00-14.00 uur
5 km   08.00-14.00 uur
 

Prachtige routes door de natuur van Stiphout en landgoed Croy.
Volop genieten van de natuur, vogels en bossen.

zondag 

20 
september 
2015

Kids Athletic
Adventure

Schrijf je in via jibbhelmond.nl

Kosten incl limonade & medaille €2.00 

Contactpersoon Teun Welten tel 0492-347071 e-mail: teunwelten@jibbhelmond.nl

Er worden 2 sessies gehouden, van 10-12 uur en van 13-15 uur
De kinderen gaan, onder deskundige begeleiding tijdens deze sessies  
meerdere facetten van de Atletiek beoefenen, sport kleding aanbevolen.

Ben jij snel of kun je hoog springen? Doe dan mee met de Kids 
Athletic Adventure en daag je vriendjes en vriendinnetjes uit.

Zet jij ook je beste beentje voor?

zondag 

20 
september 
2015

Adventure Store, de winkel gevestigd sinds 
1947 in Mierlo-Hout (Helmond),  is klaar voor 
de toekomst. Na de grondige verbouwing, al-
weer enkel jaren geleden, is de winkel volledig 
gemoderniseerd tot 1500m2 winkelplezier. 
De winkel met outdoor- (wandelen/reizen/
avontuur), kampeerartikelen en bad & beach 
is tijdens deze verbouwing uitgebreid met een 
complete nieuwe sportafdeling. Met dit volle-
dige assortiment is dit dé winkel voor de klant 
met een actieve lifestyle.

Ook voor al uw sportieve team- of bedrijfskle-
ding kunt u bij Adventure Store terecht. Er zijn al 
heel wat clubs en teams inmiddels die met het 
logo van Adventure Store op de borst lopen, zo-
als Con Brio Badminton, H.A.C. de atletiek club, 
diverse teams van RKSV Mierlo-Hout, SV Bran-
devoort etc.   Interesse? Vraag naar de gunstige 
voorwaarden en laat een offerte maken.

NIEUW: 
Webshop op www.adventurestore.nl 

De website van Adventure Store is tevens uit-
gebreid met een complete webshop, waar een 
groot deel van het assortiment uit de winkel nu 
ook via internet te bestellen is. En het mooie 
is, je kan de voordelen van de bestaande win-

kel combineren met het gemak van een on-
line shop. Dus laat je gratis voorlichten over je 
aankoop, je kunt passen en direct ruilen in de 
winkel, maar heb je geen tijd of zin om naar de 
winkel te gaan dan bestel je uit je luie stoel wat 
je nodig hebt. Ook de nieuwe, altijd 10% klan-
tenspaarkorting gaat volledig geautomatiseerd, 
dus geldt zowel in de winkel als voor bestellin-
gen via de webshop van www.adventurestore.
nl. Heb je nog een zegelspaarkaart van Adven-
ture Store? Geen nood, die kun je nu inwisselen, 
zelfs als de kaart niet helemaal vol is. 

Bij Adventure store kun je terecht voor een fit 
lichaam met een gezonde geest.
Zowel voor een fitness outfit die goed aansluit 
of juist niet, de specifieke schoenen met dem-
ping en stabiliteit, hier kan je terecht.Ook voor 
fitness accessoires zoals een matje voor een 
yoga sessie of kettlebells voor de krachttraining. 
Een trainingsbankje kan er zo bij. Wil je gaan 
cardio fitnessen, Adventure Store is de officiële 
dealer van KETTLER thuis train fitnessappara-
tuur voor de regio HELMOND. Er staan altijd een 
tiental apparaten, zoals hometrainers, crosstrai-
ners en loopbanden voor uitleg klaar en wilt u 
het apparaat thuis gebracht hebben, dan is dit 
geen probleem. Ook een trainingsprogramma 
op maat is mogelijk.Vergeet de gezonde voe-
ding niet en eventueel heeft u baat bij een voe-
dingssupplement. Laat u wel adviseren want 
een voedingsadvies is zeer persoonlijk.
Wilt u lekker buiten gaan hardlopen, fietsen of 
wandelen om fit te worden, ook dan bent u aan 
het goede adres. 1500m2 winkel met artikelen 
voor een gezonde en actieve lifestyle!

Adventure Store 
Outlet
Op de 1e verdieping van de Adventure Store 
is de gehele winter een outlet shop gemaakt 
waar u alles voor MINIMAAL 25 TOT EN MET 
75% KORTING kan vinden voor outdoor, 
bad-en beach en sport.

De beste merken zoals NIKE, ADIDAS, 
WOLFSKIN, FJALLRAVEN, TEVA, PRO-
TEST, BRUNOTTI, SPEEDO Etc.. Wees er 
snel bij want op=op.

Ook op alle afdelingen door de winkel heen 
zijn er diverse mooie opruimingen en speci-
ale prijspakkers van o.a. Meindl, Lowa, Han-
wag en Deuter, dus sla uw slag en op naar 
de Adventure Store!

Adventure Store voetbal

Waarom zou je het ver weg zoeken als er dichtbij 
een winkel is met alle voetbal spullen.

Voetbalschoenen haal je in Mierlo-Hout. Met de nieuwste Nike voetbalschoen collectie heb 
je de keuze uit extreem felle kleuren, zoals roze, groen of kobalt blauw, maar het kan ook  
gewoon lekker in het zwart. Altijd 10% korting op alle nieuwe voetbalschoenen, maar er is ook 
een grote partij voetbalschoenen van Nike , Adidas en Puma voor 25% en 50% korting, wees 
er snel bij want op=-op!

Maak je outfit compleet met alle benodigde accessoires, sokken van Mierlo-Hout en Brande-
voort altijd op voorraad. Ook tassen, sokophouders, ballen.. het is er allemaal. 

Heb je een team, club of bedrijf en wil je sponsor kleding, vraag dan een offerte aan en laat 
je verrassen door de scherpe prijzen en de super service, offerte naar wens, dan bestellen we 
een pas serie en na bestelling kunnen we ook al het drukwerk regelen.

Adventure Store 
Fitness-  de Fitness 
specialist!

voor meer informatie
www.adventurestore.nl

voor meer informatie
www.adventurestore.nl

Ook dit jaar weer de 2e H.A.C. wandeltocht 
op Zondag 20 September. Tijdens deze 
prachtige wandeltocht door het natuurge-
bied van Stiphout en landgoed Croy, kunt u 
genieten van de natuur & cultuur en het ac-
tief bezig zijn. Ook dit jaar wordt er voor de 
kinderen van de basisscholen een 2e editie 
van de Kids Athletic Adventure georgani-
seerd met hulp van JIBB. Een leuk evene-
ment om kinderen vrijblijvend te laten ken-
nis maken met alle facetten van de atletiek. 
Voor de deelnemende kids is er ook een ver-
rassing aan het einde van de dag!

voor meer informatie kijkt u op de website, 
www.adventurestore.nl

Beginnen met hardlopen? 
Start to Run!  

Zaterdag 12 september start bij de Hel-
mondse Atletiek Club (HAC) een nieuwe 
cursus Start to Run. Na een zes-weekse 
cursus Start to Run kun je zo’n 25 minuten 
achter elkaar hardlopen. Believe it! En-
thousiaste trainers en gezellige loopmaat-
jes wachten je elke zaterdag op voor een 
energieke training in het park, het bos of 
op de atletiekbaan. Samen werk je toe naar 
de afsluitende ‘Start to Finish’ trainingsloop 
op de zevende zaterdag. Je conditie verbe-
tert en dat voel je: je wordt steeds fitter! 
Elke kilometer verbrand je ook nog een 
flinke hoeveelheid calorieën. Wie heeft er 
nog een excuus om op de bank te blijven 
zitten? Ga mee naar buiten!
voor meer informatie over Start to run, de 
dichtstbijzijnde locatie of inschrijven kijk op 
www.starttorun.nl  of bij www.hac-helmond.nl 

voor meer informatie kijkt u op de 
website, www.adventurestore.nl  

uiteraard kunt u ook bellen of even 
langskomen in de winkel voor meer 
informatie.



jONG WONEN Slaapcomfort
Alles op het gebied van goed èn betaalbaar slapen. Al meer dan 30 jaar in Deurne 
gevestigd met een uitgebreide collectie slaapkamers, boxsprings, linnenkasten, 
bedbodems en matrassen. Zowel seniorenbedden als tienerkamers, standaard 
alswel maatwerk met uiteraard alle benodigde bedtextiel onder 1 dak. Erkend door 
de Centrale Branchevereniging Wonen en dealer van Ubica, ClimaComfort, Ba-
lanzz, vanLandschoot en Diamant. Laat u met Brabantse gemoedelijkheid voor-
lichten over goed en betaalbaar slapen op de Vlierdenseweg 10 te Deurne. Graag 
tot ziens!

Met meer dan 30 jaar ervaring geven wij graag advies over de aankoop van bed-
den, boxsprings, bodems en matrassen. Aan de hand van uw wensen vinden wij 
altijd het passende bed, boxspring, matras of kast binnen uw budget. Of het nu 
gaat om een logeermatras of over een compleet senioren-verzorgingsbed, wij bie-
den u altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding. Ook voor nachtkasten en kastsys-
temen op maat bent u bij ons aan het juiste adres. 

Graag verwelkomen wij u in onze showroom aan de vlierdenseweg 10 te Deurne.

VERHUISBERICHT
Adcommunicatie/Weekkrant De Loop Helmond is officieel verhuisd

naar Steenovenweg 20 (tegenover restaurant De Steenoven
op de Automotive Campus). 

gezien de uitbreiding met Klaasen-Vandeursen communicatie, 
die onder andere Van der Valk hotels

als account hebben, was de grotere ruimte hard nodig.
Een prachtige kantoorruimte is betrokken en ingericht.

De redactie blijft op het oude adres op de Houtse Parallelweg 136.
U bent van harte welkom op de Steenovenweg 20 voor het afgeven
van uw advertenties of het ophalen van een krantje, wat overigens

ook kan op een 14-tal andere adressen in Helmond.
graag tot ziens.

Maandag gesloten, di. t/m do. 10.00-18.00  
 Vrijdag 10.00-20.00. Zaterdag 10.00-16.00

SenSationeel!

2 Impression 
matrassen halen, 

1 betalen!
Ubica® Impression Matrassen

Elektroboxspring 
met 2 nachtkasten en schuifdeurkast

- Elektrisch verstelbare boxspring 160- of 180 x 200 cm (zelfde prijs!)

- Gestoffeerd hoofdbord, 2 elektrisch verstelbare 

  onderbakken met gestoffeerde onderplint

- 2 Meegestoffeerde pocketveringsmatrassen

- 2 Toppers of 1 split-topper comfortschuim

- 2 Nachtkasten 3 glasladen

- Schuifdeurkast 200 cm breed x 217cm hoog x 65 cm diep 

  incl. 2 glasdeuren

NU COMPLETE SET

2595,-

Vlierdenseweg 10 5753 AD  Deurne T: 0493-311542
www.jongwonenslaapcomfort.nl

VOC van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

StarterSpakket
5 lessen voor  215,-

Start nu vanaf 16,5 jaar

DE JUISTE WEG NAAR 
JE AUTORIJBEWIJS

€ 25,- KORTING!
Op autopakket met examen 

tegen inlevering van deze bon.

VOC van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

(niet i.c.m. andere acties)

!



(Mogelijk) 
vergoed door o.a.

Voor iedereen die wil afVallen!
‘in 8 Weken’ cursus

Voeding - Beweging - leefstijlverandering

start cursus ‘in 8 Weken’  
• 7 september, 21.00 uur. Den Draai, Deurne
• 9 september, 19.00 uur.
  Bedrijven Centrum Traverse, Helmond

Aanmelden op www.yvonneverhoeven.nl 
of bel met 06-24420470 

Kijk ook eens op onze nieuwe website: www.fitenslank.nl

Top 10 modekleuren 
herfst – winter 2015/2016
De lente was nog niet begonnen of de modekleuren voor de herfst en winter 2015 

en 2016 waren al bekend. Winkels en webshops moeten natuurlijk ruim tevoren 

beginnen met hun inkoop. De modeshows voor de herfst en winter zijn al achter 

de rug. Misschien ben jij ook al benieuwd. Vooruit denken scheelt vaak heel wat 

geld, want dan kun je slim inkopen. Je kunt dan langer met je spullen doen.

Wat zijn onze conclusies?

Het roze en de pasteltinten zijn er nog wel, maar ze zijn duidelijk op z’n retour.

Eigenlijk is van de modekleuren herfst-winter 2015/2016 een kleurenpalet ont-

staan waar ik, Nicolette, als rossig type erg blij van word. Er zijn namelijk van die 

seizoenen met fuchsia en neonkleuren, waarin ik niets koop, omdat deze kleuren 

mij niet flateren.

Neutrale aardetinten worden gecombineerd met een aantal brutale accentkleuren.

De kleuren stralen een soort van veiligheid uit. Er is duidelijk inspiratie gehaald uit 

de kleuren die de hippies droegen in de 60’s en 70’s.

Neutrale tinten

Wat de neutrale tinten betreft heb je daar dan Desert Sage een groenachtige grijs.

De olijfgroene Dried Herb doet gecombineerd met andere kleuren uit de top 10 van 

de herfstkleuren helemaal niet militair aan. Bijvoorbeeld gecombineerd met Re-

flecting Pond krijgt deze kleur meer een chiquere uitstraling. Een krachtige blauw-

achtige grijs is aan het pallet toegevoegd in de vorm van de kleur Stormy Weather .

Natuurlijk mag een donkere tint niet ontbreken in het winterpalet. Zwart blijft altijd, 

maar dit keer is gekozen voor een krachtige paarsachtige blauw in de tint Reflecting 

Pond. Deze kleur wordt gecombineerd gedragen met de zachtere tinten uit het 

palet en ook individueel gebruikt.

Aardetinten

De okergele tint Oak Buff zal niet iedereen aanspreken, en toch is het een kleur 

waar je een goed gevoel bij kunt krijgen. Geen knalkleur, maar gecombineerd met 

Desert Sage en Stormy Weather is dit een kleur die de herfst eer aan doet. De felste 

tint uit de aarde en natuurtinten is de kleur van het jaar Marsala. 

Naast de neutrale natuurlijke tinten zijn er nog een aantal frisse echt zomerse kleu-

ren. De kleur roze wordt nu gezien als Cashmere Rose wat een duidelijke statement 

in roze is. Met een knipoog naar de 60’er en 70’er jaren combineer je de oranje 

Cadmium Orange met de diverse andere kleuren. Een gewaagde combinatie is 

dan bijvoorbeeld met de blauwgroene kleur in het pallet Biscay Bay. Deze kleur zul 

je zeker veel gaan zien. Als hekkensluiter, maar daarom niet minder interessant is 

de Amethyst Orchid.

Bron: www.trendbubbles.nl/top-10-modekleuren-herfst-winter-2015-2016/



WANDELSCHOENEN

REIzEN

  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	 Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem*		
•	 14	dagen	retourrecht*			
•	 1500	m2	winkelplezier			
•	 Gratis	parkeren,	
	 koffie	&	kids	corner			
•	 Vertrouwd	adres	sinds	1947

Kijk	voor	meer	informatie	op
www.adventurestore.nl

U	kunt	nu	ook	bestellen	via	
onze	webshop!

LC

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 30 september 2015. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

OUTDOOR KLEDING

GADGETS

ONDERHOUD WANDELSOKKEN UNDERWEAR REGENKLEDING

REISKLEDING TROPENzORG TASSENCOLLECTIE VictinoX messen PETzL GARMIN NAVIGATIE STORM PARAPLU

REIS ACCESSOIRES SLAPEN CAMELBAG MULTITOOLS

LOWA STRATTON 
miD gtX
van 159.99 voor

 129.99

kom	naar	de	
ADVENTURE STORE	de	
outdoor	specialist	
van	de	regio

•	uitgeBreide	collectie	
	 topmerken

•GRATIS advies		
	 door	deskundige	
	 medewerkers	en		 	
	 sport-	podoloog

•GRATIS voetscan		
	 en	video	analyse

ook	voor	al	uw	
accessoires

sponsor	van	
hac	helmond

OPRUIMING 
DIVERSE MODELLEN
meindl	-	lowa	-	teva	-	hitec

 15-25-50%*

HANWAG
onderhouds

middelen

collectie	naadloze	
en	sneldrogende	

wandelsokken	
voor	meer	

wandelcomfort

complete	
collectie	
deet
ehBo
hygiene
klamBoe’s
voor	op
reis	 	 	

naadloos	
ondergoed

REGENjACK  
pack	a	way

24.99 jr.	en	
men/women

 29.99

GADGETS

COMPLETE 
COLLECTIE
laat	u	
deskundig	
adviseren
	

eagle	creek
neck	wallet
leg	wallet	-	lockers

complete	
collectie	

SLAAPzAKKEN, 
SI MATTEN EN 
ACCESSOIRES

rugtas	-	travelBag	-	daypacks	
Backpacks	en	travelBags	
	

   

cOmplETE
cOllEcTiE

de	zwitserse	
originele	
zakmessen	
	

hoofdlampen	van	
petzl	

kwaliteit	
vanaf	 

19.99

complete	collectie	
camelBag	
drinksystemen	 	
	

leathermann	
complete	
collectie	
verkrijgBaar	
	 	

	
	

garmin	gps
systemen	
	

grote
collectie
storm
paraplu’s	

OUTDOOR

comfortaBele	halfhoge	
waterdichte	hikingschoen	
voor	dames	&	heren	 	
 

sneldrogend	en	
naadloos	

ondergoed	voor	
een	droge	huid	en	

veel	comfort
  


