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Ook op zondag

Industrielaan 4, Asten | T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl Ook iedere zondag open van 12.00 - 17.00 uur

NERGENS IN DE 
OMGEVING ZO’N 
GROOT AANBOD 
MET ZULKE 
LAGE PRIJZEN. 
KOM EN VERGELIJK.

BIJNA AL ONZE 
MEUBELEN UIT VOOR-

RAAD LEVERBAAR. 
TEGEN OUTLET PRIJZEN

299.-

De grootste in relax fauteuils op maat

Relax fauteuils 
al vanaf 499.- Vele modellen in 

onze showroom,
Ook voor maatwerk.

Groot aanbod in boxsprings

599.- 169.-Meerdere opstellingen mogelijk, in diverse kleuren 
leverbaar en op voorraad, alles op maat te bestellen.

Vele banken, direct leverbaar Arm stoel Neba

Boxsprings 
al vanaf

Banken 
al vanaf Elders 229,-

Geen 
meerprijs 
of aan-
betaling

Mooie 
teakkasten 
Voor al uw teak-
meubelen op maat

99.-
nu

Magazijn opruiming.
1099,-

Bij ons in de showroom
zoekt u zelf uw 

oud teakhout tafel uit

Hoekbank Pisa

Relax Fauteuil
Van € 299,- 

Nu in div. kleuren, 
echt leer.
Op voorraad.

Normaal 
€ 1599,-

89.-

Barkrukken op voorraad Evianne kasten

549.-

Dressoir Lamux India meubelen

Groot aanbod 
in Lamulux.

Boxspring op maat

De keuze is reuze
in Boxsprings 69.-

Eetkamerstoel Lucca

129.- 949.-In diverse kleuren, leverbaar en op voorraad.

Eetkamerstoel Roxanne Boomstamtafels

6 kleuren op 
voorraad

Alle maten en 
soorten.
220X90 CM

79.-

Matrassen

Stoel Belagio

Nu grote partij 
matrassen.
Met binnen-
vering.

OM NAAR WIEGERS XL TE KOMEN

Elders € 129,-

Elders € 99,-

Al voor

Elders € 189,-

Deze Dressoir al voor
Nergens zo’n 
grote voorraad!
Directe levering.

Een grote collectie
India meubelen.

999.-

Lounge set Ibiza

Fauteuils met 
verstelbare rug
Diverse kleuren999.-

Loungeset Bilbao

Diverse 
kleuren

Normaal € 1299,-

nu

129.- Showroom 
opruiming.

Nu van € 229,-

voor



Tijd voor een nieuwe website?

Wij maken overzichtelijke websites met 
de juiste look & feel die bovendien sterk
scoren in zoekmachines en commercieel
overtuigen 

Wilt u meer informati e?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Steenovenweg 20, Helmond
Telefoon: 0492 845 350
Mail: bart@adcommunicati e.nl

De feestdagen zijn 
achter de rug, en nu?

Kan je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de feestdagen de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit het nieuwe jaar in?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond en verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 100.000 ex. 
Ook op internet: 
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu

Uitgever 
Adcommunicatie 
Tel. 0492-845350 
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20 
5709 HN Helmond

Advertenties 
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, 
Fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak KlaasenVandeursen communicatie
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18 - 19 - 20 
maart 2016

vrije tijd - gezondheid
lifestyle

Er zijn nog stands vrij!

ACTIE
GEEFT
REACTIE!

Meer info: www.bbhp.nl

Blijf op de hoogte via:

U bent van harte welkom 
als standhouder of als 
(zakelijke) bezoeker.

woensdag 6 & 
donderdag 7 april 
2016

Er zijn nog stands vrij!

50 
PLUS

BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

voor de actieve 
50plusser en consument
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voor de actieve 
50plusser en consument

LIFESTYLE

www.50pluspeelland.nl

Lokatie: Industrie-terrein Helmond, Lagedijk 19. 
(Voorheen Bakkerij de Duif)



Gratis 

Health 
Check 
bij de start van 
een afslankkuur

Weg op den Heuvel 139, Helmond 

T 0492 - 521 581  
E info.afslankenhelmond@gmail.com
W www.perfect-silhouette.nl

OPEN DAG
13 februari

Zaal Den Heuvel Mierlo
Heuvel 2, aanvang 20.30 uur

DANSLES
in Geldrop en Mierlo

WWW.DANSCURSUS.NL
INFO@DANSSCHOOLVANDERPUTTEN.NL

T: 06-30252512

Dinsdag  16 februari
Zaal Hoog en Droog, Geldrop
19.00 uur Topklasse
20.00 uur Beginners
21.00 uur Zilverster
22.00 uur Salsa Beginners

Maandag  15 februari
Zaal den Heuvel, Mierlo
 20.00 uur  Beginners
 21.00 uur  Techniektraining
22.00 uur  Topklasse 4 t/m 6

Woensdag  17 februari
Zaal den Heuvel, Mierlo
17.00 uur Jeugd beginners
18.00 uur Latin Line
19.00 uur Topklasse
20.00 uur Topklasse 4 t/m 6
20.30 uur Topklasse 1 t/m 3
 22.00 uur Beginners1e les is altijd GRATIS PROEFLES

Felix Timmermansstraat 50A, 5751 LS  Deurne 
Tel. 06-12655003 of 0493-382945   WWW.TWEEDEZITENZO.NL

Wij verkopen een ruim en breed assortiment van 2e hands 
meubelen. Ook voor interieur-advies op maat. 

Klasse meubelen 
voor een klasse prijs

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.WINTER

SALE
ALLES 

30-50-75%*

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

df

•	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!

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking.  Acties geldig tot 31 januari 2016. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

WINTER- SPORT &
OUTDOOR WINTER 

KLEDING
SJAALS - MUTSEN

HELMEN - SKIBRILLEN
WINTERBOOTS

SNOWBOOTS - LAARZEN
SCHAATSEN

SLEDE’S
GLIJSCHOTELS

KOOPZONDAG 31 JANUARI 
VAN 12.00-17.00 UUR

EEN WEBWINKEL  VOL IDEEËN, SPORTIVITEIT, AVONTUUR EN TIPS



Helmond-Centrum: Hildy Klerkx startte in 
2013 met haar afslankstudio onder de naam 
Perfect Silhouette. Op 1 oktober 2015 werd 
Perfect Silhouette samengevoegd met af-
slankstudio Gezond Fit en Mooi, voorheen 
Bailine Helmond van Jolanda van Gennep. De 
samengevoegde studio is verder gegaan on-
der de naam Gezondheidsstudio Afslanken 
Helmond. Hiermee kreeg Hildy de beschik-
king over zes behandelruimtes met meerdere 
disciplines voor o.a. afvallen/afslanken, pijn-
bestrijding en huidverbetering. Hildy heeft 
de opleiding genoten van natuurgeneeskun-
dige/voedingsdeskundige en schoonheids-
specialiste en heeft zich als doel gesteld om 
mensen via een op hen persoonlijk afge-
stemd totaalprogramma van figuurcorrectie, 
huidverbetering en vitaliteit, gezonder, slan-
ker en vitaler door het leven te laten gaan.

Persoonlijk behandelplan
Na een intakegesprek en een complete body 
check, bestaande o.a. uit controle van bloed-
druk, bloedsuikerspiegel, cholesterolgehalte, 
vitamine check en diverse metingen, be-
spreekt zij met de klant het gezondheidspro-
fiel en wat daarbij de gewenste verbeterpun-
ten zijn. Aan de hand van de gegevens stelt 
ze een persoonlijk behandelplan op en bekijk 
wat het beste bij zijn of haar leefpatroon/situ-
atie past. Zij bespreekt de verschillende sys-
temen die zij daarbij kan aanbieden om een 
zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Na dit 
gesprek mag de klant als deze dat wenst, ge-
bruik maken van een gratis proefbehandeling 
van 15 minuten.

Gezondheidsstudio Afslanken Helmond biedt 
het volgende aan:
3 verschillende voedingsplannen:
•Het 365 dagen dieet: normaal, gezond eten, 
maar afgesteld op de juiste caloriewaarde be-
rekend tijdens het opstellen van het persoon-
lijke behandelplan. 
•Sana Slank: Deze methode omvat een dieet 
op basis van veel eiwitten, veel verse groen-
ten, weinig koolhydraten en weinig verzadigde 
vetten.
•Metabolic Balance: Dit voedingsprogramma 
berekent voor iedere klant aan de hand van 
zijn of haar bloedwaarde een persoonlijk voe-
dingsplan. Daarnaast werkt Hildy met vier 
verschillende afslanksystemen. Al deze syste-
men doen meer dan alleen maar helpen bij 
het afslanken: ze kunnen worden ingezet bij 
vermindering van pijnklachten bij bv. diverse 

reumavormen/spierklachten, oedeemvor-
ming, doorbloedingsproblemen in de benen 
en huidversteviging, etc. 
Een kleine omschrijving van wat er met be-
hulp van de systemen kan worden bereikt:
•BodyFormer: Voor het trainen/ verstevigen 
van de spieren. Door het verstevigen van de 
spieren wordt bereikt dat het teveel aan vet-
massa door de spieren wordt aangesproken 
voor verbranding, hierdoor treedt er een na-
tuurlijk afslankproces in werking. 
•Trio-Lipo: Door plaatselijke kleine vetopho-
pingen te behandelen met een ultrasound 
kop gaan wordt ervoor gezorgd dat op die 
bepaalde plaatsen een hogere vetverbranding 
gaat ontstaan. Na de ultrasound behandeling, 
volgt nog een elektrotraining (om de spieren 
te trainen/verstevigen) dit in combinatie met 
een lymfedrainage. Deze lymfedrainage gaat 
er voor zorgen dat de lymfevaten/bloedvaten 
in het lichaam een betere doorstroming krij-
gen. Hiermede wordt aan een complete ver-
betering van gezondheid en vitaliteit gewerkt, 
met direct zichtbaar resultaat. 
•BodySculptor: Een systeem dat door middel 
van extra lage frequentiegolven gaat werken 
aan het teveel aan vetmassa in het lichaam. 
Met de BodySculptor wordt het gehele lichaam 
behandeld. Dit systeem is daardoor niet al-
leen geschikt voor Cavitatie ( vetverbranding) 
maar zorgt door de combinatie met lymfe-
drainage ook voor een betere lymfestroom 
en doorbloeding. Hierdoor is dit systeem ook 
uitermate geschikt voor andere lichamelijke 
problemen zoals: oedeemvorming, fybromy-
algie, plaatselijke pijnbestrijding, stress, zware, 
vermoeide of rusteloze benen.
•Lipo II of III Het alternatief voor liposuctie. 
Vetverbranding op plaatsen waar de klant dit 
graag wil, zoals buik, billen, bovenbenen en of 
bovenarmen. Vaak gebruiken we dit systeem 
in combinatie met een systeem voor elektro-
training.

Voordelen van bovenstaande behandelingen:
•Behandelingen geschieden door natuurge-
neeskundige / voedingsdeskundige
•Complete bodycheck
•Persoonlijk behandelplan
•Behandelingen mogelijk in abonnement of 
kuurvorm
•Combinatie behandeling mogelijk met:
•Schoonheidsbehandelingen zoals o.a. colla-
geen en elastine behandelingen
•Duurzaam ontharen middels IPL
•Proefbehandeling gratis (15 minuten)

Gezondheidsstudio 
Afslanken Helmond

Hildy Klerkx in haar afslankstudio

Tweede Zit & Zo: 
elke dag een nieuwe 
carrousel vol impressies
Het is haast niet te geloven, als je bij Tweede  
Zit & Zo gaat kijken. De mooiste bankstellen 
en kasten, geen krasje erop en allemaal af-
komstig van fabrieken van naam en faam. Je 
ziet niet dat ze ooit gebruikt zijn. En dat alle-
maal tegen uiterst lage prijzen vergeleken met 
de nieuwwaarde.

Zoek je iets klassieks, of wil je echt topdesign 
in huis, het is er. Het enige dat wisselt is de 
aanvoer. En daarom is het handig om gere-
geld langs te komen, want het totale aan-
bod aan kasten, banken, dressoirs en andere 
meubels verandert van dag tot dag. Zo wordt 
winkelen bij Tweede Zit & Zo telkens weer een 
hele nieuwe belevenis.

Met name de lage prijsstelling vraagt om een 
toelichting, zegt eigenaar Ger Verlijsdonk: ‘in 
principe kopen wij via diverse kanalen in, dat 
is verschillend. Maar altijd rechtstreeks van 
de bron. Door het wegsnijden van de tussen-

handel ontstaan heel transparante prijzen. 
Zo koop je een bank van Montel, ook niet het 
eerste de beste merk, voor bijvoorbeeld 800 
euro, zo goed als nieuw, die normaal elders 
voor 2400 euro wordt aangeboden. Het enige 
dat ontbreekt zijn de krasjes van het gebruikt 
zijn’. En zo kun je weer een heel aantal jaren 
vooruit. 

En, zegt Ger Verlijsdonk, ‘wat je ook bedenkt, 
we hebben het, retro, klassiek, brocant, en al-
tijd topmerken van de bovenste plank, of je 
nou Rolf Benz zoekt, of Leolux of Jori. En als 
het er vandaag niet staat, dan misschien mor-
gen wel of volgende week. Kortom dagelijks 
een hele carrousel vol impressies.

Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur  behalve 
maandag (vanaf 12 uur) aan de Felix Timmer-
mansstraat 50A in Deurne.

www.tweedezitenzo.nl

Geldrop-Mierlo  Het dansseizoen van 2015 bij 
Dansschool van der Putten in de Gemeente 
Geldrop-Mierlo is nog maar net achter de rug of de 
open dag dient zich alweer aan.

Op zaterdag 13 februari kan jong en oud komen 
kennismaken met alle facetten van de dansschool. 
Op deze dag staan dansdemonstraties op het pro-
gramma en kunt u kennismaken met het brede 
aanbod aan lessen. Dit alles onder het motto; kij-
ken is prima, maar meedoen is veel leuker. U komt 
toch ook?
Partycentrum Den Heuvel aan de Heuvel 2 in Mier-
lo is de locatie waar Eric van der Putten samen met 
een super enthousiast team zich presenteren. tij-
dens deze open dag wordt u op de hoogte gebracht 
van de vele mogelijkheden van de dansschool. 
Denk aan Ballroom, Latin, Salsa, formatie dan-
sen, en wedstrijd-trainingen. En ook steeds meer 
aanstaande bruidsparen weten de dansschool te 
vinden. Zij zijn dan op zoek naar een originele ope-
ningsdans. Uiteraard weten Eric en zijn team daar 
wel raad mee. Verder heeft de dansschool de af-
gelopen 25 jaar een uitstekende naam opgebouwd 
waar het gaat om het geven van trainingen en 
danslessen.
De aftrap van het nieuwe seizoen 2016 bij Dans-

school van der Putten belooft weer veel goeds. De 
eerste dansavond werd al druk bezocht en ook voor 
het Open Huis is er al veel belangstelling. ‘We heb-
ben de afgelopen periode al veel mensen mogen 
ontvangen, die hier voor informatie komen, legt 
Eric uit. ‘Het is een leuke en ontspannen manier 
om mensen beter te leren kennen en natuurlijk het 
samen leren dansen. Die lijn zetten we ook door 
tijdens de open dag met leuke workshops en de-
monstraties. Dit en meer op zaterdag 13 februari 
aanvang 20.30 uur.
Dansen is veel meer dan het aanleren van verschil-
lende pasjes. Er zijn vele dansvormen die zich uit-
stekend laten combineren met een sportbeleving. 
Dat is ook de insteek bij dansschool van der Put-
ten. Lekker actief bezig zijn en dat gegeven zien we 
ook terug tijdens de danslessen die op maandag, 
dinsdag en woensdag gegeven worden  in Geldrop 
en Mierlo,     U kunt altijd de eerste les gratis mee-
doen, daarna beslis je of je de cursus gaat volgen.        
Eric en zijn complete dansteam heten u van harte 
welkom.
Voor meer informatie over de danslessen en de 
open dag kunt u terecht bij dansschool van der 
Putten tel. 06-30252512 of kijk op internet: www.
danscursus.nl

Dansschool van der Putten



PVC Vloer 
berryfloor 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
leverbaar in 8 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.95 Nu voor

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.
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26.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

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

Vloer het zelf helmond engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
Vloer het zelf eindhoVen Willem v. konijnenburglaan 1c, industrieterrein de kade, tel. 040-2468180

WWW.Vloerhetzelf.nl   gratis Parkeren
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

budget 
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

klik laminaat 
adVanCe landhuisdelen 
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

multi Plank 
Werkingsarme 
landhuisdelen rustiek
19 cm breed, 190 cm lang, 14 mm dik, 
massief eiken toplaag, leverbaar in 
naturel- en wit geolied. Van 53.95 Nu 

Ook leverbaar tegen meerprijs, 
gerookt en gerookt wit geolied

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

st
un

tp
rij

s

st
un

tp
rij

s

Me
ene

eM
pr

ijs

9.9531.9517.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

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



kaartje van de Vloer Het Zelf combinatie van zeven grote vestigingen die het hele 
land bedienen. 

Zoals ze zelf zeggen: de voordeligste vloerenspeciaalzaak voor de doe-het-zelver. 
Want ze zijn al een kwart eeuw marktleider op gebied van laminaat en parket, met 
lamellen vloeren, zowel in massief hout als wel van PVC. En altijd en overal tegen de 
laagste prijs. 

Toegegeven: de meeste kopers bij Vloer Het Zelf zijn doe-het-zelvers. Want nog 
nooit was het zo makkelijk om zelf je eigen vloer te leggen. Vanuit de winkel krijgt 
men alle leg- en gebruiksvoorschriften mee. Zoals beschrijvingen voor het leggen 
van planken, of laminaat, hoe je moet schuren, oliën of lakken van de vloer en wat 
er zoal komt kijken bij goed onderhoud. Maar je kunt de winkel natuurlijk ook vragen 
om een paar vakmensen die langs komen om de vloer te leggen met ondervloer, 
plinten en al. In elk geval word je deskundig geholpen om te komen tot de juiste 
keuze want je kunt kiezen uit allerlei grote merken zoals Balterio, Egger, Berryfloor 
en Quickstep dan wel uit de eigen huismerken van Vloer Het Zelf.

Overzettraptreden
Tegenwoordig is ook traprenovatie een geliefd item. Als men dan toch een of meer ka-
mers onderhanden neemt, ligt het voor de hand om ook de trap mee te nemen. Daar-
om biedt Vloer Het Zelf van huis uit ook traprenovatie aan. Want veel huiseigenaren 
willen wel eens iets anders in de hal, zoals een mooiere uitstraling. Daartoe leveren alle 
vestigingen een compleet systeem voor open of dichte trappen, recht of gedraaid, van 
hout of van beton. Qua design kan men kiezen uit een landelijke of klassieke uitstraling. 
Uit eigen huis zijn er overzettraptreden die voor elke stijl kunnen worden toegepast. Het 
systeem is zo eenvoudig dat een beetje doe-het-zelver er fluitend een juweel van een 
nieuwe trap mee kan maken. En natuurlijk geldt ook hier dat de vakmensen van Vloer 
Het Zelf kunnen worden opgetrommeld om hiervoor langs te komen. Vraag daar gerust 
een prijs voor aan. 

6 voordelen op een rij
open bij Vloer Het Zelf vestigingen brengt de consument zes voordelen in huis. Eigen-
lijk veel meer dan 6. Zo krijg je te maken met de aller voordeligste aanbieder van vloer-
oplossingen. Vind je er een die nog voordeliger is met eenzelfde partij die bij Vloer Het 
Zelf op voorraad ligt, dan ontvang je die tegen diezelfde lagere prijs met nog eens 10% 
extra korting en het zal een hele uitdaging zijn om zo’n aanbieder te vinden. Vervolgens 
geldt er een retourgarantie, mochten er na de klus ongeopende pakken zijn overgeble-
ven. Een andere garantievorm is dat bij een onvoorziene tegenvaller altijd een gepaste 
oplossing wordt geboden. En een derde vorm van garantie is dat je kunt rekenen op 
uitsluitend vloeren van topkwaliteit, stukken beter dan die van de bouwmarkt, met 
garantie tot 25 jaar. En dan zwijgen we niet over alle gegarandeerd goede professionele 
adviezen aangaande verantwoord vloeronderhoud.

Nog zo’n meevaller: hoe krijg je alles mee? In de meeste gevallen is er sprake van een 
volumineus pakket dat niet in je kofferbak past. Welaan, bij aankopen boven de 450 
euro wordt alles gratis thuisbezorgd, met uitzondering dan van de Waddeneilanden. 
Kun je het wel meenemen vanuit de winkel dan krijg je nog eens 1 euro per vierkante 
meter extra korting. Wil je liever gebruik maken van de professionals van Vloer Het Zelf, 
dan bestaan daarvoor uiterst voordelige tarieven. En tenslotte geldt dat alle Vloer Het 
Zelf vestigingen beschikken over meer dan 10.000 vierkante meter vloeren op voor-
raad, en waaruit meestal direct of anders binnen 24 uur geleverd kan worden. Zelfs is 
mogelijk om uw vloer te reserveren voor levering op een later tijdstip. Daarvoor worden 
dan geen extra kosten gerekend.
Winkelen en bestellen kan ook via de webshop: www.vloerhetzelf.nl

Vestigingen in,  Almere – Amsterdam – Arnhem – Breda – Capelle aan den IJssel – 
Eindhoven –en Helmond

In het hele land de laagste prijs
Eigen vloer als spiegel van een goede koop

Traprenovatie de oplossing in ieder huis! 
Is uw trap toe aan een nieuwe uitstraling, maar u wilt besparen in kosten? Dan is het 
Vloer Het Zelf trappenrenovatie systeem iets voor u! Dit renovatie systeem is bestemd 
voor zowel open als dichte trappen, recht of gedraaid, van hout of beton. Of u nu kiest 
voor een landelijke, klassieke of design uitstraling, de Vloer Het Zelf overzettraptreden 
zijn bruikbaar voor elke trap en voor elke gewenste stijl. De eenvoud van het systeem 
maakt zelfmontage zeer eenvoudig. Het is echter ook mogelijk om de montage door 
een van onze vakmensen te laten uitvoeren. Loop een binnen in een van onze filialen 
en laat u verrassen door de vele mogelijkheden die Vloer Het Zelf u kan bieden. Kijk op 
www.vloerhetzelf.nl voor de adressen en openingstijden. 

Waarom kopen bij Vloer Het Zelf? 
Vloer Het Zelf bied u vele zekerheden o.a.:

1) Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland, wanneer u als klant elders 

de zelfde op voorraad staande vloer goedkoper vindt krijgt u van ons de-

zelfde prijs met nog eens 10% extra korting.

2) Retourgarantie, mocht u als klant nog ongeopende pakken over heb-

ben dan nemen wij deze retour. Vraag uw verkoper voor de voorwaarden. 

3) Onze producten zijn veelal voorzien van garantie, dus mocht er onver-

wacht iets gebeuren dan staat Vloer Het Zelf voor u klaar met een gepaste 

oplossing.   

4) Uw vloer wordt in Nederland en België Gratis bezorgd bij aankopen 

boven de € 450,00 en als u het zelf wil ophalen dan geven we nog eens 

€ 1,00 m2 extra korting.

5) Uw vloer kunt u met onze deskundige uitleg zelf leggen, maar natuurlijk 

kunt u dat ook door onze vakspecialisten tegen voordelige tarieven laten 

leggen. Informeer naar de mogelijkheden.                  

6) Vloer Het Zelf heeft meer dan 10.000m2  op voorraad en veelal kan het 

direct of binnen 1 dag geleverd worden. Het is mogelijk om uw vloer te re-

serveren voor latere levering, hiervoor worden geen extra kosten berekend.



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

compactopleiding
• 30 lessen • CBR toets proefexamen
• CBR praktijk examen • RIS methode 

normaal  1975,- 
nu actie t/m 29-02-2016  1925,-

Start nu vanaf 16,5 jaar

DE JUISTE WEG NAAR 
JE AUTORIJBEWIJS

nu met 
pechvogel
garantie

Wij zijn verhuisd!
Sinds 5 januari hebben wij onze winkel aan de 
Spoorlaan verruild voor een nieuwe, sfeervolle 
winkel aan de Stationsstraat 58a in Deurne.
Woninginrichter de Peel: inspiratie voor 
woningtextiel en raamdecoratie

Al bijna 45 jaar zijn wij dé specialist op het ge-
bied van woninginrichting in de regio Deurne.
In onze sfeerwinkel vind je alles op het gebied 
van wonen; van oersterke vloerbedekking tot 
exclusieve raamdecoratie en alle soorten be-
hang. Voor elk budget hebben wij een pas-
sende inrichting. Wij helpen je graag bij het 
maken van de juiste keuzes. Wij meten alles 

zorgvuldig op, maken je aankoop op maat en 
zorgen voor een perfecte montage. Je hoeft 
alleen nog maar te genieten.

Bij Woninginrichter de Peel word je verrast door 
een enorm gevarieerde collectie gordijnstof-
fen, raamdecoratie, behang en vloerbedekking 
van bekende topmerken. Voor wooninspiratie 
ben je van harte welkom in onze sfeerwinkel. 
Hier kun je onze uitgebreide collectie zien, 
voelen en beleven. Wil je advies? Dan nemen 
we daar uitgebreid de tijd voor en schenken we 
graag een kopje koffie. Maar we geven je ook 
graag advies-op-maat bij je thuis.

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

df

•	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!

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking.  Acties geldig tot 31 januari 2016. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

SALE
SPORT

ALLES 
30-50-75%*

KOOPZONDAG 31 JANUARI 
VAN 12.00-17.00 UUR

RUNNING
KLEDING 

NIKE - ADIDAS - ASICS
SCHOENEN 

NIKE - ADIDAS

FITNESS
KLEDING NIKE - ADIDAS

SCHOENEN NIKE - ADIDAS
REEBOK - PUMA

VOETBAL
KLEDING NIKE - DIVERSE

SCHOENEN
NIKE - ADIDAS - PUMA

TENNIS
KLEDING NIKE - ADIDAS

SCHOENEN 
K SWISS - NIKE - ASICS

RACKETS BABOLAT
DUNLOP - WILSON - HEAD

HOCKEY
KLEDING REECE

SCHOENEN ASICS
STICKS BRABO - REECE

GOLF
CLUB SETS

SCHOENEN ADIDAS

EEN WEBWINKEL  VOL IDEEËN, SPORTIVITEIT, AVONTUUR EN TIPS



‘Over hobbies gesproken’
Zaalmodelsport: gevecht om het honderdste gram

Wij dachten aanvankelijk dat dergelijk 
priegelig knutselwerk beroepshalve 
voor tandartsen, horlogemakers en 
apothekers was weggelegd, maar de 
eigenlijke makers bleken niet tot die 
categorie te behoren.

‘Moet het een e zijn of een c?’
Dit bleken mensen te zijn die een fi-
losofie maken van het krankzinnige 
gevecht om het honderdste gram. 
Een ingenieur in de aerodynamica zou 
zich een beroerte lachen bij de aanblik 
van hun 
‘luchtwaardige’ asymmetrische 
schepsels, een constructeur ver-
dwaasd met zijn ogen knipperen als 
hij vernam dat de ‘bespanning met 
water wordt opgeplakt’, en een tim-
merman zou ongelovig het hoofd 
schudden als hij hoorde dat alleen 
hout met een soortelijk gewicht van 
0,06 wordt uitverkoren voor de bouw 
van die weldoorluchtige frutsels.
Prutsen met vioolsnaar, 

sinaasappel-netje en water
Zaalmodellen noemen de heren zo-
iets, waarbij zij opgemerkt  dat het 
noemen van het woord zaalmodel bij 
de eerste de beste buitenstaander – 
en wie is dat niet? – de gedachte op-
roept aan een charmante mannequin 
op een loopplank. En als dan nog 
eens wordt gefluisterd: pas op voor uw 
ademtocht, u zoudt mijn bespanning 
kunnen vernielen, en van een wereld-
record van 44 minuten en 21 secon-
den, wel dan neem je die laatste po-
ging  om een hobby in een volwaardig 
(zaal)licht te stellen niet ernstig meer.
En zelfs dan nog, wanneer op een 
tentoonstelling zoals wij die onlangs 
bezochten enkele gewrochtsels aan 
het publiek worden voorgesteld, kan 
men nauwelijks begrijpen dat ‘zoiets 
moet kunnen vliegen’ althans vlie-
gen in die zin dat mechanica, ballis-
tiek, zwaartepunt, grenslaagafzuiging 
en turbulentie gedeeltelijk de wetten 
bepalen volgens welke een voorwerp 
zich door het luchtruim voortbeweegt. 
Maar waarom vliegt een duif, zo vroeg 
Leonardo da Vinci zich reeds vijf eeu-
wen geleden af en hoe kan men zich 
onttrekken aan de wetten der zwaar-
tekracht?

Mondje dicht 
‘Uiteindelijk gelden de wetten der 
aerodynamica ook voor de zaalmo-
delsport’, werd ons toegeworpen. De 
belangrijkste voorwaarde om een re-
cord te breken, dus om zo lang moge-
lijk in de lucht te blijven, is dat je een 
zaalmodel zo licht mogelijk bouwt 
maar tegelijk toch zo stevig dat het 
zaakje niet uiteenvalt voordat het ge-
assembleerd is. Gedurende de bouw 
van het model hult de ontwerper zich 
daarom – verstandig - in een myste-
rieus stilzwijgen terwijl de problemen 
omtrent de constructie en materiaal-
eigenschappen zich tergend vaak ma-
nifesteren. En dan: tijdens de vluchten 
doen zich steeds weer andere moei-
lijkheden voor wat betreft stabiliteit, 
vliegbaan en een plotseling opdui-

kende conditieverandering, die op hun 
beurt weer te wijten zijn aan minieme 
atmosferische veranderingen: tempe-
ratuur, vochtigheid, luchtstroom.

Nog geen twintig eurocent
Maar vooraleerst liggen al die ervarin-
gen en constructie-oplossingen op de 
tekentafel. Een zaalmodel wordt na-
melijk vantevoren helemaal ontwor-
pen; het oppervlak van de vleugels, 
stabilo en roer, romplengte, instel-
hoeken en gewichtsproporties staan 
onderling in een mathematische re-
latie waarin men overigens minieme 
veranderingen en aanpassingen mag 
aanbrengen. Maar hoe kom je dan 
aan alle materiaal? ‘Kopen natuurlijk’, 
wordt dan gezegd, ‘een model kost 
nog geen twintig eurocent’. ‘Waar haal 
je dan dat spul?’ ‘Dat lieten we ons 
vroeger en ook nu nog wel toesturen 
door een paar Amerikanen die ons als 
pioniers zijn voorgegaan’. 

Vioolsnaar
Eerlijkheidshalve zij toegegeven dat 
pogingen onzerzijds  om een staal-
draadje van 0,3 mm voor de ‘as’ van 
de propellor destijds uitliepen op 
een bezoek aan een muziekwinkel. 
‘Meneer, ik had graag de hoogste vi-
oolsnaar die u verkoopt’. Om met de 
mond vol tanden te staan bij de vraag: 
‘moet het een e zijn of een c?’ Het liep 
goed af maar ook dan nog blijven veel 
vragen onopgelost: waar bemachtig 
je 0,03 mm geoxideerde chroomnik-
kelweerstandsdraad en wie fabriceert 
condensatorpapier 0,06 mm terwijl je 
niet eens weet waar het voor gebruikt 
wordt en hoe het eruit ziet?

‘Netje kan ook’
‘In plaats van weerstandsdraad kun 
je ook het netje gebruiken waarin ze 
mandarijnen of sinaasappels verko-
pen’, wordt gezegd. ‘Dat net bestaat 
uit heel dunne gevlochten draadjes 
‘ en die draadjes gebruiken de zaal-
modelvliegers dan om de vleugels 
aan een baldakijntje op te hangen en 

zodoende om torsie te voorkomen in 
het draagvlak.’ Aha, we snappen het: 
anders zou een zelfdragende vleugel 
van dergelijke afmetingen (soms 90 
cm spanwijdte) en ribben van 1 bij 1 
mm balsahout doorzakken door zijn 
eigen gewicht.

Over gewicht gesproken
Over gewicht gesproken, ‘u moet zor-
gen dat u tenminste onder de 1 gram 
vlieggewicht komt, propellor en gum-
mimotor inbegrepen’. Dat geldt dan 
voor de hele kleintjes (tot 35 of zelfs 
65 cm spanwijdte). En die bespan-
ning bezorgt je helemaal rillingen: die 
vervaardigen de modelbouwers uit 
verdunde celluloselak, met een kleine 
hoeveelheid amylacetaat, eucalyp-
tusolie, kamfer en wonderolie. Enkele 
druppels opgebracht op een water-
oppervlak geeft een dunne microfilm 
(en hoe haal je die er met een houten 
raampje weer onbeschadigd vanaf?) 
Die dan gedroogd wordt. In theorie is 
een half jaar lang voldoende. Aan de 
kleur van de film kan men zien of de 
bespanning niet te dun (goudkleurige 
glans) of te dik (regenboogkleureffect) 
is.

Sprakeloos
Dat hele zaakje gaat dan na lang bou-
wen en woekeren met het honderdste 
gram de lucht in: in grote zalen (bio-

scopen) kerken en sporthallen. Voor-
waarde ook hier is dat het niet tocht, 
en dat het plafond niet al te laag is. 
De Westfalenhalle in Dortmund is bij 
uitstek geschikt – daar is het plafond 
op 50 meter hoogte -  en in Enge-
land waar voor enkele jaren terug de 
wereldkampioenschappen werden 
gehouden in oude zeppelinhallen. De 
modellen reageren daar evenzeer op 
thermiek (de opstijgende lichaams-
warmte van de vliegenier) als op daal-
wind die ontstaat als iemand zich snel 
door de hal verplaatst. En dat mag 
niet. Vandaar dat de vliegeniers als in 
een min of meer vertraagde film be-
wegen, evenals het model, dat met 
nog geen 3 kilometer per uur en een 
propellor met 40 toeren per minuut 
door het luchtruim wiegt. En soms 
naar beneden komt fladderen, ter-
gend langzaam, als een bevestiging 
mocht zijn beschadigd: door slijtage 
of door een te harde luchtstroom. 
Adem inhouden dus.
We hebben de mensen niet meer 
gevraagd waar je ergens 0,4 mm alu-
minium plaat kunt krijgen. Niet veel 
overigens: 1 bij 1 cm is al genoeg voor 
drie modellen. Wij stonden sprakeloos 
(FvD).

Skelet van een zaalmodel

Ligt oorsprong van carnaval 
aan Nijl of aan Rijn en Maas?

HELMOND – Waar moet men de oor-
sprong zoeken van carnaval? Aan de 
oevers van de Nijl, waar eens de len-
tegodin Isis veertig eeuwen lang het 
religieuze leven der oude Egyptena-
ren beheerste? In haar carrus nava-
lis, het wagenschip, waarmee zij het 
heelal doorkruiste, zien sommigen de 
voorloper van de Blauwe Schuit, het 
narrenschip. 

Zo moet uit de eredienst van 
Isis en Pan, het joelfeest of 
hoe men het antieke carnaval
wil noemen, de tegenwoordige
vastenavond zijn ontstaan.

Daarmee zou dan tevens de herkomst 
van het woord ‘carnaval’ gegeven zijn.  
Of is die naam maar bijzaak en moe-
ten we het feest herleiden tot de Lu-
percalia van de oude Romeinen en de 

Joelfeesten van de Germanen? Oude 
kronieken dateren het feest voor onze 
streken in het jaar 1133, toen een boer 
in Cornelimunster bij Aken een nar-
renschip op wielen timmerde en het 
bevolkte met wevers die men om hun 
arrogantie niet uit kon staan.

Feest van levensvreugde
Dat schip werd westwaarts gedreven, 
naar Maastricht, naar Tongeren en Sint 
Truiden en de spotlustige menigte 
vermaakte zich zeer, totdat dit carna-
val eindigde in bloed en vuur omdat 
de graaf van Leuven er een bedreiging 
voor zijn stad in zag en zijn krijgslieden 
op de Blaue Scute afstuurde.
Bij de allereerste carnavalsvierders 
heeft ongetwijfeld een gebaar van 
oer-aanbidding voorgezeten, toen zij 
het einde van de donkere winter en 
de nadering van het lichte seizoen zo 

uitbundig gingen vieren. Voor de pri-
mitieve mens, die veel afhankelijker 
van klimaat en weersomstandighe-
den dan wij ons kunnen indenken, 
betekende het lengen der dagen een 
goddelijke triomf op de machten der 
duisternis, die de wereld maanden 
lang in hun kille greep hadden gehou-
den. Hij vierde deze triomf mee door 
enkele dagen lang zijn krimpende 
wintervoorraden royaler aan te spre-
ken dan misschien verantwoord was; 
hij gaf zich over aan zang en dans en 
maskerde zich om aan het wraak-
zuchtig oog van de beledigde winter-
geest te ontkomen. Ten overvloede 
hanteerde hij dan ook nog een lawaai-
instrument om de boze geesten te 
verdrijven, een ceremonie waaraan de 
Limburgse foekepot mogelijk zijn be-
staan dankt.

Heidens lentefeest
Het christendom heeft dit heidense 
lentefeest, dat te vroeg viel om in 
de Paaskring opgenomen te kunnen 
worden, van zijn mythologische in-
houd ontdaan door het naar de voor-
avond van de veertigdaagse vasten te 
verschuiven. De traditionele gebruiken 
bleven bestaan, maar kregen een an-
dere betekenis. De christen zou zich 
voordat de tijd van het boetekleed 
en magere kost aanbrak nog een-
maal tegoed mogen doen aan het 
vette der aarde; hij zou zich voordat 
het askruisje hem tekende als een 
sterfelijk kind van de stof nog even 
mogen sieren met het masker van de 
dwaasheid, dat zo fantasierijk afstak 
tegen de uniformiteit van de dood. En 
na het feestkabaal, de muziek en de 
dans, zouden veertig ingetogen dagen 
des te meer indruk op hem maken.

Onuitroeibaar feest
Zo moet uit de eredienst van Isis en 
Pan, het joelfeest of hoe men het an-
tieke carnaval wil noemen, de tegen-
woordige vastenavond zijn ontstaan. 
Maar carnaval of vastenavond: de 
levensvreugde overheerst in dit on-
uitroeibare feest. De geestdrift van de 
antieke mens voor het lengen van de 
dagen en het klimmen van de tempe-
ratuur kunnen wij misschien niet meer 
in dezelfde mate opbrengen met onze 
lichtschakelaars en centrale verwar-
ming, maar het idee om enkele da-
gen van het statige jaar te breken met 
grauwe ordening en kille voorschriften 
boeit ons onweerstaanbaar. Maar je 
hebt er wel de wijsheid en de fantasie 
van de nar voor nodig.

Met microfilm bespannen zaalmodellen



Adventure Store is de loop specialist!
Deskundig advies in de grootste hardloop- en 

wandelzaak van de Peel!

•	 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!

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

Met alle specifieke kennis over de voeten en de schoenen voor het wandelen, nordic-walking, trailrunning, alle mo-
gelijke sporten en uiteraard het hardlopen bent u bij Adventure Store aan het juiste adres. In samenwerking met alle 
gerenommeerde podotherapeuten in regio Helmond,  het spreekuur van de podotherapeut Emile Itz tezamen met 
onze eigen Sport podoloog en het deskundige personeel, en niet te vergeten de enorm uitgebreide collecties schoe-
nen, accessoires en functionele kleding bent u in goede handen. Een voetscan wordt altijd gratis gedaan om te kijken 
wat de stand van de voet is, hoe de drukverdeling is en wat voor soort voet u heeft. Daarnaast kunt u met de schoe-
nen ook gefilmd worden tijdens het lopen 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 en afhankelijk van uw wensen, doelstelling 
en gegevens wordt een gratis persoonlijk advies op maat gemaakt. Wij hebben voor elke voet een passende schoen.

HET 
AVONTUUR 
BEGINT 
BIJ

De loop 
SpeciAliSt

WANDELEN

BERGSPORT 
WANDELEN

RUNNING

TRAIL RUNNING
•	Gratis	voetscan
•	Gratis	loopanalyse
•	Persoonlijk	advies
•	Uitgebreide	
	 collectie	
	 schoenen,	
	 functionele	
	 kleding	en
	 accessoires

HELMOND-PEELLAND: Met meer dan 220.000 inwo-

ners is het gebied Helmond-Peelland een krachtig ge-

bied. De leefbaarheid staat hoog in het vaandel. Een 

sterk verenigingsgevoel, met inwoners die van aanpak-

ken weten. Parels van bedrijven zorgen voor een hoog 

kennisgehalte en een goede werkgelegenheid. Dit alles 

onder de rook van grote broer Eindhoven.

Op 18-19-20 maart a.s. wordt voor de tweede keer de 

50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs Helmond-Peel-

land gehouden (vorig jaar 4000 bezoekers en 100 stand-

houders). Een leegstaand pand op het industrieterrein 

(voorheen Bakkerij De Duif) zal dienen als beurslocatie.  

Op  6 en 7 april, wordt hierin ook de 6e Bedrijvenbeurs 

gehouden (vorig jaar 2750 ZAKELIJKE bezoekers en 150 

standhouders). 

50 PLUS Lifestye-consumentenbeurs

Als grootste groep van dit moment zijn de 50PLUS-

sers toonaangevend. Nog volop in beweging, werkend, 

maar ook genieten van vrije tijd e.d. Kortom een actieve 

groep, bezig met ouder worden, die de financien op een 

rijtje hebben. Op deze 50PLUS consumentenbeurs is 

aandacht voor: vrije tijd, life style, verzorging/gezond-

heid, reizen, sport/beweging enz. Er zal ook entertain-

ment met muziek en zang zijn. Voor u als bezoeker veel 

nieuwe dingen en actief een paar uurtjes uit, kijk op 

www.50PLUSpeelland.nl voorde openingstijden en en-

treetarieven. Graag tot ziens, als standhouder of als be-

zoeker, van harte welkom.

Bedrijvenbeurs Helmond/Peelland

Bedrijven uit de regio, schrijf u in voor de 6e editie van 

deze grootste netwerkbeurs van Helmond-Peelland. We 

hebben en willen een actieve regio, dit kan alleen door 

samenwerking. De organisatie mag veel standhouders 

van vorig jaar verwelkomen, ook nieuwe deelnemers vin-

den de weg naar deze beurs, die in korte tijd een hele 

goede reputatie heeft opgebouwd. Ga naar www.bbhp.nl 

download het inschrijfformulier op de home pagina en 

schrijf u in. Want het ‘gunnen’ van opdrachten van bedrijf 

aan bedrijf, is en blijft zeer belangrijk. Doel is om onder-

nemend Helmond-Peelland en omstreken  met elkaar in 

contact te brengen, elkaar aan te vullen en elkaar dien-

sten aan te bieden. Organisatie Adcommunicatie Hel-

mond, www.adcommunicatie.nl, uitgever van Weekkrant 

De Loop Helmond en Groot Peelland. Graag tot ziens als 

standhouder of als (zakelijke) bezoeker. Zie www.bbhp.nl

Helmond-Peelland beurzen 2016: 

50PLUS 
Lifestylebeurs en 
Bedrijvenbeurs

5050
PLUSPLUS

BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

LIFESTYLE

voor de actieve 
50plusser en consument



Winter- & sport uitverkoop 
bij Adventure Store sport & outdoor

SpectAculAire
Winter- en Sport
uitverkoop

AGENDA
zondag 31 januari 
geopend 12.00-17.00 uur

zondag 10 april
10e adventure store 
wandeltocht en 
3e kids adventure trail

voor meer informatie
www.adventurestore.nl

adventure store
ook voor slijpen/waxen 
van ski’s , snowboards 
en schaatsen

Met alle specifieke kennis over de voeten en de 
schoenen voor het wandelen, nordic-walking, trail-
running, alle mogelijke sporten en uiteraard het 
hardlopen bent u bij Adventure Store aan het juiste 
adres. In samenwerking met alle gerenommeerde 
podotherapeuten in regio Helmond,   het spreekuur 
van de podotherapeut Emile Itz tezamen met onze 
eigen sport podoloog en het deskundige personeel, 
en niet te vergeten de enorm uitgebreide collecties 
schoenen, accessoires en functionele kleding bent 
u in goede handen. Een voetscan wordt altijd gratis 

gedaan om te kijken wat de stand van de voet is, hoe 
de drukverdeling is en wat voor soort voet u heeft. 

Daarnaast kunt u met de schoenen ook gefilmd 
worden tijdens het lopen door de winkel of op de 
loopband. Aan de hand van de filmopname wordt 
gekeken of de gekozen schoen de juiste ondersteu-
ning en stabiliteit biedt en afhankelijk van uw wen-
sen, doelstelling en gegevens wordt een gratis per-
soonlijk advies op maat gemaakt. Wij hebben voor 
elke voet een passende schoen.

carnaval

stapelkortings 
actie

de ideale 
outfit voor 

Original camO
1e artikel 10% korting
2e artikel 20% korting
3e artikel 30% korting
4e artikel 40% korting
5e artikel 50% korting
1e artikel is het duurste artikel

nu hele 
cOllectie 
kettler 
thuistrain
fitness 
minimaal
20% 
kOrting!
• Gratis thuisgeleverd in Helmond
• Gratis trainings- en voedingsadvies
• 3 Jaar garantie

Adventure Store, de winkel gevestigd sinds 
1947 in Mierlo-Hout (Helmond),  waardeert 
de klant nog op een ouderwetse manier. 

Met veel specialistische kennis voor het juis-
te advies op maat, of het nu een wandel- of 
hardloopschoen is, een fitness apparaat voor 
thuis of een nieuwe winterjas, met de per-

soonlijke bediening komen we altijd tot het 
gewenste resultaat. Met het volledige assor-
timent op sport- en outdoor gebied is dit dé 
winkel voor de klant met een actieve lifestyle.

Wintersale
Maak nu gebruik van de vele spectaculaire 
aanbiedingen. Alle winterspullen moeten 

weg, vandaar dat de korting op lopen. Maar 
wees er snel bij want op=op.

Sport uitverkoop
Wij gaan de sportafdeling ombouwen en rui-
men daarom flink op. Maak nu gebruik van 
de vele spectaculaire kortingen, maar wees er 
snel bij want op=op.

Adventure Store is de loop specialist!
Deskundig advies in de grootste hardloop- en 

wandelzaak van de Peel!

carnaval bij 
adventure store
met stapel
kortings actie
 
uitgebreide 
collectie 
camo artikelen



FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|gp
Onderhoudsbeurt voor uw 

fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig tot en met 26 februari 2016) 

(derailleur en elektrische fietsen 
€ 10.00 extra, excl. onderdelen)

waardebon|gp
Fietstas naar keuze met bon

#
#

(geldig tm 23 januari 2016)
25% korting

waardebon|gp
Fietszadel naar keuze met bon

25% korting
(geldig tm 23 januari 2016)

De laatste 
modellen van 2015 nu 

voor speciale 
prijzen, kijk in de 

winkel of op onze site.

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

#

Wij zijn verhuisd!
Sinds 5 januari hebben wij onze winkel 
aan de Spoorlaan verruild voor een nieuwe, 
sfeervolle winkel aan de Stationsstraat 58a 
in Deurne.

Op onze nieuwe locatie vind je:

• vertrouwde gezichten
• een complete collectie woningtextiel en 
 raamdecoratie
• inspiratie en vakkundig advies
• de service en garantie die je van ons
 gewend bent

Loop gerust even binnen in onze gezellige 
winkel en laat je verrassen. Je bent van 
harte welkom bij Woninginrichter de Peel, 
al ruim 40 jaar een vertrouwde naam in de 
regio.

Woninginrichter de Peel
Stationsstraat 58a
5751 HG  Deurne
T 0493 314 682

www.woninginrichterdepeel.nl

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvang je maar liefst 10% korting op 
de gehele collectie. (m.u.v. arbeids- en confectiekosten)


