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Goede

voornemens
Nieuwjaarsnacht; oliebollen met poedersuiker, een glas champagne
en…..een zacht knagend schuldgevoel. Want in het nieuwe jaar zou
eigenlijk een nieuw, gezond leven van start gaan zonder snoep, vet en
alcohol. De lont van het vuurwerk aansteken met je allerlaatste sigaret.
En oh, wat is die lekker. Maar je gaat er nu echt mee stoppen, want ooit
moet het er toch van komen en dan is 1 januari bij uitstek het moment. Of
wacht eens even! Is het niet handiger om morgenochtend te beginnen
(met stoppen) en eerst nog even gezellig oud en nieuw te vieren? Als je
er goed over nadenkt, is de eerste dag van het nieuwe jaar de slechtst
denkbare om je ‘foute’ gewoontes af te zweren. Je eet, snoept en drinkt
met familie en vrienden of het is een dag van uitbuiken, bankhangen
en bijkomen van het nachtelijk feesten. Mislukking is als het ware al
ingebouwd.
Goede voornemens. Ze zijn van alle tijden en we zullen ze altijd blijven
maken. We willen fitter, slanker, gezonder worden en als gevolg daarvan
- zo redeneren we - automatisch mooier en gelukkiger. En daar willen we
best een tijdje voor afzien. De boeken over diëten en gezonde voeding
zijn in januari niet aan te slepen en afslankclubs, fitnesscentra en
sportscholen verwelkomen veel nieuwe leden. Starten is makkelijk zat.
Plannen maken en doelen stellen ook. Maar hoe houd je het vol?

Doe het samen
Heeft iemand in jouw omgeving een soortgelijk doel? Ga dan samen
de uitdaging aan. Dat werkt niet alleen stimulerend, het is ook veel
gezelliger. Vergelijk resultaten, pep elkaar op als het even tegenzit, wissel
tips & tricks uit en voel je gesteund door iemand die precies begrijpt
waar jij mee worstelt. En heb je besloten om samen te gaan sporten of
wandelen, dan ga je ook wanneer je eens een keer géén zin hebt, omdat
je de ander niet in de steek wil laten. Roken jij en je partner allebei? Samen
stoppen is een stuk gemakkelijker. Probeer verschillende hulpmiddelen
en methodes uit totdat je allebei gevonden hebt wat het beste bij je past.
En help elkaar daarna om het vol te houden.
Bepaal kortetermijndoelen
Wil je in 2017 een marathon gaan lopen? Verdiep je dan in de
trainingsschema’s, de richtlijnen voor het geleidelijk opbouwen van de
loopafstand en voor de afwisseling van trainings- en rustdagen. In twaalf
tot achttien weken zou je jezelf -met of zonder begeleiding- moeten
kunnen klaarstomen voor deze uitdaging. Bij zo’n tijdsbestek is het
raadzaam om tussenstappen te bepalen. Vier het wanneer je 5 kilometer
kunt hardlopen en pep je vervolgens op voor de 10 kilometer. Deze
getallen kunnen ook staan voor het aantal kilo’s dat je bent afgevallen
of het aantal dagen dat je niet gerookt of alcohol gedronken hebt. Wees
trots op wat je al bereikt hebt op weg naar je einddoel.
Laat je begeleiden door een professional
Voor alles wat je kunt bedenken, bestaat wel professionele hulp. In
plaats van in je eentje ‘aan te modderen’, kun je iemand inhuren die je
de weg wijst en die je begeleidt naar je einddoel. Een personal trainer in
de sportschool bijvoorbeeld, die speciaal voor jou een trainingsschema
opstelt, je motiveert en je voortgang monitort. Met smoesjes hoef je
niet aan te komen en stilzwijgend afhaken is al helemaal geen optie. Je
personal trainer houdt je scherp en bij de les. Je bent niet vrijblijvend aan
het trainen, maar werkt samen met hem of haar
naar je doel toe. Dat maakt de kans van slagen vele
malen groter.

Wees realistisch
Stel jezelf een doel dat haalbaar is. Bij “20 kilo afvallen in 4 weken” zinkt
de moed je bij voorbaat al in de schoenen. Bepaal waar je uit wil komen
en gun jezelf de tijd. Je hoeft niet van de ene op de andere dag al het
lekkers uit je eetpatroon te schrappen, maar kunt ook kiezen voor de
weg van de geleidelijkheid. Laat bijvoorbeeld vanaf week 1 de suiker
uit je koffie of thee weg, vervang vanaf week 2 het toetje door een stuk
fruit en schep vanaf week 3 minder aardappelen en meer groenten op.
Vervang frisdrank door water, verban de chips, maak elke dag een korte
wandeling enzovoorts. Zo maak je stapsgewijs je leef- en eetpatroon
gezonder en val je af op een manier die je kunt volhouden. En hoe meer
je tot nu toe ‘fout’ deed, hoe makkelijker het is om verbeterpunten te
vinden.
Vertel het je omgeving
Laat de mensen om je heen weten dat je jezelf een doel hebt gesteld. Zo
kunnen zij je helpen door je geen lekkers of een sigaret aan te bieden. Ze
complimenteren je wanneer ze zien dat je vorderingen maakt en je zult
in hun bijzijn niet zo snel ‘de fout in gaan’.
Door: Franka Maráczi

Lees succesverhalen
Laat je inspireren door succesverhalen van anderen.
Op internet zijn genoeg voorbeelden te vinden van mensen
die hun leven een andere wending gaven. Hoe hebben zij
het aangepakt en wat heeft het hen opgeleverd?

Heb je alles geprobeerd en lukt het desondanks
niet om slank, fit en gezond te worden?
Misschien hebben de mooiste voornemens
wel betrekking op de mensen om je heen.
Meer tijd vrijmaken voor je gezin, eens per
maand een avondje uit met je partner, je
hoogbejaarde vader of moeder wat vaker
bellen of bezoeken, vrijwilligerswerk gaan
doen, je inzetten voor een goed doel. Allemaal
prachtige voornemens. En het beste nieuws van
alles: je kunt er vandaag nog mee beginnen!!
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Vlierdenseweg 10 5753 AD Deurne T: 0493-311542

www.jongwonenslaapcomfort.nl

Maandag gesloten, di. t/m do. 10.00-18.00. Vr. 10.00-20.00. Za. 10.00-16.00

Een boxspring is slapen met comfort

Jong Wonen Slapencomfort

Een boxspring is het ultieme slapen! Niet
voor niets staat in elk hotel een boxspring. Vandaar ook dat men een boxspring ook wel ‘hotelbed’ noemt.
Een boxspring is eigenlijk een gestoffeerde
bak met daarin binnenvering waardoor
je over de hele lengte en breedte ‘vering’
krijgt en dus gelijkmatige ondersteuning.
Met daarop een bijpassende (binnenvering) matras creëer je dat je een zeer comfortabel bed krijgt.
Wanneer je daar ook nog een matrastopper oplegt is het comfort helemaal compleet. Dit hoeft natuurlijk niet, aan u de
keus!
De ruime keuze in hoofdborden en evt.
voetborden en uiteraard de diverse kleuren en stoffen zorgen ervoor dat u een,

naar uw eigen wensen, samengesteld bed
krijgt. Zelfs aanpassingen in (lig)hoogte
behoort tot de mogelijkheden. Ook kunt u
bijpassende nachtkasten krijgen. Zo combineert u naar eigen wensen en smaak.
In de winkel vind u al een complete vlakke
boxspring compleet vanaf 499,-! En een
elektrisch verstelbare boxspring compleet
vanaf 1595,-!
Zo zijn wij op dit moment de meest complete ‘boxspringstudio’ van Zuid-Nederland!
Willem Valkenburg: “ Wij staan voor
u klaar met een goed advies, tegen de
scherpste prijs”.
Voor het beste advies, kwaliteit en de beste
prijs moet u een keer binnenlopen bij Jong
Wonen Slaapcomfort aan de Vlierdenseweg 10 in Deurne.

lapen en ontspannen bij een
S
van de mooiste wellnesshotels
van Nederland!

Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond
t: (+31) 0492 870 050
hotelhelmond@fitland.nl
www.fitlandhotelhelmond.nl

Fitland Hotel
Helmond

De grootste collectie karpetten van de regio.
Bij aanschaf van 5 stoelen, de

6e grAti
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nu gehele collectie karpetten

20% korting*

Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond.
Tel 0492-475624.
Bezoek onze vernieuwde website
www.stijlenco.nl

1. stoel Travis in stof Puma of Tatra leathertouch € 139,2. stoel Watch in Tatra leathertouch € 119,3. stoel Erikson in Moreno leatherlike €99,4. stoel Lydia in Moreno leatherlike of stof Canyon €119,nú tijdelijk bij aankoop van 5 stoelen, de 6e gratis

Openingstijden: ma. 13.00-18.00,
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00
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Begin het nieuwe jaar uitgerust.
Nu tot € 350,- korting per ligplek*
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* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen. Kijk voor meer inspiratie op covetex.nl

TIJD VOOR

EEN NIEUW
Nu de eerste weken van het nieuwe jaar alweer
achter ons liggen en de Bourgondische dagen
rondom Kerstmis en Nieuwjaar inmiddels ver
weg lijken, staat in het nieuwe jaar het goede
slapen voorop. Wat staat ons in 2017 te wachten
op het gebied van slapen? Volgens de bekende
trendwatchers Lieke en Richard Lamb gaat het in
het jaar 2017 om ontlading, ontluistering en opschudding. Als we dan denken aan nachtrust, dan
zal opschudding wel terugslaan op onze dekbedden en kussens? Helaas, als we hun trendbericht
voor 2017 lezen, dan doelen ze met opschudding
op heel andere zaken, dus gaan we, omdat het tijd
is voor een nieuw matras, zelf maar op bezoek
bij gerenommeerde slaapcentra om daar te kijken
wat de trends voor nieuwe matrassen zijn.
Lag in de afgelopen periode de nadruk vooral op
gezond en verantwoord eten, het is ook heel belangrijk om goed te rusten. Het is natuurlijk helemaal geen nieuws dat je lichaam genoeg slaap
nodig heeft, maar toch gebeurt het te vaak dat we
genoegen nemen met minder rust, omdat we bijvoorbeeld nog even door willen werken, feesten,
lezen of een spelletje op de computer willen doen.
Toch is het belangrijk om na het slaaptekort ons
lichaam te laten herstellen, zodat zowel lichaam als
geest gezond blijven. De uitdrukking schoonheidsslaapje komt toch érgens vandaag…Slapen wordt
dé health trend van 2017, dit wordt door diverse
bronnen beweerd. Dat betekent: minstens 7 tot 8
uur ononderbroken slaap per nacht en dit is nana
tuurlijk alleen mogelijk met een fijn bed, op een
goede matras en in een gezellig ingerichte slaapkamer. Een rustgevende omgeving is gebonden aan
een persoonlijke voorkeur en dat geldt zeker voor
een matras, kussen en dekbed. De laatste decennia
zijn de ontwikkelingen op het gebied van slapen

Door Anja Donkers-de Vries

enorm, dankzij de groei van de economie en mede
dankzij de ontwikkelingen in de ruimtevaart. Experts op het gebied van matrassen laten ons weten
dat men, afhankelijk van het gebruik en de kwaliteit van een matras, het na gebruik van 8-10 jaar
moet worden vervangen.
Keuze voor een nieuwe matras
En als je dan niet meer goed slaapt op de oude
matras en je de slapeloze nachten wilt vervangen
voor nachten met een, zoals in de reclames uitgebreid aangeprezen goede nachtrust, dan ga je
op zoek naar een nieuwe matras. Wat voor u het
beste matras is, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Wat vindt u lekker liggen en
zeker belangrijk is uw gewicht, lengte, postuur en
eventuele lichamelijke klachten. Voorlichting door
de beddenspecialist of een zoektocht op internet
over alle voors en tegens is dan ook van groot belang. Inmiddels is de keuze in matrassen zo groot
dat je er wel een dagje mag uittrekken om alle
informatie op je te laten inwerken. Kreten als: je
slaapt alsof je zweeft, pijnverlichtend, ventilerend,
lange levensduur, optimaal ligcomfort, anti-allergeen, geen kuilvorming, correcte ondersteuning,
natuurproduct, microbenwerend, vochtregulerend
en nog vele andere kreten maken de keuze er niet
gemakkelijker op. Veel slaapspecialisten bieden tegenwoordig tot wel drie maanden proefslapen, iets
waar vroeger zeker geen sprake van was.
Seniorenbedden
Een grote groep potentiële klanten is de groep
50-plussers. Vanuit deze doelgroep is de veelgeveelge
hoorde klacht dat men slecht slaapt en ook lichalicha
melijke klachten komen steeds meer voor. Veel
bedrijven richten zich dan ook op deze gebruikers.
Extra hoge verstelbare bedden bieden een comforcomfor
tabeler in- en uitstapmogelijkheid. Lattenbodems
kunnen worden uitgerust met een afstandsbedieafstandsbedie
ning en bij de nieuwste bedden is er ook een optie
voor uitstapverlichting en/of uitstaphulp. Een seniorenbed is natuurlijk verkrijgbaar met alle
keuzes in matrassen

voor het beste comfort en vanzelfsprekend toegespitst op het gebruik door senioren. Zeker als u wat
ouder wordt, vraagt een goede nachtrust om comfort en functionaliteit en een speciaal seniorenbed
kan u dit alles bieden.
Uitgebreide collectie matrassen
In en om Helmond zijn er natuurlijk vele zaken
waar u kunt slagen voor een complete slaapkamer,
alsook voor de beste matrassen en zogenoemde
toppers. Zo zagen we bij Stijl & Co, de gezelligste woonwinkel van Helmond, een geheel nieuwe
slaapafdeling, met een ruime collectie van gerenommeerde merken Auping, Tempur en Eastborn.
Navraag leert dat Stijl & Co de grootste dealer is
in de regio Helmond van deze matrassen. Dankzij
de goede informatieverstrekking hebben zij ertoe
bijgedragen dat velen uit Helmond en wijde omgeving inmiddels wel van een goede nachtrust
kunnen genieten. In deze woonwinkel nemen zij
uitgebreid te tijd om u van een persoonlijk advies
te voorzien en uw aankoop te begeleiden naar een
volmaakte slaapsensatie.
Proefslapen in een hotel?
Ondanks de zoektocht naar de trends is dus de
conclusie dat je juist met de keuze van een nieuwe matras alleen naar je persoonlijke situatie en
voorkeur moet kijken. Het maakt niet uit of je een
duur of goedkoop matras kiest, het matras waar je
goed op slaapt en tot rust komt, is het beste matras, of je nu kiest voor koudschuim, pocketvering,
binnenvering, traagschuim, latex of polyether en
er zijn er zelfs met een vulling van kristallen en
magneten. Dus slaapt u de laatste tijd slecht, schud
uw bedden en kussens nog eens goed op en beslis
of het tijd is voor een nieuw matras…óf boek een
hotelkamer bij Fitland Hotel Helmond. Daar kunt
u slapen en ontspannen op heerlijke matrassen in
een van de mooiste Fitland Hotels van Nederland.
En slaapt u daar goed, dan hebben zij wellicht wel
het matras van uw dromen…

DANSLES

in Geldrop en Mierlo

OPEN DAG
vrijdag
10 februari
Zaal Den Heuvel Mierlo
Heuvel 2, aanvang 20.30 uur

Maandag start 13 februari
(1e Les vrijdag 17 februari)
Zaal den Heuvel, Mierlo
20.00 uur Zilver / zilverster
21.00 uur Beginners
22.00 uur Techniektraining

Dinsdag start 14 februari
Zaal Wapen van
Zesgehugten, Geldrop
19.00 uur Beginners
20.00 uur Topklasse
21.00 uur Zilverster / goud
22.00 uur Opfriscursus

1e les is altijd GRATIS PROEFLES

Woensdag start 15 februari
Zaal den Heuvel, Mierlo
17.00 uur Jeugd beginners
18.00 uur Latin Line
19.00 uur Goudster /
topklasse
20.00 uur Topklasse verder
gevorderd
20.30 uur Topklasse
gevorderden
22.00 uur Beginners

WWW.DANSCURSUS.NL
INFO@DANSSCHOOLVANDERPUTTEN.NL
T: 06-30252512

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE
VMBO
locatie Horst: Spoorweg 8

ZATERDAG 4 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR

MBO

NATUUR / AGRO / DIER
DESIGN / FOOD / RETAIL

ZONDAG 5 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR

Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond, Nederweert, Heerlen en Maastricht.
Kijk op de site voor data en tijden.

W W W . C I T AV E R D E . N L

De leukste les is een dansles
Geldrop-Mierlo: De leukste les is een
dansles, onder dat motto start dansschool van der Putten het nieuwe seizoen met een informatieavond. Op vrijdag 10 februari kan jong en oud komen
kennismaken met alle facetten van de
dansschool. Op deze dag staan dansdemonstraties op het programma en kunt u
kennismaken met het brede aanbod aan
lessen. “Kijken is prima, maar meedoen
is veel leuker” aldus Eric van der Putten.

Partycentrum Den Heuvel aan de Heuvel
2 in Mierlo is de locatie waar Eric samen
met een super enthousiast team zich presenteren. tijdens deze open dag wordt u
op de hoogte gebracht van de vele mogelijkheden van de dansschool. Denk aan
Ballroom, Latin, Salsa, formatie dansen, en
wedstrijd-trainingen. En ook steeds meer
aanstaande bruidsparen weten de dansschool te vinden. Zij zijn dan op zoek naar
een originele openingsdans. Uiteraard weten Eric en zijn team daar wel raad mee.
Verder heeft de dansschool de afgelopen
25 jaar een uitstekende naam opgebouwd
waar het gaat om het geven van trainingen
en danslessen.

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 demonstraties. Dit en meer op vrijdag
10 januari aanvang 20.30 uur.
Dansen is veel meer dan het aanleren van
verschillende pasjes. Er zijn vele dansvormen die zich uitstekend laten combineren
met een sportbeleving. Dat is ook de insteek bij dansschool van der Putten. 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 meedoen, 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

De aftrap van het nieuwe seizoen 2017 bij
Dansschool 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 hebben de
afgelopen periode al veel mensen mogen ontvangen, die hier voor informatie
komen, legt Eric uit. ‘Het is een leuke en

Goed onderwijs CITAVERDE College resulteert in goed rapport

Top 3 notering in Keuzegids MBO en
het predicaat topopleiding verdiend
In de Keuzegids MBO 2017 staat CITAVERDE College op de 3e plaats van alle
AOC’s in Nederland. Naast dit goede
rapport is CITAVERDE College onderscheiden met het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ voor haar Agro-opleidingen Veehouderij, Teelt en Agrarisch Loonwerk.
Dit betekent dat deze tot de beste van
Nederland behoren.
De Keuzegids MBO wordt jaarlijks uitgegeven door een onafhankelijke instantie,
die alle ROC’s, AOC’s en vakscholen in het
MBO beoordeelt en rangschikt. Er zijn drie
factoren die de uiteindelijke score bepalen:
slagingspercentages, onderwijsinspectie
en studententevredenheid. Op het eerste
onderdeel kreeg CITAVERDE een goede
score omdat het aantal leerlingen dat binnen vier jaar slaagt hoger is dan bij veel andere scholen. Ook draagt de goede beoordeling van de onderwijsinspectie bij aan
de hoge notering in de ranglijst van beste
scholen. Het grootste deel van deze score
in de Keuzegids MBO is het resultaat van
de tevredenheid van studenten over hun
opleiding en hun school.
De Topopleidingen van AgroLeeft
De opleidingen op het gebied van Agro
behoren tot de beste van Nederland. Met
name de prestaties van de Agro-studenten
in de doorstroom naar het tweede jaar en
in het behalen van hun diploma zijn uitzonderlijk goed. Bij de studenten scoort
CITAVERDE vooral hoge cijfers op praktijkstages en schoolorganisatie. Ton Hermans, locatiedirecteur in Horst, ‘Natuurlijk zijn wij trots op de goede prestaties en
dat onze studenten ons goede beoordelingen geven. Ons doel is om onze studenten
veelvuldig in de praktijk te laten leren en
hen daarmee uit te dagen alles uit zichzelf te halen. Voor onze Agro-opleidingen

doen wij dit samen met onze partners van
AgroLeeft’. Marcel Creemers, directeur van
CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, ‘3 jaar
geleden zijn wij begonnen met het ontwikkelen van AgroLeeft. Dat heeft geresulteerd in een samenwerking tussen het
groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland.
Studenten krijgen veel van hun lessen op
bedrijven en zij werken op die manier met
de modernste faciliteiten die het werkveld
te bieden heeft. Zij krijgen zo de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven
uit te voeren en om op topbedrijven stage
te lopen. Ze krijgen kwaliteitsonderwijs
waarvan zeker is dat het aansluit op de
praktijk. Daardoor kunnen wij topmedewerkers op de arbeidsmarkt brengen’.
CITAVERDE College: groen onderwijs
voor VMBO, MBO en volwassenen CITAVERDE College is een onderwijsinstelling
voor VMBO en MBO en bestaat uit zes
verschillende locaties door heel Limburg.
Deelnemers met interesse in de groene
sector vinden bij het CITAVERDE College
een passende opleiding. Het CITAVERDE
College heeft oog voor de mogelijkheden
en kansen van haar deelnemers. Door de
juiste begeleiding en flexibiliteit brengt het
CITAVERDE College deelnemers naar een
zo goed mogelijk studieresultaat. Daarbij
werkt het CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs,
maatschappelijke organisaties, overheden
en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl.
CITAVERDE College | Beleef je eigen groei

WinterSale
WINTERKLEDING

20-50%
20
50%
50
%

OP ALLE
WINTERJASSEN
WINTERBROEKEN
FLEECE
SOFTSHELLS
SKI KLEDING

KETTLER FITNESS
20-50%
20
50%
50
%
APPARATUUR - ALLES

• Altijd 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

ALLES

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

25
%

NIKE &
ADIDAS

50%

Kijk ook eens op onze
website en webshop
www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

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

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

GRATIS
RESERVEREN

BREED
ASSORTIMENT

DESKUNDIG
ADVIES

MEER DAN
200.000 M2
OP VOORRAAD

BEZORGING
MOGELIJK

MEGA
ACTIE

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, afmeting 14x70 cm,
leverbaar in diverse kleuren,
eenvoudig zelf te leggen. Van 79.95

39.

PVC VLOER
KLIK
LAMINAAT LANDHUISDELEN

per m incl. btw

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

Leggen zonder egaliseren,
met kliksysteem, 8 mm dik,
slijtlaag 0,40 mm.
Van 39.95 Nu voor

24 cm breed, 140 cm lang, 8 mm
dik, one-click-to-go systeem,
klasse 32, 4xv-groef, leverbaar in
vele eigentijdse kleuren.
Normaal 26.95 Nu vanaf

8. 26. 9.

MEENEEMPRIJS

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN

LAMINAAT XL

LANDHUISDELEN 8 Verschillende kleuren

7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

KLIK
LAMINAAT

95

per m2 incl. btw

MEENEEMPRIJS

2

17.

95

MEENEEMPRIJS

95
MEENEEMPRIJS

v.a.

24 cm breed, 205 cm lang. 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 20 kleuren.
Van 29.95 Nu voor

95

per m2 incl. btw

MULTIPLANK
KLIK LAMINAAT
WERKINGSVRIJ ADVANCE LANDHUISDELEN

HOME DECO

EUROPEES RUSTIEK EIKEN MIX 8 mm dik, 4x v-groef, klasse 32,

Falldown kliksysteem, 8 mm dik,
klasse 32, 4x v-groef, leverbaar in
10 kleuren. Van 26.95 Nu

19 cm breed, 14 mm dik,
naturel geolied, wit geolied.
Van 59.95

one-click-to-go systeem,
leverbaar in 6 kleuren.
Normaal 21.95 Nu

www.adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

STUNTPRIJS

95

STUNTPRIJS

excl. montage, incl. btw

MEENEEMPRIJS

875. 10. 32. 9.
00

95

per m2 incl. btw

VLOER HET ZELF HELMOND GRATIS PARKEREN WWW.VLOERHETZELF.NL
Engelseweg 223b, Helmond Tel. 0492-52 52 70

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

7e Bedrijven voor Bedrijven NETWERKbeurs
Helmond-Peelland e.o.

UITNODIGING
Ondernemers! Kom op de koffie! Op wo. 5 en do. 6 april 2017.
GRATIS koffie voor alle standhouders en bezoekers, m.m.v.
Van Tienen
Drankautomaten BV.
Ondernemers:
Actie, geeft reactie!
Niks doen, is geen optie!
Doe mee, denk mee!
Waarom deelnemen of
bezoeken?
Elke LOKALE MKB-er heeft gemiddeld 10-20 DIRECTE concurrenten in zijn omgeving. Als
de LOKALE MKB-er volop 'netwerkt', dan zal je zien dat hij/zij
opdrachten GEGUND krijgt vanuit dit (nieuwe) netwerk.
Dus neem daarom deel aan
of bezoek deze grootste NETWERKBEURS in de regio met
meer dan 150 ondernemers en
2000 ZAKELIJKE bezoekers.
Diverse activiteiten!
Samen genereren we veel bezoek, u nodigt immers ook uw
eigen bestaande netwerk uit om
deze netwerkbeurs te bezoeken.

‘Kom op
de koffie op
wo. 5 en
do. 6 april’

Actie, geeft reactie!
Niks doen, is geen optie!
Doe mee, denk mee!

‘Als de LOKALE MKB-er
volop ‘netwerkt’, dan zal je
zien dat hij/zij opdrachten
GEGUND krijgt vanuit dit
(nieuwe) netwerk.’

Maar wij als organisatie zullen extra ontmoetingsmomenten organiseren en ons dus
inspannen om veel bezoek te
genereren.

Er worden naast diverse
activiteiten o.a. ook
georganiseerd:
Speeddate-sessies. Editie Ondernemerscafe op woensdagavond.
Seminars op de beursvloer.
Starters- en Banen-evenement
m.m.v. Senzer. Lancering Senzer
Award. Veel aandacht via social
media voor en tijdens de beursdagen m.m.v. Communiteers
Helmond, enz.
Communicatie voor de beurs
vanaf 1-1-2017 via:

Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat netwerkbeurzen de hoogste doeltreffendheid hebben in verhouding
tot het geïnvesteerde budget.
Een beurs biedt dan ook meer
dan andere marketing instrumenten. De meerwaarde van
het fysieke contact met de doelgroep, de sfeer en de totale beleving worden positief geprikkeld.
Van harte uitgenodigd als standhouders of als bezoeker. Bezoek
onze website voor meer info en
inschrijven: www.bbhp.nl
Locatie: Industrieterrein
Helmond in het hart van Peelland.

Gratis koffie voor alle
standhouders en
bezoekers m.m.v.

Weekkrant De Loop (39.500 ex.)
print/digitaal, editie Groot Peelland (90.000 ex.) print/digitaal,
collega Weekbladen in de regio,
Social Media kanalen De Loop
en Communiteers Helmond,
Newsroom www.helmondnu.
nl, Omroep Helmond, Omroep
Brabant, Radio Kontakt, Radio
Siris etc. etc.

‘Samen genereren
we veel bezoek’

‘Speeddate-sessies.
Editie Ondernemerscafe
op woensdagavond.
Seminars op de beursvloer.
Starters- en Banen-evenement
m.m.v. Senzer.
Lancering Senzer Award’

50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs
HELMOND-PEELLAND, 24-25-26 maart 2017
Wist u dat in 2017-2018 meer dan
de helft van de inwoners van Nederland 50PLUS is? Een enorme
doelgroep.
Voor het 3e jaar organiseren wij
in Helmond-Peelland (een verzorgingsgebied van meer dan
235.000 inwoners) een 50PLUS
Lifestyle-Consumentenbeurs (2425-26 maart 2017). Vorig jaar hadden we 105 standhouders en plm.
5000 bezoekers.
Samenwerking!
We zijn o.a. een samenwerking aangegaan met KBO Kring
Helmond, PVGE, De Zonnebloem, Volksuniversiteit en diverse welzijnsorganisaties, met een
flinke achterban.
Speciale ophaalroutes.
EMA Busreizen gaat speciale routes rijden in de regio om bezoekers op te halen.

‘Fietsplein’

‘50Plus banenmarkt’

ex.) print/digitaal, collega Weekbladen in de regio, Social Media
kanalen De Loop, Newsroom
www.helmondnu.nl, Omroep
Helmond, Omroep Brabant, Radio Kontakt, Radio Siris etc. etc.
Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat consumenten beurzen de hoogste doeltreffendheid hebben in verhouding
tot het geïnvesteerde budget. Een
beurs biedt dan ook meer dan andere marketing instrumenten. De
meerwaarde van het fysieke contact met de doelgroep, de sfeer
en de totale beleving worden positief geprikkeld.
Wij nodigen u van harte uit om
als standhouder in te schrijven
voor dit evenement.

Communicatie voor de beurs
vanaf 1-1-2017 via: Weekkrant De
Loop (39.500 ex.) print/digitaal,
editie Groot Peelland (90.000

Zie voor info over deze beurs
www.50pluspeelland.nl
Kijk voor de Bedrijven voor Bedrijven NETWERKbeurs 2017
op www.bbhp.nl Team 50PLUS
Lifestyle-Consumentenbeurs
Helmond-Peelland 2017. Locatie:
Industrieterrein Helmond in het
hart van Peelland.

‘Speciale ophaal routes’

www.50pluspeelland.nl

Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

Groot Peelland komt 10 keer uit in 2017.
Groot Peelland is geen actuele weekkrant, maar een uitgave met 1 thema
GEMERT
(bijv. voorjaar, barbecue, mode, wonen etc.) die verspreid wordt als bijlage bij de
populairste weekkranten in de regio. Zodoende isBEEK
het een
soort vanDE(actie)folder,
MORTEL
EN
DONK
verspreid in een groot gebied (100.000 ex.), met de
uitstraling van een krant.
In deze uitgave
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Helmond, Deurne, Vlierden, Asten, Ommel, Liessel, Heusden, Someren, Lierop,
Mierlo, Lieshout, Mariahout, Gemert, Bakel, Milheeze, De Mortel, Aarle-Rixtel,
HELMOND
Beek en Donk, Nuenen en Geldrop.
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Bij Weekkrant De Loop Helmond
wordt de Groot
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BESTELLEN?
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bij
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wordt
de
uitgave
los
mee
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populairste
ONTDEK
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SOMEREN

In elke uitgave is ook redactionele ruimte voor bijv.
een groot evenement
dat de
SOMEREN
HEUSDEN
EIND
SOMEREN
hele regio bestrijkt (bijv. Kasteeltuinconcerten
Helmond, Kennedy Mars Someren,
HEIDE
Nacht van het Witte doek Deurne, Van Gogh markt Nuenen etc.).
0492-845350
info@
adcommunicatie.nl

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

In deze uitgave

GEMERT

DE MORTEL

BEEK EN
DONK

Wilt u een groot gebied bereiken tegen redelijke prijzen?
Informeer dan snel bij uitgever Adcommunicatie Helmond.
AARLERIXTEL
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GROOT

PEELLAND

2017

ADVENTURE STORE 70 YEARS
1947 - 2017
WIE JARIG IS TRACTEERT.
Speciaal voor de lezers van Groot-Peelland
hebben wij een exclusieve korting.

✁

KORTINGSBON GROOT PEELLAND

20%
KORTING
OP 1 PRODUCT NAAR KEUZE
- Inleveren met originele bon
- 1 x per klant
- niet in combinatie met andere aanbiedingen
- geldig tot en met 31-01-2017
• Altijd 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze website
en webshop
www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7
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(Helmond, Laarbeek, Gemert/Bakel,
DEURNE
Deurne/Asten/Someren, Mierlo/
Geldrop/Nuenen).
NUENEN
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OMMEL

GELDROP
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SOMEREN

PEELLAND
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0492-845350
info@
adcommunicatie.nl

HEUSDEN

Groot Peelland komt 10 tot 12 keer
uit in 2017.

Groot Peelland
geen 25
actuele
Eric van der Putten, eric@adcommunicatie.nl,
tel.is06-30
25 12
weekkrant,
maar
een
uitgave
met
Christel Sanders, christel@adcommunicatie.nl, tel. 06-30 07 31 81
In deze uitgave
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1 thema (bijv. voorjaar, barbecue, mode,
www.grootpeelland.nl
wonen etc.) die verspreid wordt als
bijlage bij de populairste weekkranten
in de regio. Zodoende is het een soort
van (actie)folder, verspreid in een groot
gebied (93.000 ex.), met de uitstraling
van een krant.

VLIERDEN

DEURNE
LIESSEL

SOMEREN
SOMEREN
EIND

SOMEREN
HEIDE

ASTEN

3

HEUSDEN

WAAR GOKT U OP
3

5

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?

ONTDEK

BELEEF

ADCOMMUNICATIE
BELLEN!
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Bij Weekkrant De Loop Helmond
wordt de Groot Peelland als katern
meegedrukt, bij de rest wordt de
uitgave los mee verspreid bij de
populairste weekkranten in de regio.
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0492-845350
info@
adcommunicatie.nl

In elke uitgave is ook redactionele ruimte voor bijv. een groot
evenement dat de hele regio bestrijkt (bijv. Kasteeltuinconcerten Helmond,
Kennedy Mars Someren, Nacht van het Witte doek Deurne,
Van Gogh markt Nuenen etc.).

Wilt u een groot gebied bereiken tegen redelijke prijzen?
Informeer dan snel bij uitgever Adcommunicatie Helmond.
GEMERT

als het om uw gewicht gaat?
BEEK EN
DONK

DE MORTEL

AARLERIXTEL

BAKEL

HELMOND

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral fitter voelenDEURNE
na
slechts 9 dagen? Ja, dat kan! Niet gokken! Gelijk beginnen.
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.
NUENEN

GROOT

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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WINTERSALE BIJ
ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
IN HELMOND
De Winter Sale bij Adventure Store
Sport & Outdoor is gestart!

Dit betekent dat u vanaf nu tot en
met 31 januari 2017 profiteert van extra hoge kortingen bij de aankoop van
al uw favoriete merken winterkleding.
Zo krijgt u op alle winterjassen, winterbroeken, fleece, shoft-shells en de
hele collectie skikleding maar liefst 20
tot 50% korting.
Maar ook op de fitness apparatuur van
Kettler krijgt u op de gehele collectie

op voorraad in de winkel 20 tot 50%
korting.
Daarnaast ook op alle Asics runningschoenen krijgt u 20-50% korting,
en op tennis rackets, voetbalschoenen en alle hockeysticks & schoenen
maar liefst 25% tot 50% korting. Wees
er snel bij want het gevaar is natuurlijk
wel, dat een aanbieding al is uitverkocht voordat het einde van de winteruitverkoop is bereikt. Profiteren van
megakortingen is dus mogelijk, maar
kom snel want op=op.

WinterSale

WINTERKLEDING

20-50%

OP ALLE
WINTERJASSEN
WINTERBROEKEN
FLEECE
SOFTSHELLS
SKI KLEDING

KETTLER FITNESS
APPARATUUR - ALLES

20-50%
20
50%
50
%
UIT VOORRAAD

• Altijd 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze website
en webshop
www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

Wedden dat jij dit ook kunt?
Eric van der Putten, eric@adcommunicatie.nl, tel. 06-30 25 25 12
Christel Sanders, christel@adcommunicatie.nl, tel. 06-30 07 31 81

Bel: Leniewww.grootpeelland.nl
Klaasen 06-52 71 66 22

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 JANUARI 2017.

De laatste fietsen van
modeljaar 2016

OP=OP

waardebon|

GP

#

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

nu voor zeer scherpe prijzen!

www.henkvanrooijfietsen.nl

Nu met bon

25%
korting
op een tas of mand
(Geldig tot en met 28 februari 2017)

waardebon|

GP

FIETSEN

Onderhoudsbeurt voor uw fiets inclusief poetsen
Nu van € 79.95 voor slechts

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

Maak alvast een afspraak!
(Geldig tot en met 28 februari 2017)

(derailleur en elektrische fietsen € 10.- extra, excl. onderdelen)

#

€ 45.-

www.henkvanrooijfietsen.nl
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