
De Peel leeft!

STEENOVENWEG 20, HELMOND 
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

BART@ADCOMMUNICATIE.NL

WEBDESIGN
WEBSHOPS

APPS

Tijd om gezien 
te worden!

Wij helpen u graag!

Blijf 
in

contact!

Laatste 
technologieën 

&
mogelijkheden

Innovatieve
ideeën &

Succesvolle
projecten

HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

Stapelkorting 6

Januari 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond | 100.000 ex.

Een eeuw trouwen 9

Health trends 2018 5

  
 GROOT  
 PEELLAND

In deze uitgave

ONTDEK
BELEEF

GENIET
lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Januari

GERWEN



2 januari 2018 Groot PEELLAND

Ook voor, 
tijdens en na de 

carnaval. 
U kunt het allemaal vinden aan de 

Engelseweg in Helmond. 

Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl
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0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Geachte lezer,
Er wordt op vele manieren gecommuniceerd op dit moment. 
Vroeger was het makkelijk een keuze te maken tussen PRINT, 
RADIO of TV.
Tegenwoordig is er een gigantisch platform bijgekomen op 
internet en wordt er soms ‘overgecommuniceerd’. Men ziet 
door de bomen het bos niet meer. De vraag is waar men voor 
je boodschap/doelgroep het beste terecht kan?

Onze filosofie is dat alles begint met de boodschap in een 
goed ontwerp te vertalen en je daarna bekijkt waar je voor 
je doelgroep het beste terecht kan: PRINT of INTERNET of 
BEIDEN?

Een ding is zeker, PRINT komt in huis, kan door meerdere 
gezinsleden worden gelezen en men kan het op een andere tijd 
nog een keer raadplegen. 
Wij (Adcommunicatie) zijn naast internetmarketing, nog 
steeds succesvol met PRINT en als onze adverteerders geen 
respons kregen op hun advertenties, zou het zo afgelopen zijn, 
maar dit is nu juist wel. De helft van Nederland is 50plus en 
leest voornamelijk PRINT om zich te orienteren. Men is ook 
wel actief op social media maar dit valt mee, vraag maar eens 
na als men met een groep bij elkaar zit en wie er echt actief 
mee bezig is? De leeftijdsgroep van 30-50 jaar orienteert zich 
op beiden. Onze jeugd zit massaal op internet, maar nu was al 
in de media dat onze jeugd veel te weinig leest en zich daardoor 
eenzijdig een beeld vormt. Hier ligt een taak voor de overheid, 
zodat ook onze jeugd zich ontwikkeld tot burgers die zich 
een goed beeld van de samenleving kunnen vormen en niet 
eenzijdig met Youtube filmpjes of nietszeggende boodschapjes 
op Facebook wordt geinformeerd.

Als communicatie bedrijf maken we voor onze klanten zowel 
op print als internet reclame, samen bekijken we de opties en 
maken we een plan.

Hoe lang PRINT nog blijft weet niemand, we weten wel zeker 
dat het nog steeds werkt en nog steeds belangrijk is op dit 
moment. De toekomst zal het zeggen, wel weet ik dat o.a. ook 
Facebook in deze vorm niet zal blijven bestaan en zich aan zal 
moeten passen en er misschien over 10 jaar ook heel anders  
uit zal zien.
Communiceren? Ons vak.

Veel plezier met deze uitgave van Groot Peelland.

Ad Klaasen, 
Uitgever



4 januari 2018 Groot PEELLAND

7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  GRATIS  BEZORGING  |  HOFFELIJK AFGELEVERD  |  www.baenks.nl

BAENKS - ENGELSEWEG 150 - HELMOND
MAANDAG 13:00 - 18:00 UUR / DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 10:00 - 18:00 UUR / VRIJDAG 10:00 - 21:00 UUR / ZATERDAG 10:00 - 17:00 UUR / ZONDAG 12:00 - 17:00 UUR

Stijlvol, verleidelijk, met oog voor detail. Eigenzinnig op 
onze manier, omdat we weten wie jij wilt zijn. Wij zorgen 
ervoor dat de bank je altijd past, in een stof- of lederkleur 

die jou altijd goed staat.

Baenks steekt met kop en schouders boven het maaiveld 
uit, bij alles wat we doen. Of het nu gaat om de producten 

die wij ontwerpen, de hoffelijke service, of de heerlijke 
koffie die wij graag serveren in onze koffiebar. 

Baenks is het merk dat zich specialiseert in kwalitatief 
hoogstaand zitmeubilair, prachtige ontwerpen, de mooiste 
vormen, de beste materialen, het eigen unieke zitcomfort 

en vooral de perfecte confectie.

NU OPEN IN HELMOND

COVENT GARDEN
Oogverblindend mooi door de strakke belijning, en vol luxe comfort. Getoond in stof 
Microfiber DeLuxe in de elegante kleur steel. Covent Garden heeft een fantastisch 
zitcomfort door de combinatie van interieurvering en koudschuim. Verrijk deze 
prachtige bank met een verstelbare armleuning, of stem hem zelf af op jouw zithoek. 
Zoals getoond h71 x b302 x d104 cm € 1.899,00

in stof vanaf

in leder vanaf

1.799,00

2.999,00

in stof vanaf
WESTMOUNT
In één woord: stijlvol! Helemaal van deze tijd met designpoten, in de
stof Byte kleur army. Westmount biedt een zitcomfort van hoog niveau.
Zoals getoond excl. 2 sierkussens. h88 x b230 x d92 cm € 749,00

Sierkussen per stuk € 29,00

799,00

BLOOMSBURY
Sophisticated en gemaakt van de allerbeste materialen. Op de foto presenteren
wij onze keuze voor dit model: Superieur Rancho leder in de kleur cognac en
voorzien van memoryfoam dat zich aanpast aan de contouren van je lichaam.
Zoals getoond h84 x b276 x d97/177 cm incl. memoryfoam en hoofdsteun € 2.829,00

BONDI
Strak vormgegeven maar zeker ook eigenwijs! Uitgevoerd in stof 
Brixton in de zachte kleur sand en voorzien van ultiem zitcomfort van 
hoogwaardig koudschuim. De chromen poten Mandalay maken deze 
(grote!) bank echt af! Zoals getoond: 3 zits met arm links + multicorner 
rechts met armtype Memphis, h80 x b396 x d101/172 cm € 2.399,00

in stof vanaf in stof vanaf

in leder vanaf in leder vanaf

1.399,00 2.099,00

2.259,00 3.099,00
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 VAN 2018
PLANTAARDIG
De Vegan hype zet ook in 2018 door. Steeds meer mensen 
kiezen er voor om vaker plantaardig te eten. Grote 
merken en supermarkten haken hier op in door steeds 
meer plantaardige producten op de markt te brengen. Zo 
wordt het steeds makkelijker om je dagelijkse producten 
te vervangen voor een plantaardige variant!

BLOEMEN
Bloemen in alle kleuren en maten, niet alleen erg gezellig 
op tafel, maar ook op je bord! Bloemen zorgen voor de 
finishing touch van je gerechten en 
baksels. Ze zien er niet alleen 
mooi uit, maar smaken 
ook nog eens 
heerlijk.

PLANTEN UIT DE ZEE
Zeewier wordt nu vooral gebruikt voor sushi, maar in 2018 
zullen we deze superfood in steeds meer gerechten zien 
terugkomen. Denk aan soepen, salades, noedels, maar 
ook lekker bij de borrel, in plaats van een bak chips.

VAN SUPER FOOD NAAR SUPER FRUIT
Afgelopen jaren waren DE jaren van de superfoods. 
Chiazaad, hennepzaad, tarwegras. We hebben ze allemaal 
voorbij zien komen. 2018 wordt hét jaar van de superfruits, 
geen appels, peren en bananen, kies liever voor de gojibes, 
açaibes of dragonfruit.

LESS IS MORE
Terug naar de basis. Met een paar ingrediënten 
tover je al de heerlijkste creaties op tafel. All-you-
can-eat wordt ingewisseld voor kwaliteit. Het gaat 
niet om de hoeveelheid, maar om de beleving!

DON’T WASTE IT, TASTE IT
Minder voedselverspilling. Restaurants 

nemen hier al een voorbeeld in, er zijn 
restaurants waar gerechten worden 
geserveerd van onverkochte producten 
uit de supermarkt. Ook is het steeds 
gebruikelijker om je overgebleven 
eten mee te nemen naar huis, zo kan 
je morgen tijdens de lunch nog even 
nagenieten, hello doggybag!

DRY JANUARY?
Dry January is een Brits initiatief dat al snel overgewaaid 
is naar Nederland. Tijdens Dry January daag je jezelf de 
hele maand januari uit om geen (druppel!) alcohol te 
drinken. Een maandje droogstaan is een goede manier 
om eens aan die overtollige kerstkilo’s te werken én om je 
weer even bewust te worden van wat je eigenlijk allemaal 
drinkt in een maand. Niet verkeerd, toch?

HOE IS DRY JANUARY ONTSTAAN?
De meeste Britten houden wel van een borrel. Misschien 
dat juist daarom in 2013 de eerste Dry January campagne in 
Engeland van start is gegaan, via de vrijwilligersorganisatie 
Alcohol Concern. Hier deden toen nog maar een 
bescheiden 4000 mensen aan mee. Pas vanaf 2014 werd 
het een wijd bekend fenomeen, waarbij in dat jaar al zo’n 
17.000 Britten meededen!
De afgelopen jaren is het pas echt een succes geworden: 
in januari 2016 ging 16% van alle Britten de uitdaging aan. 
Dat komt neer op 1 op de 6! Tegenwoordig is Dry January 
overgewaaid naar andere landen, waaronder Nederland.
Alcoholvrij bier wordt steeds populairder en er zijn 
inmiddels een hoop grote brouwerijen die alcoholvrij bier 
op de markt hebben gebracht. Van wit bier tot IPA: het 
kan allemaal best een maandje zonder die alcohol erin.
Inmiddels is er ook een groot aanbod aan alcoholvrije 
wijn. Bij alcoholvrije wijn wordt na de productie van 
de wijn de alcohol uit de wijn gefilterd. Zo krijg je toch 
echt de lekkere smaak van wijn, maar dan zonder het 
alcoholische effect!

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Schil de appels en snijd ze in blokjes. Meng de blokjes 
appel met de blauwe bessen, walnoten, suiker, kaneel en 
custardpoeder. Meng de overige ingrediënten in een apart 
schaaltje met een vork tot kruimels.

Schep het fruit in een kleine ovenschaal, en strooi de 
kruimels er overheen. Bak zo’n 25 - 35 minuten tot 
de kruimels goudbruin zijn.

 Voor de vulling: 
• 3 appels 
• 175 gram (diepvries) 
 blauwe bessen 
• 50 gram gehakte walnoten 
• 50 gram suiker 
• 1/2 theelepel kaneel 
• 1/2 eetpel custardpoeder 

 Voor de kruimels:    
•  160 gram suiker 
•  70 gram havermout 
•  140 gram bloem 
•  1/2 theelepel kaneel 
•  1/2 theelepel zout 
•  56 gram (zonnebloem)olie

INGREDIËNTEN

BEREIDING
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EIGENTIJDS WONEN
Kom langs en ontdek ons  

verrassende assortiment.  

In onze sfeervolle woonwinkel 

vindt u een grote collectie  

meubels, bedden, gordijnen, 

vloeren en woonaccessoires, 

getoond in prachtig gestylede 

inspiratiekamers.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

Kijk voor al onze actuele  

aanbiedingen op onze websites

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

Vloeren

Interieurcoach

Gordijnen

Bedden

Meubels

We love 
living

De wintersport vakantie staat nog voor 
de deur, maar bij Adventure Store zijn 
ze begonnen met een geweldige winter 
uitverkoop. Alles moet weg en de 
kortingen lopen op naar 100% korting!! 
Ja, u leest het goed!! Alle winter spullen 
tellen mee bij deze stapelkortingen. 
Zowel de outdoor winterkleding als 
de wintersport kleding, de snowboots 
maar ook de gevoerde laarzen en 
zelfs de bekende Sorel boots, alle 
winterhandschoenen & sjaals & mutsen, 
de skihelmen en de skibrillen en tot slot 
geldt deze stapelkortingen ook op de 
schaatsen en slede’s. 

Hoe meer u koopt des te meer voordeel 
u geniet. Wees er wel snel bij want 
op=op. Kijk voor meer info over deze 
actie naar de advertentie of kijk op www.
adventurestore.nl.
 
50% korting op sportkleding van Nike, 
Adidas, Puma , Asics etc.
Naast deze fantastische stapelkortingen 
op de winterspullen is er ook nog een 
uitverkoop op de sportkleding, waarbij 
we complete rekken vol met kleding en 
schoenen van Nike, Adidas, Puma en 
andere mooie sport merken met maar 
liefst 50% hebben afgeprijsd. 

Alles is duidelijk gestickerd en hangt op 
maat, dus sla nu je slag en pak dat voordeel.

Kettler Fitness thuistrain fintess apparatuur 
nu de hele collectie met 15% KORTING
Op de thuistrain fitness apparatuur van 
Kettler hebben we een minimale korting 
van 15% op alle showmodellen.
Kwaliteits apparatuur met maar liefs 3 jaar 
garantie aan huis voor een zeer scherpe 
aanbiedingsprijs. Stel je aankoop niet 
meer uit en ga aan de slag om je vet te 
verbranden of je conditie te verbeteren.
 
Camo Carnaval bij Adventure Store
Sinds jaren is de Adventure Store, ook 
vaak nog bekend als de USA Shop te 
Mierlo-Hout, bekend van de originele 
militaire outfits voor de carnaval. Ook 
dit jaar is er in de winkel een complete 
afdeling gebouwd met alle mogelijkheden 
in de camouflage kleding, leger kleding 
en alle accessoires. Ook diverse (soms 
origineel 2e hands) commando jassen, 
gevechtsblousen, baretten, afritsbroeken, 
tank overalls... te gek om op te noemen. 
Van de kleinste kinderen tot en met de 
xxxxl maten verkijgbaar. Is het koud 
met de carnaval hebben we natuurlijk 
ook voldoen de thermo ondergoed om 
deze kou te trotseren. Maak gebruik 
van de kortingen op de populaire camo 
legerbroeken, camo t-shirts en legerkisten.
 
Kom snel naar de winkel en mis deze 
aanbiedingen niet!! Kijk voor meer info op 
www.adventurestore.nl

Tot en met 100% korting op de winter(sport)spullen!

Stapelkorting bij Adventure 
Store, sport & outdoor! 

100% 
korting op de 
winter(sport)
spullen!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

WINTER
SPORTACTIE
9-PERSOONSBUS 
- 2000 KM vrij 
 (meerprijs € 0,25 per km.
 exclusief brandstof)
- 7 Dagen huur
- Winterbanden 
- Sneeuwkettingen 
 (zijn gratis, indien gebruikt 
 een meerprijs van € 25,-)
- Verzekering
- ANWB pech hulp service

VOOR:

€ 600,- 
INCLUSIEF BTW!

*Actie geldig tot 31 maart 2018. Vraag naar de algemene 
voorwaarden en de beschikbaarheid

www.autoverhuur-helmond.nl 
Vossenbeemd 13

5705 CL Helmond
T: 0492-820280
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WinterSale
WINTERKLEDING

JASSEN - BROEKEN - FLEECE - SHOFTSHELLS - SKIKLEDING

HANDSCHOENEN • MUTSEN • SJAALS
SNOWBOOTS & WINTERLAARZEN

SLEDE’S • SCHAATSEN
SKI HELMEN & SKIBRILLEN  

10e ARTIKEL

100%

STAPELKORTINGEN T/M 

100%

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 4 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

KOOPZONDAG

4 FEBRUARI
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

1e ARTIKEL

10%
2e ARTIKEL

20%

4e ARTIKEL

40%

6e ARTIKEL

60%

7e ARTIKEL

70% 8e ARTIKEL

80%

9e ARTIKEL

90%

*HOOGSTE KORTING VOOR HET LAAGST 
GEPRIJSDE ARTIKEL, RUILEN NIET MOGELIJK. 

3e ARTIKEL

30%

5e ARTIKEL

50%
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KORTING*

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Wilt u kennis maken met 
de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party 
of andere verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen, tel.: 06-527 16 622 
(Business Owner Forever).

Kijk voor meer
 informatie op: www.

foreverhelmond.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER
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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

wij gaan opruimen

OOK IN 2018 DE GOEDKOOPSTE VAN  NEDERLAND

UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF 

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL

8 mm dik, 24 cm breed, 
leverbaar in 12 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 26,95 Voor

14.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-

N
IE

U
WLAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
14 mm dik, 3 mm toplaag, 

19 cm breed, wit geolied en 
gerookt wit geolied.

per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
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GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven Willem v. Konijnenburglaan 1c,  
Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Vloer Het Zelf Helmond Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70. 
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

zondag 28 januari 
geopend 12.00-17.00 uur
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T/m 21 oktober toont Museum 
Helmond een tentoonstelling 
over (bijna) 100 jaar trouwen 
in Kasteel Helmond. Vanaf 
1923 wordt er in het kasteel 
getrouwd. Reden temeer voor 
het museum om de geschiedenis 
in te duiken, en het publiek te 
laten zien hoe er in de tijd is 
getrouwd in Kasteel Helmond. 
Topstuk van de tentoonstelling 
is een bruidsjurk gemaakt van 
Royal Dutch wax, de stof is 
beschikbaar gesteld door Vlisco 
Helmond.

De tentoonstelling ‘Voor elkaar 
gemaakt’ toont de geschiedenis 
van circa 100 jaar trouwen in 
Kasteel Helmond aan de hand 
van een selectie trouwfoto’s 
en (een tiental) historische 
bruidsjurken. Bijzonder is dat 
een groot aantal bruiklenen 
(bruidsjurken en trouwfoto’s) 
afkomstig is van het publiek: 
echtparen die ooit in het kasteel 

trouwden. De tentoonstelling is 
mede mogelijk gemaakt door 
het Rabobank Coöperatiefonds.

De mooiste dag…
Aanvankelijk wordt er in het 
kasteel  alleen voor de wet 
getrouwd, als formaliteit. 
Het feestelijke huwelijk vindt 
plaats in de kerk, daar draagt 
de bruid haar mooiste jurk. Dit 
verandert vanaf de jaren zestig 
als de bruiloft uitbundiger en 
persoonlijker wordt gevierd. 

De tentoonstelling geeft een 
herkenbaar beeld van de 
tijdsgeest, zoals het bruidspaar 
dat onthaald wordt door een 
Vespa-club of de bruid die 
trouwt in een jurk van roze 
fluweel. Ook wordt getoond hoe 
de bruidsjurk door de jaren heen 
verandert. Van aanvankelijk heel 
eenvoudig van ontwerp tot het 
gebruik van veel stof, ruches, 
schoudervullingen en plooien 

Voor elkaar
gemaakt

NU TE ZIEN 
T/M 21 OKTOBER

100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond

M U S EU M H EL M O N D. N L

Voor elkaar
gemaakt

NU TE ZIEN 
T/M 21 OKTOBER

100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond

M U S EU M H EL M O N D. N L

Voor elkaar
gemaakt

NU TE ZIEN 
T/M 21 OKTOBER

100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond

M U S EU M H EL M O N D. N L

Tentoonstelling over (bijna)
                        EEN EEUW Trouwen 

IN KASTEEL 
HELMOND

in de jaren tachtig en negentig. 
Vandaag de dag is de bruiloft 
één groot feest en trouwt de 
bruid in haar droomjurk op haar 
favoriete trouwlocatie. Zoals in 
Kasteel Helmond. 

Openingstijden/tarieven
Kasteel Helmond is geopend 

van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-17.00 uur en op zaterdag 
en zondag (en feestdagen) van 
12.00-17.00 uur. Het stadskasteel 
ligt midden in het centrum van 
Helmond en is gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en 
het openbaar vervoer. Een 
toegangskaart tot het kasteel en 

de tentoonstelling kost 10 euro 
(volwassenen), kinderen t/m 3 
jaar, Vrienden en bezoekers met 
Museumkaart hebben gratis 
toegang. 
Voor meer actuele info
over tarieven en het
museumprogramma kijk op 
www.museumhelmond.nl. 

NU TE ZIEN
T/M 21 OKTOBER
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HEEFT U VOORJAARS 

BRABO MXsofa
eetkamerstoel

CATCHY MXsofa 
eetkamerstoel

CONDOR MXsofa
eetkamerstoel

Bezoek onze 
showroom met 
unieke, originele,
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IEDERE ZONDAG GEOPEND 

MA. 13.00-18.00 UUR 
DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR 

VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR
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GROTE 
COLLECTIE 
accessoires 
in de opruiming
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urban sofa lifestyle 
hoekbank

VERONA 
grote loungebank
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eetkamerstoel

Nergens zo’n groot aanbod in eetkamertafels. Honderden op voorraad.

OPRUIMING
Wij maken plaats voor onze tuinmeubelen.
Teak meubelen tot 70 % korting

699.-

nu
compleet

 
uit voorraad leverbaar

899.-

zowel links
als rechts

PEGANO
eetkamerstoel

89.-

nu van 
119.- voor

EVIANNE 
OLD SCOTCH 
vitrine oud teakhout

799.-
onze prijs

teakhouten vitrine
kast

499.-

van 1299,-
nu voor

VENZ
eetkamerstoel

ARTIST 
eetkamerstoel

CIELO
eetkamerstoel

ROZA MXsofa
eetkamerstoel

76.-
onze prijs

MERLIN 
urban sofa landelijke
leefhoek

banken in alle gewenste
opstellingen

PANDORA
fauteuil

relax fauteuil
HJORTKNUDSEN
relax fauteuil

SPOT
stoel

INGE
relax fauteuil electrisch

399.-
onze prijs

Ook voor bankstellen en relaxfauteuils op maat.
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99.-
onze prijs

99.-
onze prijs

89.-
onze prijs

129.-
onze prijs

179.-
onze prijs

99.-
onze prijs

65.95
onze prijs

99.-
onze prijs

67.-
onze prijs

save the datefebruari

+WEEK VAN 26 JAN. TM 28 FEB.

EVENEMENTEN

KINDERKOOPZONDAG
HELMOND CENTRUM
ZONDAG 28 JAN.
Op de laatste zondag van januari is het Kinderkoop-
zondag met als thema: Piraten, ontdek de schatten 
van Helmond. De Kinderkoopzondag is geldig voor 
kinderen t/m 12 jaar. Uiteraard is iedereen welkom! 
De winkels zijn geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur.

+

WEEKMARKT 
CENTRUM HELMOND 
ZATERDAG 3 FEB.
Elke zaterdag van 08:30 - 16:00 uur is het tijd voor 
de weekmarkt. De gezelligste markt van Helmond!
Watermolenwal , 5701 RV HELMOND
http://www.dehelmondsemarkt.nl/

+

FEELGOOD MARKET
ZONDAG 25 FEB.
Vrolijke markt met  mooie, originele en aparte 
producten, inspirerende activiteiten, de lekkerste 
wereld hapjes en fijne live muziek.
25 februari: 12.00 tot 18.00 
Klokgebouw 50, Eindhoven
www.feelgoodmarket.nl

MAANDAG 5 FEBRUARI 
OPEN AVOND BIJ HET 
ROC TER AA
Op maandagavond 5 
februari vindt er op het 
ROC Ter AA een open 
avond plaats. Voor 
leerlingen die nog niet 
weten wat ze willen 
doen, is dit een mooie 
kans om een kijkje te 
gaan nemen bij diverse 
opleidingen.
Op de volgende locaties 
van het ROC Ter AA:
Keizerinmarialaan 2 
Goorsedijk 6
Nieuwveld 59
Maandag 5 februari van 
19.00 tot 21.00
www.roc-teraa.nl/  

ZONDAG 11 FEBRUARI
DE GROOTSTE OPTOCHT 
VAN HET ZUIDEN: 
HELMONDSE OPTOCHT
Op carnavalszondag 
trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden 
door Helmond. Deze 
optocht staat bekend 
om zijn fleurige, kleu-
rige en grappige cre-
aties en om de meest 
mooie carnavalswagens 
uit de regio waar veel 
zorg en aandacht aan is 
besteed.
Helmond centrum: 
start 13.30 uur  
www.keiebijters.nl
 
12 TOT 18 FEBRUARI
ACTIEVE CARNAVAL 
BIJ JIBB
Tijdens de carnavals-
vakantie heeft JIBB een 
zeer gevarieerd pro-
gramma. 3 Dagen na de 
carnaval zijn dan gevuld 
met een divers aanbod 
aan activiteiten. Tijden 
en informatie:  
www.jibbhelmond.nl
Wethouder Ebbenlaan 
166
 
ZONDAG 18 FEBRUARI
LAMBERTUS CONCERTEN: 
OP WERELDVAART MET 
KLARINETTESQUE
Klarinettesque houdt 
van muziek en van 
mooie woorden. Een 
concert is daarom niet 
zomaar een concert, 
maar een muzikale 
voorstelling, een 
beleving.
Elkerliek kapel, wessel-
manlaan 25. Zondag 18 
februari: 15:00 - 16:00
http://www.lambertus-
concerten.com

EXPOSITIE: 100 TROUWEN IN HELMOND
De tentoonstelling ‘Voor elkaar gemaakt’ toont de 
geschiedenis van circa 100 jaar trouwen in Kasteel 
Helmond aan de hand van een selectie trouwfoto’s 
en (een tiental) historische bruidsjurken.
Kasteel Helmond  Kasteelplein 1
Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen:12.00 tot 17.00 uur
http://www.museumhelmond.nl/

ZONDAG 28 JANUARI
LAMBERTUS CONCERTEN: 
YOUNG MUSICIANS ACADEMY FONTYS
Helmonder van het jaar 2018 stichting Lambertus 
concerten verzorgt verschillende optredens in 
2018. Op 28 januari zullen de studenten  van de 
Young Musicians Academy Fontys optreden.
Elkerliek kapel, Wesselmanlaan 25
Zondag 28 januari van 15.00 tot 16.00
http://www.lambertusconcerten.com

ZONDAG 4 FEBRUARI
HOLLAND BAROQUE SPEELT QUE L’AMOUR: 
BREL & RAMEAU
Holland Baroque en Claron McFadden brengen de 
grootmeesters voor het eerst in de geschiedenis 
samen op een podium, op zoek naar de treffende 
overeenkomst. Zondag 4 februari 15:00 
Wilhelminalaan 18, 5707 BT HELMOND
Meer informatie: https://www.theaterspeelhuis.nl 

ZONDAG 4 FEBRUARI
OPTREDEN THE ALL-TOGETHERS (USA)
Markt 42, 5701 RL HELMOND
zondag 4 februari 2018 16:00 - 23:00
http://www.lokaal42.nl

13 JANUARI T/M 21 OKTOBER

+

HELMOND SPORT – 
FC UTRECHT 
VRIJDAG 16 FEB.
Helmond sport speelt thuis tegen FC Utrecht
16 februari 20.00 uur. Lavans stadion Sportpark de 
Braak 7 www.helmondsport.nl/kaartverkoop

OPVLIEGERS 3: NEW YORK! 
NEW YORK!
Het derde deel van de hit ‘Opvliegers’ wordt net zo 
hilarisch als zijn voorgangers. Schnabbelzangeres 
Lydia vertrekt na een gênant filmpje op internet 
naar New York. In het vliegtuig raakt ze aan de praat 
met Moniek; dezelfde leeftijd, dezelfde overgangsk-
walen en toevallig verblijft ze ook in hetzelfde hotel.
Meer info op: www.theaterspeelhuis.nl

THEATER
DONDERDAG 15 FEBRUARI

LEON VAN DER ZANDEN
In ‘Kameleon’ doet cabaretier en publiekslieveling 
Leon van der Zanden waar hij zo goed in is: zich 
afstemmen op alle aanwezigen en daarmee het 
onderbewuste van de zaal laten spreken. ‘Kame-
leon’ lijkt dus van toevalligheden aan elkaar te 
hangen, maar elk moment is onderdeel van een 
groots plan: “Het is de dansvloer op en gek durven 
doen. Alles om je heen binnen laten komen, zelfs 
de meest pijnlijke dingen. Dan wordt het magisch. 
Woorden komen vanzelf, interacties worden opre-
cht hilarisch en de voorstelling wordt totaal onber-
ekenbaar.” Aldus Van der Zanden zelf. Regie: Aike 
Dirkzwager | scenario: Patrick van Es
Meer info op: www.theaterspeelhuis.nl

CABARET
DINSDAG 20 FEBRUARI

3JS
Het debuutalbum ‘Watermensen’ van de 3JS was 
de grote verrassing van 2007. Een jaar later werden 
de eerste voorzichtige stappen op de theaterpodia 
gezet. Het bleek de plek waar hun akoestische, 
ingetogen liedjes het best tot hun recht komen en de 
spitsvondige Nederlandstalige teksten het luisterend 
oor krijgen dat ze verdienen. 
Meer info op: www.theaterspeelhuis.nl

MUZIEK
ZATERDAG 17 FEBRUARI

www.helmondnu.nl
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
JONG FC UTRECHT
16/FEB/20.00 UUR

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER
ROBERT EN ONZE SUPPORTER FRANS
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT


