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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

waardebon|gp
Onderhoudsbeurt voor uw 

fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig van 20 oktober tot 18 december 2015) 

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

#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

kl
aa

se
n 

| v
an

de
ur

se
n.

co
m

Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

Speciale 
aanbiedingen 

op nieuwe 
fietsen

Webshop 
is open: 

bestel nu 
uw fiets via 

onze site! FIETS
WEB
SHOP

www.henkvanrooijfietsen.nl

goede keuze!
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Deze Lifestyle 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.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

• Altijd 10% korting met 
klantenspaarsysteem*

• Gratis voetscan en 
loopanalyse

• Deskundig personeel
• Gratis parkeren, koffie 

& kids corner
• Vertrouwd adres sinds 

1947

OutdOOr
Wandelen
Reizen
Tassen
KampeRen 
slapen
TenTen
RecReaTie
zWembaden & boTen
baRbecueën
aiRsofT & 
legeRsTocK

SpOrt
HaRdlopen
fieTsen
fiTness
Tennis
VoeTbal
HocKey
noRdic WalKing
WinTeRspoRT
indooR- en 
gymKleding

Mierlo-Hout - Adventure 
Store, de winkel gevestigd 
sinds 1947 in Mierlo-Hout 
(Helmond), waardeert de 
klant nog op een ouderwetse 
manier. Met veel specialis-
tische kennis voor het juiste 
advies op maat, of het nu een 
wandel- of hardloopschoen 
is, een fitness apparaat voor 
thuis of een nieuwe winter-
jas, met de persoonlijke be-

Adventure Store, 1500m2 winkelplezier met specialisme, 
persoonlijke bediening en veel sfeer en beleving!

podotherapeut Emile Itz te-
zamen met onze eigen sport 
podoloog en de rest van het 
deskundige personeel, en 
niet te vergeten de enorm uit-
gebreide collecties schoenen, 
accessoires en kleding. Bent u 
in goede handen. Een voets-
can wordt gratis gedaan om 
te kijken wat de stand van de 
voet is, hoe de drukverdeling 
is en of de voetboog is door-

gezakt, of juist niet. Daarnaast 
kunt u met de schoenen ook 
gefilmd worden tijdens het 
hardlopen door de winkel of 
op de loopband. Aan de hand 
van de filmopname wordt ge-
keken of de gekozen schoen 
de juiste ondersteuning en 
stabiliteit biedt.

Bij Adventure store kun je te-
recht voor een fit lichaam met 
een gezonde geest.
Zowel voor een fitness outfit 
die goed aansluit of juist niet, 
de specifieke schoenen met 
demping en stabiliteit, hier 
kan je terecht.
Ook voor fitness accessoi-
res zoals een matje voor een 
yoga sessie of kettlebells voor 
de krachttraining. Een trai-
ningsbankje kan er zo bij. 
Wil je gaan cardio fitnessen, 
Adventure Store is de offici-
ele dealer van KETTLER thuis 
train fitnessapparatuur voor 
de regio HELMOND. Er staan 
altijd een tiental apparaten, 
zoals hometrainers, crosstrai-

Adventure Store Fitness
de Fitness specialist!

ners en loopbanden voor uit-
leg klaar en wilt u het appa-
raat thuis gebracht hebben, 
dan is dit geen probleem. 
Ook een trainingsprogramma 
op maat is mogelijk.
Vergeet de gezonde voeding 
niet en eventueel heeft u baat 
bij een voedingssupplement. 
Laat u wel adviseren want 
een voedingsadvies is zeer 
persoonlijk.

Wilt u lekker buiten gaan hardlo-
pen, fietsen of wandelen om fit te 
worden, ook dan bent u aan het 
goede adres. 1500m2 winkel met 
artikelen voor een gezonde en ac-
tieve lifestyle!

Nieuw: Webshop op 
www.adventurestore.nl 
De website van Adventure Store is tevens uitgebreid met een com-
plete webshop, waar een groot deel van het assortiment uit de win-
kel nu ook via internet te bestellen is. En het mooie is, je kan de 
voordelen van de bestaande winkel combineren met het gemak 
van een online shop. Dus laat je gratis voorlichten over je aankoop, 
je kunt passen en direct ruilen in de winkel, maar heb je geen tijd 
of zin om naar de winkel te gaan dan bestel je uit je luie stoel wat 
je nodig hebt. Ook de nieuwe, altijd 10% klantenspaarkorting gaat 
volledig geautomatiseerd, dus geldt zowel in de winkel als voor be-
stellingen via de webshop. Kijk ook eens op de website www.ad-
venturestore.nl  en laat u verrassen.

Lekkere warme 
kleding voor de 
koude periode
Voor de mensen die in het 
najaar en in de winter veel 
buiten doorbrengen heb-
ben we een fantastische 
collectie warme winterjas-
sen, fleece jacks en truien, 
een grote collectie thermo 
ondergoed, en natuurlijk 
een alle denkbare acces-
soires zoals handschoenen, 
mutsen en sjaals.
Ook voor sloffen, water-
dichte schoenen en winter-
boots kunt u bij ons terecht, 
of dit nu is voor recreatie, 
sport, tijdens het reizen of 
tijdens werkzaamheden 
buitenshuis. Laat u advi-
seren over het laagjes sys-
teem en de verschillende 
functionele kwaliteitsmate-
rialen die het leven aange-
naam houden in extremere 
weersomstandigheden.

Voor meer informatie kijkt u 
op de website, www.adven-
turestore.nl  Uiteraard kunt 
u ook bellen of even langs-
komen in de winkel voor 
meer informatie. 

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

De loop specialist! van wan-
delen tot en met hardlopen
Met de specifieke kennis over 
de wandelsport en het hard-
lopen, het spreekuur van de 

Sportkleding grote partij
Nike/Adidas/Asics/Puma – 25%/50%/75%

Wintersportkleding 
nu diverse modellen Protest/Brunotti/Roxy/Falcon 
25%/50%/75%

Bad- en beach en zomer outdoor kleding 
alles minimaal 15%/25%/50%/75%

Voetbalschoenen 
Hele collectie Nike/Adidas 20/50%

Hockey
schoenen Asics alles 25%/50%
hockeysticks 25% op=op!

Tennis
alle rackets en schoenen  25%/50% 

Adventure Store 

OUTLET

Richard Deijkers opende zijn meubel-
zaak ruim een jaar geleden en velen 
wisten de weg naar zijn winkel al te 
vinden. ‘Deze zaak heb ik met onder-
steuning van mijn vrouw geopend en 
ik mag zeggen dat ik daar erg trots op 
ben. Er komen steeds minder meu-
belzaken in Helmond en voor nette 
gebruikte meubels en ook voor mooie 
merkmeubelen kunnen onze klanten 
nu bij onze zaak terecht. We bieden 
mooie gebruikte meubelen voor ie-
ders budget. Voor weinig geld kopen 
ze in onze zaak een compleet inge-
richte woonkamer.’ 

Bij Deijkers meubelen bent u aan het 
juiste adres voor mooie gebruikte 
meubelen. Kom gerust een kijkje ne-
men in de showroom die onlangs werd 
uitgebreid met 100m2 oppervlakte en 
laat u verrassen, de meubels zijn als 
nieuw! U kunt terecht voor meubels 
in alle woonstijlen: van klassiek tot 
modern en van retro tot vintage en 
voor ieders budget. Deijkers zorgt er-
voor dat er wekelijks nieuwe voorraad 
is. Zoekt u een mooie bank, prach-

tige fauteuils, eethoeken met bijpas-
sende eetkamerstoelen of misschien 
een mooi dressoir of handige kast, u 
vindt uitsluitend mooie meubelen in 
zeer goede nette staat van perfecte 
kwaliteit. Neem eens een kijkje op de 
website waar een deel van de collectie 
tentoongesteld wordt of loop gewoon 
even binnen, de koffie staat klaar. 

Richard ziet u graag in de showroom 
op de Nijverheidsweg 2a in Helmond. 
De Nijverheidsweg is een zijweg van 
de Churchillaan. Tel 06-52072755. 
Openingstijden: maandag van 11.00-
17.00 uur, dinsdag t/m donderdag 
van 9.30-17.00 uur, vrijdag van 9.30-
17.00 uur en zaterdag van 9.30-17.00 
uur. www.deijkersmeubelen.nl

De meubelzaak met betaalbare gebruikte meubels van Richard Deijkers is gevestigd  aan de 
Nijverheidsweg in Helmond. Deze is onlangs flink uitgebreid met 100m2 aan mooie gebruikte 
meubelen. (Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Deijkers Meubelen gebruikte 
meubels voor ieders budget

Door een speciale afdeklaag van “Climafoam” en een behan-

delde matrashoes blijft de ClimaComfort matras een constante 

temperatuur in uw bed houden. Nooit meer te warm of te koud 

in bed. Door deze Zwitsere uitvinding te combineren met druk-

verlagend traagschuim bent u gegarandeerd van maximaal 

ligcomfort, ongeacht buiten- of lichaamstemperatuur. Dat dit 

baanbrekend mag heten voor de slaapbranche blijkt wel uit het 

feit dat ClimaComfort winnaar is geworden van de matrassen-

branche tijdens de Nationale Business Succes Awards 2015 op 

RTL7 en meedingt naar de landelijke overall titel.

Kom dit wonder in slaapcomfort en temperatuur-klimatisering 

zelf uit testen bij JONG WONEN Slaapcomfort, Vlierdenseweg 

10 te Deurne.

Stof of systeem, kleurrijk of rus-
tig, trendy of basic een ding is zeker 
raambekleding zijn de sfeermakers 
in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen 
heeft het grootste aanbod, duizenden 
meters gordijnstoffen op voorraad, in 
‘tig’ kleuren, heel veel dessins, trans-
parante en dichte kwaliteiten. 

Maar ook trendy systemen zoals een 
houten jaloezie, duo-rolgordijn, plissé, 
lamellen of paneelgordijn? Voor ieder 
interieur en elk budget een uitgebreide 
keuze en razendsnel op maat gemaakt 
en geleverd. Zelf maken kan natuur-
lijk ook, u krijgt van Deelen Stoffen & 
Gordijnen band en haken gratis! Het 
deskundig personeel helpt u graag 

met collectie- en trendadvies om het 
kiezen van de juiste raambekleding 
zo makkelijk mogelijk te maken. Tij-
dens ‘oktober Woonmaand’ ontvangt 
u extra kortingen: uw overgordijnen, 
vitrages of in-be-tweens worden dan 
met 21% korting gemaakt! Bovendien 
geven zij 10% korting op de op maat 
gemaakte systemen.

Een vrijblijvende offerte verplicht u 
tot niets en Deelen Stoffen & Gordij-
nen bieden een gratis meetservice en 
tegen een vergoeding komen zij ook 
monteren! U vindt hen aan de Houtse 
Parallelweg 83 in Helmond of aan de 
Maaspoort 58 in Weert, voor meer info 
zie www.deelenstoffen.nl

Airconditioning in je matras!
Nooit meer TE warm of 
TE koud in bed dankzij 
de ClimaComfort matras!

In oktober woonmaand 

elke zondag open 

van 12.00-17.00 uur Deelen Stoffen & Gordijnen 
de sfeermakers in huis

Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste vloerenspeciaalzaak voor 

de doe het zelver. Al bijna 25 jaar is Vloer Het Zelf marktleider op gebied van 

Laminaat, Parket, Lamel, Massieve en PVC vloeren. Met 9 filialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de laagste prijs van Ne-

derland. Deze bestaat uit Laminaat, Parket, Lamel, Massief en PVC. Daarnaast 

heeft Vloer Het Zelf alle materialen voor het leggen, afwerken en onderhoud 

van uw vloer en alles direct op voorraad. Alles staat overzichtelijk op pallets 

uitgestald en samen met een van onze deskundigen is het geen enkel pro-

bleem om een vloer uit te zoeken die bij u past. Vloer het zelf voert alle grote 

merken o.a. Balterio, Berryfloor, Quickstep, Egger en natuurlijk onze kwaliteits 

huismerken. 

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen en te onderhouden, biedt Vloer Het Zelf u leg en 

gebruiksvoorschriften aan. Voor elke vloer of behandeling is wel een beschrij-

ving. O.a. voor het leggen van laminaat, lamellen of planken, het schuren. het 

oliën en/of onderhoud of het lakken van uw vloer. De mogelijkheid om uw vloer 

te laten leggen door onze vakmensen is zeker mogelijk. Informeer naar onze 

interessante prijzen.

Uw vloer is ons visitekaartje
Vloer Het Zelf uw vloerenpartner!

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.

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. 

Wie kent Stijl & Co nou niet!? Stijl 

& Co is de meest unieke en com-

plete woonwinkel van Helmond en 

omstreken. Het is een unieke for-

mule waar u terecht kunt voor de 

complete aankleding en inrichting 

van uw huis. Naast meubels en ac-

cessoires kunt u ook voor raam- en 

vloerbekleding bij ons terecht. Moe 

van al dat shoppen? Geniet dan van 

een kopje koffie of complete lunch 

in onze sfeervolle lunchroom LKKR 

& Zo. 

Stijl & Co maakt geen deel uit van 
een grote landelijke keten, we ope-
reren geheel onafhankelijk en wer-
ken samen met de beste Neder-
landse merken en fabrikanten. Alle 
diensten en leveringen doen we met 
ons eigen team van professionals 
die stuk voor stuk goed opgeleid en 
getraind zijn, daardoor is vakman-
schap en betrokkenheid gegaran-
deerd.
De afgelopen tijd heeft onze winkel 
een volledige metamorfose onder-
gaan. De routing is aangepast en er 
zijn veel nieuwe merken toegevoegd 
aan het assortiment. Sinds kort kunt 
u voor een goede nachtrust ook te-
recht bij Stijl & Co.
Onze collecties zijn geïnspireerd op 
de laatste woon- en meubel trends. 
Daardoor blijft u als klant altijd up 
to date en kunt u genieten van een 
warm en sfeervol thuis. Wij voorzien 
de klant van deskundig en vrijblij-
vend advies, zowel aan huis of bij 
ons in de winkel. 

Nederlandse A-Merken
In meubelen bieden wij een collectie 
van de Nederlandse A-merken Hen-
ders & Hazel, Xooon en Riviera Mai-
son. Henders en Hazel biedt tijdloze 
meubels, terwijl Xooon zich richt op 
betaalbaar design. Bij beide col-
lecties kan naar hartlust gevarieerd 
worden met talloze stoffen en kleu-
ren. Banken, tafels en kasten kun je 
veelal qua vorm en afmetingen zelf 
ingevuld worden waardoor de ruim-
tes optimaal benut worden. Riviera 
Maison richt zich op de consument 
met een luxe en bourgondische le-
vensstijl die houdt van stijlvolle en 
luxe meubels en accessoires. 
Naast Henders & Hazel en Xooon 
vind je bij Stijl & Co ook een eigen-
zinnige meubel collectie. Met deze 
collectie richten wij ons op de laat-
ste trends in de vorm van lande-
lijke, retro en industriële meubelen. 
In deze collectie vindt u meubels 
die we zelf importeren uit China en 
India. Dit zijn exclusieve en unieke 
meubels die slechts op enkele plek-
ken in Nederland te verkrijgen zijn. 

Eigentijdse accessoires
Bij Stijl & Co vindt u een uitgebreid 
assortiment aan accessoires. De col-
lectie bestaat uit vrijwel alle A-Mer-
ken zoals: Riviera Maison, PTMD, Ri-

verdale, Lampen Berger, HK Living, 
By-Boo, Bloomingville, Blond, Light 
& Living,  Be Pure en Woood. 
Deze collectie wisselt snel zodat 
we u kunnen blijven voorzien van 
de nieuwste collecties en trends. 
Al deze accessoires worden in een 
ongedwongen en inspirerende am-
biance gepresenteerd waardoor u 
uren kunt dwalen in onze 6000m2 
grote winkel. Onze medewerkers 
staan altijd klaar om u handige tips 
te geven hoe u uw huis op een een-
voudige manier een frisse wind kunt 
geven. 

Ontdek Covetex: de échte binnen-
huisadviseur bij u in de buurt
Covetex is de échte binnenhuisad-
viseur voor de regio. Samen met 56 
andere interieurspeciaalzaken ver-
spreid over heel Nederland, wil Co-
vetex het sfeervol, op maat en in úw 
stijl aankleden van vloer, wand en 
raam écht leuk maken.
We helpen bij het maken van de 
juiste keuzes, met 100% maatwerk 
en zorgeloze service. Omdat de 57 
Binnenhuisadviseurs gezamenlijk 
hun krachten bundelen is Cove-
tex een door de A-merken erkend 
exclusief dealer en heeft dan ook 
hun meest uitgebreide collecties 
en beste prijzen. En een huismerk 
NL Label, A-merk kwaliteit met een 
heel aantrekkelijk prijskaartje. Co-
vetex heeft een uitgebreide collec-
tie in gordijnen, binnen zonwering, 
horren, shutters, pvc-vloeren, vinyl, 
laminaat, linoleum, tapijt, karpet-
ten/vloerkleden , trapbekleding/
traplopers en behang. Al bekende 
A-Merken zijn bij Covetex vertegen-
woordigd, zoals: Therdex, Luxaflex, 
Eijffinger, Kobe, Artelux, Jasno, NI-
Label, Desso, Parade, Novilon, Bo-
naparte, Van Besouw, Marmoleum 
en Jabo.

Door meer dan 30 jaar lange erva-
ring en het gebruik van eigen stof-
feerders en eigen atelier kunnen wij 
u voorzien van deskundig advies en 
professionele plaatsing. 

Unieke collectie Vloerkleden
Covetex heeft een unieke afde-
ling karpetten van BRINKER FEEL 
GOOD COLLECTION, YOUNIQ, en 
BY-BOO.  Onze vloerkleden collec-
tie bestaat uit ruim 400 model-
len in ruim gevarieerde dessins en 
prachtige kleuren in alle prijsklasse. 
De natural carpets blijven erg po-
pulair, in deze stijl is nu nog meer 
keuze. De graphic carpets vormen 
een nieuwe karakteristieke stijl met 
unieke grafische motieven. Door 
ons vakkundig design-team en ei-
gen hoogwaardige productie komen 
wij tot uitstekende kwaliteit karpet-
ten. Onze handgemaakte karpetten 
worden vervaardigd van de beste 
garens.
De basismaterialen scheerwol, ka-
toen, viscose, banaan-zijde, sisal 
zijn duurzaam en van hoge kwa-
liteit. Onze collecties zijn overwe-
gend handgeweven en gemaakt 

van natuurlijke materialen. Daar-

naast hebben we een mooie collec-

tie hand getuft en handgeknoopte 

vloerkleden en speciale vloerkleden 

van 100% viscose in vintage-look 

en patchwork gerecyclede tapijten. 

Voor ieder bijzonder thuis hebben 

wij een bijzonder vloerkleed!

Advies aan huis

Stijl & Co en Covetex bieden een 

vrijblijvend interieur advies aan huis. 

Onze stylisten komen graag bij u 

thuis kijken wat de beste oplossing 

kan zijn voor een optimale woon si-

tuatie. Wij beschikken over een zeer 

groot netwerk van professionals die 

u kunnen helpen met het uitvoeren 

van uw wensen. Denk hierbij aan 

schilders, behangers, stukadoors, 

interieur architecten, interieurbou-

wers, en stoffeerders. We stellen ze 

graag aan u voor.

Slapen bij Stijl & Co.

Sinds kort is Stijl & Co de slaapspe-

cialist van de regio. Een zeer grote 

collectie bedden van alle A-merken 

zoals: Auping, Tempur en Eastborn 

zijn vertegenwoordigd op onze ro-

yaal ingerichte slaapafdeling. 

Alle slaapoplossingen staan bij ons 

gepresenteerd, zelfs een heuse 

Tempur slaap-experience cabine. 

Laat u eens verrassen door deze ze-

ven minuten durende slaapervaring. 

Onze vakmensen staan zeven da-

gen per week klaar om u te voorzien 

van het juiste slaapadvies. Het is 

onze missie om u te laten genieten 

van uw welverdiende nachtrust.

 

HIP Avond

Op vrijdag 27 November organiseren 

wij onze jaarlijkse HIP Avond. Deze 

avond staat in het teken van gezel-

ligheid en saamhorigheid. Voor deze 

speciale avond hebben wij regionale 

ondernemers uitgenodigd die ieder 

een bijzonder of product hebben en 

het u met alle liefde demonstreren. 

Daarnaast kunt u genieten van mu-

ziek, een hapje en een drankje. U 

bent van harte welkom vanaf 19:00 

en we zullen deze avond om 22:00 

uur gezamenlijk afsluiten.

  

Wij staan 7 dagen per week voor u 

klaar. 

Wij streven naar een optimale ser-

vice en denken altijd met u mee. 

Daarom zijn wij 7 dagen per week 

geopend zodat u op ieder gewenst 

moment kunt langskomen. 

Wilt u persoonlijk advies? Dat kan! 

Ga naar www.stijlenco.nl of www.co-

vetex.nl en plan een afspraak in met 

een van onze adviseurs. 

U kunt ons vinden aan winkelboule-

vard de Engelseweg.

Stijl & Co / Covetex, Engelseweg 

212, 5705 AJ  Helmond

Stijl & Co 
6000 m2 
Wonen en Slapen

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slan-

kere en gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigings-

programma geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start 

te gaan om je lichaam te transformeren.

Wat kan je van het 9-daagse programma verwachten?

Je zult er niet alleen beter uitzien, maar je zal je ook beter en fitter voelen. Je lichaam 

begint met het afvoeren van opgeslagen gifstoffen die er voor kunnen zorgen dat 

je lichaam niet de maximale hoeveelheid aan voedingsstoffen uit je voeding kan 

opnemen waardoor je je moe en futloos kunt voelen. Na de 9 dagen zul je merken 

dat je, je lichter en energieker voelt. Zeker wanneer je merkt dat je het hongergevoel 

kunt beheersen en dat het lichaam hierdoor zienderogen verandert.

Een start maken met een gezondere levensstijl is niet zo makkelijk…

...maar dat geldt voor bijna alles wat de moeite waard is. Het 9-daagse programma 

is de eerste stap in het blijvend aanpassen van je gewoontes, wat je zal helpen om 

op gewicht te blijven. Dit bewezen reinigingsprogramma is de basis van een heel 

programma. Hiermee leg je het fundament voor een optimale gezondheid door je 

lichaam van gifstoffen te ontdoen en zo werk je aan een fittere én slankere versie 

van jezelf.

DUS nog snel even de vakantie kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst in?

Vraag mij vrijblijvend hoe dit op een gezonde manier gerealiseerd kan worden. Met 

behulp van ons 9-daags programma. Meer weten en kilo’s kwijt raken? Ik heb het 

zelf ervaren en ben meer dan 33 kilo kwijt. 

Bel: Lenie Klaasen 06-52716622

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

Vakantie 
weer 
voorbij?

HELP

Deskundig advies in de grootste hardloop- en 
wandelspeciaalzaak van Nederland!
Het LoopCentrum, gevestigd in Horst aan de 
Maas, is gespecialiseerd in het geven van per-
soonlijk schoenadvies aan zowel de hardloper 
als wandelaar. In 2007 heeft het LoopCen-
trum haar deuren geopend. Dankzij de speci-
alisatie is het aantal adviseurs al doorgegroeid 
naar 21 personen. In de loop der jaren heeft 
het LoopCentrum, mede door het deskundige 
schoenadvies, een goede relatie opgebouwd 
met o.a. de vele trouwe klanten van H.A.C. 
Helmond.

Waarom is advies belangrijk bij aankoop van 
hardloop- en wandelschoenen?
Het zal iedere hardloper en wandelaar wel eens 
overkomen zijn: ergens een mooie schoen ge-
zien, gepast en vervolgens tot aankoop over 
gegaan. Schoenen kopen zonder advies kan 
leiden tot klachten en/of blessures. Ga daar-
om voor goed advies naar het LoopCentrum. 

In de grootste hardloop- en wandelspeciaal-
zaak van Nederland zal een adviseur u vragen 
wat uw doelstelling is.
•	 Loopt	u	‘s	avonds	een	blokje	om	of	heeft	u	
 bijzondere doelstellingen?
•	 Bent	u	een	“mooi	weer	loper”	of	schuwt	u	
 de regen niet?
•	 Op	welke	ondergrond	loopt	u?	Bosgrond,	
 verharde weg, sneeuw, vlak of heuvelachtig 
 terrein?

Na	deze	 “inventarisatie”	 is	 het	 belangrijk	 om	
uw voeten op te meten. Zowel de lengte als 
de breedte bepalen welk model bij u past . De 
adviseur zal een inschatting maken van uw  

lichaamsgewicht. Een hardloper of wandelaar 
van 50 kg loopt vaak op andere schoenen dan 
iemand van 100 kg. Dit in relatie tot demping 
en	stabiliteit.	Om	scheenbeen-	en	knieklach-
ten te voorkomen is het belangrijk dat uw 
enkelgewricht niet of nauwelijks naar binnen 
knikt (overpronatie). Met behulp van een spe-
ciale camera wordt uw looppatroon in beeld 
gebracht zodat de adviseur de gewenste sta-
biliteit van de schoen kan bepalen. 

Deze informatie is bepalend voor welke schoen 
de adviseur met u gaat proberen. 
Rekening houdende met:
•	 Materiaalkeuze:	waterdicht	of	ademend,	
 chroomvrij gelooid leer of naadloos
•	 Hoe	groter	de	afstand	die	gelopen	wordt,	
 hoe meer de voet uitzet
•	 Pasvorm:	gemiddelde,	smalle	of	
 brede voeten
•	 Type	hardloopschoen
•	 Profiel	en	materiaal	buitenzool:	grof	of	fijn	
 profiel, zacht of hard materiaal
•	 De	hielkap	moet	goed	om	het	hielbeen	
 sluiten

Daarnaast is een passend sokkenadvies van 
groot belang. Compressiesokken kunnen, mits 
goed geadviseerd, het loopplezier vergroten. 
Onze	adviseurs	 staan	altijd	voor	u	 klaar.	 Een	
afspraak maken is niet nodig! Leden van H.A.C. 
Helmond krijgen 10% korting op hardloop-
schoenen, kleding en sportbeha’s. 

Kijk voor informatie op www.hetloopcentrum.nl 
of neem contact op via 077-3987100.
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ADVENTURE STORE 
SPORT&OUTDOOR

•	 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!

df

  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl
*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 31 oktober 2015.  Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

NIEUW BESTEL NU OOK ONLINE
www.ADVENTURESTORE.NL 24/7

HOCKEY

Of je nu nog lekker buiten gaat hardlopen, wandelen of fietsen, of ga je liever naar binnen sporten in de sportschool 
of bij je club, bij Adventure store hebben ze de producten en de kennis om je deskundig te adviseren. Met de ervaren 
sport podoloog je looppatroon analyseren, het juiste advies voor een badmintonracket krijgen of eens lekker neuzen 
in de mooie- en functionele sportkleding collecties, het kan allemaal in de winkel. Ook een trainingsprogramma of 
voedingsadvies op maat is mogelijk. Met altijd de 10% korting via het klantenspaarsysteem zit het met de prijs wel 
goed, 14 dagen retourrecht en gratis parkeren voor de deur, wat wil je nog meer? Adventure Store is de officiële dealer 
van KETTLER thuis train fitnessapparatuur voor de regio HELMOND. En wilt u het apparaat thuis gebracht hebben, 
dan is dit geen probleem.

FITNESS

HET 
AVONTUUR 
BEGINT 
BIJ

ALLE HOCKEYSTICKS 
25%KORTINg*

ALLE ASICS HOCKEYSCHOENEN

25-50%KORTINg*

HELE COLLECTIE VOETbALSCHOENEN 

20-50%KORTINg*

bIKINg

INDOOR

SPORTIEF
NIEUWE 

COLLECTIE
KETTLER THUISTRAIN 

fITNESS IN DE SHOWROOm

RUNNINg
SchOEN mET BEKENdE gEL dEmpINg EN 
SpEva mIddENzOOL
van 99.99 vOOR

 79.99

ASICS gEL fLUX mEN WOmEN

VOETbAL
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• Altijd 10% korting met 
klantenspaarsysteem*

• Gratis voetscan en 
loopanalyse

• Deskundig personeel
• Gratis parkeren, koffie 

& kids corner
• Vertrouwd adres sinds 

1947

OutdOOr
Wandelen
Reizen
Tassen
KampeRen 
slapen
TenTen
RecReaTie
zWembaden & boTen
baRbecueën
aiRsofT & 
legeRsTocK

SpOrt
HaRdlopen
fieTsen
fiTness
Tennis
VoeTbal
HocKey
noRdic WalKing
WinTeRspoRT
indooR- en 
gymKleding

Mierlo-Hout - Adventure 
Store, de winkel gevestigd 
sinds 1947 in Mierlo-Hout 
(Helmond), waardeert de 
klant nog op een ouderwetse 
manier. Met veel specialis-
tische kennis voor het juiste 
advies op maat, of het nu een 
wandel- of hardloopschoen 
is, een fitness apparaat voor 
thuis of een nieuwe winter-
jas, met de persoonlijke be-

Adventure Store, 1500m2 winkelplezier met specialisme, 
persoonlijke bediening en veel sfeer en beleving!

podotherapeut Emile Itz te-
zamen met onze eigen sport 
podoloog en de rest van het 
deskundige personeel, en 
niet te vergeten de enorm uit-
gebreide collecties schoenen, 
accessoires en kleding. Bent u 
in goede handen. Een voets-
can wordt gratis gedaan om 
te kijken wat de stand van de 
voet is, hoe de drukverdeling 
is en of de voetboog is door-

gezakt, of juist niet. Daarnaast 
kunt u met de schoenen ook 
gefilmd worden tijdens het 
hardlopen door de winkel of 
op de loopband. Aan de hand 
van de filmopname wordt ge-
keken of de gekozen schoen 
de juiste ondersteuning en 
stabiliteit biedt.

Bij Adventure store kun je te-
recht voor een fit lichaam met 
een gezonde geest.
Zowel voor een fitness outfit 
die goed aansluit of juist niet, 
de specifieke schoenen met 
demping en stabiliteit, hier 
kan je terecht.
Ook voor fitness accessoi-
res zoals een matje voor een 
yoga sessie of kettlebells voor 
de krachttraining. Een trai-
ningsbankje kan er zo bij. 
Wil je gaan cardio fitnessen, 
Adventure Store is de offici-
ele dealer van KETTLER thuis 
train fitnessapparatuur voor 
de regio HELMOND. Er staan 
altijd een tiental apparaten, 
zoals hometrainers, crosstrai-

Adventure Store Fitness
de Fitness specialist!

ners en loopbanden voor uit-
leg klaar en wilt u het appa-
raat thuis gebracht hebben, 
dan is dit geen probleem. 
Ook een trainingsprogramma 
op maat is mogelijk.
Vergeet de gezonde voeding 
niet en eventueel heeft u baat 
bij een voedingssupplement. 
Laat u wel adviseren want 
een voedingsadvies is zeer 
persoonlijk.

Wilt u lekker buiten gaan hardlo-
pen, fietsen of wandelen om fit te 
worden, ook dan bent u aan het 
goede adres. 1500m2 winkel met 
artikelen voor een gezonde en ac-
tieve lifestyle!

Nieuw: Webshop op 
www.adventurestore.nl 
De website van Adventure Store is tevens uitgebreid met een com-
plete webshop, waar een groot deel van het assortiment uit de win-
kel nu ook via internet te bestellen is. En het mooie is, je kan de 
voordelen van de bestaande winkel combineren met het gemak 
van een online shop. Dus laat je gratis voorlichten over je aankoop, 
je kunt passen en direct ruilen in de winkel, maar heb je geen tijd 
of zin om naar de winkel te gaan dan bestel je uit je luie stoel wat 
je nodig hebt. Ook de nieuwe, altijd 10% klantenspaarkorting gaat 
volledig geautomatiseerd, dus geldt zowel in de winkel als voor be-
stellingen via de webshop. Kijk ook eens op de website www.ad-
venturestore.nl  en laat u verrassen.

Lekkere warme 
kleding voor de 
koude periode
Voor de mensen die in het 
najaar en in de winter veel 
buiten doorbrengen heb-
ben we een fantastische 
collectie warme winterjas-
sen, fleece jacks en truien, 
een grote collectie thermo 
ondergoed, en natuurlijk 
een alle denkbare acces-
soires zoals handschoenen, 
mutsen en sjaals.
Ook voor sloffen, water-
dichte schoenen en winter-
boots kunt u bij ons terecht, 
of dit nu is voor recreatie, 
sport, tijdens het reizen of 
tijdens werkzaamheden 
buitenshuis. Laat u advi-
seren over het laagjes sys-
teem en de verschillende 
functionele kwaliteitsmate-
rialen die het leven aange-
naam houden in extremere 
weersomstandigheden.

Voor meer informatie kijkt u 
op de website, www.adven-
turestore.nl  Uiteraard kunt 
u ook bellen of even langs-
komen in de winkel voor 
meer informatie. 

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

De loop specialist! van wan-
delen tot en met hardlopen
Met de specifieke kennis over 
de wandelsport en het hard-
lopen, het spreekuur van de 

Sportkleding grote partij
Nike/Adidas/Asics/Puma – 25%/50%/75%

Wintersportkleding 
nu diverse modellen Protest/Brunotti/Roxy/Falcon 
25%/50%/75%

Bad- en beach en zomer outdoor kleding 
alles minimaal 15%/25%/50%/75%

Voetbalschoenen 
Hele collectie Nike/Adidas 20/50%

Hockey
schoenen Asics alles 25%/50%
hockeysticks 25% op=op!

Tennis
alle rackets en schoenen  25%/50% 

Adventure Store 

OUTLET



Huren bij 
de Zorgboog

Bij de Zorgboog kunt u zelfstandig en 
betaalbaar wonen in een van onze mooie 
appartementen en studio’s. U kunt gebruik 
maken van zorg, maaltijden voorziening, 
schoonmaak en ontspanningsactiviteiten. 
U heeft geen zorgindicatie nodig. Kom 
vrijblijvend een kijkje nemen of kijk op 
www.woonz.nl.

Meer informatie? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

06-52 07 27 55 • Nijverheidsweg 2a, Helmond
www.deijkersmeubelen.nl

In oktober zIjn 
wIj Iedere 

zondag open 
12.00-17.00 uur

nu nog groter en meer gebruikte 
meubelen van perfecte kwaliteit. 

kom naar de showroom 
en verbaas uzelf.

In- en 
verkoop 
gebruikte 
meubelen

OKTOBER 
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

MOEITE MET METEN?
LAAT HET ONS WETEN! 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

* nog beter met Avi Slank proteînekuur 

* bewezen succesvolle methode!

* begeleiding door voedingsspecialiste

 

* 1 tot 2 kledingmaten in 1 maand

* voor mannen en vrouwen

* verbeter je gezondheid en huid 

Airconditioning in je matras!
Nu met 20% korting

Nooit meer TE warm of TE koud in bed 
dankzij de ClimaComfort matras!
Door een speciale afdeklaag van “Climafoam” 
en een behandelde matrashoes blijft de 
ClimaComfort matras een constante temperatuur in uw bed houden. 
Nooit meer te warm of te koud in bed.

Kom dit wonder in slaapcomfort en temperatuur-klimatisering zelf uit 
testen bij JONG WONEN Slaapcomfort.

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

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



Richard Deijkers opende zijn meubel-
zaak ruim een jaar geleden en velen 
wisten de weg naar zijn winkel al te 
vinden. ‘Deze zaak heb ik met onder-
steuning van mijn vrouw geopend en 
ik mag zeggen dat ik daar erg trots op 
ben. Er komen steeds minder meu-
belzaken in Helmond en voor nette 
gebruikte meubels en ook voor mooie 
merkmeubelen kunnen onze klanten 
nu bij onze zaak terecht. We bieden 
mooie gebruikte meubelen voor ie-
ders budget. Voor weinig geld kopen 
ze in onze zaak een compleet inge-
richte woonkamer.’ 

Bij Deijkers meubelen bent u aan het 
juiste adres voor mooie gebruikte 
meubelen. Kom gerust een kijkje ne-
men in de showroom die onlangs werd 
uitgebreid met 100m2 oppervlakte en 
laat u verrassen, de meubels zijn als 
nieuw! U kunt terecht voor meubels 
in alle woonstijlen: van klassiek tot 
modern en van retro tot vintage en 
voor ieders budget. Deijkers zorgt er-
voor dat er wekelijks nieuwe voorraad 
is. Zoekt u een mooie bank, prach-

tige fauteuils, eethoeken met bijpas-
sende eetkamerstoelen of misschien 
een mooi dressoir of handige kast, u 
vindt uitsluitend mooie meubelen in 
zeer goede nette staat van perfecte 
kwaliteit. Neem eens een kijkje op de 
website waar een deel van de collectie 
tentoongesteld wordt of loop gewoon 
even binnen, de koffie staat klaar. 

Richard ziet u graag in de showroom 
op de Nijverheidsweg 2a in Helmond. 
De Nijverheidsweg is een zijweg van 
de Churchillaan. Tel 06-52072755. 
Openingstijden: maandag van 11.00-
17.00 uur, dinsdag t/m donderdag 
van 9.30-17.00 uur, vrijdag van 9.30-
17.00 uur en zaterdag van 9.30-17.00 
uur. www.deijkersmeubelen.nl

De meubelzaak met betaalbare gebruikte meubels van Richard Deijkers is gevestigd  aan de 
Nijverheidsweg in Helmond. Deze is onlangs flink uitgebreid met 100m2 aan mooie gebruikte 
meubelen. (Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Deijkers Meubelen gebruikte 
meubels voor ieders budget

Door een speciale afdeklaag van “Climafoam” en een behan-

delde matrashoes blijft de ClimaComfort matras een constante 

temperatuur in uw bed houden. Nooit meer te warm of te koud 

in bed. Door deze Zwitsere uitvinding te combineren met druk-

verlagend traagschuim bent u gegarandeerd van maximaal 

ligcomfort, ongeacht buiten- of lichaamstemperatuur. Dat dit 

baanbrekend mag heten voor de slaapbranche blijkt wel uit het 

feit dat ClimaComfort winnaar is geworden van de matrassen-

branche tijdens de Nationale Business Succes Awards 2015 op 

RTL7 en meedingt naar de landelijke overall titel.

Kom dit wonder in slaapcomfort en temperatuur-klimatisering 

zelf uit testen bij JONG WONEN Slaapcomfort, Vlierdenseweg 

10 te Deurne.

Stof of systeem, kleurrijk of rus-
tig, trendy of basic een ding is zeker 
raambekleding zijn de sfeermakers 
in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen 
heeft het grootste aanbod, duizenden 
meters gordijnstoffen op voorraad, in 
‘tig’ kleuren, heel veel dessins, trans-
parante en dichte kwaliteiten. 

Maar ook trendy systemen zoals een 
houten jaloezie, duo-rolgordijn, plissé, 
lamellen of paneelgordijn? Voor ieder 
interieur en elk budget een uitgebreide 
keuze en razendsnel op maat gemaakt 
en geleverd. Zelf maken kan natuur-
lijk ook, u krijgt van Deelen Stoffen & 
Gordijnen band en haken gratis! Het 
deskundig personeel helpt u graag 

met collectie- en trendadvies om het 
kiezen van de juiste raambekleding 
zo makkelijk mogelijk te maken. Tij-
dens ‘oktober Woonmaand’ ontvangt 
u extra kortingen: uw overgordijnen, 
vitrages of in-be-tweens worden dan 
met 21% korting gemaakt! Bovendien 
geven zij 10% korting op de op maat 
gemaakte systemen.

Een vrijblijvende offerte verplicht u 
tot niets en Deelen Stoffen & Gordij-
nen bieden een gratis meetservice en 
tegen een vergoeding komen zij ook 
monteren! U vindt hen aan de Houtse 
Parallelweg 83 in Helmond of aan de 
Maaspoort 58 in Weert, voor meer info 
zie www.deelenstoffen.nl

Airconditioning in je matras!
Nooit meer TE warm of 
TE koud in bed dankzij 
de ClimaComfort matras!

In oktober woonmaand 

elke zondag open 

van 12.00-17.00 uur Deelen Stoffen & Gordijnen 
de sfeermakers in huis



Half Elfje 6, Someren • T: 0493-471756 • www.wesatuinhout.nl

Actie
oktober woonmaand

op alle Trendhout
buitenverblijven

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

Maak nú van uw 
droom werkelijkheid

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

Half Elfje 6, Someren • T: 0493-471756 • www.wesakachels.nl

zondag 18 oktober
geopend 

11.00-17.00 uurOf het nu gaat over pelletkachels, houtkachels, sfeer-
haarden of losse accessoires, Wesa Kachels heeft het 
allemaal. In onze showroom hebben we verschillende 
modellen pelletkachels, houtkachels en sfeerhaarden 
staan. Neem een kijkje op onze website of bezoek onze 
showroom en proef de sfeer. 

Nieuw bij Wesa: 
kachels!



Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste vloerenspeciaalzaak voor 

de doe het zelver. Al bijna 25 jaar is Vloer Het Zelf marktleider op gebied van 

Laminaat, Parket, Lamel, Massieve en PVC vloeren. Met 9 filialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de laagste prijs van Ne-

derland. Deze bestaat uit Laminaat, Parket, Lamel, Massief en PVC. Daarnaast 

heeft Vloer Het Zelf alle materialen voor het leggen, afwerken en onderhoud 

van uw vloer en alles direct op voorraad. Alles staat overzichtelijk op pallets 

uitgestald en samen met een van onze deskundigen is het geen enkel pro-

bleem om een vloer uit te zoeken die bij u past. Vloer het zelf voert alle grote 

merken o.a. Balterio, Berryfloor, Quickstep, Egger en natuurlijk onze kwaliteits 

huismerken. 

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen en te onderhouden, biedt Vloer Het Zelf u leg en 

gebruiksvoorschriften aan. Voor elke vloer of behandeling is wel een beschrij-

ving. O.a. voor het leggen van laminaat, lamellen of planken, het schuren. het 

oliën en/of onderhoud of het lakken van uw vloer. De mogelijkheid om uw vloer 

te laten leggen door onze vakmensen is zeker mogelijk. Informeer naar onze 

interessante prijzen.

Uw vloer is ons visitekaartje
Vloer Het Zelf uw vloerenpartner!

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.

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. 



Me
ene

eM
pr

ijs

5.95
per m2  incl. btw

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

Me
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eM
pr

ijs

17.95
per m2  incl. btw

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

Me
ene

eM
pr

ijs

9.95
per m2  incl. btw

laminaat 
extra lang
Diverse merken o.a.: Quickstep, 
Balterio, Berryfloor, Tarkett, Krono, 
Ambiant en Parador, met Fall Down 
kliksysteem, klasse 32, in vele 
kleuren leverbaar. Normaal 26.95
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15.95
per m2  incl. btw

klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 14 kleuren.a
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eM
pr

ijs

8.95
per m2  incl. btw

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

st
un

tp
rij

s

19.95
per m2  incl. btw

pvc vloer 
berry floor 
met klik systeem 
in 7 kleuren, toplaag 0,55 mm.
Normaal 38.95

Me
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eM
pr

ijs

26.95
per m2  incl. btw

kurk vloeren 
met klik systeem 
in 7 verschillende kleuren, gelakt.
Vanaf
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ijs

19.95
per m2  incl. btw

multi plank 
rustiek eiken 
landhuisdelen 
werkingsvrij 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel of witgeolied.
Normaal 49.95

Me
ene

eM
pr

ijs

31.95
per m2  incl. btw

massief grenen 
vloerdelen
onbehandeld 
18 cm breed, 21 mm dik.
Normaal 29.95

Me
ene

eM
pr

ijs
17.95
per m2  incl. btw

multi 
plank 
rustiek eiken 
landhuisdelen werkingsvrij 
22 cm breed, 14 mm dik, naturel, 
witgeolied, gerookt naturel of 
gerookt wit geolied. Normaal 62.95

Me
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pr

ijs

46.95
per m2  incl. btw

lamel parket 
xxl 
extra brede 
landhuisdelen 
26 cm breed, 15 mm dik, in naturel, 
natuur en wit geolied. Normaal 74.95

Me
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ijs

46.95
per m2  incl. btw

vloer het zelf helmond 
engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
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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

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.

alleen in eindhoven
nu ook meubels 
tegen afbraak 
prijzen!
Direct meenemen! 
Kortingen tot wel

vloer het zelf eindhoven 
   willem v. konijnenburglaan 1c, industrieterrein de kade, tel. 040-2468180

70%

stunt
Laagste  prijsgarantie  •  gratis reserveren  •  Breed assortiment  •  deskundig advies  •  meer dan 200.000 m2 op voorraad  •  Bezorging mogeLijk

www.vloerhetzelf.nl
gratis parkeren

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

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

own floor
ALLE 

ONBEHANDELDE 
houTen VLoeRen

30 KLeuRen

1. kies uw vloer
2. kies uw kleur

wij doen de rest!
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• eindelijk iets doen aan je overgewicht?

• een specifieke probleemzone (buik, taille, benen) aanpakken?

• een medisch verantwoorde en snelle aanpak?

• weer een mooi figuur na je zwangerschap?

• je figuur behouden ondanks de menopauze?

• simpelweg 1 á 2 maatjes minder in 5 weken?

• alleen verstevigen of cellulite bestrijden?

Je wilt:

Sense Slank & Gezond

Jan Visserhof 54 5709 EB Helmond 

06-48355497   info@sensebody.nl

SaniSlim Instituut

Marialaan 3a 5724 AB Ommel-Asten

06-21505388    info@sanislim-instituut.nl

WWW.SANISLIM.NL     |   WWW.SENSEBODY.NL      |    WWW.SANISLIM-INSTITUUT.NL   

AFSLANKEN WAAR JIJ DAT WILT
1 tot 2 kledingmaten afvallen in 1 maand!

Maak een afspraak voor het gratisen vrijblijvende consult bij een vestiging bij u in de buurt.

100 euro korting op een bodysculpting kuur 

40 euro korting op het startpakket proteïnedieet

met deze coupon * geldig van 16 oktober t/m 15 december 2015

Kortingscoupon

Nu met hoge kortingen!

Dan helpt SaniSlim jou met een individuele aanpak.
We bieden diverse gespecialiseerde methodes. 
•  BodySculpting, afslanken zonder sporten, 1 tot 2 kledingmaten verliezen in 5 weken! 

•  SaniSlim 4 fase proteïnedieet, 6 tot 10 kilo afvallen in 4 weken!

•  NIEUW het 26 weken onderhoudsplan
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Sanislim en sensebody Advertentie263 x 190.pdf   1   2-10-2015   11:44:58

Haar of hoofdhuid problemen? 
Veel kennis op hoofdhuid gebied.
Gespecialiseerd in het zoeken naar de onderliggende oorzaak.

Oostende 18   |   Helmond   |   T 0492 - 524859
Voor meer informatie kijk ook op www.haardoorsaskia.nl 

• Gediplomeerd pigmentsite • Goedkeuring/vergunning GGD
• Goedgekeurde pigmenten door GGD

“Als ik door de wind loop of 

mijn haren worden nat, hoef ik 

me niet meer onzeker te voelen.’’

NIEUW SCALPPIGMENTATIE
• Geen dunne inkijk meer
• Geen kale plekken meer
• Geen littekens meer zichtbaar
• Haar lijkt voller
• Hoofdhuid minder zichtbaar

“Zo blij dat ik weer een haargrens heb, 

geen kale stukken meer, geen kaalheid 

meer maar een stoppel look.’’

CL

Na 2 behandelingen

Voor Voor

Na 4 behandelingen

Na Na



Tijd voor een nieuwe website?

Wij maken overzichtelijke websites met 
de juiste look & feel due 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 nostalgische sfeer van brocante, de uitstraling van landelijke woningen en 
boerderijen uit de periode van 1900 tot 1950, steeds meer mensen voelen zich 
hierdoor aangesproken. Soms is het lastig om net dat accessoire te vinden 
waarmee het interieur of de tuin precies die sfeer uitademt. Espagnoletten, 
smeedijzeren gehengen, nostalgische deurroosters en typisch Hollandse half-
ronde stalramen… Vroeger zag je ze overal. 

Espagnolet
Wie dubbele ramen of deuren heeft, kent ze waarschijnlijk wel: espagnoletten. 
Espagnolet betekent letterlijk: Spaanse sluiting. Dit nostalgische sluitwerk be-
staat uit een stang over de volle lengte van de deur met in het midden een hen-
del. In Nederland staan ze ook bekend als pompespagnoletten. Aangebracht 
op een raam spreken we van krukespagnoletten. Vooral bij huizen uit de eerste 
helft van de vorige eeuw zijn ze veel toegepast. Door de retrotrend zijn espag-
noletten weer helemaal van nu. 
Wie zijn espagnoletten in het buitenland koopt, zal er achter komen dat ze niet 
passen. In veel landen gaan de ramen en deuren namelijk naar binnen toe open, 
terwijl ze in Nederland naar buiten opengaan. 

Met of zonder levensboom
Van oudsher is de voordeur een van de belangrijkste elementen van een wo-
ning. Vooral vroeger waren van de voordeur de levenswaarden en status van 
de bewoners af te lezen. Bezoekers moesten immers een goede indruk krijgen. 
De meeste voordeuren zijn voorzien van een raam om licht in de hal te laten 
schijnen én om te zien wie er aan de bel trekt. Om inbraak te voorkomen waren 
deuren vooral vroeger vaak voorzien van kleine ruitjes met daarvoor een mooi 
gesmeed deurrooster. Bij voorname huizen zat in het raam boven de deur een 
levensboom voor voorspoed. Boerenfamilies hadden hun deurroosters voor-
zien van een gietijzeren koeien-, paarden of ossenkop. In de stad kozen mensen 
voor versiering met rozetten en kinderhoofdjes. 

Landleven compleet
Om het huis van de buitenkant echt in landelijke stijl te completeren zijn stalra-
men en gehengen de finishing touch. De half ronde gietijzeren stalramen die zo 
kenmerkend zijn voor Hollandse boerenstallen, zijn nu populair als keukenraam. 
Gehengen en scharnieren geven het tuinhek of de schuurdeur een authentieke 
aanblik. Ze zijn al in gebruik sinds de ijzertijd. De robuuste constructie van hen-
gen die om een pin draaien, is nog altijd echt smeedwerk

Nostalgische 
interieurelementen



Nieuwe matras?

Nu 20% voordeel* op alle 
Auping matrassen!

*In de actieperiode van 3 oktober t/m 22 november 2015

Wij hebben dé grootste 
collectie karpetten

Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen

1 Eetkamertafel “VISION” met blad in massief Seeshamhout, 
verplaatsbaar metalen frame, 220 x 105 cm €799,-

190 x 100 cm €699,- 2 Stoel “AMBRA” met luxe RVS onderstel, 
in lederlook Tatra €149,- Verkrijgbaar in wit, zwart, donkerblauw

en rood. NU 5 + 1 GRATIS!

Tot

per ligplek*

400,-
voordeel

Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond. Tel 0492-475624 www.stijlenco.nl 
Open: 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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1 2,5-zits Havanna, met ottomane zoals afgebeeld
met vaste zitdiepte in stof Leopard € 1699,- € 1499,-

• in leder vanaf € 3398,-
• meerprijs voor 2 verstelbare zittingen € 50,-

* Vraag naar de voorwaarden.

bij aankoop van kussens 
en dekbedden

2e

Halve
prijs*

Optimale ondersteuning en drukverlagend

1

2

Vanaf

1.999,-*

Eastborn Nummer 10 is een aanwinst voor elke slaapkamer!  
Een robuust boxspringmodel met een tijdloze uitstraling  

door het strak vormgegeven, rechte hoofdbord.

* Vraag naar de voorwaarden.

Dit is inclusief
•  Vloeranalyse en kleuradvies  

bij u thuis
• Opmeten
• Eenmaal egaliseren
• Vakkundig leggen
• 10 jaar garantie

NL Label 
PVC-vloer Riga

49,95
All-inn

zzzzz... 
nu ook bedden bij Stijl&Co

de échte
binnenhuis

adviseur



Wie kent Stijl & Co nou niet!? Stijl 

& Co is de meest unieke en com-

plete woonwinkel van Helmond en 

omstreken. Het is een unieke for-

mule waar u terecht kunt voor de 

complete aankleding en inrichting 

van uw huis. Naast meubels en ac-

cessoires kunt u ook voor raam- en 

vloerbekleding bij ons terecht. Moe 

van al dat shoppen? Geniet dan van 

een kopje koffie of complete lunch 

in onze sfeervolle lunchroom LKKR 

& Zo. 

Stijl & Co maakt geen deel uit van 
een grote landelijke keten, we ope-
reren geheel onafhankelijk en wer-
ken samen met de beste Neder-
landse merken en fabrikanten. Alle 
diensten en leveringen doen we met 
ons eigen team van professionals 
die stuk voor stuk goed opgeleid en 
getraind zijn, daardoor is vakman-
schap en betrokkenheid gegaran-
deerd.
De afgelopen tijd heeft onze winkel 
een volledige metamorfose onder-
gaan. De routing is aangepast en er 
zijn veel nieuwe merken toegevoegd 
aan het assortiment. Sinds kort kunt 
u voor een goede nachtrust ook te-
recht bij Stijl & Co.
Onze collecties zijn geïnspireerd op 
de laatste woon- en meubel trends. 
Daardoor blijft u als klant altijd up 
to date en kunt u genieten van een 
warm en sfeervol thuis. Wij voorzien 
de klant van deskundig en vrijblij-
vend advies, zowel aan huis of bij 
ons in de winkel. 

Nederlandse A-Merken
In meubelen bieden wij een collectie 
van de Nederlandse A-merken Hen-
ders & Hazel, Xooon en Riviera Mai-
son. Henders en Hazel biedt tijdloze 
meubels, terwijl Xooon zich richt op 
betaalbaar design. Bij beide col-
lecties kan naar hartlust gevarieerd 
worden met talloze stoffen en kleu-
ren. Banken, tafels en kasten kun je 
veelal qua vorm en afmetingen zelf 
ingevuld worden waardoor de ruim-
tes optimaal benut worden. Riviera 
Maison richt zich op de consument 
met een luxe en bourgondische le-
vensstijl die houdt van stijlvolle en 
luxe meubels en accessoires. 
Naast Henders & Hazel en Xooon 
vind je bij Stijl & Co ook een eigen-
zinnige meubel collectie. Met deze 
collectie richten wij ons op de laat-
ste trends in de vorm van lande-
lijke, retro en industriële meubelen. 
In deze collectie vindt u meubels 
die we zelf importeren uit China en 
India. Dit zijn exclusieve en unieke 
meubels die slechts op enkele plek-
ken in Nederland te verkrijgen zijn. 

Eigentijdse accessoires
Bij Stijl & Co vindt u een uitgebreid 
assortiment aan accessoires. De col-
lectie bestaat uit vrijwel alle A-Mer-
ken zoals: Riviera Maison, PTMD, Ri-

verdale, Lampen Berger, HK Living, 
By-Boo, Bloomingville, Blond, Light 
& Living,  Be Pure en Woood. 
Deze collectie wisselt snel zodat 
we u kunnen blijven voorzien van 
de nieuwste collecties en trends. 
Al deze accessoires worden in een 
ongedwongen en inspirerende am-
biance gepresenteerd waardoor u 
uren kunt dwalen in onze 6000m2 
grote winkel. Onze medewerkers 
staan altijd klaar om u handige tips 
te geven hoe u uw huis op een een-
voudige manier een frisse wind kunt 
geven. 

Ontdek Covetex: de échte binnen-
huisadviseur bij u in de buurt
Covetex is de échte binnenhuisad-
viseur voor de regio. Samen met 56 
andere interieurspeciaalzaken ver-
spreid over heel Nederland, wil Co-
vetex het sfeervol, op maat en in úw 
stijl aankleden van vloer, wand en 
raam écht leuk maken.
We helpen bij het maken van de 
juiste keuzes, met 100% maatwerk 
en zorgeloze service. Omdat de 57 
Binnenhuisadviseurs gezamenlijk 
hun krachten bundelen is Cove-
tex een door de A-merken erkend 
exclusief dealer en heeft dan ook 
hun meest uitgebreide collecties 
en beste prijzen. En een huismerk 
NL Label, A-merk kwaliteit met een 
heel aantrekkelijk prijskaartje. Co-
vetex heeft een uitgebreide collec-
tie in gordijnen, binnen zonwering, 
horren, shutters, pvc-vloeren, vinyl, 
laminaat, linoleum, tapijt, karpet-
ten/vloerkleden , trapbekleding/
traplopers en behang. Al bekende 
A-Merken zijn bij Covetex vertegen-
woordigd, zoals: Therdex, Luxaflex, 
Eijffinger, Kobe, Artelux, Jasno, NI-
Label, Desso, Parade, Novilon, Bo-
naparte, Van Besouw, Marmoleum 
en Jabo.

Door meer dan 30 jaar lange erva-
ring en het gebruik van eigen stof-
feerders en eigen atelier kunnen wij 
u voorzien van deskundig advies en 
professionele plaatsing. 

Unieke collectie Vloerkleden
Covetex heeft een unieke afde-
ling karpetten van BRINKER FEEL 
GOOD COLLECTION, YOUNIQ, en 
BY-BOO.  Onze vloerkleden collec-
tie bestaat uit ruim 400 model-
len in ruim gevarieerde dessins en 
prachtige kleuren in alle prijsklasse. 
De natural carpets blijven erg po-
pulair, in deze stijl is nu nog meer 
keuze. De graphic carpets vormen 
een nieuwe karakteristieke stijl met 
unieke grafische motieven. Door 
ons vakkundig design-team en ei-
gen hoogwaardige productie komen 
wij tot uitstekende kwaliteit karpet-
ten. Onze handgemaakte karpetten 
worden vervaardigd van de beste 
garens.
De basismaterialen scheerwol, ka-
toen, viscose, banaan-zijde, sisal 
zijn duurzaam en van hoge kwa-
liteit. Onze collecties zijn overwe-
gend handgeweven en gemaakt 

van natuurlijke materialen. Daar-

naast hebben we een mooie collec-

tie hand getuft en handgeknoopte 

vloerkleden en speciale vloerkleden 

van 100% viscose in vintage-look 

en patchwork gerecyclede tapijten. 

Voor ieder bijzonder thuis hebben 

wij een bijzonder vloerkleed!

Advies aan huis

Stijl & Co en Covetex bieden een 

vrijblijvend interieur advies aan huis. 

Onze stylisten komen graag bij u 

thuis kijken wat de beste oplossing 

kan zijn voor een optimale woon si-

tuatie. Wij beschikken over een zeer 

groot netwerk van professionals die 

u kunnen helpen met het uitvoeren 

van uw wensen. Denk hierbij aan 

schilders, behangers, stukadoors, 

interieur architecten, interieurbou-

wers, en stoffeerders. We stellen ze 

graag aan u voor.

Slapen bij Stijl & Co.

Sinds kort is Stijl & Co de slaapspe-

cialist van de regio. Een zeer grote 

collectie bedden van alle A-merken 

zoals: Auping, Tempur en Eastborn 

zijn vertegenwoordigd op onze ro-

yaal ingerichte slaapafdeling. 

Alle slaapoplossingen staan bij ons 

gepresenteerd, zelfs een heuse 

Tempur slaap-experience cabine. 

Laat u eens verrassen door deze ze-

ven minuten durende slaapervaring. 

Onze vakmensen staan zeven da-

gen per week klaar om u te voorzien 

van het juiste slaapadvies. Het is 

onze missie om u te laten genieten 

van uw welverdiende nachtrust.

 

HIP Avond

Op vrijdag 27 November organiseren 

wij onze jaarlijkse HIP Avond. Deze 

avond staat in het teken van gezel-

ligheid en saamhorigheid. Voor deze 

speciale avond hebben wij regionale 

ondernemers uitgenodigd die ieder 

een bijzonder of product hebben en 

het u met alle liefde demonstreren. 

Daarnaast kunt u genieten van mu-

ziek, een hapje en een drankje. U 

bent van harte welkom vanaf 19:00 

en we zullen deze avond om 22:00 

uur gezamenlijk afsluiten.

  

Wij staan 7 dagen per week voor u 

klaar. 

Wij streven naar een optimale ser-

vice en denken altijd met u mee. 

Daarom zijn wij 7 dagen per week 

geopend zodat u op ieder gewenst 

moment kunt langskomen. 

Wilt u persoonlijk advies? Dat kan! 

Ga naar www.stijlenco.nl of www.co-

vetex.nl en plan een afspraak in met 

een van onze adviseurs. 

U kunt ons vinden aan winkelboule-

vard de Engelseweg.

Stijl & Co / Covetex, Engelseweg 

212, 5705 AJ  Helmond

Stijl & Co 
6000 m2 
Wonen en Slapen





Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slan-

kere en gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigings-

programma geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start 

te gaan om je lichaam te transformeren.

Wat kan je van het 9-daagse programma verwachten?

Je zult er niet alleen beter uitzien, maar je zal je ook beter en fitter voelen. Je lichaam 

begint met het afvoeren van opgeslagen gifstoffen die er voor kunnen zorgen dat 

je lichaam niet de maximale hoeveelheid aan voedingsstoffen uit je voeding kan 

opnemen waardoor je je moe en futloos kunt voelen. Na de 9 dagen zul je merken 

dat je, je lichter en energieker voelt. Zeker wanneer je merkt dat je het hongergevoel 

kunt beheersen en dat het lichaam hierdoor zienderogen verandert.

Een start maken met een gezondere levensstijl is niet zo makkelijk…

...maar dat geldt voor bijna alles wat de moeite waard is. Het 9-daagse programma 

is de eerste stap in het blijvend aanpassen van je gewoontes, wat je zal helpen om 

op gewicht te blijven. Dit bewezen reinigingsprogramma is de basis van een heel 

programma. Hiermee leg je het fundament voor een optimale gezondheid door je 

lichaam van gifstoffen te ontdoen en zo werk je aan een fittere én slankere versie 

van jezelf.

DUS nog snel even de vakantie kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst in?

Vraag mij vrijblijvend hoe dit op een gezonde manier gerealiseerd kan worden. Met 

behulp van ons 9-daags programma. Meer weten en kilo’s kwijt raken? Ik heb het 

zelf ervaren en ben meer dan 33 kilo kwijt. 

Bel: Lenie Klaasen 06-52716622

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

Vakantie 
weer 
voorbij?

HELP

Deskundig advies in de grootste hardloop- en 
wandelspeciaalzaak van Nederland!
Het LoopCentrum, gevestigd in Horst aan de 
Maas, is gespecialiseerd in het geven van per-
soonlijk schoenadvies aan zowel de hardloper 
als wandelaar. In 2007 heeft het LoopCen-
trum haar deuren geopend. Dankzij de speci-
alisatie is het aantal adviseurs al doorgegroeid 
naar 21 personen. In de loop der jaren heeft 
het LoopCentrum, mede door het deskundige 
schoenadvies, een goede relatie opgebouwd 
met o.a. de vele trouwe klanten van H.A.C. 
Helmond.

Waarom is advies belangrijk bij aankoop van 
hardloop- en wandelschoenen?
Het zal iedere hardloper en wandelaar wel eens 
overkomen zijn: ergens een mooie schoen ge-
zien, gepast en vervolgens tot aankoop over 
gegaan. Schoenen kopen zonder advies kan 
leiden tot klachten en/of blessures. Ga daar-
om voor goed advies naar het LoopCentrum. 

In de grootste hardloop- en wandelspeciaal-
zaak van Nederland zal een adviseur u vragen 
wat uw doelstelling is.
•	 Loopt	u	‘s	avonds	een	blokje	om	of	heeft	u	
 bijzondere doelstellingen?
•	 Bent	u	een	“mooi	weer	loper”	of	schuwt	u	
 de regen niet?
•	 Op	welke	ondergrond	loopt	u?	Bosgrond,	
 verharde weg, sneeuw, vlak of heuvelachtig 
 terrein?

Na deze “inventarisatie” is het belangrijk om 
uw voeten op te meten. Zowel de lengte als 
de breedte bepalen welk model bij u past . De 
adviseur zal een inschatting maken van uw  

lichaamsgewicht. Een hardloper of wandelaar 
van 50 kg loopt vaak op andere schoenen dan 
iemand van 100 kg. Dit in relatie tot demping 
en stabiliteit. Om scheenbeen- en knieklach-
ten te voorkomen is het belangrijk dat uw 
enkelgewricht niet of nauwelijks naar binnen 
knikt (overpronatie). Met behulp van een spe-
ciale camera wordt uw looppatroon in beeld 
gebracht zodat de adviseur de gewenste sta-
biliteit van de schoen kan bepalen. 

Deze informatie is bepalend voor welke schoen 
de adviseur met u gaat proberen. 
Rekening houdende met:
•	 Materiaalkeuze:	waterdicht	of	ademend,	
 chroomvrij gelooid leer of naadloos
•	 Hoe	groter	de	afstand	die	gelopen	wordt,	
 hoe meer de voet uitzet
•	 Pasvorm:	gemiddelde,	smalle	of	
 brede voeten
•	 Type	hardloopschoen
•	 Profiel	en	materiaal	buitenzool:	grof	of	fijn	
 profiel, zacht of hard materiaal
•	 De	hielkap	moet	goed	om	het	hielbeen	
 sluiten

Daarnaast is een passend sokkenadvies van 
groot belang. Compressiesokken kunnen, mits 
goed geadviseerd, het loopplezier vergroten. 
Onze adviseurs staan altijd voor u klaar. Een 
afspraak maken is niet nodig! Leden van H.A.C. 
Helmond krijgen 10% korting op hardloop-
schoenen, kleding en sportbeha’s. 

Kijk voor informatie op www.hetloopcentrum.nl 
of neem contact op via 077-3987100.



Brakenstraat 7                             
5741 SR Beek en Donk 
0492-551414            

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag  8.00-17.00 uur

PicknicktafelsDouglas balken

BouwpakkettenSpeeltoestellen

www.benikhout.nl

Overkappingen Douglas platen massief

Veranda's

Eiken platen massief Eiken balken

GEHELE MAAND OKTOBER
ELKE ZONDAG OPEN 

12.00 - 17.00 uur

Uniek in gebruikte meubelen

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

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs

50,- euro korting *
tegen inlevering van deze advertentie   

* Gehele maand oktober 50,- korting bij aankoop van een bankstel

Het goed afsluiten van het woonhuis schiet er nog wel eens bij in. Zo staat er nog een raam 
open of is de garagedeur niet goed op slot. Een inbreker kan dat als een kans zien om naar 
binnen te kunnen komen. En ook al zijn uw spullen goed verzekerd, de emotionele schade kan 
nooit vergoed worden. Voorkomen is dus beter dan genezen! 

MEEst gEstolEn VoorwErpEn
Waar geld, sieraden en elektronica altijd in de top 3 zullen staan, zult u zich verbazen ook 
beddengoed in deze lijst te vinden. Vaak vervoeren inbrekers namelijk de gestolen spullen in 
lakens. Ook zijn identiteitsbewijzen vaak gestolen items, u doet er verstandig aan deze in de 
kluis te leggen of op een ongewone plek. 

top 10 MEEst gEstolEn VoorwErpEn:
• Geld      • Kleine elektronica, zoals smartphones, 
• Sieraden (ook zonnebrillen)       laptops, tablet, computers, camera’s
• Identiteitsbewijzen   • Grote elektronica (Tv’s en stereo apparatuur) 
• Handtassen met bijbehorende inhoud  • Autosleutels 
  (zoals een smartphone en portemonnee) • Beddengoed 
• Fietsen en scooters    • Gereedschap

tips & tricks
Wie kan u beter vertellen of uw huis inbraakproof is dan een ex-inbreker. De verzekeraar 
Nationale Nederlanden heeft daarom met ex-inbreker Evert Jansen een aantal tips & tricks 
opgesteld ter voorkoming van inbraak:

1. investeer in goede sloten, buitenverlichting en een professioneel alarmsysteem. 
Deze tips spreken voor zich, maar wist u bijvoorbeeld dat het veel makkelijker is om in een 
jaren 30 woning in te breken dan in een nieuwbouwwoning? Oudere huizen hebben vaak nog 
originele deuren en ondanks een nieuw slot, kan het scharnier gemakkelijker worden 
opengebroken. 

2. Zorg dat de woning er bewoond blijft uitzien. 
Laat bijvoorbeeld 's avonds licht branden en hang gordijnen op. Een bewoonde indruk schrikt 
af. Als u eens een keer niet thuis bent kunt u dat gemakkelijk oplossen met tijdschakelaars op 
een aantal lichtpunten. Een krant of tijdschrift en wat (vuil) vaatwerk op de keukentafel of het 
aanrechtblad geven ook een bewoonde indruk en vergeet vooral niet ook de 
bovenverdiepingen te verlichten. 

3. Zet geen herkenbare dozen van nieuwe apparatuur bij het vuilnis.
Adverteren doet begeren. Nieuwe apparatuur is vaak flink wat waard op de zwarte markt. Vouw 
daarom uw lege dozen op en breng ze rechtstreeks naar het afvalbrengstation of oudpapierbak.

4. laat geen ladders, afvalcontainers en tuinmeubilair in het zicht.
Maak het inbrekers moeilijk door deze spullen te verbergen in bijvoorbeeld een garage. Vaak 
worden deze spullen gebruikt om naar de hoger gelegen etages te komen.
 
5. Maak kennis met de buren en vraag hen een oogje in het zeil te houden.
Kleine dingen zoals een overvolle brievenbus zien inbrekers al gauw als een uitnodiging om naar 
binnen te gaan. Als u met uw buren afspreekt om elkaars brievenbus te legen of net even een 
extra oogje in het zeil te houden tijdens vakanties kan ook dit in uw voordeel werken. 

6. Bewaar geen sleutels voor klusjesmannen en bekenden onder de deurmat of op andere 
voorspelbare plekken.
Deze truc is bekend bij iedere, dus ook bij inbrekers. U zult versteld staan hoeveel mensen nog 
van deze onveilige opbergtip gebruik maken. Maak eerder een kopie van uw sleutels, zodat u 
het inbrekers niet makkelijk maakt. 

7. plak geen ‘ik ben even weg’-briefje op de deur.
Dit geeft de inbrekers de ultieme bevestiging dat er niemand thuis is en 
hij rustig z’n gang kan zijn. 

8. sluit ramen en deuren, laat eventueel licht branden en zet uw alarmsysteem aan.
Een open raam en een donker huis, het zijn allemaal ‘mazzeltjes’ voor een inbreker die zo nog 
makkelijker uw huis binnen komen. Als u een alarmsysteem heeft, zet deze dan altijd aan, ook 
als u de deur uitgaat voor een korte boodschap. 

9. Vergeet niet de garage te sluiten.
Of er nu een kostbare auto in staat of een hoop handige spullen (zoals gereedschappen, ladders 
en tuinmeubilair) die de inbreker helpen om bij het woonhuis naar binnen te komen. Als deze 
ook op slot zit, bent u de inbreker een stap voor. 

10. laat uw portemonnee, handtas, sleutels en gsm niet op tafel liggen.
Zodra iets waardevols in het zicht ligt zoals tassen, sleutels, een laptop en/of tablet, is dit voor 
een inbreker een nog betere reden naar binnen te gaan. 

11. Bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen.
Een inbreker heeft maar kort de tijd om naar waardevolle spullen te zoeken, hoe meer 
wijdverspreid uw kostbaarheden in huis zijn opgeborgen, hoe moeilijker het voor een inbreker 
wordt deze allemaal te vinden. 

12. Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.
Kies een ongewone plek uit voor uw sleutelrekje, zodat bijvoorbeeld de sleutel van uw auto 
moeilijker te vinden is en niet direct ook gestolen kan worden. 

13. Bewaar niet te veel geld in huis.
U kunt beter zoveel mogelijk digitaal betalen en zo min mogelijk cash geld in huis hebben 
liggen. Niet voor niets is pinnen de veiligste manier van betalen. 

HoE inBraakproof is uw Huis EigEnlijk?
 Wilt u weten hoe goed uw huis nu beveiligd is tegen inbraak en hoe u uw huis nog beter 
kunt beveiligen? Ga dan naar onze Facebook-pagina en vul dan de vragen in van de Nationale 
Inbrekersindex. U maakt daarmee tevens kans op een deskundig advies van ex-inbreker Evert 
Jansen in samenwerking met een verzekeringsspecialist. En u maakt kans op een budget van 
€250,00 waarmee u de benodigde aanpassingen kunt aanschaffen om uw huis tegen inbraak 
te beveiligen.

allEs in- En oM uw woning goEd VErZEkErd.
Met een inboedelverzekering bent u standaard verzekerd voor schade door brand, storm, 
lekkage en natuurlijk inbraak. Kiest u voor de van buitenkomende onheilen dekking dan zijn 
zelfs ongelukjes die u zelf veroorzaakt, ook verzekerd. 

wilt u meer informatie over preventie 
of een inboedelverzekering 

neemt u dan contact op met een van 
onze adviseurs of 

ga naar onze facebook-pagina.

Aan de Felix Timmermansstraat 50A in 
Deurne is een nieuwe meubelzaak. Tweede 
Zit & Zo. Deze naam geeft al aan dat het niet 
zomaar een meubelzaak is. Op het moment 
van het betreden van de showroom krijg je 
meteen het gevoel dat je een showroom van 
een meubelzaak binnen loopt met nieuwe 
kwaliteitsmeubelen. Maar het zijn allemaal 
“gebruikte meubels”.  Eigenlijk is dat het 
verkeerde woord want deze meubels zijn zo 
goed als nieuw. “als je het niet zou weten dan 
denk je dat ze gloednieuw zijn” aldus een ver-
baasde klant.

Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak, 
en spreekt over een aanwinst voor Deurne. 
“Kwaliteitsmeubelen van alle topmerken heb-
ben wij in huis, of het nu gaat over klassiek, 
modern, design, vintage of senioren meube-
len.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs. 
Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te ad-
viseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeu-
bels. “Als je een dure investering doet zoals 
bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel men-
sen voor een jonge gebruikte auto “waar de 

kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk 
meubelen?”
Vaak zijn het meubelen van nog geen jaar 
oud, waarop nog amper gezeten is. Al onze 
gebruikte meubelen zijn van hoge kwaliteit en 
verkeren in zeer nette staat aldus Ger.
Tweede Zit & Zo doet zowel in- als verkoop 
van meubelen en is gevestigd achter Schiks 
Interieur specialist en vlakbij het zwembad

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

U vindt Tweede Zit & Zo aan de Felix Timmer-
mansstraat 50A te Deurne en is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
Tel.: 06-12655003 of 0493-382945.

Tweede Zit & Zo 
Uniek in gebruikte 
meubelen



KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TERUG OP HET
OUDE NEST

KUNNEN WE VOOR U OOK IETS UITBROEDEN?

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

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

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

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

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



BY 
ADVENTURE
STORE

ADVENTURE STORE 
SPORT&OUTDOOR

•	 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!

df

  Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl
*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Acties geldig tot 31 oktober 2015.  Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

NIEUW BESTEL NU OOK ONLINE
www.ADVENTURESTORE.NL 24/7

OUTDOOR 
KLEDING EN 
SCHOENEN

WINTERSPORT
KLEDING
ACCESSOIRES&
WINTERBOOTS

Lekkere warme kleding voor de koude periode
Voor de mensen die in het najaar en in de winter veel buiten doorbrengen hebben we een fantastische col-
lectie warme winterjassen, fleece jacks en truien, een grote collectie thermo ondergoed, en natuurlijk een 
alle denkbare accessoires zoals handschoenen, mutsen en sjaals. Ook voor sloffen, waterdichte schoenen 
en winterboots kunt u bij ons terecht, of dit nu is voor recreatie, sport, tijdens het reizen of tijdens werk-
zaamheden buitenshuis. Laat u adviseren over het laagjes systeem en de verschillende functionele kwali-
teitsmaterialen die het leven aangenaam houden in extremere weersomstandigheden.

WEER
BESTENDIG

THERMO
ONDERGOED
&SOKKEN

REGEN
KLEDING

HET 
AVONTUUR 
BEGINT 
BIJ


