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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

klik
PVC Vloer
per m2 incl. btw laminaat berryfloor
Leggen zonder egaliseren,

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

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

landhuisdelen

met kliksysteem, 8 mm dik,
leverbaar in 8 kleuren, slijtlaag 0,55 mm.
Van 39.95 Nu voor

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

99

per m2 incl. btw

MeeneeMprijs

5. 26. 8.

MeeneeMprijs

traPrenoVatie
massief eiken

landhuisdelen

klik laminaat

95

per m2 incl. btw

MeeneeMprijs

25.

95

95

per m2 incl. btw

laminaat

multi Plank

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

19 cm breed, 190 cm lang, 14 mm dik, 8 mm dik, 4x v-groef, klasse 32,
one-click-to-go systeem,
massief eiken toplaag, leverbaar in
naturel- en wit geolied. Van 53.95 Nu leverbaar in 6 kleuren.
Normaal 21.95 Nu
Ook leverbaar tegen meerprijs,
gerookt en gerookt wit geolied

landhuisdelen xxl

Werkingsarme
landhuisdelen rustiek

klik laminaat

adVanCe landhuisdelen

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

stuntprijs

95

stuntprijs

excl. montage, incl. btw

MeeneeMprijs

775. 17. 31. 9.
00

95

per m2 incl. btw

www.adcommunicatie.nl

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

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

Carnaval achter
de rug, en nu?

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

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!
Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je
lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu na de carnaval de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?
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BEURS
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voor de actieveGEEFT
voor de actieve
REACTIE!
voor de actieve
50plusser
en
consument
voor de actieve
50plusser
en
consument
50plusser en consument
50plusser en consument
U bent van harte welkom
Meer info:

Doe mee of bezoek ook:

18, 19 en 20 Maart: 50PLUS Lifestyle- en Consumenten-beurs (10:30 - 17:00 uur)
18 Maart: Ladies-/Mens-Night (19.00-2.00 uur)
28 Maart, 2de Paasdag: Helmond Culinair voor de fijnproevers (12.00 - 20.00 uur)

Woensdag 6 en donderdag 7 april 2016
(14.00 - 22.00 UUR)

• GELDIG VOOR 2 PERSONEN

Locatie: Lagedijk 19
Industrieterrein Helmond

50plusser en consument

(beschikbaar gesteld door de standhouders)
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• ENTREEBEWIJS BBHP: WAARDE € 20,-

50
PLUS

BEURS
voor de actieve

ORGANISATIE:
ADCOMMUNICATIE HELMOND

ENTREEBEWIJS

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

als standhouder of als

(zakelijke) bezoeker.

vr. - za. - zo.
18 - 19 - 20
maart 2016

vrije tijd - gezondheid
lifestyle
www.50pluspeelland.nl
Er zijn nog stands vrij!

woensdag 6 &
donderdag 7 april
2016
Meer info: www.bbhp.nl
Blijf op de hoogte via:

Er zijn nog stands vrij!

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

Maand
last
vanaf

€ 550,Parkwonen in de
Helmondse binnenstad

Ook bijzonder mooi wonen?
Uw eigen koophuis al vanaf € 164.500,én mogelijkheid tot Starterslening!

enstraat
Van den Dung

Aad Meijerstraat

19 eigentijdse
woningen
Project Zomervlinder

weverspoort.nl

Ontwikkeld in opdracht van
Woonpartners

helmond@woonplezier.nl
Tel. 0492 549 055

info@huysveldt.nl
Tel. 0492 530 853

info@helmond.vansantvoort.nl
Tel. 0492 525 552

blok 10 te koop staande woningen Van den Dungenstraat

Parkwonen in de

Helmondse Binnenstad

De aanpak van de Helmondse Binnenstad de
afgelopen jaren heeft al geresulteerd tot veel
vernieuwing en verbetering. Honderden moderne woningen zijn al gebouwd en er staan
er nog 200 gepland de komende jaren. Er is
door Woonpartners, Volksbelang en gemeente
enorm geïnvesteerd in de buurten Vossenberg en Zonnekwartier. Momenteel wordt er in
opdracht van Woonpartners flink gebouwd in
de buurt Weverspoort, rondom het grote Weverspark en het Winkelplein aan de Heistraat.
Samen met de ontwikkelingen in de Heistraat
en rondom het Winkelplein krijgt de buurt een
betere uitstraling. Door de nieuwe supermarkt
komen mensen uit heel Helmond naar deze
wijk. Niet voor niets sprak wethouder Stienen
onlangs bij de opening van het appartementencomplex Weverspark: “We zouden liefst

nog meer ondernemers én bewoners verwelkomen, zodat alle ontwikkelingen elkaar versterken. Wat mij betreft mag het nog sneller
gaan, ik zie graag nog vele bouwkranen verrijzen in dit gebied.”
Aan zijn oproep geeft Woonpartners gehoor.
In maart start de bouw van de projecten Zomervlinder, Keizersmantel en Vliervlinder.
De projecten in Weverspoort hebben vlindernamen. Dit jaar verrijzen er direct naast het
Winkelplein aan de zijde van de Van Brusselstraat vanaf maart 4 reeds verkochte koopwoningen van project Zomervlinder. Hiertoe
behoren ook 7 koopwoningen aan de Aad
Meijerstraat, die zelfs direct gelegen zijn aan
het omvangrijke Weverspark. Om de hoek, aan
de Van den Dungenstraat komen nog 8 koop-

de 7 huurwoningen, die dit jaar gebouwd worden aan De Heistraat.

woningen. Van beide types zijn nog woningen
te koop. Patrick van Lierop, manager Weverspoort, zegt hierover: “We hebben bewust gekozen voor een prijsklasse vanaf 164.500 euro
vrij op naam zodat wonen in een nieuw huis
voor een bredere doelgroep mogelijk wordt.
Bovendien hebben starters bij koop van
nieuwbouw de mogelijkheid tot een Starterslening. Er is niet ingeboet op een luxueuze uitstraling. We hanteren met de aannemer hoge
kwaliteitseisen, zowel voor de buitenzijde als
van de binnenzijde.”
Nieuwe huurwoningen aan de Heistraat
Ook aan huurders is gedacht bij de nieuwbouw
in Weverspoort. Het aanbod van Woonpartners groeit met 27 nieuwe huurwoningen. Aan
de Heistraat komt een complex van 20 ruime

huurappartementen (project Keizersmantel) allen met twee slaapkamers. Ernaast komen 7 eengezinswoningen, met projectnaam
Vliervlinder, met de keuken met zicht aan de
Heistraat. Boven zijn twee ruime slaapkamers
en eventueel is een derde slaapkamer op de
zolderverdieping te realiseren. Huurders van
nieuw op te leveren huurwoningen hebben het
voordeel dat zij kunnen kiezen uit een basis of
een luxe uitvoering van keuken, badkamer en
toilet. De appartementen en woningen gaan
later dit jaar in de verhuur via Wooniezie. De
bewoners van deze drie projecten parkeren
gezamenlijk op een afgesloten binnenterrein.
De drie projecten worden gebouwd door aannemer Adriaans.
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winter 30-50-75%
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winter- sport &
outdoor
winter kleding

prijs
pakkers
HanwaG arrow Gtx
meest verkocHte waterdicHte
wandelscHoen van HanwaG
in dames en Heren uitvoerinG!

adVies 179.99
bij ons

sjaals - mutsen
helmen - skibrillen
winterboots
snowboots - laarzen
schaatsen

men | women

149.99

lowa Gtx Mid

HalfHoGe wandelscHoen van lowa
in dames en Heren uitvoerinG
met Gore-tex voerinG

slede’s
glijschotels

alles

adVies 150.00
bij ons

men | women

129.99

deuter aCt zero

30-50-75%*
runninG

kleding
nike - adidas - asics
schoenen
nike - adidas

Fitness

kleding nike - adidas
schoenen nike - adidas
reebok - puma

voetBal

kleding nike - diVerse
schoenen
nike - adidas - puma

tennis

kleding nike - adidas
schoenen
k swiss - nike - asics
rackets babolat
dunlop - wilson - head

HoCkeY

kleding reece
schoenen asics
sticks brabo - reece

GolF

club sets
schoenen adidas

sport

sale

nU hele
collectie
Kettler
thUistrAin
fitness

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retouneren uitsluitend met bon in
originele verpaking. Actie geldig tot 28 februari 2016.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

minimAAl

20%

KortinG!
• Gratis thuisgeleverd in Helmond
• Gratis trainings- en voedingsadvies
• 3 Jaar garantie
Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking. Actie geldig tot 28 februari 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

• 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

adVies 150.99
bij ons

109.00

Miller/Malin FleeCe
in de kleuren rood, rose en blauw

men | women

adVies 60.00
bij ons

asiCs Gel iMpression
dames en Heren HardlooppscHoen
van asics met Gel dempinG

adVies 70.00
bij ons

men | women

59.

99

tK2 soKKen

2e pAAr

50%

KortinG

de orGinele anatomiscHe wandelsok
met suprieure pasvorm.

HurriCane
MpC jaCk & Broek
waterdicHt,
diverse kleuren

www.adventurestore.nl

U kunt nu ook bestellen via
onze webshop!

adVies 130.00
bij ons

men | women

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

29.99

89.99

een webwinkel vol ideeën,
sportiviteit, avontuur
en tips

Het wordt dringen op de markt!
Onze regio doet goed mee in het
herstel van de woningmarkt. Zowel wat betreft het aantal transacties als de gemiddelde prijsstijging, beweegt Zuidoost-Brabant
zich redelijk in de buurt van het
landelijk gemiddelde. Geen buitensporige prijsstijgingen, zoals in
Amsterdam en Utrecht, maar óók
geen kenmerken van krimp en
kramp. Uiteindelijk gaat het niet
zozeer om de exacte cijfers, maar
om de trend. En ook voor onze regio is die trend: meer transacties,
gematigde prijsstijging, snellere
verkoop en vermindering van het
aanbod.

dezelfde periode nam het aantal te
koop staande nieuwbouwwoningen
met 15% af. Zeker in stedelijke gebieden zal dit verder gaan nijpen.”
Funda-record
De ontwikkelaars van Weverspoort,
Binnenstad Helmond, zijn blij dat
de Startersregeling voor nieuwbouw
nog wel bestaat. “Het kan voor bij-

voorbeeld een jong stelletje net dat
extra financiële zetje zijn om te kie-

tieadviseur voor Weverspoort. “Bovendien heeft zo’n huis pas onder-

De koper is wel kritisch en kiest bewust waar hij/zij
in investeert. Goed onderhouden woningen worden
sneller verkocht dan de woningen die nog veel
kluswerk behoeven.
zen voor koop van een nieuw huis”,
aldus Susan Verheij, communica-

houdskosten over enkele jaren.”
Het beeld van een overvolle markt

Als deze lijn zich voortzet, dan
speelt dat volgens makelaar Pieter
van Santvoort en tevens lid van
het Vastgoedplatform Helmond,
verkopers in de kaart: “want verkopers profiteren meestal van een
zekere schaarste. Het betekent tevens toenemende druk op de woningbouw. Dus: betere tijden voor
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars en gemeentelijke
grondbedrijven. Na barre tijden
kunnen zij weer profiteren van de
toenemende drukte op de markt.
Voor de koper is er volgens Pieter van Santvoort dus wat te kiezen: “maar hij moet er – zeker bij
nieuwbouw – wel als de kippen
bij zijn. Een enkel cijfer dan toch:
vorig jaar steeg landelijk het aantal nieuwbouwwoningen dat werd
verkocht met maar liefst 36%. In

met (te) weinig kramen dringt zich
op: het wordt dringen! Funda noteerde het laatste kwartaal van
2015 een absoluut bezoekersrecord: gemiddeld 30,9 miljoen bezoeken per maand! En dat terwijl
het aantal aangeboden objecten
daalt. Ik weet het: niet iedere kijker
is een koper, maar het illustreert
dat er toch enige spanning begint
te ontstaan.”
De koper is wel kritisch en kiest
bewust waar hij/zij in investeert.
Goed onderhouden woningen
worden sneller verkocht dan de
woningen die nog veel kluswerk
behoeven. Uiteraard speelt de locatie nog steeds een grote rol.
Voordelen nieuwbouw
Voor Helmond geldt een flink
aanbod aan te koop staande woningen, alleen al bijna 500 woonhuizen en appartementen met
een prijs tot 200.000 euro. Wat
nieuwbouw betreft springen er
drie projecten uit, Weverspoort
in de Binnenstad met woningen
vanaf 164.500 euro, Looise Veld
Brandevoort vanaf 182.000 euro
en Houtse School vanaf 189.900
euro. Het grote voordeel van
nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw is dat het hier vrij
op naam prijzen betreft én dat er
nog een mogelijkheid bestaat om
in aanmerking te komen voor de
Starterslening. Dit levert een aanzienlijk woonwinst op ten opzichte
van bestaande bouw.

Dus: verbouwingsadvies meenemen in makelaarsgesprek!

Kwart van aspirantkopers
wil huis na aankoop
verbouwen
Een op de vier kopers van een huis geeft bij vragenonderzoek te kennen
voorkeur te hebben voor een huis waar ze nog aan moeten klussen voordat
ze er in kunnen gaan wonen zegt USP Marketing onderzoek. Deze mensen
willen uiteraard zelf gaan verbouwen om op deze manier geld te besparen.
Een huis waar nog veel aan moet
gebeuren heeft altijd een lagere
vraagprijs, soms zelfs een aanzienlijk lagere. Vaak is dit het uitgekiende moment voor starters om
toch een huis te kunnen kopen. De
verbouwing kunnen ze namelijk
meestal over meerdere jaren verspreiden. Ook huurders die normaal
gesproken niet de financiële middelen hebben om te kopen, kunnen
vaak wel een kluswoning kopen.
Ook Eindhoven doet mee
Volgens de marktonderzoeker lopen er in Rotterdam, maar ook
Eindhoven en Den Haag projecten
om verpauperde wijken nieuw leven in te blazen. Dit doen zij door
huizen die verkeren in slechte staat
van onderhoud op te kopen en door
te verkopen aan particulieren. Dat
doen zij niet om winst te behalen,
maar om de huizen en de buurt op
te laten knappen. Voor een bedrag
van € 60.000 biedt de gemeente
kleine en verpauperde huisjes aan

van ongeveer 100 m2 groot. De
betreffende huizen zijn niet alleen
slecht onderhouden, maar staan
ook vaak in achterstandswijken.
Vooral hoogopgeleiden blijken in
de rij te staan om op een dergelijke
manier aan een betaalbare woning
te komen.
Er worden wel eisen gesteld aan de
kopers. Zo moeten de huizen van
binnen en buiten opgeknapt worden, binnen een periode van één
jaar. Ze mogen het huis niet weer
gaan verkopen binnen twee jaar nadat ze het gekocht hebben.
Klussen of verbouwen?
Heel handige mensen zullen een
voorkeur hebben voor een huis dat
nog opgeknapt moet worden. Echt
veel kosten maken ze dan niet. Maar
denk je echt aan een verbouwing,
dan komt er al gauw een architect
om de hoek. Soms ook kan de aannemer een plan leveren. Maar echt
verbouwen vraagt om een professionele aanpak. Ons land kent talloze

makelaars
die
zich hebben gespecialiseerd in
het leveren van
een hypotheekadvies samen met
een verbouwingsadvies. Zeker wanneer je
een huis uit een gedwongen verkoop kunt bemachtigen, betaal je zowiezo al
een heel stuk minder. Dan
houd je dus geld achter
de hand om een fatsoenlijke verbouwing te
realiseren. Maar aan wat voor
bedragen voor zo’n opknapbeurt
moet je dan denken? Dat bgegint
doorgaans bij zo’n 30.000-40.000
euro, maar soms kun je met 80.000
al een schitterend resultaat bereiken. Het gaat vooral om een goede
voorbereiding. Laat zo’n pand beoordelen door een deskundige, laat
je adviseren over de mogelijkheden
om aan de buitenkant bijvoorbeeld
verfraaiende verbeteringen aan te
brengen, maar ook zodanig dat je
genoeg overhoudt om ook aan het
interieur een mooie verantwoorde
aanpassing te realiseren. Maar hoe

weet je bij benadering de hoeveelheid extra geld die je nodig hebt?
‘Dat hangt allemaal af wat je plannen zijn. De bank is in de meeste
gevallen genegen om meer geld te
lenen indien daar een professioneel
plan tegenover staat.
Denk aan de tijd
Wordt een verbouwing al gauw iets
groter en zodanig in omvang dat
dit moet worden gedaan door derden, dan zal zoiets vaak meerdere

maanden gaan duren. Maar een
goed uitgevoerde verbouwing kan
een dermate grote waardestijging
opleveren dat je er als eigenaar flink
uitspringt. Dat begint al bij het eerste gesprek met een makelaar. Het
zal altijd de moeite waard zijn om
een overweging tot verbouwen mee
te nemen in de aankoopplannen.
Geef de makelaar de ruimte om
daar op in te spelen en pols de bank
voor een hoger leenbedrag.

OPEN
DAG
ZONDAG
21 FEBRUARI

Open
dag
voortgezet onderwijs

in Helmond
Op 21 februari heeft het voortgezet onderwijs in Helmond de jaarlijkse open dag. U kunt dan
kennismaken met de scholen waaronder het Vakcollege Helmond, het Carolus Borromeus
College en het Dr.-Knippenbergcollege. Alle drie scholen van de OMO scholengroep Helmond.
Zij bieden een ruim pallet van onderwijsmogelijkheden aan op alle niveaus.

11.00-15.00 UUr

Carolus Borromeus College
Markesingel 2
0492-792000

Dr.-Knippenbergcollege
Nachtegaallaan 40
0492-597587

Vakcollege Helmond
Keizerin Marialaan 4

Vakcollege Helmond

0492-792020

AAnmelDingen voor het
schooljaar 2016-2017
7 en 8 maart 2016
18.30-20.30 uur

www.omoscholengroephelmond.nl

Het Vakcollege Helmond is een school voor leerlingen die graag met hun handen werken en
van aanpakken weten. Daarom ligt de nadruk niet op leren uit een boek of van een scherm
maar op leren in de praktijk. In de eerste klas wordt naast theorielessen, handvaardigheid,
tekenen en gymnastiek ook vijf uur per week beroepsgerichte lessen gegeven. Dit aantal loopt
op tot veertien uur per week in leerjaar 4. Op het Vakcollege kun je vanaf het eerste jaar kiezen
voor de richtingen Dienstverlening en producten, Economie en ondernemen, Techniek en Zorg
en welzijn. Deze richtingen zijn te volgen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg en
de kaderberoepsgerichte leerweg.

compactopleiding

• 30 lessen • CBR toets proefexamen
• CBR praktijk examen • RIS methode
normaal  1975,-

nu actie t/m 29-02-2016  1925,Start nu vanaf 16,5 jaar

nu met
pechvogel
DE JUISTE WEG NAAR garantie

JE AUTORIJBEWIJS

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

Klasse meubelen
voor een klasse prijs
In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen
voor een betaalbare prijs.

Carolus Borromeus College
Het Carolus Borromeus College biedt onderwijs aan op mavo, havo, atheneum en, als enige
in Helmond, gymnasiumniveau. Dit jaar start de school in de brugklas ook met een specifieke
havo-klas. Op deze wijze worden leerlingen met een havoadvies direct op het juiste niveau
geplaatst. De school profileert zich onder andere met Versterkt taalonderwijs en een International Business College. Kenmerkend voor de mavo zijn de plus tijden en uniek is 3D als apart
vak. De plustijden bieden de leerlingen extra ondersteuning en verdieping. 3D design is voor
leerlingen die geïnteresseerd zijn in computergestuurd tekenonderwijs. Dit vak sluit goed aan
bijvoorbeeld grafische opleidingen.

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

Felix Timmermansstraat 50A, 5751 LS Deurne

Tel. 06-12655003 of 0493-382945 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

Deze school ontving dit jaar als enige school in de regio het predicaat excellente school voor
vwo. Kenmerk voor het vwo is dat er veel ruimte en aandacht is voor onderzoekend leren en het
ontwikkelen van kritisch denken. Daarvoor krijgen alle leerlingen vanaf leerjaar 1 Wetenschaporiëntatie. Het Dr.-Knippenbergcollege biedt als enige school op havo en vwo het vak Spaans
vanaf leerjaar 1 aan. Het Dr.-Knippenbergcollege is een school die naast het basiscurriculum,
leerlingen de mogelijkheid geeft zich te verdiepen in een van de talentgebieden sport, technologie of vorm & media. Vorm & Media is een nieuw talentgebied. Het is enerzijds een creatief
vak waarin beeldende vakken en muziek zijn opgegaan. Het is anderzijds een vak wat aansluit
op omgaan met mediadesign en mediawijsheid.

Tweede Zit & Zo

Uniek in gebruikte meubelen
Aan de Felix Timmermansstraat 50A in
Deurne is een 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
verbaasde klant.
Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak,
en spreekt over een aanwinst voor Deurne.
“Kwaliteitsmeubelen van alle topmerken hebben wij in huis, of het nu gaat over klassiek,
modern, design, vintage of senioren meubelen.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs.
Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te adviseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeubels. “Als je een dure investering doet zoals
bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel mensen voor een jonge gebruikte auto “waar de

kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk
meubelen?”
Vaak zijn het meubelen van nog geen jaar
oud, waarop nog amper gezeten is. 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 keuze in niet alleen zitmeubelen maar ook kasten,
tafels, dressoirs, eetkamers, relaxfauteuils en
woonaccessoires van alle bekende topmerken 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,
design, vintage en senioren meubelen.
U vindt Tweede Zit & Zo aan de Felix Timmermansstraat 50A te Deurne en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Tel.: 06-12655003 of 0493-382945.

Nieuwe
urgentieregeling
woningzoekenden
Vanaf 1 januari geldt er een nieuwe urgentieregeling voor woningzoekenden in het gehéle Stedelijke Gebied Eindhoven-Helmond. Mensen in een crisissituatie –dus zij die met spoed een
woning nodig hebben- sneller, eerlijker en makkelijker helpen. Dat is het doel van de gezamenlijke urgentieregeling voor Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot,
Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De negen gemeenten en de tien woningcorporaties in
het Stedelijke Gebied hebben samen de nieuwe urgentieregeling opgesteld. Een onafhankelijke
urgentiecommissie behandelt voortaan de aanvragen in het héle Stedelijk Gebied en stemt af
welke corporatie de urgent woningzoekende gaat huisvesten.

Wooniezie

ook voor
woningzoekenden

buiten Helmond
Tot 1 januari stonden er bij Wooniezie, het woonruimtebemiddelsysteem in de regio, 18.000
woningzoekenden ingeschreven. Dit aantal groeit snel omdat er niet alleen de woningcorporaties Compaen, woCom en Woonpartners maar ook Wooninc. en Trudo hun aanbod
via deze website gaan aanbieden. In de loop van dit jaar volgen ook nog Thuis, Woonbedrijf, Helpt Elkander Nuenen en de Helmondse corporaties Bergopwaarts en Volksbelang.
Overigens moeten huurders die een woning willen bij Woonbedrijf of Volksbelang zich nog
inschrijven bij die corporaties, bij de andere is dat niet meer nodig en is inschrijven op
de website Wooniezie voldoende. Bergopwaarts plaatst alleen hun Helmondse huizen. De
beschikbare woningen worden op Wooniezie op verschillende manieren aangeboden. In
het aanbodmodel is de inschrijfduur van de woningzoekende bepalend, in het optiemodel
de wachttijd sinds het nemen van een optie, in het lotingmodel het geluk en bij de direct
te huur-optie geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wel moet het inkomen en de
gezinssamenstelling passen bij de woning. Volksbelang en Woonbedrijf blijven hun eigen
spelregels voor woonruimteverdeling houden

Ouderenmiddag
Factor Deurne West
Factor Deurne West heeft voor zaterdag 27 februari, een zeer gevarieerd programma opgezet,
waarin acts, muziek, grappen en grollen voor zullen komen, maar ook wordt u meegenomen naar
de Peel. Hoe we dit gaan doen? Laat u verrassen!

Door de gezamenlijke urgentieregeling wordt één vangnet gecreëerd voor woningzoekenden
met een urgente woonvraag. De uniforme en objectieve urgentieregeling geeft bepaalde mensen voorrang op de sociale woningmarkt. Het gaat hier om huishoudens in een crisissituatie, die
(tijdelijk) niet in staat zijn om zelf een oplossing te vinden voor hun woonprobleem. De nieuwe
regeling zorgt voor een eerlijke en snelle afhandeling van de vraag. De aanvrager wordt dus beter
geholpen.
De leden van de onafhankelijke urgentiecommissie worden voorgedragen door de corporaties,
gemeenten en huurdersvertegenwoordigingen en vervolgens benoemd door de gemeenten.
Urgent-woningzoekenden kunnen voor informatie en het indienen van een urgentieaanvraag
terecht bij de plaatselijke woningcorporatie.

Deze middag zal gepresenteerd worden door
Twan van den Heuvel. De zaal gaat open om
12:45 (bent u eerder dan laten we u natuurlijk niet in de kou staan). Om 13:00 start de muziek
waarna om 13:15 het officiële programma zal starten. Tot 17:15 zullen wij u vermaken met een
voortreffelijk programma. Met onder andere:
René van den Heuvel, tonprater
Oberkrainer Ensemble Marinka, muziek
De Anita’s, zang met een humoristische noot
Lies Joosten en Ans Schrama, komisch duo
Gerard van Kol, troubadour
Loes van den Heuvel, neemt u mee door de Peel
Toegangskaarten zijn nog te koop voor €6,00, dit is inclusief een kopje koffie of thee met cake.
De verkooppunten zijn: Wijkgebouw D’n Houtenhoek, Haydenstraat 30 / Marcel van Kessel
Mail: Secretariaat@factordeurnewest.nl Tel: 06-48449632 of Marga Meulendijks, adres: Heuvel
30 Tel: 317801.
De Ouderenmiddag vind plaats in de Biekorf op het ORO terrein en is ook toegankelijk voor
rolstoelen en scootmobiel. Hebt u problemen met het vervoer, laat het Marcel (06-48449632)
weten.

40% TOT 50%
BESPAREN
OP UW
STOOKKOSTEN.
Het wordt nu wel
heel aantrekkelijk
om een pelletkachel
aan te schaffen.
Wij nodigen u uit op donderdag 25,
vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
voor ons open huis. Er is tijdens deze open
dagen een grote demowagen van Nordic Fire
aanwezig zij geven gratis stook instructie’s
Bij aankoop van een Nordic Fire pellet kachel
(tijdens de open dagen) ontvangt u een
as stofzuiger t.w.v. € 109,-, 150 kg. pellets

OPEN DAG

D OND E R D
AG 2 5 F E B
.
10.00 -17.
3 0 UUR
V R I J DAG
2 6 FEB.
10.00 -20.
0 0 UUR
Z ATERDA
G 2 7 FEB
.
10.00 -16.
0 0 UUR
Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp
Tel. 0413 - 21 23 39 | info@fireendesign.nl

www.fireendesign.nl

en natuurlijk minimaal € 500,00 subsidie.
Bij de CV pelletkachel zelfs € 1400,00.
Kortom extra veel voordeel
en besparen op uw stookkosten!
Kom en bezoek onze open dagen.

Nieuwste snufjes met minimaal 500 euro subsidie
Vanaf 1 januari is er een duurzaamheidsubsidie regeling van toepassing op
pelletkachels. Samenvattend houdt deze regeling in dat u minimaal €500,subsidie op een pelletkachel kunt ontvangen. Bij een cv pelletkachel is de
subsidie minimaal € 1400,-.
Met deze subsidie ‘duurzame energie’ probeert de overheid duurzame
energie te promoten, vooral om de CO2 uitstoot te verminderen. Deze
subsidie loopt tot eind 2020, maar jaarlijks is er tot 70 miljoen beschikbaar.
De subsidie geldt voor particulieren èn bedrijven in Nederland.
Wat houdt de subsidie regeling in:
U kunt voor de Nordic Fire pelletkachels subsidie aanvragen welke u kunt
vinden op de apparatenlijst. U kunt subsidie ontvangen na aankoop èn
betaling van de pelletkachel na 1 januari 2016. U mag de pelletkachel niet
binnen een jaar na de subsidiedatum verwijderen. De hoogte van de subsidie
voor normale pelletkachels is € 50,- per kW met een minimum subsidie van
€ 500,-. Voor cv pelletkachels is het minimum subsidiebedrag € 1400,-.
Voor de volgende kachels is de subsidie regeling van toepassing:
Natura 7, Natura 9, Natura 11, Natura Wide, Arya, Lisa, Malu, Mavi, Rossi 70,
Rave 80, Monica, Olivia (Airplus), Victor Airplus, Flavia. Boxline 900, Boxline
1000 RCV, HR70, HR100, HRV120, HRV120 RAVE, HRV160, HRV200,
Boxline HRB120.
‘Deze kachel had ik in twee jaar al terugverdiend’
‘Had ik hem tien jaar geleden maar aangeschaft’, verzucht mijn buurman
op de Hoofdstraat in Helmond, ‘ze zeggen dat je zonnepanelen al in 1015 jaar kunt terugverdienen, maar deze kachel had ik in twee jaar helemaal
terugverdiend’. De houtpelletkachel is een ware rage, ‘meer dan een hype
zelfs’, zegt men bij Verbruggen in Erp, de leverancier. Gestookt op houtpellets,
kleine blokjes hout uit Amerika waarvandaan miljoenen tonnen over de
oceaan hun weg naar Europa vinden. Neem de kachels van Nordic Fire, een
van de grootste leveranciers van CV Pelletkachel in Nederland en Duitsland.
Deze kachels onderscheiden zich op technische punten waardoor er een
schonere en efficiëntere verbranding ontstaat, met als gevolg meer warmte
in het CV systeem. Hoogtepunt is wel de Natura7. Hij is fluisterstil, heeft
een fantastisch ‘houtvuur’ en is perfect regelbaar middels een uitgebreide
afstandsbediening.

is de verbranding schoner en effectiever. Ook heeft de Natura7 een volledig
automatische reiniging zodat je wel tot een maand kunt stoken zonder
de aslade te hoeven legen. De brander bak kantelt zichzelf om te reinigen
waardoor deze altijd schoon is. Er zit zelfs een afstandsbediening op. Aan
houtpellets verbruikt hij een halve tot anderhalve kilo per uur. De kachel
wordt na 2200 branduren professioneel gereinigd.
Bij Verbruggen (lid van het sfeerverbrandingsgilde) vind je alle grote merken
kachels en haarden. Men is er specialist in het meedenken met de klant. Over
warmtebesparing, stijl, inrichting en installatie. De showroom is een van de
breedst georiënteerde in de hele regio.

In Erp branden de kachels
Deze kachel heeft, door middel van een geheel nieuw verbrandingsprincipe,
hoge rustige vlammen, wat zorgt voor een hoger rendement. Omdat de lucht
van boven wordt aangevoerd, in tegenstelling tot de standaard pelletkachel,

In het laatste weekend van deze maand, op donderdag 25 februari (van 10.00 tot 17.30),
vrijdag 26 februari (van 10.00 tot 20.00) en zaterdag 27 februari (van 10.00 tot 16.00) houdt
Verbruggen in Erp open dag. Kom gerust langs en laat je imponeren door de vele brandende kachels
in de showroom. Of bel voor een individuele afspraak 0413 212339. Hertog Janplein 28 Erp.

OPEN DAG 25, 26 EN 27 FEBRUARI

Niet alleen voor kolencentrales, maar ook voor lekker thuis
Nieuwste warmtebron van deze tijd: pellethout
Explosieve groei
Dit heeft geleid tot een levendige wereldhandel in de pellets die ongeveer
drie keer duurder zijn dan kolen. Uit Eurostat-cijfers blijkt dat de pellet
productie in de EU (geschatte productieomvang 13,1 miljoen ton in 2014) bij
lange na niet kon voldoen aan de vraag. Het tekort werd daardoor in 2014
aangevuld met maar liefst 8 miljoen ton aan pellets uit niet-EU landen zoals
Dit vanwege de CO2-neutrale status ervan; de bomen hebben gedurende Canada en VS. Deze overzeese import nam met maar liefst 364 procent toe
hun leven CO2 opgenomen, bij de verbranding komt ongeveer dezelfde ten opzichte van 2009.
hoeveelheid CO2 weer vrij en daarna wordt er weer een nieuwe boom geplant.
Stuwende factor achter deze bijzondere handel is de gezamenlijke EU- Buitengewone interesse
verordening om in 2020 het aandeel hernieuwbare energie op 20 procent te De buitengewone interesse vanuit Europa leidde er ook toe dat zagerijen in
laten uitkomen. De pellets vormen daarbij een quick fix: het bijstoken vergt Amerika en Canada de afgelopen jaren volop nieuwe pellet fabrieken zijn
niet al te grote investeringen in bestaande kolencentrales en de pellets zijn gaan bouwen om kolencentrales in de Europese Unie te voorzien van deze
vorm van gewilde biomassa.
‘hernieuwbaar’.
Een extra uitdaging is bovendien dat het hout aan vergaande eisen moet
voldoen zoals een duurzaam FSC-keurmerk om ontbossing te voorkomen,
en de houtplantages mogen bovendien geen landbouwgewassen verdrijven.
Het kan volgens onderzoekers van CE Delft leiden tot een prijsopdrijvend
effect en dat heeft mogelijk grote gevolgen. ‘Als Nederland alleen staat
in deze eisen bestaat er een risico dat slechts een marginale hoeveelheid
houtige biomassa, dat aan deze eisen voldoet, beschikbaar komt voor
gebruik in Nederlandse energiecentrales.’
Jaarlijks worden er miljoenen tonnen van verscheept, vanuit Canada en de
Verenigde Staten naar Europa waar ze in kolencentrales worden verbrand:
houtpellets. Deze kegeltjes, meestal gemaakt van samengeperst hout
zoals zaagsel, schaafsel en houtpoeder, zijn de afgelopen jaren gouden
handelswaar geworden.

Ook voor thuis
Dat is dan het grotere werk, want een miniem deel van de hele pellet handel
behelst de markt van particulieren die graag een houtpelletkachel erop na
houden, om de CV bij te stoken terwijl men voor de gezelligheid geniet van
een ’ouderwetse’ warme kachel met knapperend haardvuur waarachter een
hoogwaardige fijn techniek schuilt die onze ouders nooit hebben gekend.
Nou, knapperend is te veel gezegd want wat wij in Erp zoal zagen waren
fluisterstille juweeltjes voor in de kamer, soms met een complete schouw
ingebouwd en al. Maar wel sfeervol, zo’n houtpelletkachel….

AdVentUre store

is de loop speciAlist!

prijspakkers
HanwaG arrow Gtx
meest verkocHte waterdicHte
wandelscHoen van HanwaG
in dames en Heren uitvoerinG!

adVies 179.99 bij ons

men | women

149.

99

lowa Gtx Mid

HalfHoGe wandelscHoen van lowa
in dames en Heren uitvoerinG
met Gore-tex voerinG

adVies 150.00 bij ons

men | women

129.99

deuter
aCt zero

adVies 150.99 bij ons

109.

00

DeskunDig aDvies in De grootste
harDloop- en wanDelzaak van De peel!

CitYtrips

wandelen

met alle specifieke kennis over de voeten en de schoenen voor het wandelen,
nordic-walking, trailrunning, alle mogelijke sporten en uiteraard het hardlopen
bent u bij adventure store aan het juiste
adres. in samenwerking met alle gerenommeerde podotherapeuten in regio
Helmond, het spreekuur van de podotherapeut emile itz tezamen met onze
eigen sport podoloog en het deskundige personeel, en niet te vergeten de
enorm uitgebreide collecties schoenen,
accessoires en functionele kleding bent
u in goede handen. een voetscan wordt

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

•Gratis voetscan
•Gratis loopanalyse
•persoonlijk advies
•UitGebreide
ColleCtie
sCHoenen,
FunCtionele
kledinG en
aCCessoires

sport
indoor

daarnaast kunt u met de schoenen ook
gefilmd worden tijdens het lopen door
de winkel of op de loopband. aan de
hand van de filmopname wordt gekeken of de gekozen schoen de juiste
ondersteuning en stabiliteit biedt en afhankelijk van uw wensen, doelstelling en
gegevens wordt een gratis persoonlijk
advies op maat gemaakt. wij hebben
voor elke voet een passende schoen.

Miller/Malin FleeCe
in de kleuren rood, rose en blauw

men | women
adVies 60.00 bij ons

29.99

asiCs Gel iMpression
dames en Heren HardlooppscHoen
van asics met Gel dempinG

adVies 70.00 bij ons

59.99

men | women

tK2 soKKen

2e pAAr

50%

KortinG
trail runninG
de orGinele anatomiscHe wandelsok
met suprieure pasvorm.

HurriCane
MpC jaCk & Broek
waterdicHt,
diverse kleuren

BerGsport
wandelen

runninG

adVies 130.00 bij ons

men | women

89.99

een webwinkel vol ideeën,
sportiviteit, avontuur en tips

MFs vakuuM®

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking. Actie geldig tot 28 februari 2016.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
• Altijd 10% korting met
klantenspaarsysteem*
• 14 dagen retourrecht*
• 1500 m2 winkelplezier
• Gratis parkeren,
koffie & kids corner
• Vertrouwd adres sinds 1947

CoMFort Fit®

Kijk voor meer informatie op

www.adventurestore.nl
U kunt nu ook bestellen via
onze webshop!

AlBArellA lAdY
top GtX
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668, www.adventurestore.nl

Stijl & Co
Gezelligste winkel van Helmond
Voor de derde keer werd er in december weer een verkiezing van de gezelligste winkel gehouden. Klanten
konden stemmen en een rapportcijfer geven, Stijl &
Co is dit jaar als winnaar uit de bus gekomen gevolgd
door Stoer! Schoenmode en Bakker Bart.
Stijl & Co Helmond mag zich een heel jaar Gezelligste winkel van Helmond noemen, terecht denkt de
jury; alles in deze winkel klopt: een leuke ambiance,
vriendelijk en vakkundig personeel en de klanten worden op een warme en vriendelijke manier ontvangen.
Bij Stijl & Co kun je terecht met al je wensen op het
gebied van wonen en slapen, of het nu gaat om een
nieuwe eethoek, leuke accessoires, een bed of gordijnen, tot aan een compleet nieuw interieur, hier vindt
u een volledig assortiment voor een nieuw thuis. Stijl
en Co onderscheidt zich doordat veel woonstijlen zijn
gecombineerd met leuke en eigentijdse accessoires.
Klanten worden voorzien van een kundig en eerlijk
advies en met een eigen bezorg- en montagedienst
wordt alles van A tot Z voor u geregeld, zonder tussenkomst van externe partijen. Alle grote merken zijn
vertegenwoordigd in deze 6000m2 grote winkel, van
Henders en Hazel tot Xooon, van Auping tot Tempur,
Riviera Maison, Riverdale, Luxaflex, eigenlijk teveel om
op te noemen. Kortom Stijl & Co is zeker de moeite
waard om een keertje te bezoeken.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van
Stijl & Co, volg hen dan op Facebook: www.facebook.
com/stijlenco en kijk voor meer informatie en openingstijden op: www.stijlenco.nl of www.covetex.nl Dat Stijl & Co zich een heel jaar Gezelligste winkel van Helmond mag noemen is zeker ook een compliment naar het team dat zich met
Engelseweg 212, Helmond.
hart en ziel inzet voor de woonwinkel (Foto Cofoto, Mario Coolen).

de échte
binnenhuis
adviseur

20%
KORTING
* Bij aankoop van een PVC-, laminaat- of vinylvloer krijgt u 20% korting op al onze NL Label zonwering. Keuze uit: rolgordijnen, multishades, duettes, plissés, horizontale jaloezieën, verticale jaloezieën en blinds. Vraag naar de voorwaarden.

Binnenkort bij Stijl&Co
Zuiver & Dutch Bone

Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond.
Tel 0492-475624, www.stijlenco.nl
Openingstijden: ma. 13.00-18.00,
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00

De nieuwe Rivièra Maison collectie is binnen. Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen.

Helmond-Peelland beurzen 2016:

k o r t i n g s v o u c h e r 50PLUS

25%
korting

BEURS
voor de actieve

50plusser en consument

50
PLUS LIFESTYLE

HELMOND
PEELLAND

25%
korting

vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart 2016
10.30 uur tot 17.00 uur

BEURSLOCATIE: Lagedijk 19, Helmond (BZ0B)

www.50pluspeelland.nl

Losse entreeprijs 6 euro p.p. Bij inlevering van deze (uitgeknipte/uitgeprinte) voucher bij de kassa,
krijgt u 25% korting op de losse normale entreeprijs van 6 euro p.p.,
dus 4,50 euro p.p (1 voucher per entreekaart). Bij tonen van uw KBO/Ouderen lidmaatschapspas,
entree 3,50 euro p.p. Kinderen onder de 16 jaar gratis entree.
OMD Notarissen Helmond geeft op de
50PLUS beurs gratis seminars over het
50PLUS Lifestyle en Consumentenbeurs 2016, de beurs voor de actieve 50plusser in Helmond-Peelland. levenstestament, erven en schenken.
Voor meer info zie www.omdnotarissen.nl
organisatie: Weekkrant De Loop Helmond

Lifestylebeurs en
Bedrijvenbeurs
HELMOND-PEELLAND: Met meer dan 220.000 inwoners is het gebied Helmond-Peelland een krachtig gebied. De leefbaarheid staat hoog in het vaandel. Een
sterk verenigingsgevoel, met inwoners die van aanpakken weten. Parels van bedrijven zorgen voor een hoog
kennisgehalte en een goede werkgelegenheid. Dit alles
onder de rook van grote broer Eindhoven.
Op 18-19-20 maart a.s. wordt voor de tweede keer de
50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs Helmond-Peelland gehouden (vorig jaar 4000 bezoekers en 100 standhouders). Een leegstaand pand op het industrieterrein
(voorheen Bakkerij De Duif) zal dienen als beurslocatie.
Op 6 en 7 april, wordt hierin ook de 6e Bedrijvenbeurs
gehouden (vorig jaar 2750 ZAKELIJKE bezoekers en
150 standhouders). Promotie wordt o.a. gemaakt via
Weekkrant De Loop Helmond en Groot Peelland (totaal
100.000 ex.).

50 PLUS Lifestye-consumentenbeurs

Als grootste groep
van dit moment
50plusser en consument zijn de 50PLUSHELMOND
sers toonaangePEELLAND
vend. Nog volop
PLUS LIFESTYLE
in beweging, werkend, maar ook genieten van vrije tijd e.d. Kortom een
actieve groep, bezig met ouder worden, die de financien
op een rijtje hebben. Op deze 50PLUS consumentenbeurs is aandacht voor: vrije tijd, life style, verzorging/
gezondheid, reizen, sport/beweging enz. Er zal ook entertainment met muziek en zang zijn. Voor u als bezoeker veel nieuwe dingen en actief een paar uurtjes uit, kijk
op www.50PLUSpeelland.nl voorde openingstijden en
entreetarieven. Graag tot ziens, als standhouder of als
bezoeker, van harte welkom.

BEURS
voor de actieve

50

Ladies-/Mens-Night

Omdat de beurslocatie toch tot in de puntjes is ingericht,
zal op vrijdagavond 18 maart van 19.00-22.00 uur de Ladies-/Mens-Night worden georganiseerd. Standhouders
op dit gebied zijn nog van harte welkom. Het doelpubliek
zijn zowel vrouwen (lifestyle, edelsmid, lederwaren, gezondheid etc., dames en mannen modeshow, etc.) als
mannen. Voor de mannen zal er bijv. een barbier aanwezig zijn en lekkere proeverijen. Entree 10 euro p.p. incl.
goodiebag en een hapje en drankje zal zeker niet ontbreken. Van harte welkom. Meer info over standprijzen e.d.:
06-51188122/06-52716622.

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

3e Kids AdVentUre trAil
ZondAG 10 April 2016

Starttijden: 10:00, 12:00
en 14:00 uur.
Kosten: 3 Euro
0,50 korting leden
scouting of erkende
wandelbond
Doe mee aan de trail,
lekker naar buiten voor een
avontuur! Start en finish
bij de Adventure Store.

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

zondaG 10 april 2016
3e kids adventure trail
5 km avontuurlijke wandeltocht voor kids van de
basisschool.
Inclusief begeleiding, iets lekkers voor onderweg,
limonade, marshmallows roosteren bij het kampvuur,
schat zoeken, oefenen met een GPS en een presentje
bij afsluiting. Meer informatie en Inschrijven via:
www.kidsadventuretrail.nl Of een e-mail naar:
kidsadventuretrail@scoutingbrandevoort.nl
Onder vermelding van: naam, leeftijd en gewenste
starttijd. Een bevestiging van inschrijving volgt vanzelf.
Ouders lopen gratis mee en kunnen eten en drinken
nuttigen bij de gezellige pleisterplaats ingericht door
Scouting Brandevoort.
10e adventure store wandeltoCHt
Nu ook 50 km afstand, vernieuwde routes, avontuurlijke verzorgingsplek. Gratis koffie, thee, frisdrank, cake
bij start en finish locatie. Speciale aanbiedingen. Try &
Buy acties. Gratis informatie door wandelspecialisten
Inschrijving, Start en finish in de winkel.
Organisatie Jan Vogelsangs, (06-52593285)
Stichting Wandelorganisatie Peelland
Stichting wandelorg. Peelland is aangesloten bij de
landelijke wandelbond K.W.B.N.

gedaan om te kijken wat de stand van de voet is, hoe
de drukverdeling is en wat voor soort voet u heeft.
Daarnaast kunt u met de schoenen ook gefilmd
worden tijdens het lopen door de winkel of op de
loopband. Aan de hand van de filmopname wordt
gekeken of de gekozen schoen de juiste ondersteuning en stabiliteit biedt en afhankelijk van uw wensen, doelstelling en gegevens wordt een gratis persoonlijk advies op maat gemaakt. Wij hebben voor
elke voet een passende schoen.

10e
AdVentUre
store
WAndeltocht

ZondAG 10 April 2016

50 km
35 km
25 km
20 km
15 km
10 km
5 km

07.00-08.00 uur € 4,50*
08.00-10.00 uur € 4,00*
08.00-12.00 uur € 3,50*
08.00-12.00 uur € 3,50*
08.00-14.00 uur € 3,50*
08.00-14.00 uur € 3,50*
08.00-14.00 uur € 2,00*
*Kosten afstanden.
Leden erkende
wandelbond € 1,00 korting

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

Helmond Culinair

Voor de 1e keer wordt op 2e Paasdag, 28 maart 2016
(12.00-20.00 uur): HELMOND CULINAIR georganiseerd.
Dit unieke evenement gaat plaatsvinden op de bestaande beursvloer van de Helmond-Peelland beurzen 2016.
De beurshal is mooi ingericht, een unieke, sfeervolle en
mooie locatie op Lage Dijk 19, Industrieterrein Helmond.
Helmond-Peelland e.o. heeft veel unieke horeca en op
2e Paasdag zijn veel mensen in beweging, dus een jaarlijks terugkerend evenement voor ‘Bourgondisch Helmond’ waarin de organisatie zeker in geloofd.
HORECA: Wilt u zich profileren? Hebt u een specialiteit
dat aandacht verdient? Lekker speciaal eten? Een culinair
uitdagende workshop? Proeverij op het gebied van wijn
en/of spijs? Amusement? Etc.
U kunt zich uniek in het voetlicht van Helmond plaatsen! Op korte termijn willen we een info avond beleggen,
meld u nu vrijblijvend aan! info@bbhp.nl
BEZOEKERS: Aan de bezoekers zal een bescheiden entree gevraagd worden en middels betaalpenningen kan
er geproefd worden van het specialiteiten aanbod.
Meer info? Mail naar: info@bbhp.nl
Of bel naar: 06-31989929/06-83949278.

Bedrijvenbeurs Helmond/Peelland

Bedrijven uit de regio, schrijf
u in voor de 6e editie van
deze grootste netwerkbeurs
van Helmond-Peelland. We
hebben en willen een actieve
regio, dit kan alleen door samenwerking. De organisatie
mag veel standhouders van vorig jaar verwelkomen, ook
nieuwe deelnemers vinden de weg naar deze beurs, die
in korte tijd een hele goede reputatie heeft opgebouwd.
Ga naar www.bbhp.nl download het inschrijfformulier
op de home pagina en schrijf u in. Want het ‘gunnen’
van opdrachten van bedrijf aan bedrijf, is en blijft zeer
belangrijk. Doel is om ondernemend Helmond-Peelland
en omstreken met elkaar in contact te brengen, elkaar
aan te vullen en elkaar diensten aan te bieden. Organisatie Adcommunicatie Helmond, www.adcommunicatie.
nl, uitgever van Weekkrant De Loop Helmond en Groot
Peelland. Graag tot ziens als standhouder of als (zakelijke) bezoeker. Zie www.bbhp.nl
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Jan van Brabant

OPEN DAG
Zo 21 februari 2016
11.00 - 15.00 uur
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College

Vestiging Deltaweg
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met maatschapijleer 2, muziek, tekenen
en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
• Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
• LWOO voor leerlingen met achterstand
• Leerlingen werken met een eigen device (Chromebook)

Wij zijn een prima school:

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige ﬁetsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Het Jan van Brabant College dat zijn wij!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Maandag 7 en dinsdag 8 maart 2016
15.30 - 17.00 uur 19.00 - 20.30 uur

Vestiging Molenstraat

• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Tweetalig onderwijs
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst, cultuur en design
• Brugklasjaar met : mavo - mavo/havo - havo - vwo
tweetalig havo - tweetalig vwo
• Mavo examen in 6, 7 of 8 vakken, goede aansluiting op havo 4 en mbo
• Leerlingen werken met een eigen device (Chromebook)

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

mavo havo vwo
tweetalig havo en vwo

www.janvanbrabant.nl

senior tto-school

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Bosch middenmotor

Opstappen

Iedere dag
testdag met
grote keuze uit
onze collectie
elektrische
fietsen.

en goooo
Sparta B-Special

Met een krachtige motor
in het midden van de
frame kenmerkt Bosch
zich door extra stabiel
rijgedrag en een goede
wegligging.
Accu gemakkelijk
uitneembaar om op
te laden.
Actieradius 75 tot 175 km.

OP=OP

Van €2519.00
nu voor

€2299.
Van €2699.00 nu
00

€2399.

van €599.00 nu voor
00

Batavus
CNCTD

€549.

Haibike Big Curve

slechts
00

€649.

waardebon|GP

✃

www.henkvanrooijfietsen.nl
2 binnen en 2 buitenbanden CST maat: 28 5/8 3/8
en 28 1x1/2

van 53.96 nu

€25.

00

(geldig tm 5 maart 2016)

FIETSEN

waardebon|GP

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

25% korting
(geldig tm 5 maart 2016)

✃

Fiets kinderstoeltje naar keuze

www.henkvanrooijfietsen.nl
OFFICIËLE

DEALER

VA N

adcommunicatie.nl

Gazelle Cityzen

00

