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Bescherm je gehoor
tijdens carnaval

ook
voor
kIDS

Nu 10% korting
op alle gehoorbescherming
(op maat)

originele legerstock camouflage kleding voor carnaval

CAMo
BroEk

van € 24.99 voor

€ 19.

99

LEGEr
kIST

van € 100.- voor

€ 89.

99

CAMo
T-SHIrT

van € 12.99 voor

€ 9.99

Sinds jaren is de Adventure Store, ook vaak nog bekend als de USA Shop te Mierlo-Hout,
bekend van de originele militaire outfits voor de carnaval. Ook dit jaar is er in de winkel
een complete afdeling ingericht met een grote diversiteit aan camouflage kleding, leger
kleding en alle accessoires. Ook diverse (soms origineel vintage) commando jassen, gevechts blousen, baretten, afritsbroeken, tank overalls... te gek om op te noemen. Van de
kleinste kinderen tot en met de xxxxxl maten verkrijgbaar. Als het koud is met de carnaval
hebben we natuurlijk ook voldoe de thermo ondergoed om deze kou te trotseren.
AABL-2

✁

Van Boxtel hoorwinkel
Nieuwstraat 20, Gemert, tel. (0492) 362254
Zuid Koninginnewal 30a, Helmond, tel. (0492) 547091

www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Kortingsbon groot Peelland

20%
KORTING
OP 1 LEGERARTIKEL NAAR KEUZE
• Inleveren met originele bon • 1 x per klant • niet in combinatie met
andere aanbiedingen • geldig tot en met 01-03-2017

originele legerstock camouflage kleding voor carnaval
LAATSTE ronDE WInTErSALE BIj ADvEnTurE STorE, ALLES MoET WEG.
Zowel alle outdoor winterkleding als de complete collectie ski kleding is nu in de uitverkoop. Maar ook de gehele collectie snowboots, winterlaarzen en zelfs alle regenlaarzen
zijn afgeprijsd. Tot slot is de hele collectie Barts winterhandschoenen, wanten, sjaals en
mutsen voor groot en klein in de Wintersale actie opgenomen.

“Ik houd wel
van dansen,
maar niet
van gehoorbeschadiging”

WinterSale

OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP
ZONDAG
19 FEBRUARI

OPEN
12-17 UUR

Van Boxtel beschermt
Gehoorbescherming en andere oordoppen

Dagelijks wordt je gehoor aan een behoorlijke hoeveelheid lawaai blootgesteld. Vanaf 80 dB loop je het risico op gehoorbeschadiging; het is belangrijk je hier goed tegen
te beschermen. Ter illustratie: een DJ draait veelal op een volume van 100 dB, een
slijptol produceert zo’n 113 dB en een motorrijder stelt zijn gehoor bloot aan maar
liefst 120 dB wind. Een dynamisch leven kan dus zeer schadelijk zijn voor je gehoor.
Voorkom gehoorbeschadiging en vraag onze audicien naar de mogelijkheden.

WINTERKLEDING JASSEN / BROEKEN / FLEECE / SOFTSHELLS / SKI KLEDING
BOOTS WINTERBOOTS / SNOWBOOTS / REGENLAARZEN
BARTS ACCESSOIRES HANDSCHOENEN / MUTSEN EN SJAALS

20-75%
• Altijd 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

Speel de Soundcheck
Hoe is jouw gehoor? Vind jij alle geluiden
binnen de tijd? Speel de Soundcheck!
desoundcheck.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot en met 1 maart 2017

Mierlo-Hout:
25-2-2017 13.00 uur in ’t Kluppelland
Lierop:
25-2-2017 om 14.00 uur in het Kaauwvoetenland
Mierlo:
25-2-2017 om 14.00 uur in het Kersepittenrijk
Stiphout:
25-2-2017 14.00 uur in het Spurriezeiersland
Geldrop:
25-2-2017 14.11 uur in het Lappegat
Aarle-Rixtel:
26-2-2017 12.30 uur in ‘t Ganzegat
Lieshout:
26-2-2017 13.00 uur in ‘t Raopersat
Mariahout:
26-2-2017 13.00 uur in ‘t Heidurp
Someren-eind:
26-2-2017 om 13.11 in de Keiepaol
Nuenen:
26-2-2017 13.30 in het Dwersklippelsgat
Gemert:
26-2-2017 13.30 uur in de Waeverstad
Liessel:
26-2-2017 14.00 uur in ‘t Keienland
Deurne:
26-2-2017 14.00 uur in het Peelstrekelrijk
Someren:
27-2-2017 14.00 in de Meerpoel
Beek en Donk:
26-2-2017 14.45 uur in het Ganzendonk
Vlierden:
27-2-2017 11.30 uur in Dorstvlegelland
Brouwhuis:
27-2-2017 13.30 uur Brouwhazen
Helmond:
26-2-2017 13.30 in het Keiebijtersrijk
Bakel:
27-2-2017 14.00 uur in het Pierewaaiersrijk
Milheeze:
28-2-2017 14.00 uur in het Veenmollenrijk
Stiphout:
25-2-2017 14.00 uur in het Spurriezeiersland
Asten:
27-2-2017 14.30 in het Klotland

Door: Anja Donkers-de Vries

o
i
g
e
r
e
in d

Carnaval in de regio
Nog eventjes en dan barst het
carnaval weer los in de regio. Het
van oorsprong rooms-katholieke
volksfeest waarbij in feestelijk
kostuum uitgedoste mensen de
straat opgaan en in een uitbundige sfeer totaal ‘los’ gaan is weer
aanstaande. Het Zuid-Nederlandse carnaval trekt ook veel
bezoekers uit andere delen van
het land, zij kunnen de carnavaleske en gemoedelijke sfeer zeer
waarderen. Een feest dat de regio
drie dagen in zijn greep heeft.
Althans dat was vroeger zo. Inmiddels start het feestgedruis al
op vrijdagavond om officieel op
dinsdag om 18.00 uur te eindigen,
maar dat in praktijk zelfs op de
Aswoensdag wordt afgesloten
met een avondje haringhappen.
Uit enquêtes blijkt dat vooral onder de jongeren tussen 18 en 35
jaar carnaval onverminderd populair blijft.
Bij de oudere ‘jeugd’ wordt in
deze periode nogal eens uitgeweken naar populaire skilocaties
of juist naar warme oorden. De
échte carnavalsliefhebber wil het
carnaval niet missen en gaat gedurende deze periode dan ook al
dan niet gevuld met drank, helemaal uit de bol.
Elf-elf
Hoewel de data van carnaval
gerelateerd zijn aan op welke
zondag Pasen valt, start elke carnavalsperiode traditioneel op de
elfde van de elfde in het jaar ervoor. Iedere vereniging geeft er
haar eigen invulling aan: veelal
worden de carnavalsmotto’s bekendgemaakt en daarmee het
onderwerp van de deelnemende
wagens in de optochten. Bij enkele verenigingen wordt de nieuwe prins voor het komend carnaval bekendgemaakt en bij anderen starten de vele activiteiten
voorafgaand aan het daadwerkelijke feest met avonden met de
prinsbekendmaking, jeugdcarnavalsmiddagen, kletsavonden
en andere activiteiten die de kas
van de vereniging moeten spekken. Degene die tot prins van de

vereniging wordt verkozen wordt
geacht alle dagen present te zijn
en gesteund door zijn of haar
raad van elf het carnaval voor te
gaan en er een dolle boel van te
maken. Bij de keuze van de prins
ziet men veelal een familiaire
aanleg: dikwijls zijn opa en vader
de nieuwe prins al voorgegaan in
het carnavalsgedruis. Zo werd in
het jaar dat de Helmondse carnavalsvereniging de Keiebijters
het 55-jarig bestaan viert, de 44e
Prins Briek benoemd. Na 55 jaar
treedt Hub Noten jr. zijn vader in
de voetsporen: vader Hub Noten
was de allereerste prins der Keiebijters in 1963.
Feest in de residentie
De feestlocaties, waar de carnavalsverenigingen zijn gevestigd,
worden versierd met maskers,
serpentines, ballonnen en nodigen de feestvierders uit om toch
vooral samen het feest der feesten te vieren. De zaal wordt omgetoverd tot residentie en krijgt
dikwijls nog een eigen naam.
Om toch vooral iedereen te betrekken bij het volksfeest wordt
er voor elke groep iets georganiseerd: voor de senioren, voor de
jeugd en voor alle leeftijden daar
tussen.
Elke vereniging organiseert spelletjes en wedstrijden rondom
de prinsverkiezing, er wordt een
boerenbruidspaar
gevormd,
themamiddagen en avonden
en het saamhorigheidsgevoel is
niet groten dan tijdens carnaval,
wanneer alle neuzen dezelfde
kan opstaan: drank en plezier.
De feestmuziek kent zijn eigen
repertoire en de bekendste meezingers zijn vreemd genoeg geschreven door juist Nederlanders
van ‘boven de rivieren.’ Iedereen
kent wel de liedjes van André van
Duin en Corrie van Gorp, Adèle
Bloemendaal en Nico Haak; het
blijken de ideale melodietjes om
de polonaise mee te lopen.
Optocht
In de voorbereiding op het carnaval zoeken buurtbewoners,
carnavalsverenigingen,
leden

van vriendengroepen, sportclubs
en leerlingen van scholen elkaar
op: zij zijn maandenlang druk
doende met het bouwen van
praalwagens voor de optochten.
Achter de poorten en deuren van
schuren en loodsen wordt hard
gewerkt aan die ene geheime
bijzondere creatie die de eerste
prijs in de wacht moet slepen.
Naaimachines ratelen avond aan
avond om de meest bijzondere
kostuums te maken.
De praalwagens worden elk
jaar opnieuw gebouwd naar
het motto dat de organiserende
carnavalsvereniging
aangeeft.
Daarbij wordt ieder jaar tijdens
de optochten weer bewonderend
gekeken naar de bijzondere interpretaties van het motto. Alleen
in Helmond zijn bijna 20 geregistreerde carnavalsverenigingen,
waarvan er dit jaar drie het 55-jarige bestaan vieren met bijzondere carnavalsactiviteiten. Het
betreft de Keiebijters, de Houtse
Kluppels en de Brouwhazen. Al
geruime tijd zijn de aangewezen
commissies van de jubilerende
verenigingen druk bezig om een
speciaal jubileumjaar te presenteren.
Voor de Keiebijters in Helmond
is het motto: Doede gallie mee..?
Bij de Houtse Kluppels is het
motto: Kluppels 55 jaar: knallen
maar en bij de Brouwhazen: 55
jaar Brouwhazen voor en door
Brouwhuis. Voor de optocht in
Helmond komen deelnemers uit
de gehele regio en zij dragen een
creatief steentje bij aan het welslagen het evenement. Het bezoeken van de optochten is voor
velen hét uitstapje tijdens carnaval. Hoe vindingrijk en creatief de
deelnemers zijn geweest om hun
wagens of groepen aan te passen
aan het motto en dat met veel
humor uit te dragen. Het is in ieder geval de moeite waard om de
optochten te gaan bekijken. Voor
carnavalsvierders: veel leut en
plezier. Voor wie geen carnavalshart heeft: het duurt slechts enkele dagen en wellicht is de wintersport een mooi alternatief?

De grootste collectie karpetten van de regio.

Nu op karpetten uit voorraad

20% KORTING*

Bij aanschaf van 5 stoelen, de

6 GRATIS
e

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

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

Openingstijden: ma. 13.00-18.00,
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00

Nieuw bij Stijl&Co de collectie

Berry Alloc
Laminaat
All-

de échte
binnenhuis
adviseur

Leuke unieke kleinmeubelen en accessoires
voor een verrassend lage prijs. Kom snel want op=op

in gelegd
• kleuradvie
s
en opmeten aan huis • vloerinspect
ie
• vakkundig
ondervloer
• plakstrips gelegd • basic
• 20 jaar ga
rantie

39.95
Per m 2

Naturals en

Loft collectie

Voor meer aanbiedingen
kijk op www.covetex.nl

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

Carnaval achter
de rug, en dan?

Groot Peelland komt 10 keer uit in 2017.
Groot Peelland is geen actuele weekkrant, maar een uitgave met 1 thema
(bijv. voorjaar, barbecue, mode, wonen etc.) die verspreid wordt als bijlage bij de
populairste weekkranten in de regio. Zodoende is het een soort van (actie)folder,
verspreid in een groot gebied (100.000 ex.), met de uitstraling van een krant.
Helmond, Deurne, Vlierden, Asten, Ommel, Liessel, Heusden, Someren, Lierop,
Mierlo, Lieshout, Mariahout, Gemert, Bakel, Milheeze, De Mortel, Aarle-Rixtel,
Beek en Donk, Nuenen en Geldrop.
Bij Weekkrant De Loop Helmond wordt de Groot Peelland als katern
meegedrukt, bij de rest wordt de uitgave los mee verspreid bij de populairste
weekkranten in de regio.
In elke uitgave is ook redactionele ruimte voor bijv. een groot evenement dat de
hele regio bestrijkt (bijv. Kasteeltuinconcerten Helmond, Kennedy Mars Someren,
Nacht van het Witte doek Deurne, Van Gogh markt Nuenen etc.).

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

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
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DUS nu na de carnaval de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Eric van der Putten, eric@adcommunicatie.nl, tel. 06-30 25 25 12
Christel Sanders, christel@adcommunicatie.nl, tel. 06-30 07 31 81

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

www.grootpeelland.nl

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

GRATIS
RESERVEREN

BREED
ASSORTIMENT

DESKUNDIG
ADVIES

MEER DAN
200.000 M2
OP VOORRAAD

BEZORGING
MOGELIJK

MEGA
ACTIE

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

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

39.

PVC VLOER
KLIK
LAMINAAT LANDHUISDELEN
OF TEGELMOTIEF

per m incl. btw

LANDHUISDELEN

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

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

LAMINAAT XL

6 Verschillende kleuren
Leggen zonder egaliseren,
met kliksysteem, 4,5 mm dik,
slijtlaag 0,40 mm.
Van 43.95 Nu voor

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

8. 24. 9.

MEENEEMPRIJS

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

KLIK
LAMINAAT

95

per m2 incl. btw

MEENEEMPRIJS

2

17.

95

MEENEEMPRIJS

95
MEENEEMPRIJS

v.a.

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

95

per m2 incl. btw

MULTIPLANK
KLIK LAMINAAT
WERKINGSVRIJ ADVANCE LANDHUISDELEN

HOME DECO

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

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

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

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

www.adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

STUNTPRIJS

95

STUNTPRIJS

excl. montage, incl. btw

MEENEEMPRIJS

875. 10. 32. 9.
00

95

per m2 incl. btw

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

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

Halsund
beinbruch!
Door: Franka Maráczi

Gaan we naar de zon of naar de
sneeuw? Die vraag kan in deze
tijd van het jaar verhitte discussies opleveren. Want waar
de één zweert bij een vakantie
propvol sportieve activiteiten
in een prachtig winterlandschap, wil de ander niets liever
dan languit op een strandbedje
liggen, ergens waar het minimaal 30 graden warmer is dan
thuis. Het is maar net waar je
van houdt. Al of niet met tegenzin, gingen in het winterseizoen
2015-2016 bijna 900.000 Nederlanders op skivakantie volgens
cijfers van het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek). En
omdat sommigen vaker gingen, was het aantal skivakanties zelfs 980.000. Veel? In 2005
waren het er nog 1,3 miljoen.
Niet goedkoop
Behalve een voorkeur voor
sneeuw, dien je als wintersportenthousiasteling ook een wat
dikkere portemonnee te hebben. Dat maakt deze wintervakantie vooral populair bij gezinnen met een inkomen van
tweemaal modaal of meer. Met
een hotelletje of chaletje en een
paar ski’s huren, ben je er nog
niet. De onvermijdelijke skipas
- je toegangsbewijs tot de skilift en de piste - vormt een behoorlijke aanslag op je budget.
Afhankelijk van het skigebied
en de lengte van de piste, betaal

je van bijna 100 euro tot wel 350
euro per week. Het loont dan
ook zeker de moeite om vooraf
online de skipasprijzen van de
diverse wintersportgebieden te
vergelijken. En de verschillende
soorten, want er bestaan bijvoorbeeld ook dagpassen, familiepassen, kinderpassen en skipassen voor slechts een deel van
de piste. Check gelijk even of je
voordeliger uit bent wanneer je
de skipas online koopt. Andere
kostenposten zijn skikleding en
-accessoires, skiles, (dure) consumpties, verzekeringen en de
reiskosten.
Waar naartoe?
Ik ga op wintersport en neem
mee…. Daar kun je een heel
lijstje van maken, maar het allerbelangrijkste kun je niet meenemen: de sneeuw! Natuurlijk,
de meeste wintersportgebieden
beschikken over sneeuwkanonnen. Maar dat skiet toch net iets
minder fijn. Bovendien is dan
alleen de piste wit en dat gaat
zeker ten koste van de magie.
Immers, je wil overal waar je
kijkt een betoverend besneeuwd
landschap zien, vooral omdat
we dat hier in Nederland nog
maar zo zelden meemaken.
Zelfs de skigebieden die volgens de statistieken het meest
sneeuwzeker zijn, kunnen geen
garantie bieden. Het weer doet

nou eenmaal wat het wil. In zijn
algemeenheid geldt dat je meer
kans op sneeuw hebt in de voorjaarsvakantie dan in de kerstvakantie. En statistisch gezien
bieden de skigebieden Les Trois
Valleés en Paradiski in Frankrijk
en Sölden en de Arlberg in Oostenrijk de meeste kans op een dik
pak sneeuw. De meest populaire
wintersportplaatsen zijn volgens
de ANWB achtereenvolgens
Gerlos (Oostenrijk), Neukirchen
am Grossvenediger (Oostenrijk)
en Val ‘d Isere (Frankrijk). Maar
je kunt natuurlijk ook een keuze
maken op basis van de accommodaties, de afstand, de prijs en
wat er in de omgeving allemaal
te doen en te zien is.
Wat ga je doen?
Op skivakantie ga je skiën.
Toch? Dat bepaal je helemaal
zelf. Snowboarden is de laatste
jaren steeds populairder geworden en veel skigebieden hebben
ook een rodelbaan waar je in
volle vaart naar beneden kunt
sleeën. Ben je niet zo’n ‘dare devil’ of heb je minder conditie en
uithoudingsvermogen? Doe het
dan rustig aan en ga wandelen
of langlaufen. Of bekijk het hele
gebeuren eens vanuit een ander perspectief in de kabelbaan.
Ben jij degene die liever op dat
strandbedje had gelegen? Installeer je dan op een terras bovenop
de berg met een goed boek en

een deken over je benen. Troost
je met een warme chocolademelk en een warme apfelstrudel
met vanillesaus (beide met slagroom uiteraard) en geniet van
het uitzicht, de mooie natuur, de
schone lucht en de mensen die
zich op de piste vermaken.
Voorbereiding
Of je nu gaat skiën of snowboarden, een goede voorbereiding is
altijd aan te raden. Bepaal een
bestemming die past binnen je
budget, stippel je route uit, sluit
een reisverzekering af -met wintersportdekking!- en neem nog
wat ski- of snowboardlessen bij
een indoor skibaan in Nederland. Dat geeft niet alleen voorpret. Zo breng je ook je vaardigheid op peil, je wordt weer soepel en verkleint de kans op letsel
tijdens je skivakantie. Want één
ding is zeker; je wil straks niet
voortijdig met een gipsvlucht terug naar huis.
Veiligheid
De risico’s tijdens de wintersport
mogen niet onderschat worden.
De sneeuw is weliswaar zacht,
maar je kan toch behoorlijke
verwondingen oplopen. Ook de
geoefende skiër, al is het maar
omdat die meer risico neemt.
De meeste ongelukken gebeuren doordat men ten val komt
tijdens het afdalen of bochten
maken. Verder is vaak sprake

van verzwikken, verdraaien, tegen andere skiers botsen en vallen tijdens een sprong. Opletten
is dus geboden! Denk ook aan
bescherming. Draag minimaal
een skihelm, een skibril en skihandschoenen. Houd je aan
de pisteregels en ski nooit in je
eentje. Over hoe gevaarlijk het
is om buiten de piste te skien
zijn de meningen verdeeld. Voor
de geoefende skiers met kennis
van de lawinekunde zijn, mede
dankzij de komst van ‘lawinepiepers’ en airbags, de risico’s
afgenomen. Maar hoe dan ook
is het aan te raden om gewoon
op de piste te blijven.
Après-ski
Ben je een dag skiën weer heelhuids doorgekomen? Dan is het
tijd voor de après-ski! Feesten,
zingen, hossen, dansen, rare
(drink)spelletjes doen... Kortom:
lekker uit je dak gaan met andere Nederlanders, Oostenrijkers,
Fransen, Zwitsers of wat dan
ook. Vooral Oostenrijk staat bekend om zijn oergezellige aprèsski.

GA JE NOG
SKIËN?
VEEL PLEZIER
EN HALS- UND
BEINBRUCH!

Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

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

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

Door: Franka Maráczi
Sinds 2014 zit het aantal verhuizingen weer in de lift, voor het
eerst sinds 2007 toen de crisis
op de woningmarkt begon. Jarenlang was ‘blijf zitten waar
je zit en verroer je niet’ het devies, maar in een aantrekkende
economie durven mensen weer
plannen te maken. Er staan
minder huizen financieel onder
water en ook de prognoses op
de arbeidsmarkt zijn positief.
Tijd om te verkassen!
Zeven keer
In Nederland verhuizen we gemiddeld zeven keer in een mensenleven. Dat lijkt best veel, maar
daar zitten vaak ook verhuizingen bij uit onze kinderjaren. Daar
hadden we zelf geen stem en
geen rol in. Alleen bij de verhuizingen die we zelf in gang zetten,
doorlopen we het hele traject van
beslissen wat de volgende woonplek wordt tot en met de inrichting van het nieuwe onderkomen. Dat traject kan spannend
en opwindend zijn óf stressvol en
slopend. Welk van de twee is afhankelijk van je persoonlijkheid,
je instelling, je motivatie om te
verhuizen én of de zaken mee- of
juist heel erg tegenzitten.
Relatietest
Verhuizen wordt vaak genoemd
als een van de levensgebeurtenissen die je relatie behoorlijk onder

druk kunnen zetten. De ultieme
relatietest. Een paar tips om te
voorkomen dat de verhuizing je
huwelijk of relatie opblaast: wees
er zeker van dat het een gezamenlijke beslissing is, maak een
duidelijk en logisch stappenplan
met een ‘to do-lijst’, verdeel de
taken zodanig dat je allebei in je
kracht zit (ben je een regelaar en
plannenmaker of kom je meer
tot je recht als aanpakker en klusser) en stel een helder budget op
voor de verhuiskosten, een eventuele verbouwing aan het nieuwe
huis of aanleg van een nieuwe
tuin, alle klussen en de aanschaf
van nieuwe spullen. En vooral
niet vergeten: ruim rigoureus op
voordat je verhuist!
Opruimen
Het heeft natuurlijk weinig zin
om allerlei spullen mee te slepen
naar de nieuwe woning die je vervolgens alsnog gaat weggooien.
Begin daarom ruimschoots vóór
de verhuisdatum met opruimen.
Heb je een zolder? Dan is dat de
beste plek om te beginnen, want
hier staat alles wat je weinig of
nooit gebruikt en alles wat je
tot nu toe zonde vond om weg
te doen. Neem systematisch alle
spullen door en stel jezelf bij ieder voorwerp de vraag: verdient
dit een plek in ons nieuwe huis?
Werk zo van boven naar beneden. Ook wat je misschien nooit
meer gaat gebruiken, kan toch
een ‘ja’ krijgen. Het wiegje van
je kinderen bijvoorbeeld, omdat
daar - je weet het maar nooit misschien ooit je kleinkinderen in
kunnen slapen. En allerlei andere

zaken die je koestert en die voor
jou een emotionele waarde hebben. Reserveer daar een speciale doos voor die je tevoorschijn
kunt halen als je eens lekker over
vroeger wil mijmeren. Verder
moet je vooral streng zijn. Je zult
merken dat loslaten heel bevrijdend werkt. En op de nieuwe plek
begin je weer met een schone lei
en maak je samen nieuwe herinneringen.
Verhuisbewegingen
Hoeveel impact een verhuizing
heeft, hangt voor een groot deel
ook af van de afstand die je overbrugt. En dat kan variëren van een
enkel huis opschuiven, omdat
de buren een hoekhuis of meer
slaapkamers hebben, tot emigreren naar de andere kant van de
aardbol. Je vestigen in het buitenland -verhuizen in het kwadraatvergt soms een jarenlange voorbereiding. Volgens cijfers van
het CBS (Centraal Bureau voor
de Statistiek) verhuisden in 2015
ruim 146.000 Nederlanders naar
het buitenland. Daarmee werd
een nieuw record gevestigd. Dat
zelfde onderzoeksbureau voorspelt dat het aantal emigranten
in het jaar 2040 gestegen zal zijn
naar 185.000. Maar het merendeel van de verhuizende Nederlanders zoekt het dichter bij huis.
Van de pakweg 1,7 miljoen mensen die in 2015 binnen ons land
verhuisden, bleven er bijna een
miljoen in hun vertrouwde gemeente wonen. Er kunnen allerlei
redenen zijn om een andere woning te betrekken. Je gaat groter
of kleiner wonen als gevolg van
een gewijzigde financiële situatie
of gezinssamenstelling (er komt

gezinsuitbreiding of de kinderen
vliegen uit). Je verhuist omdat de
liefde over is, of juist omdat de
liefde opbloeit en je wil samenwonen. Je verhuist voor studie
of werk. En dan heb je natuurlijk
ook nog de mensen die verhuizen
voor de lol. Gewoon omdat ze toe
zijn aan iets nieuws, een andere
leefomgeving met nieuwe mensen om te ontdekken.
De verhuisdag
Na al het plannen, oriënteren en
regelen, breekt dan eindelijk de
dag van de verhuizing aan.
Er is veel te doen en vele handen
maken licht werk, dus hulptroepen zijn meer dan welkom. Als je
er de middelen voor hebt, kun je
een professioneel bedrijf inhuren.
Of mobiliseer op tijd familie en
vrienden en maak er een feestje
van. Dit is teambuilding! Verdeel
de taken, houd zelf het overzicht
en vergeet ook de inwendige

mens niet. Bij voorkeur heb je
alle dozen al in een logische volgorde (per verdieping en ruimte)
klaar staan. Op iedere verhuisdoos staat wat erin zit en waar hij
naartoe moet. Bedenk dat je het
‘oude’ huis netjes moet achterlaten, dus plan ook tijd in voor de
eindschoonmaak.
Zijn alle spullen en meubels in
het nieuwe huis, dan begint het
ordenen, inruimen van kasten,
schikken van de meubels. Daar
ben je ook de komende dagen of
weken nog wel mee bezig. Langzaam, heel langzaam, wordt dit
huis je thuis. Home sweet home,
het genieten kan beginnen.

WinterSale

OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP
zONDAG
19 FEBRuARI

OPEN
12-17 uur

WINTERKLEDING JASSEN / BROEKEN / FLEECE / SOFTSHELLS / SKI KLEDING
BOOTS WINTERBOOTS / SNOWBOOTS / REGENLAARzEN
BARTS ACCESSOIRES HANDSCHOENEN / muTSEN EN SJAALS
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Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

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

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. actie geldig t/m 1 maart 2017.

50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs
HELMOND-PEELLAND, 24-25-26 maart 2017
7e Bedrijven voor Bedrijven NETWERKbeurs Helmond-Peelland e.o.

UITNODIGING
5 en 6 april 2017
Bedrijven voor Bedrijven Netwerkbeurs
Helmond-Peelland e.o.
Locatie Helmond-Peelland
beurzen bekend!
Voormalig ‘Destil pand’ op Winkelboulevard Engelseweg (149) te Helmond.
Modern pand, ruim 3000 m2 beursoppervlakte, op korte
afstand van groot
parkeerterrein.
www.bbhp.nl
www.50pluspeelland.nl
Ondernemers! Kom op de koffie! Op wo.
5 en do. 6 april 2017. GRATIS koffie voor
alle standhouders en bezoekers, m.m.v.
Van Tienen
Drankautomaten BV.
DE ENIGE NETWERKBEURS VAN ONZE
GROTE EN ACTIEVE REGIO IN ZUIDOOST BRABANT!
Ondernemer: Actie, geeft reactie! Niks
doen, is geen optie! Doe mee, denk mee!
Bent u een echte ONDERNEMER of een
‘gelegenheids-ondernemer’?
Een ONDERNEMER zie het belang in van
een groot netwerkfestijn 1x per jaar. Een
‘gelegenheids-ondernemer’ doet vandaag
dit en morgen dat.
Een ONDERNEMER neemt deel als
standhouder en werkt aan zijn eigen promotie.
Een ONDERNEMER heeft een netwerk
dat hij uitnodigt. Een ‘gelegenheids-ondernemer’ heeft geen netwerk en profiteert van de ander.
Een ONDERNEMER werkt aan zijn
netwerk en visie. Een ‘gelegenheidsondernemer’ fladdert er tussendoor
en plukt de dag.

Waarom deelnemen of bezoeken?
Elke LOKALE MKB-er heeft gemiddeld
10-20 DIRECTE concurrenten in zijn
naaste omgeving. Als de LOKALE MKBer volop ‘netwerkt’, dan zal je zien dat hij/
zij opdrachten GEGUND krijgt vanuit dit
(nieuwe) netwerk. Dus neem daarom deel
aan of bezoek deze grootste NETWERKBEURS in de regio met meer dan 150 ondernemers en 2000 ZAKELIJKE bezoekers.
Diverse activiteiten!
Samen genereren we veel bezoek, u nodigt immers ook uw eigen bestaande netwerk uit om deze netwerkbeurs te bezoeken. Maar wij als organisatie zullen extra
ontmoetingsmomenten organiseren en
ons dus inspannen om veel bezoek te genereren.
Er worden naast diverse activiteiten o.a.
ook Speeddate-sessies, editie Ondernemerscafe op woensdag avond, afstudeerproject ROC ter Aa, een Starters- en
Banen-evenement (m.m.v. Senzer) georganiseerd op dit grootste en enige NETWERKfestijn van Helmond-Peelland en
de omliggende regio.
Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat netwerk-beurzen
de hoogste doeltreffendheid hebben in
verhouding tot het geïnvesteerde budget.
Een beurs biedt dan ook meer dan andere
marketing instrumenten. De meerwaarde
van het fysieke contact met de doelgroep,
de sfeer en de totale beleving worden positief geprikkeld.
Van harte uitgenodigd als standhouders
of als bezoeker,
Team BBHP
Bezoek onze website voor meer info:
www.bbhp.nl s

Wist u dat in 2017-2018 meer dan de helft
van de inwoners van Nederland 50PLUS
is? Een enorme doelgroep.
Voor het 3e jaar organiseren wij in Helmond-Peelland (een verzorgingsgebied
van meer dan 235.000 inwoners) een
50PLUS
Lifestyle-Consumentenbeurs
(24-25-26 maart 2017).
Vorig jaar hadden we 105 standhouders
en plm. 5000 bezoekers.
Samenwerking!
We zijn o.a. een samenwerking aangegaan met KBO Brabant/Kring Helmond,
PVGE, De Zonnebloem, Volksuniversiteit
en diverse welzijnsorganisaties, met een
flinke achterban.
Speciale ophaalroutes.
EMA Busreizen gaat speciale routes rijden
in de regio om bezoekers op te halen.
Communicatie voor de beurs vanaf 1-12017 via: Weekkrant De Loop (39.500
ex.) print/digitaal, editie Groot Peelland
(90.000 ex.) print/digitaal, collega Weekbladen in de regio, Social Media kanalen
De Loop, Newsroom www.helmondnu.
nl, Omroep Helmond, Omroep Brabant,
Radio Kontakt, Radio Siris etc. etc.

Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat consumenten beurzen de hoogste doeltreffendheid hebben in verhouding tot het geïnvesteerde
budget. Een beurs biedt dan ook meer
dan andere marketing instrumenten. De
meerwaarde van het fysieke contact met
de doelgroep, de sfeer en de totale beleving worden positief geprikkeld.
Wij nodigen u van harte uit om als standhouder in te schrijven voor dit evenement.
Zie voor info over deze beurs
www.50pluspeelland.nl
Kijk voor de Bedrijven voor Bedrijven
NETWERKbeurs 2017 op www.bbhp.nl
Team 50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs Helmond-Peelland 2017.
Locatie: Industrieterrein Helmond in het
hart van Peelland.
Locatie Helmond-Peelland
beurzen bekend! Voormalig ‘Destil
pand’ op Winkelboulevard Engelseweg
(149) te Helmond. Modern pand,
ruim 3000 m2 beursoppervlakte,
op korte afstand van groot
parkeerterrein.
www.bbhp.nl
www.50pluspeelland.nl

Start fietsseizoen 2017
Bij ons is het
iedere dag testdag

Zorg dat u er klaar
voor bent!

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

Modellen 2017 volop
in onze showroom!
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Ruime keuze in de beste merken
Inruil van uw oude fiets is mogelijk
www.henkvanrooijfietsen.nl

2 binnen en 2 buitenbanden
CST maat: 28 5/8 3/8 en 28 1x1/2

nu van 53.96 voor

€25.-

(geldig tm 4 maart 2017)

FIETSEN

waardebon|GP
Fietszadel naar keuze

25% korting
(geldig tm 4 maart 2017)

#

Nu met bon

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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