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Hors d’oeuvre uit eigen keuken
Hors d’oeuvre A
• Rundvleessalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat
met tijgergarnalen
• Tonijnsalade Italiënne

• Ham/aspergerolletjes
• Paté soorten (2x)
• Krabsticksalade
• Cocktailsaus
• Stokbrood met verse
kruidenboter

E 11,95 per persoon
Hors d’oeuvre B

• Rundvleessalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat
met tijgergarnalen
• Ham/aspergerolletjes
• Fricandeau

• Krabsticksalade
• Tonijnsalade Italiënne
• Makreelfilet
• Cocktailsaus
• Stokbrood met verse
kruidenboter

E 12,95 per persoon
Hors d’oeuvre C

• Rundvleessalade
• Gevuld ei
• Ham/aspergerolletjes
• Hollandse garnalen
• Verse fruitsalade
• Cocktailsaus
• Stokbrood met verse
kruidenboter

• Gerookte zalm
• Gerookte paling
• Huisgebraden rosbief
• Krabsticksalade
• Tonijnsalade Italiënne
• Makreelfilet
• Haring

E 19,95 per persoon
Bestel tijdig uw hors d’oeuvre voor kerst of oud en nieuw. Bestellingen worden evt. thuis afgeleverd of kunnen worden
afgehaald in Mierlo de dag van kerstavond, eerste en tweede kerstdag, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.

Vraag het bestelformulier telefonisch aan op 06 30 25 25 12
Of kijk op: www.cateringofverhuur.nl
Alle Hors d’oeuvre schalen worden zorgvuldig opgemaakt en
verpakt in luxe dozen. De schalen zijn voor hergebruik geschikt,
maar hoeven niet retour. Alle ingrediënten zijn van de beste
kwaliteit en zijn zorgvuldig door onze chef-kok samengesteld.
De bestellingen gelden per hors d’oeuvre voor min. 2 personen.

Het is mogelijk om warme gerechten extra te bestellen,
deze worden in speciale bakken geleverd en zijn geschikt om thuis op te warmen.
Heuvel 2, 5731 AM, Mierlo - www.cateringofverhuur.nl - 0492 66 12 58 - eric@denheuvel.nl
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Beste ondernemer,
De drukke maanden zijn weer in
aantocht. Sinterklaas is in het
land, en begint aan zijn inkopen.
Ook de huizenverkoop beleefd een
positieve flow, woningen staan
minder lang te koop, en de rente
is laag. U kunt hierop gemakkelijk anticiperen d.m.v. een
mooie advertentie in onze nieuwe
titel namelijk Groot Peelland,
een krant welke we maandelijks
uitgeven. De eerstvolgende editie zal verspreid worden in december.
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De thema’s waar we deze keer
redactionele ruimte aan zullen
besteden zijn: Sinterklaas, de
huizenmarkt en we hebben een vacaturebank.

Deze WOON 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

TIJDENS EEN FRISSE WINTERDAG GENIETEN VAN DE WARME KERSTSFEER, SUIZEN OVER
DE SCHAATSBAAN, ZOEVEN VAN DE GLIJBAAN STRUINEN LANGS TALLOZE KRAAMPJES,
VERRAST WORDEN DOOR HEERLIJKE GEUREN, WARM WORDEN BIJ DE VUURKORF

Havenpark, Helmond centrum
Coöperatiefonds

Helmond

van Bussel Groep
Verhoeven Garden Stones & Basics
Aben & Slag Advocaten

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

Compleet WONEN

159.Ook iedere zondag open
van 12.00-17.00 uur

Armstoel NebA elders 199.- onze prijs

BIJNA AL ONZE
MEUBELEN
KUNNEN WIJ
UIT VOORRAAD
LEVEREN. TEGEN
OUTLET PRIJZEN

NERGENS IN DE
OMGEVING ZO’N
GROOT AANBOD
MET ZULKE LAGE
PRIJZEN. KOM
EN VERGELIJK.

Armstoel NEBA

prijzen in euro’s. prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Armstoel NEBA is in
alle kleuren op voorraad

Meubels en Tuinmeubelen

Industrielaan 4 Asten T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl

Uniek in gebruikte meubelen

in- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs

ZONDAG 29 NOVEMBER
GEOPEND 12.00 - 17.00 uur

wij verkopen een ruim en breed
assortiment van 2e hands meubelen
* Gehele maand oktober e50,- korting bij aankoop van een bankstel

Felix Timmermansstraat 50A, 5751 LS Deurne

Tel. 06-12655003 of 0493-382945 www.TwEEDEZiTENZO.NL

Tweede Zit & Zo
Uniek in gebruikte
meubelen
wij leveren gebruikte
meubelen van perfecte
kwaliteit en voor
betaalbare prijzen.

in- en
verkoop
gebruikte
meubelen

loop eens binnen en overtuig uzelf.
wij zien u graag in onze showroom.

De grootste in De regio HelmonD
in gebruikte meubelen

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

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 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.

“Helmond Marketing
organiseert komende winter
het Winterfestijn Helmond. Dit
nieuwe winterse evenement
vindt plaats van vrijdag 11
december 2015 tot en met
zondag 3 januari 2016.”

Het festijn bestaat niet alleen
uit een Kerst & Sfeermarkt
er worden ook tal van andere
activiteiten
georganiseerd.
Naast de markt kan er heerlijk
worden geschaatst, zoeft jong
en oud van de ijsglijbaan,
kan er gegeten en gedronken
worden in het restaurant en
het café en vinden er tal van
leuke optredens voor jong en
oud plaats op het centrale
plein. Uiteraard ontbreekt de
Kerstman met z’n elfjes niet
en is de grote kerstboom de
blikvanger van het festijn.

Op het Havenpark verrijst
gedurende deze periode een
prachtig winterdorp voorzien
van een centrale boulevard.
Aan deze centrale laan
liggen kerstchaletjes, een
ijsbaan, een ijsglijbaan, een
evenemententerrein en enkele
tenten voor binnen festiviteiten.
Een echt winterbeleving voor Vrijwilligers
jong en oud.
Om dit nieuwe evenement in
goede banen te leiden zijn er
Kerst & Sfeermarkt
talloze handjes nodig die graag
Onderdeel van het evenement ondersteunen en aanpakken.
is de Kerst & Sfeermarkt. Deze Bent u of kent u iemand die de
markt bestaat uit 25 prachtige handen graag uit de mouwen
houten chaletjes waarvan steekt en het ontzettend leuk
er zeven of acht bestemd vindt een steentje bij te dragen
zijn voor horeca en 17 tot 18 aan het Winterfestijn Helmond?
voor detailhandel. De Kerst Neem dan snel een kijkje op
& Sfeermarkt zal dagelijks www.winterfstijnhelmond.
geopend zijn van 12.00 tot nl of stuur een mailtje naar
21.00 uur (met uitzondering van info@winterfestijnhelmond.
eerste Kerstdag). De chaletjes nl! Samen maken we er een
zijn te huur in periodes van een prachtig Winterfestijn van!
week. Mocht u geïnteresseerd
zijn in een chaletje stuur
dan een mailtje naar info@
winterfestijnhelmond.nl
U krijgt van ons alle benodigde
informatie toegestuurd.

De klassieke sollicitatiebrief lijkt al passé

Succesvol
solliciteren
vraagt
andere
middelen

Hoorde u dat gisteren ook toevallig
op de radio? ‘Kijk eens hier, de arbeidsmarkt is de afgelopen vijf jaar
sterker veranderd dan in de afgelopen veertig jaar’. Zou dat kunnen?
De aloude sollicitatiebrief zonder
spelvauden is dan weliswaar niet
helemaal passé, maar netwerken
naar een nieuwe baan is veel efficiënter en wordt langzamerhand als
belangrijkste bezigheid gezien om
een plaatsje in de arbeidsmarkt te
veroveren.
Voor ouderen is dat best lastig, want
meekunnen op internet doen we allemaal nog wel, de alertheid van de
jongste generatie troeft de oudjes
duchtig af. Dat is jammer maar daar
zullen we mee moeten leren. Jacco
Valkenburg van Retruit2 en gespecialiseerd in personeelswerving zegt
het zo: ‘Dankzij sociale media is
vrijwel iedereen via-via te bereiken
in een enkele click. Bedrijven gaan
daarom ook steeds vaker zelf proactief op zoek naar de beste kandidaten, in plaats van erop te vertrou-

wen dat sollicitanten hun vacature
vinden. Op die manier nemen we
gaandeweg afscheid van het adverteren van banen om de beste sollicitant te vinden door een selectie
op een traditionele cv en motivatiebrief, en worden kandidaten, vaker
dan voorheen, aangenomen dankzij
persoonlijke aanbevelingen, online
reputatie en op capaciteiten voor
een baan. Gaandeweg heeft het internet de vraag en aanbodkant van
de arbeidsmarkt zodanig toegankelijk gemaakt dat informatie sneller wordt uitgewisseld en dat betere
besluiten op basis van objectief gemeten criteria worden genomen,
bijvoorbeeld door meer gebruik van
e-assessments.’
Aantal banen gestegen
Een opvallend ander aspect is,
zegt hij, dat het consumentenvertrouwen nog nooit zo hoog is geweest als nu in bijna 7 jaar tijd. En
het aantal banen is gestegen, net
als het aantal vacatures dat online
geadverteerd wordt stijgt elk kwar-

taal met dubbele cijfers, en is het
vacaturevolume in het derde kwartaal van 2014 op het hoogst sinds
2009. Het aantal faillissementen
is nagenoeg onveranderd. Dat zou
erop kunnen wijzen dat we een piek
in de werkloosheid hebben bereikt.
Technologie
Nog steeds loopt Nederland (en
vooral ook de regio Helmond-Eindhoven) voorop in de wereld als het
gaat om technologie, innovatieve
ideeën en een flexibele arbeidsmarkt, dus we hoeven niet naar het
buitenland te kijken. Voor recruitment verwacht ik dat we steeds
meer gaan naar instroom van personeel, flex en vast, waar dat tot
heden nog vaak compleet strikt gescheiden werelden zijn.
Ook zal het aantal werknemers met
twee banen verder toenemen. Nu
heeft één op de veertien twee banen en dat aantal is in de afgelopen
tien jaar vrij geleidelijk toegenomen.

OUTDOOR WANDELEN
LOWA STRATTON
MID GTX MEN/WOMEN
VAN 159.99

129.

DIVERSE MODELLEN
MEINDL - LOWA - TEVA
HANWAG - HITEC

99 15-25-50%
KORTING

*

WANDELSOKKEN
FALKE - SMARTWOOL

KAD

HANWAG COMOX
MID GTX MEN/WOMEN
VAN 199.99

149.

99

SCHOENONDERHOUD

GROTE
COLLECTIE
WANDEL
ACCESSOIRES
VETERS
HEUPTASSEN
REGENJACKS
VOETVERZORGING

OUTDOOR KLEDING

WINTERSPORT KLEDING & BOOTS

COLLECTIE OUTDOORWINTERKLEDING
REGATTA
ZIPP OFF
OUTDOORBROEK
MEN/WOMEN
VAN 49.99

29.99

THERMO UNDERWEAR

SNELDROGEND EN
NAADLOOS
ONDERGOED VOOR
EEN DROGE HUID EN
VEEL COMFORT

BARTS EN ZIENER
COLLECTIE
PETTEN
MUTSEN
SJAALS
WANTEN
HANDSCHOENEN

GIGANTISCHE COLLECTIE
WINTERSPORT KLEDING
MEN/WOMEN/KIDS

OUTDOOR REIZEN

WINTERSPORT ACCESSOIRES
EAGLE TROPENZORG
CREEK CARE PLUS
ORS
TOWEL
DEET

BACKPACK
DEUTER
ACT ZERO
VAN 149.99

109.

99

COMPLETE COLLECTIE
SLAAPZAKKEN
MATTEN EN
ACCESSOIRES

SLAAPZAK
MUMMY-DEKEN-KIDS
MODELLEN VANAF

DAYPACK
LOWE ALPINE
AIRZONE

24.99

16.

99

DE ZWITSERSE
ORIGINELE
ZAKMESSEN

ND 24 DAMES &
25 MEN 2 KLEUREN

VAN 89.99

MULTITOOLS
COMPLETE
COLLECTIE
LIFETIME
WARRANTY

19.

COMPLETE COLLECTIE

CAMELBAG
DRINKSYSTEMEN

SKI HELM &
SKI BRIL
COMBI PACK
SINNER
VAN 149.99

69. 99.
99

PETZI - TIKKINA
80 LUMEN - 2 KLEUREN
TOPKWALITEIT
RED & BLUE

99

22.

99

NECK WALLET
LEG WALLET
LOCKERS

GADGETS REIZEN
VICTORINOX
VANAF

THERMO SET
UNDERWEAR
RUCANOR
SR. 27.99 JR.

99

9

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourne
Acties geldig tot 31 december 2015. Prij

EEN (WEB)WINKEL VOL IDEEËN, S
• Altijd 10% korting met klantenspaarsysteem*
• 14 dagen retourrecht*
• 1500 m2 winkelplezier
• Gratis parkeren, koffie & kids corner
• Vertrouwd adres sinds 1947

GARMIN
GPS
SYSTEMEN

VERLICHTING
X-CHECK LED 3 WATT
ZAKLAMP 180 LUMEN
VAN 35.99

24.

99

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 04
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 04

DO

SPORT VOETBAL
NIKE
VOETBALLEN
VOETBALSCHOENEN NU VANAF
ALLES MET 20 -25&50%*

9.

99

TIPS
THERMO SET
ZONDAG
UNDERWEAR
29 NOVEMBER SET
RUCANOR
SR. 27.
OPEN
JR.
VAN 12-17 UUR 22.99

SOKKEN
BRANDEVOORT
MIERLO-HOUT

SCHEENBESCHERMERS
STANNO
LIGA

8.

99

99

S

GROTE COLLECTIE
HUMMEL
& NIKE
TASSEN

VAN 13.99

9.

99

SPORT HOCKEY

WINTERBOOTS

ASICS
MEN WOMEN KIDS HOCKEYSCHOENEN
25-50%* OP=OP

ALLE
HOCKEYSTICKS 25%*
ALLE
HOCKEYSCHOENEN
25 -50%*

GROTE
COLLECTIE
TASSEN

BITJES

HANDSCHOENEN
REECE KLEDING

SPORT RUNNING
SPORTVOEDING

ASICS GEL FLUX VAN 99.99

79.

99

HARTSLAGMETERS
VOOR EEN VEILIGE
EFFECTIEVE
EN MOTIVERENDE
WORKOUT.

HUTTENSLOFFEN
LEKKER WARM
EN
COMFORTABEL
HAFLINGER

ALTIJD 10%*

HELE COLLECTIE &GRATIS
VOETSCAN VIDEO ANALYSE

RUNNING
ACCESSOIRES

COMPLEET
ASSORTIMENT
SPORTVOEDING.
LAAT U ADVISEREN
VOOR EEN
PERSOONLIJK
VOEDINGSADVIES

RUNNING KLEDING

BOTTLE BELTS
SAFETY VEST FLUOR
MP3 WALLET (VOOR
IPHONE 5, 6 EN
SAMSUNG) ARMBAND
REFLECT

COMPLETE
COLLECTIE LEVERBAAR

SPORT BIKING

SKISOK
FALCON
2 PAAR
SR. 19.99 JR.

FIETSBROEKEN
MET ZEEM
VANAF

9.

99

24.

99

22.

99

OOK VOOR
FIETSSCHOENEN
HELMEN &
BRILLEN

SPORT FITNESS

eren uitsluitend met bon in originele verpakking.
jswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

SPORTIVITEIT, AVONTUUR EN TIPS KETTLER GIRO P
Kijk voor meer informatie op

BLACK

HOMETRAINER
GRATIS
U kunt nu ook bestellen via THUISBEZORGD
onze webshop! 10%

www.adventurestore.nl

492-523668 www.adventurestore.nl
492-523668 www.adventurestore.nl

FIETS SHIRTS
VANAF

df

KETTLER RIVO M
WHITE VAN 539.00

399.00

479.00
FITNESS
AEROBIC
FUNCTION
KLEDING
EN
SCHOENEN NIKE &
VENICE BEACH

DUMBELL
10 KG VAN 36.99

24.

99

KETTLER RUN 1
VAN 1199.00
GRATIS
THUISBEZORGD

999.00

GYMBALLEN
IN 65 CM 14.99

9.

99

Vijf sterren
Vijf sterren
voor
voor

hypotheken van de
hypotheken
Rabobank van de
Rabobank

MoneyView: vijf sterren voor de hypotheken van de Rabobank
Op
het onderdeel
'voorwaarden'
de Annuïteitenhypotheek,
MoneyView:
vijf sterren
voor descoren
hypotheken
van de Rabobank de Lineaire
Hypotheek
en de OpbouwHypotheek
Sparen
de maximale 5 sterren.
Op het onderdeel
'voorwaarden' scoren
de Annuïteitenhypotheek,
de Lineaire
De
Opbouwhypotheek
Sparen krijgt ook
5 sterren
op het onderdeel
Hypotheek
en de OpbouwHypotheek
Sparen
de maximale
5 sterren.'prijs'.
De
Opbouwhypotheek
Sparen
krijgt
ook
5
sterren
op
het
onderdeel
'prijs'.
Onze adviseurs bekijken graag samen met u welke hypotheekvorm
bij u past

Onze adviseurs bekijken graag samen met u welke hypotheekvorm bij u past
Een aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar
Start uw oriëntatie online met het Rabobank Hypotheekdossier op rabobank.nl/hypotheken.
Start uw oriëntatie online met het Rabobank Hypotheekdossier op rabobank.nl/hypotheken.

TIENRAY
Spoorstraat 32

TE KOOP

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Zoekt u ultiem woongenot in combinatie met een permanent vakantiegevoel
in een rustige omgeving? Dan is dit vrijstaand woonhuis in gemeente
Horst aan de Maas zeker een bezichtiging waard! De woning is perfect
afgewerkt en ingericht met o.a. sfeervolle woonkamer met prachtige erker,
luxe leefkeuken, bijkeuken, kelder, drie slaapkamers, wasruimte, moderne
badkamer, bergzolder en een kantoor-/praktijkruimte. De schitterende
achtertuin, met optimale privacy en bezonning, is voorzien van een verwarmd
zwembad, jacuzzi, buitendouche, sfeervolle bar en diverse terrassen.
Algemeen
B.jr.: 1965, perceel: 670 m², woonopp.: ca. 175 m², inh.: ca. 625 m³.
Schoolstraat 25-A VENRAY
T: (0478) 568846 / E: info@peelrand.com
www.peelrand.com / www.funda.nl

Laagste
prijsgarantie

gratis
reserveren

Breed
assortiMent

deskundig
advies

Meer dan
200.000 M2
op voorraad

Bezorging
MogeLijk

stunt
prijs

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

25.

95

klik
klik laminaat klik laminaat
oak grey
landhuisdelen
per m2 incl. btw laminaat millennium
millennium oak white
landhuisdelen

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

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

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

laminaat

laminaat

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

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

landhuisdelen xxl

extra lang

MeeneeMprijs

99

MeeneeMprijs

5. 9. 8.

MeeneeMprijs

traprenovatie
massief eiken

7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 14 kleuren.

8 mm dik, 24 cm breed,
4x v-groef, klasse 32.
Normaal 26.95 Nu v.a.

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

www.adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

vloer het zelf helmond

gratis parkeren

95

per m2 incl. btw

stuntprijs

95

stuntprijs

excl. montage, incl. btw

MeeneeMprijs

775. 17. 15. 19.
00

per m2 incl. btw

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.

95

39 Markante
(starters) woningen

Verkoop
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aan de Past. Wichmansstraat / Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout

- Inhoud tot maar liefst 455 m3

- Starterslening mogelijk!!!

- Diverse indelingsmogelijkheden

- Koopsommen v.a. € 194.500,- v.o.n.

- Inclusief groot dakterras 2e verdieping

Nieuwsgierig? Je wilt alvast inschrijven? Dat kan!! Mail of bel naar:

Molenstraat 68, 5701 KH Helmond
0492 - 59 04 04 / info@mario-geerts.nl

BEZOEK ONZE STAND (43) OP DE CONSUMENTENBEURS IN MIERLO-HOUT

39 Markante
(starters) woningen

Verkoop
rt
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n
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n
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b
t
star

aan de Past. Wichmansstraat / Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout

- Inhoud tot maar liefst 455 m3

- Starterlening mogelijk

- Diverse indelingsmogelijkheden

- Koopsommen v.a. € 194.500 v.o.n.

- Inhoud
tot maar
liefstdakterras
455 m3
- Starterslening
mogelijk!!!
- Inclusief
groot
2e verdieping
- Maar
liefst 4 of zelfs slaapkamers mogelijk
- Diverse indelingsmogelijkheden

Nieuwschierig?
Mail2eofverdieping
bel naar:
- Inclusief
groot dakterras

- Koopsommen v.a. € 194.500,- v.o.n.
Nieuwsgierig? Je wilt alvast inschrijven? Dat kan!! Mail of bel naar:

Molenstraat 68, 5701 KH Helmond
0492 - 59 04 04 / info@mario-geerts.nl

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 betref-

fende 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.

Een positief signaal?
‘Breed herstel in huizenmarkt’
De huizenmarkt is zich aan het herstellen. Zegt de minister. Roepen
de makelaars. In Amsterdam stegen de huizenprijzen in een jaar tijd
zelfs 10%, maar of iedereen daar blij
mee is, is een andere vraag.

‘Tweeverdieners
stonden op een
achterstand’
Wel kunnen tweeverdieners door
nieuwe hypotheekregels komend
jaar meer geld lenen voor een hypotheek dan voorheen. Goed idee! Dit
komt door een gefaseerde afbouw
van de zogeheten heffingskorting
voor de minstverdienende partner,
zo heeft Den Haag besloten. Nu
waren tweeverdieners altijd al de
meeste kopers van een huis dus

zoveel verandert er niet in de markt.
Het is ook maar de vraag of die verlaagde heffingskorting een extra effect op de markt zal krijgen want de
andere normen voor het afsluiten
van een hypotheek blijven nagenoeg gelijk.
Meer lenen voor een duurder huis
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, heeft meteen maar voorgesteld om bij het
bepalen van de hypotheeklasten
in geval van tweeverdieners voortaan het laagste salaris voor de helft
mee te nemen en dat is nu nog
eenderde, maar of dat veel zoden
aan de dijk zet? Dat valt te betwijfelen. Wel is het zo, dat de aantrekkende huizenmarkt ook positieve
zij-effecten heeft op bijvoorbeeld
de bouwmarkt en klusseniers. Maar
dat is geen miljoenenmarkt. Laten
we ons daarom niet rijk rekenen met
al die krantenkoppen. Nog even terugkomend op die tweeverdieners.
Zo jubelt de Vereniging Eigen Huis

blij te zijn dat tweeverdieners straks
meer hypotheek kunnen krijgen:
‘Tweeverdieners stonden op een
achterstand’, zegt deze belangenorganisatie voor huizenbezitters,
‘twee mensen die samen 60.000
euro verdienen kunnen nu minder
lenen dan een eenverdiener die in
zijn eentje 60.000 euro verdient.’
Dat is mooi gezegd, maar zoveel
eenverdieners met 60.000 euro per
jaar zijn er gewoon niet.
Hoé wil ik wonen?
Iets anders is hoe de consument
zelf aankijkt tegen het fenomeen
wonen, zoals: of de markt aansluit
bij hoe we willen wonen. Of we van
ons huis af kunnen komen als we
weg willen, maar ook of we een huis
kunnen vinden dat groot genoeg is
voor gezinsuitbreiding. Of we in ons
(huur-)huis kunnen blijven waar we
zo graag zijn. En dat opent de overweging naar nog een ander aspect
van belang, namelijk het lenen van
geld. Dat lijkt steeds goedkoper te

worden. Maar dat is makkelijk gezegd. Want ondertussen zijn de
leencapaciteit en de huizenprijzen
het afgelopen jaar wel met zo’n
tien procent uit elkaar gegroeid. Is
de nieuwe hypotheeknorm voor
die tweeverdieners dan een sigaar
uit eigen doos? Het lijkt er wel op.
Enig voordeel heeft deze versoepeling wel. Want omdat banken wel
mogen afwijken van de hypotheeknormen en ze daardoor in staat tot
het leveren van maatwerk (als ze
dat al doen) krijgt de consument
kwalitatief wel beter toegang tot de
woningmarkt. Want hij kan zich door
al die ontwikkelingen nog beter vragen stellen over de kwaliteit van het
aanbod, meer rekening houdend
met zijn toekomstige wensen.
Hoogopgeleiden, expats en toeristen
Even teug naar Amsterdam. Door de
steeds rijkere bevolking en de grote
vraag naar woningen stijgen de huizenprijzen daar supersnel. Steeds

meer voormalige achterstandswijken worden veroverd door de rijke
middenklasse. Door opwaardering
van buurten, vaak in combinatie
met verdringing van de oorspronkelijke bewoners maakt de prijsdruk
dat het voor mensen met lage inkomens steeds moeilijker wordt om
een plekje in de stad te veroveren.
Zo krijgt herstel in de huizenmarkt
ook een ander gezicht. Want nog
even en er wonen meer mensen
in Amsterdam dan ooit. De rijkere
middenklasse, expats en toeristen
veroveren steeds meer de stad, Nederlands en Engels verdrijven Turks
en Marokkaans op straat maar de
bevolking klaagt wel steeds meer
dat het te druk is in de stad met al
die toeloop. Hier heeft de woningmarkt het leefklimaat in zijn greep
en daartegenover staat de woningmarkt hier in Zuidoost Brabant en
vooral op het verstedelijkte platteland rondom Helmond in een verademende sfeer van gelukzaligheid
waar we trots op mogen zijn.

KADOtijd by Adventure Store
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

• Altijd 10% korting met
klantenspaarsysteem*
• Gratis voetscan en
loopanalyse
• Deskundig personeel
• Gratis parkeren, koffie
& kids corner
• Vertrouwd adres sinds
1947

Adventure Store, 1500m2 winkelplezier met specialisme,
persoonlijke bediening en veel sfeer en beleving!
Mierlo-Hout - Adventure
Store, de winkel gevestigd
sinds 1947 in Mierlo-Hout
(Helmond), waardeert de
klant nog op een ouderwetse
manier. Met veel specialistische kennis voor het juiste
advies op maat, of het nu een
wandel- of hardloopschoen
is, een fitness apparaat voor
thuis of een nieuwe winterjas, met de persoonlijke be-

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 wandelen tot en met hardlopen
Met de specifieke kennis over
de wandelsport en het hardlopen, het spreekuur van de

Bestel nu ook via
de Webshop op
www.adventurestore.nl

podotherapeut Emile Itz tezamen met onze eigen sport
podoloog en de rest van het
deskundige personeel, en
niet te vergeten de enorm uitgebreide collecties schoenen,
accessoires en kleding. Bent u
in goede handen. Een voetscan 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 gekeken of de
gekozen schoen
de juiste ondersteuning en
stabiliteit
biedt.

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
collectie 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
werkzaamheden
buitenshuis. Laat u adviseren over het laagjes systeem en de verschillende
functionele kwaliteitsmaterialen die het leven aangenaam houden in extremere
weersomstandigheden.
Voor meer informatie kijkt
u op de website, www.adventurestore.nl Uiteraard
kunt u ook bellen of even
langskomen in de winkel voor meer
informatie.

De website van Adventure Store is tevens uitgebreid met een
complete webshop, waar een groot deel van het assortiment uit
de winkel 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 bestellingen via de webshop. Kijk ook eens op de website
www.adventurestore.nl en laat u verrassen.

now in store
polar ski collection

