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Dagelijks geopend van 
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Kijk voor meer informatie 
op www.50pluspeelland.nl



PRIJS 
PAKKERS

ADVENTURE 
STORE 

WANDELTOCHT

10e 3e KIDS ADVENTURE TRAIL

BERG
WANDELEN

TRAVEL

BACKPACKING

DESKUNDIG ADVIES IN DE GROOTSTE
OUTDOOR & CAMPINGZAAK VAN DE PEEL!

Adventure Store, met een vestiging in Mierlo-
Hout van 1500m2, een zaak in het centrum 
van Helmond en de webshop www.adven-
turestore.nl is de speciaalzaak voor Outdoor 
& Camping voor de Peel regio. Met een gigan-
tische afdeling outdoor, camping, recreatie en 
sport artikelen is dit een winkel voor al uw vrije 
tijds benodigdheden. Met de persoonlijke be-
diening en de expertise van ons deskundige 
personeel maakt u altijd de juiste keuze.

RECREATIE

KAMPEREN

BBQ'S

OUTDOOR
THORLITE TOURPACK 
DAGTOUR RUGZAK 
IN 4 KLEUREN - 20 LITER

COLEMAN BIKER SLAAPZAK

SI MAT
ZELF OPBLAASBARE MATTEN 
GEEN POMP NODIG
SUPER COMPACT
EXTRA GOED GEÏSOLEERD

MILLER/MALIN FLEECE 
 IN DE KLEUREN ROOD, ROSE EN BLAUW

QUICKPITCH TENT
2 PERSOONS, 1,5 KILO.

BBQ COBB PRO COMPACT
2 PERSOONS, 1,5 KILO.

BBQ BAR B KETTLE
47 CM
10 JAAR 
GARANTIE

RELAXCHAIR

29.99

49.99

69.99

29.99

29.99

119.99

99.99

59.99

ADVIES 39.99

BIJ ONS

ADVIES 65.00

BIJ ONS

ADVIES 89.99

BIJ ONS

ADVIES 60.00 

BIJ ONS

ADVIES 54.99

BIJ ONS

ADVIES 134.99

BIJ ONS

ADVIES 134.99

BIJ ONS

ADVIES 100.00

BIJ ONS

MEN | WOMEN

HET 
AVONTUUR 
BEGINT 
HIER

10e ADVENTURE STORE WANDELTOCHT
Nu ook 50 km afstand, vernieuwde routes, avontuurlijke verzor-
gingsplek. Gratis koffie, thee, frisdrank, cake bij start en finish lo-
catie. Speciale aanbiedingen. Try & Buy acties. Gratis informatie 
door wandelspecialisten Inschrijving, Start en finish in de winkel.

3e KIDS ADVENTURE TRAIL
5 km avontuurlijke wandeltocht voor kids.

Inclusief begeleiding, iets lekkers voor onderweg,  limonade, 
marshmallows roosteren bij het kampvuur, schat zoeken, oefe-
nen met een GPS en een presentje bij afsluiting. Meer informatie 
en Inschrijven via: www.kidsadventuretrail.nl 
Of een e-mail naar: kidsadventuretrail@scoutingbrandevoort.nl

ZONDAG 10 APRIL 2016

VOOR MEER INFO WWW.ADVENTURESTORE.NL

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Actie geldig tot 31 maart 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond
0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	webshop!
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
HELMOND CENTRUM

NIEUW

 OUTDOOR
•	Wandelen
•	Outdoor kleding
•	Nordic walking
•	Fietskleding
•	Tassen en 
 rugzakken
•	Tropenzorg
•	Gadgets
•	Legerstock

 CAMPING & 
 RECREATIE
•	Tenten
•	Slapen
•	Meubilair
•	Barbecue
•	Zwemmen
•	Sporten

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond
0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	
webshop!

www.adventurestore.nl



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

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
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wij wensen u 
prettige paasdagen

vrijdag 
18 maart 2016
19.00 - 22.00 uur

helmond-peelland beurzen
demonstraties en workshops. entree € 10,- 

inclusief goed gevulde goodiebag 
en cadeaubon van € 5,- hellemondgift

(inwisselbaar bij meer dan 130 lokale zaken in helmond)

informatie www.50pluspeelland.nl
een initiatief van adcommunicatie/weekkrant de loop helmond

en catalini calzature

locatie: lagedijk 19, helmond



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 

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

de échte
binnenhuis

adviseur

Nu een nieuwe afdeling 
Zuiver en Dutch Bone

2e Paasdag open van 12-17 uur

Een grote collectie beddengoed van Auping, 
Riverdale en Rivièra Maison

Novilon Nova inclusief:
• kleuradvies aan huis • Opmeten en vloerinspectie • Aquagrip • Noviclean • Diamond Seal 

• Vakkundig leggen • 15 jaar garantie
Prijs op basis van benodigd aantal strekkende meters (200, 300 of 400 cm breed); minimale afname 15m2. 

Excl ondervloer/egalisatie.

26,95per m2

Novilon Nova

all-in gelegd

Waar val jij op?
Samen vinden we de matras
die perfect bij je past

Download nu de Auping Better Days app

HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen in 
Helmond. Volgens hem kan het opstellen van een testament 
mensen veel familieleed én geld besparen.
 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. 
 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Jan Meijer verder. “Binnen de huidige generatie 
vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een kapitaal in 
geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen 
huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”
 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.
 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Jan Meijer uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een 
partner tot een �nancieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de 
erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe 
envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat 
uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  
 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet ook Alex van 
IJsseldijk van Erfrechtplan. “Mensen vrezen vaak dat het ze 
handenvol geld gaat kosten of dat de materie erg ingewikkeld is. 
En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste 
bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van 
een testament voor zich uit. Soms té ver.” 
 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze adviseur komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. Na eventuele aanpassin-
gen gaat de adviseur samen met de klant naar de notaris om het 
de�nitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen 
de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Jan Meijer uit. 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 
 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 
 

In een heldere presentatie legt notaris Jan Meijer op 18, 19 en 20 
maart tijdens de 50PLUS beurs Peelland uit welke mogelijkheden 
er voor erven, schenken en het levenstestament zijn. Ook Erfrecht-
plan is aanwezig voor advies. Belangstellenden kunnen zich 
vooraf aanmelden voor de lezing van notaris Jan Meijer. Voor elke 
beursdag stelt het notariskantoor voor de eerste vijftig inschrijvin-
gen gratis toegangsbewijzen beschikbaar voor de 50PLUS beurs 
Peelland. 
 

Inschrijven kan via:  www.omdnotarissen.nl
   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing tijdens 50PLUS beurs Peelland

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100



in opmars zijn bijvoorbeeld de de ronde en ovale vormen. 
ontwerpster lidewij edelkoort noemt dat thema ‘egg’. hierin 
zie je ook bolvormen, gevuld, met plooien en reliëf, veelal met 
gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en steen. dit 
geldt niet alleen voor stoelen en banken, maar voor meerdere 
items in ons interieur. en, kleuren worden lichter, wat betekent 
dat we optimistischer zijn geworden qua beleving van de 
economie.  

kleuren

Door meer groen in je huis te halen creëer je een rustige sfeer, 
waardoor je weer even kunt ontspannen. Bij deze trend is 
het meest voor de hand liggende om planten in je huis te 
halen. Waarbij het in 2016 helemaal tof is om de planten op 
hoge poten te zetten. Maar je kunt hierbij ook denken aan 
natuurlijke materialen zoals marmer, hout, steen en keramiek. 
Daarnaast is vooral de kleur mosgroen erg in trek, wat weer 
een mooie tegenhanger is tegen alle zachte kleuren en trends 
van 2016. In de drukke en onrustige tijd waarin we nu leven, 
zoeken we thuis meer naar rust, warmte en eenvoud. Dat 
verklaart waarom we dit jaar ook veel dromerige pastellen, 
nude tinten en okergoud zien. Met deze kleuren zit u goed 
in 2016

okergoud

Volgens AkzoNobel, het moederbedrijf van Flexa, is “a shade 
of gold” de trendkleur van 2016. Ze omschrijven de kleur als: 
‘Een okerachtig geel dat fel genoeg is om de aandacht te 
trekken, maar subtiel genoeg om een vertrouwd gevoel van 
historie op te roepen en natuurlijk te ogen’. Een manier om 
deze kleur toe te passen in huis is bijvoorbeeld door één wand 
okergoud te schilderen en deze kleur terug te laten komen 
in accessoires. Als u liever gaat voor subtiel kunt u okergoud 
onder meer terug laten komen in één fauteuil en accessoires 
zoals kussens, kunst en vazen. Okergoud staat mooi in 
combinatie met grijs, zachtroze, goudkleurige en aardetinten. 
De kleur is sowieso een perfecte match bij alle natuurtinten 
en natuurlijke materialen maar kan natuurlijk ook heel goed 
worden gecombineerd met glas en met mat en glanzend 
metaal, en dus ook met heel veel leuke design meubelen.

rose Quartz en serenity

Rose Quartz (poederroze) en Serenity (zachtblauw) zijn 
volgens kleurinstituut Pantone de kleuren voor 2016. De keuze 
voor deze kleuren wordt volgens Pantone beïnvloed door 
de algemeen heersende stemming in de maatschappij. De 
warme roze tint en het koele blauw zijn mooie tegenhangers 
van de dagelijkse stress en hebben een kalmerend effect. 
De kleuren zijn samen op hun mooist en zorgen voor rust, 

eenheid en warmte in een interieur. Rose Quartz en Serenity 
passen in een basic en puur interieur met Scandinavische 
invloeden, maar ze doen het ook goed in een klassieke en 
landelijke inrichting.

welke woonstijl past bij u?
Een woonstijl is persoonlijk en vormt de basis van uw 
interieur. Maar is vaak ook erg moeilijk te bepalen én toe te 
passen. De één houdt van modern en strak design, de ander 
van romantisch of juist klassiek. Sommige mensen houden 
van veel kleur, anderen willen zoveel mogelijk wit. Maar één 
ding hebben we wel allemaal gemeen: we willen ons thuis 
voelen in ons eigen huis. Thuis moet een plek zijn waar u zich 
prettig en op uw gemak voelt. Een plek die past bij uw smaak 
en levensstijl. Hieronder een opsomming van 5 verschillende 
woonstijlen met hun specifieke kenmerken.

basic & puur: De woonstijl basic & puur kenmerkt zich door 
natuurlijke materialen zoals hout, rotan, linnen en wol. Een 
basic en puur interieur is een interieur zonder poespas, franjes 
en tierlantijnen en juist heldere vormen en lijnen. In deze 
woonstijl hebben wit-, grijs- en natureltinten de overhand. 
Door al deze kleuren naast elkaar te gebruiken, wordt een 
basic en puur interieur interessant. Eenvoud voert in deze 
woonstijl de boventoon. Door te mixen in stijlen zoals een 
industriële stoel met een landelijke houten tafel houdt u het 
interieur spannend. Deze woonstijl is bijvoorbeeld geschikt als 
u kleiner woont of uw huis niet zo licht is. Door de kleuren 
neutraal te houden oogt een woning groter en lichter.

modern & design: In de woonstijl modern & design kan 
bijna alles. Objecten, uitgesproken kleuren, opvallende 
vormen en verrassende elementen. U kunt gaan voor een 
meer Scandinavische stijl waarin design wordt gecombineerd 
met kleuren zoals zwart-wit, grijs en pastel of kiezen voor een 
meer uitgesproken interieur met opvallende objecten, strakke 
lijnen, technische hoogstandjes en luxe materialen. In een 
modern interieur worden materialen gebruikt zoals beton, 
marmer, hoogwaardige kunststof en glas. 

industrieel & vintage: In een industrieel en vintage 
interieur ziet u veel stoere materialen zoals staal, beton, steen 
en onbewerkt hout. Denk aan industriële lampen, robuuste 
meubels, grove vloeren en stoere woonaccessoires. Meubels 
in deze woonstijl hebben karakter doordat ze intensief zijn 
gebruikt en een historie hebben en dat mag gezien worden. 
In een industriële en vintage woonstijl ligt de nadruk op de 
meubels en minder op kleur. U ziet met name de kleuren 
zwart, wit, grijs, legergroen en bruin terug in een industrieel en 

vintage interieur. Grafische elementen zoals letters en dessins 
mogen in deze woonstijl ook gezien worden.

landelijk & lifestyle: Een landelijke woonstijl is 
comfortabel, klassiek, rustig en met name warm en gezellig. 
De rust van het platteland is binnen voelbaar. Denkt u aan 
rustieke meubels, kussens, behaaglijke plaids, veel kaarsen en 
een tapijt als sfeermaker. De meubels mogen grof en robuust 
zijn, want een gladde afwerking past niet in een landelijke 
stijl. In deze woonstijl wordt veel hout gebruikt, maar ook 
mooie effen stoffen in natuurlijke tinten en materialen zoals 
wol, linnen, katoen en vachten. Een landelijk interieur kan 
raakvlakken hebben met een meer brocante en romantische 
stijl. Een vintage kast uit de familie past goed in een landelijke 
woonstijl, net zoals paneeldeuren en een houten balken 
plafond. 

Stijlvol & klassiek: Een klassieke woonstijl herkent u aan 
de verwijzingen naar vroeger, zoals de renaissance. Denk aan 
barokke stoelen, ornamenten en kroonluchters. Het is een 
statige en elegante woonstijl met romantische invloeden. 
Voorheen zag u in dergelijke interieurs veel donkere kleuren 
zoals bordeauxrood en dieppaars, maar tegenwoordig mag 
het wat lichter met naturellen, grijstinten en zwart. Luxe, 
glanzende stoffen en velours worden in een klassiek interieur 
gecombineerd met leer. Op de vloer ligt donker hout, een 
visgraatparket of natuursteen met daarop eventueel een 
grote kelim of ander vloerkleed. Op de wand kan een behang 
met grote print of een ingetogen kleur toegepast worden.

dromerige pasteltinten

als anti-stress 
“

“

in tegenstelling tot andere jaren zien we dat er dit jaar veel trendwijzigingen op interieurgebied plaatsvinden. 
naast de verschillende bestaande woonstijlen is er een diversiteit aan thema’s welke door gebruik van materialen 
en kleuren een bepaalde “way of living” uitstralen.



Natuurlijk op vakantie!
Vinkencaravans.nl - 0493-696155  

Ommelseweg 65, Asten

Talenwonder? Of juist niet?
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Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond  0492-523668  www.adventurestore.nl 

• Altijd 10% korting met klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht 
• Persoonlijke bediening
• Vertrouwd adres 
 sinds 1947

Bestel nu ook via onze webshop!
www.adventurestore.nl

SURROUND
De eerste wandelschoen 
die rondom ademend en 

waterdicht is.

De eerste wandelschoen die rondom 
ademend en waterdicht is.

WERELD 
PREMIÈRE

WandElschoEnEn gEMaakt vooR REgEn én zon

FEEl good

ZIJWAARTSE ONTLUCHTING VOOR WANDELEN EN OVERIGE SPORTEN
Wandelschoenen met GORE-TEX® SURROUND™-producttechnologie

is de eerste en enige technologie voor wandelschoenen 
met volledig ademend vermogen en duurzame water-
dichtheid. Normale wandelschoenen zijn volledig geslo-
ten onder de voet. Nu wordt het zweet sneller weggeleid 

van de voet via de gepatenteerde open constructie van 
de SURROUND™-technologie. Vochtigheid en warmte 
kunnen via de onderkant van de voet door het GORE-
TEX®-membraan naar de zogenaamde “spacer” worden 

getransporteerd, waar ze via de zijkant van het boven-
werk en de ontluchting‘s-uitgang worden afgevoerd. 
Het resultaat: droge voeten, zowel binnen als buiten de 
schoen.

GEZIEN OP 

TV

X-SO Wave GTX
Heren Wandelschoen

X-SO Wave GTX
Dames Wandelschoen

Sendero Low GTX
Heren Wandelschoen

D E Z E  M O D E L L E N  Z I J N  V E R K R I J G B A A R  B I J

tweede 
Zit & Zo: 
elke dag een 
nieuwe 
carrousel vol 
impressies

Het is haast niet te geloven, als je bij Tweede  Zit & 
Zo gaat kijken. De mooiste bankstellen en kasten, 
geen krasje erop en allemaal afkomstig van fabrie-
ken van naam en faam. Je ziet niet dat ze ooit ge-
bruikt zijn. En dat allemaal tegen uiterst lage prij-
zen vergeleken met de nieuwwaarde.

Zoek je iets klassieks, of wil je echt topdesign in 
huis, het is er. Het enige dat wisselt is de aanvoer. 
En daarom is het handig om geregeld langs te ko-
men, want het totale aanbod aan kasten, banken, 
dressoirs en andere meubels verandert van dag tot 
dag. Zo wordt winkelen bij Tweede Zit & Zo telkens 
weer een hele nieuwe belevenis.

Met name de lage prijsstelling vraagt om een toe-
lichting, zegt eigenaar Ger Verlijsdonk: ‘in principe 
kopen wij via diverse kanalen in, dat is verschillend. 
Maar altijd rechtstreeks van de bron. Door het weg-
snijden van de tussenhandel ontstaan heel trans-
parante prijzen. Zo koop je een bank van Montel, 
ook niet het eerste de beste merk, voor bijvoor-
beeld 800 euro, zo goed als nieuw, die normaal el-
ders voor 2400 euro wordt aangeboden. Het enige 
dat ontbreekt zijn de krasjes van het gebruikt zijn’. 
En zo kun je weer een heel aantal jaren vooruit. 

En, zegt Ger Verlijsdonk, ‘wat je ook bedenkt, we 
hebben het, retro, klassiek, brocant, en altijd top-
merken van de bovenste plank, of je nou Rolf Benz 
zoekt, of Leolux of Jori. En als het er vandaag niet 
staat, dan misschien morgen wel of volgende week. 
Kortom dagelijks een hele carrousel vol impressies.

Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur  behalve maandag 
(vanaf 12 uur) aan de Felix Timmermansstraat 50A 
in Deurne.

www.tweedezitenzo.nl



stel, je wilt deze zomer eens gaan kamperen. hoe doe 

je dat? kies je dan voor een camper of een caravan? ga 

eens langs een dealer en kijk eens wat hij heeft staan.

Voor wie nog niet eerder op vakantie is geweest met 

een camper, een caravan of een vouwwagen, is het 

raadzaam om eerst te gaan huren. De huurprijs van 

campers en caravans is vergelijkbaar met de huur van 

een vakantiewoning. Afhankelijk van het seizoen betaal 

je tegenwoordig tussen de 65 en 135 euro per dag, 

wanneer je kiest voor een langere periode, gaat de prijs 

verder omlaag.

helemaal van nu!

Luxe Kamperen is helemaal “hot”. Dat komt doordat 

caravans en campers momenteel zijn voorzien van de 

nieuwste snufjes, waardoor je in allebei luxe vakantie 

kunt vieren. Jaarlijks worden er steeds meer caravans 

gekocht. 

showroom

Twijfel je nog tussen een camper of caravan? Of wil 

je toch liever slapen onder het tentdoek van een 

vouwwagen? Ga dan eens langs bij een dealer en neem 

een kijkje in de showroom. Wie kiest voor kamperen in 

luxe, kiest voor reizen zonder beperkingen. Je geniet 

tijdens je reis van alle mogelijkheden die een luxe 

kampeervakantie te bieden heeft, je geniet van een 

vakantie op het allerhoogste niveau. Denk bijvoorbeeld 

aan sportieve reizen met paardrijden, wellness 

vakanties, citytrips, surfen of duiken en snorkelen. De 

campings en kampeerterreinen in West-Europa zijn over 

het algemeen zeer goed ingericht; de campingeigenaren 

doen hun uiterste best om het iedereen zodanig naar 

de zin te maken dat men volgend jaar weer terugkomt. 

Bovendien inspecteert de ANWB bijna 9.000 campings 

in West-Europa. Handig om te weten want je kunt bij 

deze organisatie rechtstreeks reserveren. Ook dat is 

handig als je je verder realiseert dat het West europese 

wegennet zodanig van kwaliteit is dat je bijna net zo snel 

ter plekke bent als met een gewone auto.

moderne snufjes

Tegenwoordig zijn de caravans en campers voorzien 

van moderne, bijzondere snufjes en technische 

hoogstandjes. Met elektronische apparatuur, 

draagsystemen en andere functionele accessoires.

Hier volgen een aantal tips voor als je liever eerst 

wilt huren, voordat je overgaat tot aankoop van een 

droomwagen. Kies je voertuig liever iets te groot dan te 

klein. Kies je voor een camper en gaan er kinderen mee? 

Informeer dan naar het aantal toegestane zitplaatsen 

tijdens de reis en het aantal 3-punts veiligheidsgordels. 

Boek op tijd voor de grootste keuze en maak gebruik 

van vroegboekkortingen. Ga niet uit van last minute 

aanbiedingen: bij het huren van een kampeermiddel is 

dat niet gebruikelijk. Caravans zijn er in vele soorten en 

maten. Kleinere modellen voor twee personen, ruimere 

uitvoeringen voor gezinnen en luxe caravans voor 

mensen die erg van comfort houden. 

culinair op reis

Een goed idee is om je reis te voorzien van culinaire 

hoogtepunten. Daar lenen vooral uitstapjes naar het 

buitenland zich voor. Koken in een camper, caravan of 

vouwwagen is tegenwoordig uitstekend te doen maar 

vraagt wel om een goede voorbereiding en de juiste 

planning. Als je geniet van het leven en het reizen, dan wil 

je waarschijnlijk ook regionale specialiteiten ontdekken 

en ze zelf bereiden. Wat de pot ook schaft, het is fijn als 

je eigen vakantiekeuken alle mogelijkheden biedt.

mooie kwaliteiten

Een bezoek aan een dealer laat al gauw zien dat 

kookplaten, fornuizen, ovens, spoelbakken en 

gasovens er in de beste kwaliteiten zijn, en in talloze 

uitvoeringen. Een keuken voor onderweg moet namelijk 

ook slim ingericht worden. Daarom ligt de focus bij 

het ontwerp van keukens en keukenapparatuur vooral 

op ruimtebesparing zodat ieder hoekje en elke nis 

uitstekend benut wordt.

kookplaten van gehard glas

In een oogopslag  zie je dat fabrikanten van 

keukenapparatuur innovatief en continu bezig zijn 

met het doorontwikkelen van materialen. Keukens in 

caravans, campers en vouwwagens voldoen dan ook 

aan moderne standaarden. Nieuwe kookplaten zijn 

bijvoorbeeld gemaakt van materialen zoals gehard 

glas of roestvrij staal, terwijl grill- en ovencombinaties 

functioneel en gemakkelijk te reinigen zijn.

koeling

Dankzij de moderne compressortechniek leveren 

moderne systemen een prima koelvermogen voor koeling 

en diepvries, zelfs bij extreme buitentemperaturen. 

Ze garanderen een probleemloze werking van 12 of 24 

Volt, met een minimaal stroomverbruik. Veel van de 

apparaten zijn tegenwoordig geschikt voor de werking op 

zonne-energie en zijn meestal ongevoelig – bijvoorbeeld 

ook tegen schuine opstelplaatsen.

voorbereiding

Kamperen vraagt natuurlijk veel voorbereiding. Als je 

eenmaal op reis bent, wil je niet nog even naar huis om 

spullen te halen die je vergeten bent. Maar bij de dealer 

liggen genoeg folders en tijdschriften om je te verdiepen 

in de keuzes die je wil maken. Kijk anders ook eens bij 

www.kampeerencaravan.nl, een handige website om 

veel goede ideeën op te doen.

luxe kamperen
in opmars!
nederland gaat massaal 
glamorous kamperen
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T  0475-550700

WEERT
Nassaulaan 3A
T  0495-545345

HELMOND
Stationsplein 75
T  0492-527777

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T  040-2113600

GRATIS RUG- EN NEKANALYSE
Tijdens inloopspreekuur elke vrijdag van 
16:00 - 16:30 uur (of na afspraak)

 Dé rug- en nekspecialisten
Een verwijzing is niet nodig, er wordt geen aanspraak 
gemaakt op uw eigen risico én behandelingen worden 
vergoed door de meeste verzekeraars.

www.rugcentrum.nl

Chiropractie, echografie en shockwave therapie

WWW.RUGCENTRUM.NL
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Dé rug- en  
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van 16.00 - 16.30 (of na afspraak)
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• Ischias   
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• Migraine
• Scoliose   
• Groeipijn
• Huilbaby’s   
• Artrose
• Kaakproblemen   
• Slijtage
• RSI 
• Sportblessures

Een verwijzing is niét 
nodig en er wordt geen 
aanspraak gemaakt op 
uw eigen risico
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VENLO
Puteannusstr. 23
T 077-3030463

Wij  nemen deel aan de 50+Plus beurs

www.rugcentrum.nl

Ben jij klaar voor de zomer?
Niet? Dan kan ik je helpen

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?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Complete DETOX
Zonder dieet, 2 x 2 capsules

FirstCleanse = voor uw 1e detox
CleanseSmart = Complete detox

NIEUW

Nummer 1
in USA en

Canada

Wij maken overzichtelijke 
websites met de juiste 

look & feel
die bovendien sterk scoren 

in zoekmachines en 
commercieel overtuigen!

Gespecialiseerd in

Webdesign
Webshops

Apps
Software

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op!

Steenovenweg 20, Helmond
0492 - 845 350

bart@adcommunicatie.nl

WEBDESIGN
APPS&SHOP
SOFTWARETIJD

OM GEZIEN TE WORDEN!OM GEZIEN TE WORDEN!
Wij helpen u graag!



tijd om te 
detoxen!
ons lichaam bevat veel toxinen, gifstoffen als gevolg medicijngebruik, roken, en 
slechte voeding. vrijwel alle ziekten zijn het gevolg van het eten van toxinen. 
toxinen zitten in grote getalen in wat we tegenwoordig als normale voeding 
beschouwen. 

Weston  Price zei al voor de Tweede Wereldoorlog dat 

de meeste ziekten worden veroorzaakt door westerse 

voeding. Hij zag dat mensen die traditionele voeding 

aten gezonder waren dan mensen die westers voedsel 

tot zich namen. De vraag is nu, hoe we van die toxinen 

afkomen. Dat kan, via afslanken en door gezonder te 

gaan eten. Maar toxinen die dieper in onze organen zijn 

opgeslagen komen daarmee niet snel van hun plaats.  

Beter is: ontgiften. Detoxen is het nieuwe toverwoord 

in gezondheidsbeleving. Zo is het ontgiften van de 

lever een belangrijke stap in het afslankproces. Een 

goed functionerende lever is namelijk van belang 

voor de spijsvertering zoals het verwerken van suikers 

en vetten. Dat begrijpt iedereen wel. 

overgewicht
Maar wat we niet zouden vermoeden is dat diezelfde 

gifstoffen de tijd vertragen waarin je hersenen het 

signaal ontvangen: ik heb genoeg gegeten. En juist 

daar begint het proces van overgewicht.

Toxinen doen nog meer: ze verminderen tegelijk je 

capaciteit om vet te verbranden. Daarom is ontgiften 

een essentieel onderdeel van het afslankproces.

voorjaar
Voor veel mensen is het traditie om in het voorjaar 

te starten met een afslankkuur of ontslakkingskuur. 

Vroeger ging men dan over op veel eten van 

groenten en fruit, en veel drinken van  fruitsappen. 

Tegenwoordig weten we dat zoiets ook niet zo best 

is vanwege de vele fruitsuikers. Vandaar een scala 

aan andere mogelijkheden die worden aangeboden 

zoals warmwaterbaden, klei-behandelingen, 

darmspoelingen, oil-pulling, detox diëten, detox-

thee, en complete detox-kuren. De laatste jaren zijn er 

heel wat ongiftingspreparaten op de markt gekomen 

die meestal verkrijgbaar zijn bij de reformdrogist of 

de natuurvoedingswinkel. Maar ook op dat gebied 

zijn er nieuwe inzichten gekomen. Het nieuwste op 

de markt is bijvoorbeeld First Cleanse vervaardigd uit 

Aziatische myrobalaan, een notenfamilie waarmee 

de lever zijn reinigende functie beter gaat oppakken, 

paardenbloem en mariadistel, natuurproducten 

waarvan we de reinigende eigenschappen al eeuwen 

kennen. Een ander inzicht is dat men beter twee 

tot vier keer per jaar een mild kuurtje kan nemen, in 

plaats van er flink tegenaan te gaan.

tips
Welke kuur men ook kiest, het is van belang dat 

men zoveel mogelijk vezels binnen krijgt, liefst 30-

35 gram. Met normale voeding haalt men dat niet. 

Vraag de winkelier om advies. En vergeet niet om bij 

detoxkuren waar het darmstelsel bij betrokken is, extra 

inname van darmflora te genereren omdat darmen 

zonder deze flora maandenlang minder beschermd 

zijn, wat weer van invloed is op het immuunstelsel. 

waarschuwing
Omdat we automatisch producten of werkwijzen met 

gezondheidsclaims onder de aandacht brengen is het 

van belang te kijken of de desbetreffende winkelier 

ook in bezit is van een KOAGG-vergunning c.q. een 

Pharmacon-erkenning voor het in omloop brengen 

van gezondheidsbevorderende producten. In het 

geval van detoxen is het vooral van belang dat het 

gaat om producten met een natuurlijke plantaardige 

oorsprong zonder chemische toevoegingen (want dan 

kom je in de buurt van de apotheek met een recept 

van de huisarts of specialist), en dat er ‘nazorg’ is om 

weggefilterde elementen zoals biotica (darmflora, 

goede bacterieen) worden bijgeleverd ten behoeve 

van het immuunsysteem.
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Geniet van het leven

Laat u inspireren.
Bezoek de 50plus lifestyle 

beurs op 18-19-20 maart a.s. 
Industrieterrein Helmond, 

Lagedijk 19 (voorheen Bakkerij de Duif)
Elke dag geopend van 10.30-17.00 uur.

Vrijdag Ladiesnight van 19.00-22.00 uur.

Kijk ook op www.50pluspeelland.nl
Voor meer informatie www.bbhp.nl
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BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

voor de actieve 
50plusser en consument

Blijf op de hoogte via

vormgeving klaasen|vandeursen communicatie



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 in-
woners 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 (vo-
rig jaar 4000 bezoekers en 90 standhouders). een leegstaand 
pand op het industrieterrein (helmond, lagedijk 19, 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.) en de social media kanalen.

50 pluS lifestye-consumentenbeurs
Als grootste groep van dit moment zijn de 50PLUSsers toonaan-
gevend. Nog volop 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 consu-
mentenbeurs, met 105 standhouders, is aandacht voor: vrije tijd, 
life style, verzorging/gezondheid, reizen, sport/beweging enz. Op 
een groot Fietstestpein kan men de nieuwste E-bikes proberen. 
Seminars worden o.a. gegeven door OMD Notarissen, Rabobank, 
VitamineB12 en de LEV groep. Er zal ook entertainment met mu-
ziek en zang zijn. Voor u als bezoeker veel nieuwe dingen en actief 
een paar uurtjes uit, kijk op www.50PLUSpeelland.nl voor de ope-
ningstijden en entreetarieven. Graag tot ziens, als standhouder of 
als bezoeker, van harte welkom.

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. Het doelpubliek zijn zowel vrouwen 
(lifestyle, edelsmid, lederwaren, gezondheid etc., dames en man-
nen modeshow, etc.) als mannen. Voor de mannen zal er bijv. een 
barbier aanwezig zijn en lekkere proeverijen. Entree 10 euro p.p. 
incl. goodiebag (met een waardebon van 5 euro van de Helle-
mondGift) en een hapje en drankje zal zeker niet ontbreken. 

Van harte welkom. Meer info: www.50pluspeelland.nl

bedrijvenbeurs helmond/peelland
Bedrijven uit de regio, schrijf u in voor de 6e editie van deze groot-
ste netwerkbeurs van Helmond-Peelland. We hebben en willen 
een actieve regio, dit kan alleen door samenwerking. De orga-
nisatie 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 be-
drijf aan bedrijf, is en blijft zeer belangrijk. Doel is om onderne-
mend 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

helmond-peelland beurzen 2016: 

50plus lifestylebeurs en Bedrijvenbeurs

standhouders 50plus lifestylebeurs

5050
PLUSPLUS

BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

LIFESTYLE

voor de actieve 
50plusser en consument

KORTINGS VOUCHER

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. 

10.30 uur tot 17.00 uur
www.50pluspeelland.nl

50PLUS Lifestyle en Consumentenbeurs 2016, 
de beurs voor de actieve 50plusser in Helmond-Peelland.
Organisatie: Weekkrant De Loop Helmond

BEURSLOCATIE: Lagedijk 19, Helmond (BZ0B)

5050
PLUSPLUS

BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

LIFESTYLE

voor de actieve 
50plusser en consument 25%

Korting
25%

Korting

OMD Notarissen Helmond geeft op de 
50PLUS beurs gratis seminars over het 
levenstestament, erven en schenken. 
Voor meer info zie 
www.omdnotarissen.nl

vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart 2016Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis 
bestaat één jaar.
Bedankt voor  
uw vertrouwen.
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1. Ghielen Touringcar bedrijf www.ghielen.nl
2. Brandevoortse Hoeve www.debrandevoortsehoeve.nl
3. Volksuniversiteit Helmond www.vuhelmond.nl
4. IQ Wellness Center www.iqwellness.nl
5. Frans Jansen Video Produkties www.jansenvideoprodukties.nl
6. Rabobank Helmond www.rabobank.nl
7. Forever Living Helmond 
8. Tandartspraktijk Helmondzorg www.persepolistand.nl
9. ApneuVereniging www.apneuvereniging.nl
10. Baderie Leenen  www.baderieleenen.nl
11. Optidee-KIONA  www.optidee.nl/gerdy-knoops/
12. PureSolar www.puresolar.nl
13. Vitassist Fitland Helmond www.fitland.nl
14. Vloer Het Zelf Helmond www.vloerhetzelf.nl
15. Senioren 2013 www.senioren2013.nl
16. Stichting d’n Huisakker Cultuur www.helmond-kunst.nl
17. Monuta Magis www.monutamagis.nl
18. Theo Bakens Sierpennen www.handmade-art.nl
19. OMD Notarissen www.omdnotarissen.nl
20. Fiets Center Helmond/Ebike 4 All www.fietscenterhelmond.com
21. ICTi BV www.icti.nl
22. Oriflame Cosmetics www.oriflame.com
23. Vitamine B12 www.vitamineb12nu.nl
24. Vinken Caravans www.vinkencaravans.nl
25. Decowish / Energytix www.decowish.energetix.tv
26. Plameco Gemert www.plamecogemert.nl
27. Adventure Store, Helmond www.adventurestore.nl
28. Catalini Calzature www.catalini.nl
29. Verschuren fotografie www.verschuren-fotografie.nl
30. Kapsalon Allure & The Barbershop www.thebarbershophelmond.nl
31. Miet Kleding 
32. Fit For Free Helmond www.fitforfree.nl
33. Verbakel Party & More www.lucverbakel.nl
34. Animale Beveiliging www.animalebeveiliging.com
35. Klaasen VanDeursen Communicatie www.klaasenvandeursen.com
36. Adcommunicatie www.adcommunicatie.nl
37. Gezond Gewicht Elkerliek www.elkerliek.nl/gezondgewicht 
39. Van Gilst Sanitair www.vangilstsanitair.nl
40. MGV Events www.mgvhelmond.com
41. HR Dus 
42. Goossens Architectenbureau www.goossensarchitectenbureau.nl
43. Weekkrant De Loop www.deloop.eu
44. Hellemond Gift www.hellemondgift.nl
45. KBO Kring Helmond www.kbo-brabant.nl
46. PVGE Vereniging voor Senioren www.pvge.nl
47. De Zonnebloem www.zonnebloem.nl
48. Hermes Mantelzorgwoningen www.hermesmantelzorgwoningen.nl
50. Van Boxtel Hoorwinkels www.vanboxtelhoorwinkels.nl
51. Firma Rolia Sieraden & Horloges 
52. (SITA) SUEZ Recycling www.sita.nl
53. Telegraaf Media Groep www.telegraaf.nl
54. Helmond Marketing www.helmondmarketing.nl

55. Kunstkwartier Helmond www.kunst-kwartier.nl
56. VGL Pro www.vglpro.nl
57. Watersport Paradise www.watersportparadise.nl
58. Stichting Lief www.stichtinglief.nl
59. De Cirkel www.inloophuishelmonddepeel.goedgehost.nl
60. M-Art Decorations www.m-artdecorations.nl
61. Stichting JIBB www.jibbhelmond.nl
62. Rugcentrum Helmond www.chiropractie-vanbeest.nl
63. Lunchroom De Keyser www.lunchroomdekeyser.nl
64. SWZ Zorg www.swzzorg.nl
65. v.d. Ven-Hollanders 
 Uw Comfort Installatiebedrijf  www.ven-hollanders.nl
66. Worstmakerij Sjaak van der Schaaf www.sjaakvanderschaaf.nl
67. Natuurbegraafplaats Weverslo www.weverslo.nl
68. Ballonteam Limburg www.ballonteamlimburg.nl
69. Exitroom Deurne www.exitroomdeurne.nl
70. LEV Groep www.levgroep.nl
71. Thijssen Elektro www.thijssenelektro.nl
72. De Paashoef www.depaashoef.nl
73. Zanger Gerard van Kol www.gerardvankol.net
74. Carel van Heugten, Architect www.carelvanheugten-architect-avb.nl
75. Het Kookpunt in Liessel www.hetkook.nl
76. Uitvaartverzorging Buitelaar en Verlaek www.buitelaarenverlaek.nl
77. Fiets4Daagse De Peel www.fiets4daagsedepeel.nl
78. Vitalis (Deskundig in Zelfstandigheid) www.vitalis.nl
79. Verhoeven Garden Stones & Basics www.schutting.nl
80. Golfclub Overbrug www.hgc-overbrug.nl
81. Tandprothetische Praktijk v. Raaij - Wesseling www.kunstgebithelmond.nl
82. De Zorgboog 
83. Natuurpoort De Peel www.natuurpoortdepeel.nl
84. Vitalfeld Praktijk AYLA www.vitalfeldpraktijkayla.nl
85. De Greef Textiel www.greef.nl
86. Bergerhof Touringcars www.bergerhof.nl
87. Aangenaam Slapen www.aangenaamslapen.nl
88. DREES Container Mover www.container-mover.nl
89. Mari van Boven Fietsen www.marivanbovenfietsen.nl
90. Portas Interieur en Innovatie BJW www.bjw.portas.nl
91. Zuid Zorg www.zuidzorg.nl
92. De Folie Dokter www.defoliedokter.nl
93. Beyuna www.beyuna.info
94. Van Hout & Janssen www.vanhoutenjanssen.nl
95. Fassbender Touringcars www.fassbendertouringcars.nl
96. 0492 - Arom 
97. 0492 - Van Bommel onderhoud 
98. 0492 - Swinkels 
99. 0492 - Adriaan van den Heuvel 
100. 0492 - Coenen Tafelcultuur 
101. 0492 - Gerard van Hal fotografie 
102. Strack Company 
103. RJO-International www.rjo-international.nl
104. Zang duo Harrie & Lenny    
105. De Brug Active www.debrugactive.nl



TK2 WANDEL-
SOKKEN 
2e PAAR
50% 
KORTING

DE ORGINELE ANATOMISCHE WANDELSOK 
MET SUPRIEURE PASVORM.

HANWAG ARROW GTX 
MEEST VERKOCHTE WATERDICHTE 
WANDELSCHOEN VAN HANWAG 
IN DAMES EN HEREN UITVOERING!

ADVIES 169.99 BIJ ONS

149.99
MEN | WOMEN 

LOWA GTX MID
HALFHOGE WANDELSCHOEN VAN LOWA 
IN DAMES EN HEREN UITVOERING 
MET GORE-TEX VOERING

129.99
ADVIES 150.00 BIJ ONS

MEN | WOMEN

DEUTER
ACT ZERO 

ADVIES 150.99 BIJ ONS

109.00

MILLER/MALIN FLEECE 
 IN DE KLEUREN ROOD, ROSE EN BLAUW

29.99
ADVIES 60.00 BIJ ONS

MEN | WOMEN

ASICS GEL IMPRESSION
DAMES EN HEREN HARDLOOPPSCHOEN 
VAN ASICS MET GEL DEMPING

59.99
ADVIES 70.00 BIJ ONS

MEN | WOMEN

HURRICANE 
MPC JACK & BROEK

89.99
ADVIES 130.00 BIJ ONS

WATERDICHT, 
DIVERSE KLEUREN

MEN | WOMEN

• GRATIS VOETSCAN
• GRATIS LOOPANALYSE

DESKUNDIG ADVIES IN DE GROOTSTE
HARDLOOP- EN 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 gerenom-
meerde podotherapeuten in regio Helmond,  het 
spreekuur van de podotherapeut Emile Itz teza-
men met onze eigen Sport podoloog en het des-
kundige 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. 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 sta-
biliteit biedt en afhankelijk van uw wensen, doel-
stelling en gegevens wordt een gratis persoonlijk 
advies op maat gemaakt. Wij hebben voor elke 
voet een passende schoen.

HET 
AVONTUUR 
BEGINT 
HIER

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. Actie geldig tot 31 maart 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond
0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	webshop!
www.adventurestore.nl

WANDELEN

BERGSPORT 
WANDELEN

ADVENTURE STORE
DE LOOP&SCHOEN SPECIALIST!

TRAIL RUNNING

SPORT
INDOOR

RUNNINGCITYTRIPS

ADVENTURE STORE
HELMOND CENTRUM

NIEUW

WEBWINKELS  
VOL IDEEËN, SPORTIVITEIT, 

AVONTUUR EN TIPSADVENTURE 
STORE 

WANDELTOCHT

10e 3e KIDS ADVENTURE TRAIL
10e ADVENTURE STORE WANDELTOCHT
Nu ook 50 km afstand, vernieuwde routes, avontuurlijke verzor-
gingsplek. Gratis koffie, thee, frisdrank, cake bij start en finish lo-
catie. Speciale aanbiedingen. Try & Buy acties. Gratis informatie 
door wandelspecialisten Inschrijving, Start en finish in de winkel.

3e KIDS ADVENTURE TRAIL
5 km avontuurlijke wandeltocht voor kids.

Inclusief begeleiding, iets lekkers voor onderweg,  limonade, 
marshmallows roosteren bij het kampvuur, schat zoeken, oefe-
nen met een GPS en een presentje bij afsluiting. Meer informatie 
en Inschrijven via: www.kidsadventuretrail.nl 
Of een e-mail naar: kidsadventuretrail@scoutingbrandevoort.nl

ZONDAG 10 APRIL 2016

VOOR MEER INFO WWW.ADVENTURESTORE.NL

PRIJS 
PAKKERS

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond
0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	
webshop!

www.adventurestore.nl

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. 
Actie geldig tot 31 maart 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking. 
Actie geldig tot 31 maart 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.



PVC Vloer 
landhuisdelen 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.95 Nu voor

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

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

Me
ene

eM
pr

ijs
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pr
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ene

eM
pr

ijs

14.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

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

Vloer het zelf helmond   www.Vloerhetzelf.nl 
gratis Parkeren   engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

budget 
lamel Parket 
rustiek eiken 
landhuisdelen 
10 mm dik, toplaag 2,5 mm, 
15 cm breed, legklaar, 
in naturel geolied of wit geolied. 
Normaal 37.95 Nu

stunt
Prijs

25.95
per m2  incl. btw

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

775.00
excl. montage, incl. btw

klik laminaat 
adVanCe landhuisdelen 
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

multi Plank 
werkingsarme 
landhuisdelen rustiek
19 cm breed, 190 cm lang, 14 mm dik, 
massief eiken toplaag, leverbaar in 
naturel- en wit geolied. Van 53.95 Nu 

Ook leverbaar tegen meerprijs, 
gerookt en gerookt wit geolied

laminaat 
landhuisdelen xxl
9 mm dik, klasse 32, met 4x v-groef, 
voelbare structuur.
leverbaar in 20 kleuren.
Normaal 29.95
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9.9531.9517.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

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

laagste Prijs 
Van nederland 
Vinyl Planken 

Pure CliCk

2e Paasdag 
geoPend
12.00-17.00 uur

berry floor
Pure CliCk is de 
nieuwste generatie 
Van PVC Vloeren Voor: 
slaapkamer, woonkamer, hal, 
keuken, leslokalen, kantoren, 
hotels en winkels.
De PURE Click vinyl planken zijn dankzij 
het unieke 4-zijden klik systeem zeer 
makkelijk te leggen. U begint met leggen 
waar u maar wilt. Of het nu in de hoek, 
lengte, breedte of zelf visgraat is. Zelfs 
het doorleggen naar de andere ruimte 
wordt nu wel heel gemakkelijk.



van erp tegelS & Sanitair in maarheeze
alleS onder ÉÉn daK – al meer dan veertig jaar de grootSte in de regio!
u vindt hier alle nieuwste trends op het gebied 

van tegels en sanitair in een schitterende 

showroom van 800 m2. wat als een 

eenmanszaak startte in 1974 in bude,l is 

uitgegroeid tot een uniek bedrijf.

gaat u verbouwen of verhuizen?

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer of 

badkamer? Van Erp Tegels & Sanitair biedt 

alles onder één dak.

Het juiste adres voor merktegels van 

topkwaliteit. Bent u op zoek naar wandtegels, 

vloertegels, natuursteen tegels, nostalgische 

cementtegels, keramische houttegels, 

mozaïektegels, terrastegels of een tegel voor 

uw bedrijfsvloer? U vindt het allemaal bij van 

Erp  tegen aantrekkelijke prijzen.

plannen voor een nieuwe badkamer?

In de showroom stelt u samen met ervaren 

verkopers uw ideale badkamer samen aan 

de hand van uw eigen wensen, ideeën 

en budget. Laat u verrassen door de 

verschillende mogelijkheden en stijlen bij 

de zoektocht naar uw ideale badkamer. Met 

het unieke 3D-ontwerpprogramma komt uw 

droombadkamer tot leven.

In de saleshop vindt u partijen wandtegels en 

vloertegels variërend van 1 tot 1000 m2 met 

kortingen tot wel 60%. en worden dagelijks 

nieuwe partijen tegels aangeboden.

Ook vindt u hier interessante sanitair 

aanbiedingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Door de standaard voorraad van ruim  

200.000 m2 slaagt u altijd. U kunt de tegels  

vaak direct meenemen.

Doordat er groot ingekocht wordt  profiteert u 

ook hier van zeer aantrekkelijke prijzen.

Van Erp tegels is eveneens een groothandel 

waar zowel de zzp’er als de grote 

bouwondernemingen met hun klanten 

terecht kunnen. Door rechtstreekse import 

vanuit binnen- en buitenland vervullen zij 

ook een groothandelsfunctie voor andere 

tegelhandelaren in binnen- en buitenland. Dit 

alles tegen de scherpste prijzen.

U ZIET DAT VAN ERP TEGELS – KEUKENS & 

SANITAIR U VEEL TE BIEDEN HEEFT VOOR 

ZOWEL U ALS PARTICULIER EN U ALS 

BEDRIJF.

• Schitterende showroom van 800 m2.

• Kortingen tot wel 60% in een unieke saleshop.

• Voorraad van meer dan 200.000 m2 aan tegels.

• Groothandel voor uw bedrijf.

TEGELS - KEUKENS - SANITAIR

Wij gaan verhuizen 
naar Helmond

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

Div. Showroommodellen 
met extra korting!

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

WW.TWeeDezITenzo.nL

Wij maken overzichtelijke 
websites met de juiste 

look & feel
die bovendien sterk scoren 

in zoekmachines en 
commercieel overtuigen!

Gespecialiseerd in

Webdesign
Webshops

Apps
Software

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op!

Steenovenweg 20, Helmond
0492 - 845 350

bart@adcommunicatie.nl

WEBDESIGN
APPS&SHOP
SOFTWARETIJD

OM GEZIEN TE WORDEN!OM GEZIEN TE WORDEN!
Wij helpen u graag!

PAAS 6 DAAGSE BIJ VAN ERP TEGELS EN SANITAIR

Maarheeze Tegels en SanitairTEGELS - KEUKENS - SANITAIR

2 e paasdag

speciaal voor u

geopend van 11u tot 17u

Complete badkamer
By Kim van Erp

van € 5980,- 

nu voor € 2970,-
Speciaal voor u samengesteld met de beste  

materialen. Zoals afgebeeld incl wand-vloertegels  
en stroken * Hoge kast tegen speciale meerprijs

Toiletcombinatie Rimfree 
compleet

nu voor € 995,-
-  Toilet met blinde bevestiging zonder spoelrand
-  Geberit inbouwreservoir UP320 en drukpaneel
-  Hardsteen fontein compleet met kraan en  

designsifon
-  Incl wand-en vloertegels 

Keramische parkettegel
30x120 cm De uitstraling van echt hout met  
de voordelen van een tegel in 4 schitterende 

kleuren.

van € 59,95 p/m2 nu voor € 39,95 p/m2

VeRBoUWINGSUItVeRKoop
TOT 60% KORTING  

OP BADMEUBELS, LigBADEn, KRAnEn,  
RADiATORS, AccESSOiRES, TOiLETcOMBinATiES,  

DOUcHEcABinES

Van Erp Tegels en Sanitair 
Rondven 55  |  6026 PX Maarheeze  |  T: 0031 (0)495 595362  |  www.vanerptegels.nl

dinsdag 22 maart t/m donderdag 24 maart 9:00 - 17:30 uur | vrijdag 25 maart 9:00 - 20:00 uur
zaterdag 26 maart 9:00 -  17:00 uur | maandag 2e paasdag 28 maart 11:00 - 17:00 uur
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Batavus Volta Easy

€ 799.00

Koga E-Deluxe 30414 Sparta E-Motion C2 29880

€ 2399.00

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

kijk ook op onze internetsite voor nieuwe en gebruikte fietsen
www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

waardebon|GP

(geldig tm  2 april 2016)
25%  KORTING

waardebon|GP

(geldig tm  2 april 2016)
10% KORTING

Fietszadel naar keuze nu

2e hands elektrische fiets naar keuze met bon

Batavus Milano

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.

Van € 2699.00 nu voor 

€ 2399.00

€ 1099.00GEBRUIKT GEBRUIKT GEBRUIKT


