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Winkelboulevard  Engelseweg (149) 

te Helmond.
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peelland.nl



U vindt ’t aan 
de Engelseweg

te Helmond!

Elke zondag open

slapEn
wonEn En nog

vEEl mEEr!

www.engelseweg.nl

gratis parkErEn

rEcrEërEn

aUto-
matErialEnvErboUwEn



Wat er in deze unieke ruimte wordt gerealiseerd, 
staat nog niet vast. Dat is aan jou! 

Ben jij als ondernemer op zoek naar een nieuwe locatie om je bedrijf

een nieuwe boost te geven? Binderpoort is een ruime locatie met legio 

mogelijkheden om jouw ideale bedrijfsruimte, horecagelegenheid 

of andere klantgerichte organisatie te vestigen.  

De ultieme locatie in hartje Helmond heb je al in the pocket! 

Geïnteresseerd? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden: www.binderpoort.nl

Zie jij 
het?

Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt  12x per jaar in een 
oplage van bijna 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 info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak 
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Beste lezer,

In deze uitgave van Groot Peelland veel aandacht 
voor de Helmond-Peelland beurzen. Waarvoor we 
graag uw aandacht vragen.

Op 24-25-26 maart a.s. wordt voor de derde keer de 
50PLUS Lifestyle-Consumentenbeurs Helmond-
Peelland gehouden. Met meer dan 250.000 inwoners 
is het gebied Helmond-Peelland een krachtig gebied. 
De leefbaarheid staat hoog in het vaandel. Een sterk 
verenigingsgevoel, met inwoners die van aanpakken 
weten. Als grootste groep van dit moment zijn de 
50PLUSsers toonaangevend. Nog volop in beweging, 
werkend, maar ook genietend van vrije tijd e.d. Op 
deze 50PLUS Lifestyle en Consumentenbeurs is aan-
dacht voor: vrije tijd, life-style, verzorging/gezond-
heid, reizen, sport/beweging enz. Er zal ook enter-
tainment met muziek en zang zijn. Een groot pand op 
het industrieterrein van Helmond (Winkelboulevard 
Engelseweg 149) zal dienen als een mooi ingerichte 
beurslocatie.
Voor u als bezoeker veel nieuwe dingen en actief een 
paar uurtjes uit, kijk op www.50PLUSpeelland.nl voor 
de openingstijden en entreetarieven. En verderop in 
deze uitgave voor het programma en een kortings-
voucher op de entree.

Bedrijven voor Bedrijvenbeurs Helmond-Peelland op 
5 en 6 april a.s.
Het ‘gunnen’ van opdrachten van bedrijf aan bedrijf, 
wordt steeds belangrijker en zeker gezien in het licht 
van  de oprukkende internet-economie. 
Met de organisatie van de 7e  bedrijven voor bedrijven 
beurs, wil Adcommunicatie het regionale bedrijfsle-
ven samenbrengen. Doel is om ondernemend Hel-
mond, Peelland en omstreken  met elkaar in contact 
te brengen, elkaar aan te vullen en elkaar diensten 
aan te bieden. Helmond-Peelland een actief gebied 
met meer dan 250.000 inwoners en parels van bedrij-
ven. Een gebied waarin de diverse gemeenten steeds 
meer samen gaan werken.  Peellandstad is misschien 
niet meer zo ver weg?
Kijk op www.bbhp.nl voor de openingstijden en 
download uw gratis entree kaart. Alle zakelijke en ge-
woon geinteresseerde bezoekers zijn van harte wel-
kom.

De organisatie heeft samen met betrouwbare part-
ners er alles aan gedaan om deze beurs tot een suc-
ces te maken. Graag tot ziens, als standhouder of als 
bezoeker, van harte welkom.

Ad Klaasen, organisator

Helmond-Peelland beurzen 2017
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ZONDAG 2 APRIL 2017
4e kIDs

ADVENTURE

TRAIL
www.adventurestore.nl

11e

ADVENTURE
sTORE

WANDELTOCHT
www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. actie geldig t/m 9 april 2017. 
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70 Years
1947-2017       ADVENTURE STORE

KOOP
ZONDAG
8.00-17.00 UUR

ALLE 
WANDELSCHOENEN

15%
         KORTING

ALLE 
OutDOOrKLEDiNG

15%
 KORTING

FALKE 
tK2 SOKKEN

50%
          KORTING ELKE 2e PAAR



Alle voorstellingen bij ’t Speel-
huis en de Cacaofabriek zijn 
natuurlijk voor mensen van 
alle leeftijden en niet alleen voor 
gasten uit Helmond. Toch voe-
len bepaalde mensen zich meer 
aangetrokken tot specifieke 
voorstellingen. De samenstel-
lers van het programma weten 
bijna zeker dat de 50Plussers 
zich extra verheugen op de vol-
gende voorstellingen van april.

Op 1 april verschijnt in ’t Speel-
huis Johan Derksen. Ditmaal niet 
over zijn passie voetbal, maar 
met artiesten onder de noemer 
Pioniers van de Nederpop. Leef-
tijdsgenoten zijn welkom en 
voor hen is deze luisteravond 
vast aanleiding om mee te gaan 
zingen of swingen. Extraatje: 
Voor en na de voorstelling wordt 

een expositie opgesteld door 
Museum RockArt. De expositie 
bestaat uit bijzondere affiches, 
gitaren, cd’s, lp’s en boeken uit 
de Nederlandse popgeschiede-
nis vanaf de jaren 50 tot heden.

13 april The Seventies Un-
plugged. Een aanrader voor 
liefhebbers van pure akoesti-
sche muziek, ongeacht de leef-
tijd. Akoestische popmuziek is 
helemaal terug. De songs van 
de huidige singer-songwriters 
vinden vaak hun oorsprong bij 
idolen uit de Woodstock gene-
ratie, ruim 40 jaar geleden. The 
70s UNPLUGGED katapulteert 
je naar deze gouden jaren van 
de popmuziek met muziek van 
Fleetwood Mac, CSNY, Joni Mit-
chell, Simon & Garfunkel, Bob 
Dylan, en vele anderen. Een mu-

zikale memory lane, puur en on-
gekunsteld.

Tot bloei
18 april weet Karin Bloemen het 
bijzonder Helmondse podium 
in de voormalige kerk te vin-
den, met de voorstelling Volle 
Bloei. De een ontluikt al in zijn 
jonge jaren, voor de ander be-
gint het leven na zijn veertig-
ste en sommige mensen lijken 
tot hun pensioen in de knop 
te staan. Bloemen zorgt ervoor 
dat haar publiek opbloeit als  
nooit tevoren. 

Op 26 april staan de Grote 3 in 
jongere versie op het podium; 
een beleving van herkenning. 
Adele Bloemendaal, Conny Stu-
art en Jasperina de Jong worden 
eervol vertolkt door een jonge 

garde. Op Koninklijke wijze. Een 
mooie voorstelling om Konings-
dag mee af te sluiten. De drie ve-
dettes levend bij elkaar brengen, 
dat gaat  niet meer. 

Daarom voeren drie top-actrices, 
begeleid door een live-orkest, 
Adèle Bloemendaal, Conny 
Stuart en Jasperina de Jong op 
tijdens hun voorbereiding voor 
het concert dat ze helaas nooit 
samen gaven. Wat de voorstel-
ling wel een mooie extra laag 
geeft is het onderliggende thema 
ouder worden: vergankelijkheid, 
lichamelijk verval en uiteindelijk 
sterven.

Een dag later, 27 april, kun-
nen Jazz-liefhebbers 
hun hart op halen in de  
Cacaofabriek bij Estafest. Een 

jazzband met Anton Goudsmid. 
Gitarist Anton Goudsmit (violist 
en cajonspeler Oene van Geel, 
saxofonist Mete Erker) en pianist 
Jeroen van Vliet spelen samen in 
een ongebruikelijke kamermu-
ziekbezetting. Een feest voor het 
gehoor.

Het aanbod is uiteraard breder in 
april. Bekijkt u het volledige pro-
gramma op de websites. 

Erheen?
Voor de voorstelling van De Gro-
te 3 in ’t  Speelhuis en voor het 
muzikale optreden Estafest in de  
Cacaofabriek worden 4x 2 kaar-
ten verloot. Mailt u daarvoor 
de voorkeur van uw voorstel-
ling en uw naam én telefoon-
nummer vóór 5 april naar  
actie@deloop.eu o.v.v. GP12

Tot bloei komen in 
’T SPEELHUIS & DE CACAOFABRIEK

De economie is booming, maar toch lukt 
het werkgevers niet altijd om aan per-
soneel te komen. Werkzoekenden sla-
gen er -op hun beurt- niet in om bij een 
bedrijf binnen te komen en een baan te 
bemachtigen. Om te zorgen dat vraag 
en aanbod toch bij elkaar komen, zijn er 
in Helmond-De Peel regelmatig Work-
dates. De laagdrempelige en informele 
speeddates blijken vaak een opmaat 
voor een baan of werkstage. Ditmaal is 
er een Workdate op 6 april op een bijzon-
dere plek: de Bedrijven voor Bedrijven-
beurs in het voormalig ‘Destil pand’ op 
de Winkelboulevard Engelseweg (149) te 
Helmond. Interessant zijn ook de cv-dok-
ter en de workshops videosollicitatie en 
social media die gegeven worden. Deel-
name is geheel gratis.
 
De Workdate wordt georganiseerd door 
Senzer (de nieuwe naam voor het Werk-
bedrijf Helmond de Peel), Servicepunt 
Leren en Werken Helmond-De Peel, ROC 
ter AA en het UWV. Het is bedoeld voor 
mensen die op zoek zijn naar een leuke 
baan of stageplaats óf werknemers die 
toe zijn aan een nieuwe uitdaging. En na-
tuurlijk voor werkgevers die hun organi-
satie en werkplekken onder de aandacht 
willen brengen.
 
Workdate leidt tot resultaat
‘Mooi. Dan kun je volgende week be-
ginnen.’ Dit wordt vaak gehoord tijdens 
een Workdate. Zowel voor werkgevers 
als werkzoekenden biedt een Workdate 
meerwaarde boven het klassiek aanbie-

den van een vacature en het reageren 
met een sollicitatiebrief. Hier zien beide 
partijen meteen wat voor vlees ze in de 
kuip hebben en is er de mogelijkheid om 
een persoonlijk gesprek te voeren. En dat 
zorgt voor resultaat. Bij de Workdate af-
gelopen maand in de Cacaofabriek wa-
ren ruim 150  werkzoekenden en 19 werk-
gevers aanwezig. Deze contacten heb-
ben geleid tot enkele mooie matches van 
mensen die meteen aan de slag konden.
 
Adviezen en workshops
Naast het speeddaten kunnen werk-
zoekenden bij de Workdate ook allerlei 
tips&trucs krijgen die helpen bij het vin-
den van een baan. Denk hierbij aan: cv-
dokter, sollicitatietips, presentatietips, 
kledingadvies, videosollicitatie, e-port-
folio en social media. Daarnaast zullen 
de hostesses van het ROC ter AA zorgen 
voor een warm ontvangst.
 
Programma
· 13.30 uur: ontvangst · 14.00 uur: opening 
· 14.05 uur: presentaties van de aanwezige 
bedrijven met hun vacatures · 14.20 – 16.00 
uur: speeddaten tussen werkzoekenden 
en werkgevers, workshops en mogelijk-
heid tot krijgen van adviezen.
 
Aanmelden
Geïnteresseerde werkgevers en werk-
zoekenden wordt gevraagd zich aan te 
melden via workdate@senzer.nl. Werk-
zoekenden dienen hun actuele cv bij te 
voegen; zij ontvangen dan uitgebreide 
informatie over het programma.

Onderdeel van de Bedrijven voor Bedrijven-beurs
Werkzoekenden en werkgevers Helmond-De Peel 
uitgenodigd voor Workdate 6 april

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 nog even de KILO’S eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22



Een unieke samenwerking met

Baltic Denture System
De digitale prothese!

Inmiddels hebben bijna drie miljoen
Nederlanders een gebitsprothese en
dit aantal zal alleen maar toenemen.
Wij beschiken over de modernste technieken waar- 
door de behandeling extra snel en een stuk aange- 
namer verloopt. Ons grote voordeel is dat wij onze 
eigen Klinisch Prothese Technici in dienst hebben. 

De digitale prothese
Ervaar bij ons het gemak en comfort
van de digitale prothese. Dankzij
de digitale precisie voor gebits- 
protheses vindt een groot gedeelte
van de vervaardiging in ons tandtechnisch
laboratorium plaats. Hierdoor is plaatsing in 
slechts 2 in plaats van 5 afspraken mogelijk!

Hoe werkt het? Bezoek onze praktijk voor een 
afdruk. De overige handelingen vinden zonder uw 
bijzijn in ons tandtechnisch laboratorium plaats.  
U komt nog eenmaal terug in de praktijk voor de 
plaatsing van de gebitsprothese.
Zo eenvoudig kan het zijn!

UW GEBITS-
PROTHESE SPECIALIST!

MET 2

IN PLAATS 

VAN 5 AF-

SPRAKEN

Zorg dat
u er op tijd

bij bent!

BIJ DE TIJD MET
DE DIGITALE
MONDSCANNER

Bij Centrum Mondzorg juichen we de 
komst van steeds meer digitale tech- 
nieken in de tandheelkunde zeer toe. 
Wij maken gebruik van de digitale 
mondscanner om afdrukken van uw 
gebit te maken.

Dus geen vervelende alginaat-
afdrukken meer. De mond-
scanner maakt een bijzonder 
nauwkeurige analyse waar-
mee de tandarts uitstekend uit 
de voeten kan. De behandeling 
is bovendien veel comfortabeler voor  
alle partijen.

Deze scans worden in uw dossier bewaard. 
Uw hele gebitssituatie is op deze manier in 
detail vastgelegd. U kunt dit ook zelf tot in 
alle hoeken zien!

5 VOORDELEN
ONDER ÉÉN DAK

Centrum Mondzorg...
een praktijk voor iedereen
Uniek
 in de

    regio!
Overstappen van een vertrouwde tandarts naar een nieuwe,
dat doe je niet zomaar en dat begrijpen wij maar al te goed.
Toch vragen wij even uw aandacht voor de voordelen van
onze praktijk. Wie weet loopt u, welllicht met uw gezin,
binnenkort toch eens binnen voor een kennismaking...

1  Niet alleen tandartsen, implantologen 
en een tandprotheticus, maar ook 
mondhygiënisten, preventie-assistenten 
en klinisch prothesetechnici.

2   Met alle kennis in huis, hulp bij alle 
gebitsproblemen.

3  Onze goed opgeleide specialisten 
volgen continu alle vakontwikkelingen.

4   Met de modernste apparatuur en 
producten (o.a. de digitale mond- 
scanner en de digitale prothese).

5  Dankzij onze zorgvuldige patiënt- 
registratie weten we altijd uw voor- 
geschiedenis, ook in de vakantie.

De allerkleinsten kunnen
kennis maken met Kimo.
Hij laat ze zien hoe je
het beste tanden kunt
poetsen en dat naar de
tandarts gaan niet eng is. 

  Een win-winsituatie  
  waar u voordeel
  bij heeft!

DE
ALLER-

NIEUWSTE

TECHNIEK!

Wij zijn een gecontracteerde zorgverlener en voldoen aan 
alle kwaliteitseisen.  Bij ons géén financiële verrassingen!

Centrum Mondzorg Boxmeer   
Bakelgeertstraat 68, Boxmeer   
T 0485-520 918   
boxmeer@centrum-mondzorg.nl 

Centrum Mondzorg Venray   
Patersstraat 16, Venray   
T 0478-514 468   
venray@centrum-mondzorg.nl 

Centrum Mondzorg Deurne   
Stationsstraat 51, Deurne   
T 0493-315 332   
deurne@centrum-mondzorg.nl 

 Neem via onderstaande gegevens geheel vrijblijvend contact met ons op als u
meer informatie wilt. Ook voor het professioneel schoonmaken van uw implantaten.
Een eventuele overstap naar onze praktijk wordt volledig door ons geregeld!



NAAST C&A

Druk en zetfouten voorbehouden. beeldschermkleuren kunnen afwijken van originele kleuren. foto materiaal en afmetingen kunnen afwijken.

E 599,-

MEUBELOUTLETHELMOND

BESTAANDE UIT – 2 X HARDE BOXEN 
MEEGESTOFFEERD – 2 X POCKET-
VEERMATRAS MEEGESTOFFEERD
– 1 X TOPPER HR40 CIRCA 6 CM
– 1 X VLAK HOOFDBORD
– 12 X ZILVEREN POTEN

MET GRATIS TOPPER EN DEKBED

LOUNGEBANK MODEL “AMSTERDAM“ 
IN DIV. OPSTELLINGEN KLEUREN 
STOF OF LEDER LEVERBAAR € 1.095,-

E 1.095,-

LOUNGEBANK MODEL “EINDHOVEN” IN 
DIV. OPSTELLINGEN KLEUREN STOF OF 
LEDER LEVERBAAR OPTIE MET 
SLAAPFUNCTIE!

BOXSPRING ASTEN, LEVERBAAR IN 
3 KLEUREN,  WIT, TAUPE EN ZWART.
INCLUSIEF LUXE MATRAS VAN  25 CM DIK 
EN ZACHTE TOPPER  VAN 8 CM DIK.

140×200 € 880,-
160X200 € 935,-
180X200 € 990,-

HOEKBANK MODEL “WEERT” IN DIV. 
OPSTELLINGEN KLEUREN STOF EN 
LEDER LEVERBAAR 2 HOEK 3E 1.495,-

E 1.395,-

OOK ZONDAG OPEN
VAN 13.00 tot 17.00 uur 

MEUBELOUTLET HELMOND
MARKT 41, NAAST C&A

WWW.MEUBELOUTLETHELMOND.NL

GROTE KEUZE BANK-
STELLEN, BOXPRINGS, 
MATRASSEN, STOELEN ETC. 
ETC. KWALITEIT VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS.

UW FIETSSPECIALZAAK 
VOOR UW E-BIKE 

RAKTHOF 1A RIJPELBERG 
MIERLOSEWEG 347 | 0492-514759 

MIERLO-HOUT | 0492 767028

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Bezoek onze stand 
op de 50Plus Beurs 
Helmond

De leukste busreizen vind je bij TwinTours!
“Wat een leuk bedrijf is TwinTours”… “Het voelt als een vakantiedag”… “Een dag om 

nooit te vergeten, DANKJEWEL!”… “Complimenten, altijd op tijd, keileuke chauffeurs”… 
“Verrassingsreis weer perfect verzorgd”… Kijk voor meer leuke reacties op onze website. 

Helmond - Asten 
Tel. 088-123 55 55
www.twintours.nl  

Dagtochten en meerdaagse reizen, zowel individueel als groepen:

LIBELLE ZOMERWEEK - 16 + 20 mei   € 22,- (dagtocht)

VERRASSINGSREIS - 18 april (ALL-IN) € 65,- (dagtocht)

DRENTHE - 3 juli - RONDREIS (ALL-IN) € 350,- (5 dagen)

‘door hersenz ben ik fysiek en mentaal enorm opgeknapt.
ik kan nu weer twaalf uur werken.’

U KUNT VERDER MET HERSENLETSEL
BLĲ VEND HERSENLETSEL, EN DAN?

LOCATIE EN TIJDSTIP:
10.00 – 12.00 uur
Gagelbosch
Gagelboschplein 200
5654 KS Eindhoven

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of een (hersen)ziekte kan leiden tot 
blijvend hersenletsel. Bent u na de periode van behandeling of revalidatie 
vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet meer goed 
concentreren? Dan kan de behandelmethode Hersenz u verder helpen. 

HERSENZ DENKT VANUIT MOGELIJKHEDEN
Hersenz leert u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in 
uw leven. U leert uw energie beter te verdelen en handig om te gaan met 
bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. 
Daarbij kijken we naar de mogelijkheden, naar wat u wel kan of met tips en 
training weer beter kunt. 

MEER WETEN?
SWZ en Archipel vertellen u graag meer over Hersenz tijdens een van onze
informatiebijeenkomsten. U bent van harte welkom!  We vragen u vriendelijk zich 
aan te melden via www.archipelzorggroep.nl/hersenz of telefonisch 040 264 64 64. 
SWZ en Hersenz zijn ook aanwezig tijdens de 50PLUSbeurs Helmond-Peelland.

DATA: 
Zaterdag 1 april
Zaterdag 3 juni
Zaterdag 1 juli

INFO
BIJEENKOMST

Deelnemer
50Plus 
beurs

WWW.50PLUSPEELLAND.NL          WWW.BBHP.NL

Deelnemer
50Plus 
beurs



VANDANS
Oostenrijk
Vertrekdata:
8 juli, 5 en 12 aug en 16 sep.

8-dgn halfpension
E 610,-

FLIMS 
Zwitserland
Vertrekdata:
18 juni, 16 juli en 10 sep.

7-dgn halfpension
E 625,-

RATTENBERG
Duitsland
Vertrekdata:
14 mei, 30 juli en 27 aug.

8-dgn halfpension
Vanaf E 475,-

STEDENREIS PRAAG 
Tsjechië
Vertrekdata:
17 mei, 28 juni en 6 sep.

5-dgn volpension
E 450,-

EHRWALD
Oostenrijk
Vertrekdata:
24 juni, 22 juli en 12 aug. 

8/9-dgn halfpension
Vanaf E 610,-

GILLINGHAM
Engeland
Vertrekdata:
12 juni, 24 juli en 4 sep.

6-dgn halfpension
E 475,-

CELLE  
Duitsland
Vertrekdata:
14 mei, 11 juni en 9 juli

5-dgn halfpension
E 395,-

STEDENREIS BERLIJN
Duitsland

IZOLA – SLOVENIËANDORRA & BARCELONA – SPANJE NIEUW!

Een greep uit onze reizen

Het landschap van Slovenië is enorm gevarieerd. Van uitgestrekte wijnvelden tot hoge bergtoppen, van prachtige 
zandstranden tot wild stromende rivieren. Tijdens deze 10-daagse reis laten we u vanuit onze standplaats Izola 
enkele onverwacht mooie plekjes van dit kleine en dunbevolkte vakantieland zien.

Andorra is een geweldige vakantiebestemming! De traditionele dorpjes met musea en kerken onthullen de 
geschiedenis van het volk. Tijdens deze 10-daagse reis maken we o.a. een speciale ‘Highlight tour’, bezoeken we 
de hoofdstad van Andorra en maken we een schitterende excursie naar de Vallei der Dromen. De terugreis gaat 
via Barcelona.

Vertrekdata: 16 juni, 4 augustus en 22 septemberVertrekdata: 9 juni en 1 september

Vertrekdata:
3 mei en 19 juli

5-dgn logies/ontbijt
E 315,-

OBERDRAUBURG
Oostenrijk
Vertrekdata:
12 mei, 14 juli en 18 aug.

9/10-dgn halfpension
Vanaf

Vanaf

E 575,-

OUISTREHAM
Frankrijk
Vertrekdata:
12 juni, 21 aug. en 2 okt.

6-dgn halfpension

VanafVanaf

E 595,-

DE KOOG/ TEXEL
Nederland
Vertrekdata:
23 juni, 16 en 18 aug.

3-dgn halfpension
E 250,-

DISNEYLAND® PARIJS
Frankrijk
Vertrekdatum:
27 april

3-dgn logies/ontbijt
E 270,-

MORE-INCLUSIVE IN DE MEIVAKANTIE

NIEUW

NIEUW

E 675,-E 850,-

Deelnemer
50Plus 
beurs
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70 Years70 Years70 Years
1947-2017       ADVENTURE STORE

70 Years70 Years70 Years
ADVENTURE STORE

70 Years
ALLE 

WANDELSCHOENEN

15%
         KORTING

WANDELSCHOENEN

15%
        KORTING

WANDELSCHOENEN

15%
ALLE 

OUTDOORKLEDING

15%
 KORTING

FALKE 
TK2 SOKKEN

50%
          KORTING ELKE 2e PAAR

TK2 SOKKEN

50%
KORTING ELKE 2e PAAR

TK2 SOKKEN

50%
KORTING ELKE 2e PAAR

VeeL sPektAkeL
VOOR wANDeLLIefhebbeRs!

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

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot en met 9 april 2017

Adventure Store organiseert tijdens de 11e Adventure 
Store wandeltocht en de 4e Kids Adventure Trail een 
koopzondag met heel veel spektakel.
Er zijn diverse toonaangevende leveranciers uit de wan-
delsport, die tijdens deze dag het merk vertegenwoor-
digen en waar u advies en informatie kunt inwinnen. 
Hanwag berg- & wandelschoenen is present. U kunt op 
deze dag gratis uw schoenen laten onderhouden met 
advies. U krijgt uitleg over de diverse leesten die Han-
wag voor u beschikbaar heeft en u kunt alle modellen in 
de winkel uitproberen. Falke is aanwezig en kan u alles 
vertellen over de bekende wandelsokken en onder-
goed. Salamon zal u de nieuwste collectie Trailrunning 
schoenen tonen, waarmee u gerust door de modder 
kunt lopen. Care Plus vertelt u over de gevaren van teken 
in de bossen en Klean Kanteen weet alles over veilig en 
milieuvriendelijk drinken. Tijdens dit wandelfestijn zijn er 
ook diverse medische specialisten aanwezig. Podothe-
rapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heeft u 
last van uw benen met rennen of lopen, kom even langs 
bij deze specialist.

Maak ook kennis met de bekende medische pedicure 
Deborah. Deze biedt u een breed scala van gespeciali-
seerde voetbehandelingen, zowel op medisch als cos-
metisch gebied. Ook dit jaar is Lenie Klaasen van Forever 
weer aanwezig. Voedingsadviezen voor mensen die ge-
zond willen worden of blijven, met speciale producten 
voor de sporters. Uiteraard zijn er op deze koopzondag 
spectaculaire kortingsacties. Dus kom langs, ook als u 
niet mee wandelt. Het is zeker de moeite waard!
Naast alle wandel activiteiten, de adviezen van de le-
veranciers, de aanwezige medische kennis en de vele 
mooie aanbiedingen is er ook ruimte voor de inwendige 
mens. Joost Rooijakkers maakt voor u een heerlijke Duitse  
worst klaar op een van zijn unieke kachels, gemaakt van 
oude gasflessen of autovelgen. Maak uw wensen ken-
baar en Joost kan het maken!
Slijterij t’Pijpke, de specialist uit Mierlo-Hout met een 
ruim assortiment wijn, gedistilleerd, likeuren en speciale 
bieren houdt op deze dag een proeverij met speciale 
Duitse biertjes en wijnen. Kortom kom ook en laat je ver-
wennen tijdens dit mooie wandelfeest.

11e

ADVeNtURe
stORe

wANDeLtOCht
www.adventurestore.nl

KOOP
ZONDAG
8.00-17.00 UUR

4e kIDs
ADVeNtURe

tRAIL
www.adventurestore.nl

NIeUwe COLLeCtIe IN stORe NOw
sPOrt ADveNture

RUnning

Biking Fitness tennis

VoetBal Hockey golF

Met enige regelmaat een dagje weg, 
maar liever niet alleen. Dat kan met 
tal van verenigingen in de regio. Zowel 
diverse afdelingen van de KBO of de 
ANBO, als wijkorganisaties zetten ac-
tiviteiten op waar u zich zowel alleen 
als met een partner of vriend(in) kunt 
aanmelden.
Bij de ene organisatie is dat wat vrij-
blijvender dan bij de andere. De PV-
GE-heeft bijvoorbeeld verrassende 
activiteiten voor alle 50-plussers uit 
de regio. 

PVGE staat voor Philips Vereniging voor 
Gepensioneerde Eindhovenaren. “De 
naam zorgt nogal eens voor verwarring, 
want we zijn van oudsher aan Philips 
verbonden, maar al jarenlang heten wij 
iedere 50-plusser welkom!” zegt Dennis 
Collins.  Wij zijn er voor de hele Peelre-
gio, tellen 260 leden en hebben in Oost-
Brabant zelfs 10.000 leden. Het aanbod 
gaat verder dan een kaartje leggen. “Het 
sterke van onze vereniging is dat we een 
breed aanbod hebben. Men kan bij ons 
mee een dagje treinen, een museum 
bezoeken en voor wie graag motor 
rijdt sluit zich aan bij de motorclub. In 
Nuenen is een oldtimerclub waar lief-
hebbers ook kunnen aanhaken. Niks 
moet. Wilt u een keer mee gaan fietsen 
dan kan dat, de andere keer vindt u een 
treinreis naar Alkmaar interessant dan 
kunt u ook mee.” 
  
Waar heeft u behoefte aan?
Momenteel houdt de PVGE een en-
quête over aan voor activiteiten of ui-
tjes behoefte is. “Wij faciliteren dan, 
zorgen bijvoorbeeld voor een locatie. 
Zo willen we Heel Helmond Bakt op-
zetten in wijkhuis Westwijzer, maar 
ook samen minigolfen, een lezing over 
energie, informatie over een siertuin, 
een scootmobielroute uitzetten, samen 
fotograferen, excursies naar bedrijven 
organiseren en samen muziek maken 
of concerten bezoeken. “U ziet, wij zijn 
heel actief en zijn nogal wat van plan 
en aansluiten heeft alleen maar voor-
delen.” Kijk eens op helmond.pvge.nl of 
stuur een bericht aan 
secretariaat@pvge-helmond.nl

Naast een activiteitenvereniging zorgt 
PVGE ook voor belangenbehartiging. 
Zij beschikken over belastingadviseurs, 
vrijwillige ouderenadviseurs, cliënton-
dersteuners van de wmo en ook fisca-
listen. En het leuke is dat leden als lid 
(slechts 21 euro per jaar) ook in andere 
regio’s aan de activiteiten kunt deelne-
men.

KBO Bernadette voor Helmond
Zo is KBO Bernadette een actieve ver-
eniging voor senioren in de wijken 
Helmond-Oost, Helmond-Noord, Bin-
nenstad en Centrum. De komende 
tijd hebben zij, naast de vele weke-
lijkse activiteiten als het traditionele 
kaarten, biljarten en koersballen ook 
andere diverse gezellige (mid)dagen  

georganiseerd. Zo bezoeken zij geza-
menlijk de 50 plus Lifestyle beurs.

29 Maart is er weer een Kom Bij Ons-
middag. Ditmaal bij Brownies en Dow-
nies, waar we getrakteerd zullen worden 
op allerlei lekkers. 5 april Leef en Zorg. 
Een voorlichtingsmiddag in de Zorg-
winkel aan de Geijsendorfferstraat. Op 
10 en 11 april een Kom Bij Ons-middag 
bij The count of coffee, ook hier weer 
gezelligheid en lekkers!

Op 25 april een dagtocht naar de Peel. 
Schat van de Peel, een kijkje in de ge-
schiedenis van de turfstekers, hoe zij 
woonden werkten en leefden. Later 
dit jaar volgt nog een gezamenlijk bi-
oscoopbezoek, een dagtocht naar 
West-Babant  met een bezoek aan een 
klompenmakerij, een boottocht over in 
de Biesbosch en  een bezoek aan de ba-
siliek van Oudenbosch. 

Kijkt u voor meer info op 
www.kbobernadette.nl 

Senioren ontmoeten in Brandevoort
In deze wijk is een groep oudere actie-
velingen die van alles en nog wat orga-
niseren voor Brandevoort, voor jong en 
oud, maar vooral de ouderen. Zo heb-
ben zij op woensdagochtend van 10 tot 
12 uur een inloopochtend voor iedereen 
die dat leuk vindt. Elke laatste vrijdag 
van de maand komen wij bij elkaar in 
het Brandpunt om te brainstormen, 
van 14 tot plm 16 uur. Schroom niet, ga 
eens een kijkje nemen. Iedereen die er 
komt staat open voor ontmoeting.

Niet te missen die Caratconcerten
Op alle zon- en feestdagen van begin 
mei tot en met eind september 2017 
vinden er op het Carat-Paviljoen, in 
het Helmondse stadswandelpark de 
Warande, concerten plaats. Voor alle 
leeftijden, maar het is inmiddels tradi-
tie voor veel wat oudere mensen uit de 
regio elkaar daar te ontmoeten. Diverse 
muziekstijlen passeren de revue, van 
jazz tot pop en van klassiek tot blaas-
muziek. Tientallen muziekverenigin-
gen verzorgen gedurende een concert 
van ongeveer drie kwartier. Wist u dat 
het gratis te bezoeken is? U kunt tus-
sen 12.00 en 15.00 uur komen luisteren 
en kijken. Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen en voldoende zit-
plaatsen aanwezig. 

Noteer alvast zondag 7 mei in uw 
agenda. Het muzikale seizoen 2017 zal 
op dan om 12 uur geopend worden 
met een welkomst-streekmarkt. Naast 
aanbieders van streekproducten, zul-
len ook diverse organisaties zich pre-
senteren. Van  Haw ut Hellemonds tot  
Hospice Valkenhaeghe, van Tai Chi tot 
diverse ouderenverenigingen.

Voor het volledige programma van het 
seizoen 2017 kunt u kijken op 
www.caratconcerten.nl

Door Susan Verheij
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HOEKBANK TARGET

OPRUIMING
WIj MakeN Plaats vOOR ONze tUINMeUbeleN

1099.-
CORTIE
EETKAMERSTOEL

NAVAS 
EETKAMERSTOEL

MAGIC
EETKAMERSTOEL

MOTIVE
EETKAMERSTOEL

NEBA ARM
EETKAMERSTOEL HOEKBANK PISA

1199.-
IBIZA LOUNGE SET COMPLEET

STOEL JACEK
NU 49.- 
IN 6 KLEUREN 

349.-LOUNGESET
BARI

899.-
SAN MARINO LOUNGE SET

COMPLETE
COLLECTIE 
ELECTR. RELAX 
FAUTEUILS

NATHALIE
ARMSTOEL

CHARISSA
ARMSTOEL PHOENIX STA-OP

ELECTR. FAUTEUIL
GROTE COLLECTIE
BY-BOO

1199.-
IBIZA LOUNGE SET. Bestaande uit 
2x relax fauteuil, eettafel en 3-zits bank

NIEUWE COLLECTIE 
MASSIEF EIKEN 
HOUTEN TAFELS

KLOOSTERTAFEL
V.A. 899.-

DIVERSE MODELLEN 
TEAK HOUTEN TAFELS
V.A. 199.-

GROTE COLLECTIE
BY-BOO

519.-
TEAK TUINTAFELS AL V.A. 439.-

PONTE 
RELAX

BUFFETKAST
SCOTCH

URBAN SOFA MERLIN

URBAN SOFA SAN 
REMO

WWW.WIEGERSXL.NL INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 IEdERE zoNdaG GEopENd 
MA. 13.00 - 18.00 UUR | DI. T/M DO. 10.00 - 18.00 UUR - VR. 10.00 - 20.00 UUR | ZA. 10.00 - 17.00 UUR

BOXSPRINGS 
AL V.A. 499.-

BOXSPRING
BARONES ZENZA

HJORT KNUDSEN 
RELAX FAUTEUILS 
V.A. 499.- RELAX

FAUTEUIL EASY

HJORT KNUDSEN IN 
VELE MODELLEN EN 
KLEUREN

NIKKA FAUTEUIL

1649.-AL V.A.

Met
verstelbare
rug

Incl. 2x 
Hocker

169.- 89.-69.95

169.-

399.-

279.-

269.-

189.-

 NU VOOR

20%

20%

20%



Dement en toch een 
goede oude dag?
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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’



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

VLOER HET ZELF  GRATIS PARKEREN  WWW.VLOERHETZELF.NL
Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Helmond: Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70.

samenwonen • eerste woning • student • showroom
speelkamer • studio • herinrichting • kantoor • winkel

voor elke situatie 
een vloer

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
18 mm dik, 4 mm toplaag, 

19 cm breed, onbehandeld.
per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
KLIK 

LAMINAAT
LANDHUISDELEN

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

per m2 incl. btw    Van 18,95 Voor

8.95

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 205 cm lang, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 4 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

15.95

MASSIEF 
GRENEN 

VLOERDELEN
16,5 cm breed, 17 mm dik, met v-groef 

mes en groef rondom. 
per m2 incl. btw     Van 25,95 Voor

9.95

PVC VLOER
LANDHUISDELEN OF 

TEGELMOTIEF
6 Verschillende kleuren, leggen zonder 

egaliseren, met kliksysteem, 4,5 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm.

per m2 incl. btw    Van 43,95 Voor

24.95

LAAGSTE PRIJSGARANTIE - GRATIS RESERVEREN - BREED ASSORTIMENT 
DESKUNDIG ADVIES - MEER DAN 200.000 M2 OP VOORRAAD - BEZORGING MOGELIJK

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
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zondag
26 maart 

open
12.00-17.00 uur



Woensdag 
5 april 2017 
14.00 - 22.00 uur

Donderdag 
6 april 2017 
14.00 - 22.00 uur

ORGANISATIE: ADCOMMUNICATIE HELMOND
Steenovenweg 20, Helmond | www.adcommunicatie.nl

ENTREEBEWIJS: WAARDE € 20,-

GELDIG VOOR 2 PERSONEN
(beschikbaar gesteld door de standhouders)

ENTREEBEWIJS

Locatie: voormalig ‘Destil pand’ op 
Winkelboulevard Engelseweg (149) te Helmond.

Modern pand, ruim 3000 m2 beursoppervlakte, 
op korte afstand van groot parkeerterrein.

www.bbhp.nl – info@bbhp.nl

Alle zakelijke of gewoon geïnteresseerde 
bezoekers zijn van harte welkom.

Woensdag 
5 april 2017 
14.00 - 22.00 uur

Donderdag 
6 april 2017 
14.00 - 22.00 uur

ENTREEBEWIJS

SPEEDDATES - EDITIE ONDERNEMERSCAFÉ HELMOND 
LANCERING SENZER AWARD

Helmond/Peelland ontmoet elkaar

24 UURS
Bewaking

- BEVEILIGING

- SECURITY

- OCHRONA

 T .  0 4 9 2  -  5 1 1  5 3 5

KEUR
MERK
BEVEILIGING
CERTIFICAAT

ISO
9001

CERTIFICAAT

Eindhoven

Deurne

EHAD terrein 5 min. lopen

WC

BEURSGEBOUW

Locatie: voormalig ‘Destil pand’ op 
Winkelboulevard Engelseweg (149) te Helmond

Naam:

Adres/Woonplaats:

E-mail:

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

Creatief Partner 
Van der Valk Publicaties

www.a2bsecurity.nl 
info@a2bsecurity.nl

www.deloop.eu
advertentie@deloop.eu

www.klaasenvandeursen.com
ad@klaasenvandeursen.com

www.adcommunicatie.nl
info@adcommunicatie.nl

Lenie Klaasen-Vervoort 

Slegersstraat 38 
5706 AX  Helmond

T: 06-52 71 66 22

Ontdek de kracht van ALOË VERA! 

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/Zorgboog-lidmaatschapspas,  entree 3,50 euro p.p. 

50PLUS Lifestyle en Consumentenbeurs 2017,  de beurs voor de actieve 50plusser in 
Helmond-Peelland. Organisatie: Weekkrant De Loop Helmond

vrijdag 24 tot en met zondag 26 maart 2017
10.30 uur tot 17.00 uur

www.50pluspeelland.nl

Locatie: voormalig ‘Destil pand’ op 
Winkelboulevard Engelseweg (149) te Helmond.
Modern pand, ruim 3000 m2 beursoppervlakte, op korte afstand van groot parkeerterrein.

CULINAIR
wonen Gezondheid

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

Creatief Partner van der Valk Publicaties

vrijdag
24 maart

10.30-17.00 uur

zaterdag 
25 maart

10.30-17.00 uur

zondag 
26 maart

10.30-17.00 uur

SENZER
Arbeidsmarktexperts Senzer aanwezig bij 
50+beurs Helmond-Peelland. Voor actieve 
senior op zoek naar werk. Werkzoekenden 
krijgen hulp en ondersteuning bij het vin-
den van een baan en zijn van harte wel-
kom bij de stand van Senzer.

MODESHOWS
Door Miet Helmond, Catalini Calzature, 
Rene Fotografie en Kapsalon Allure.

FIETSPLEIN
Veilig Verkeer Nederland Afd. Helmond 
gaat een groot fietsplein bemannen en 
brengen hun info Edukar mee. Mari van 
Boven Fietsen en Ad van Lieshout Fietsen 
zullen E-bikes presenteren en men kan die 
ook testen. Fiets4Daagse De Peel is ook 
aanwezig.

OUDERENBONDEN
De Verenigde Bonden Ouderenbonden 
Helmond zullen samen met KBO Kring 
Helmond – PCOB en PVGE samen een 
grote stand bemannen, waar veel info 
wordt gegeven over belangenbehartiging 
en vrije tijds besteding.

SEMINAR:
Gezond Gewicht Elkerliek houdt een semi-
nar over: Gezond ouder worden/Helmond 
naar een gezond gewicht/Hoe stel ik mijn 
testament zo lang mogelijk uit.

PROGRAMMA
Officiele opening:
Vrijdag 24 maart 2017, 10.00 uur: Door 
de hr. Rene Walenberg, directeur Senzer

Senzer start 50PLUS Workdate

Artiesten-programma:
Zangduo Harry en Lennie, 
dagelijks op horeca terras
Odessoe zang, diverse optredens
Dutch Show Company, diverse optredens
Mannenkoor Lambardi Helmond, diverse 
optredens

Omroep Helmond Radio

Seminar:
12.30 uur (za. 25 mrt. en zo. 26 mrt.): door 
Gezond Gewicht Elkerliek, Gezond ouder 
worden/Helmond naar een gezond ge-
wicht/Hoe stel ik mijn testament zo lang 
mogelijk uit.

MEDEDELING:
Exclusive Beursevenement op zaterdag 
25 maart 18.00-21.00 uur gaat niet door.

LOCATIE
voormalig ‘Destil pand’ op 
Winkelboulevard Engelseweg (149) 
te Helmond.
Modern pand, ruim 3000 m2 
beursoppervlakte, op korte afstand van 
groot parkeerterrein.

GRATIS KOFFIE VOOR BEZOEKERS 
EN STANDHOUDERS
Samen met onze trouwe standhouder 
Van Tienen Drankautomaten gaat de 
organisatie GRATIS koffie verstrekken 
aan alle standhouders en bezoekers ge-
durende de 2 dagen. O.a. vanaf een grote 
Dodge 10N ESPRESSO met een speciale 
beleving.

SPEEDDATE STANDHOUDERS
Als je als standhouder 2 dagen samen 
op de beurs bent, dan moet je ook ken-
nismaken met elkaar. We nodigen alle 
standhouders uit voor een SPEEDDATE 
voor aanvang van de beurs op 5 april om 
13.00 uur.

SENZER WORKDATE
Senzer gaat samen met haar partners een 
grote stand bemannen. Op donderdag 
6 april, 13.30 uur a.s. wordt er een grote 
WORKDATE gehouden, waar werkzoe-
kenden worden gematcht met eventu-
ele werkgevers. Werkzoekenden krijgen 
hulp en ondersteuning bij het vinden van 
een baan en zijn van harte welkom bij de 
stand van Senzer en haar partners: ROC 
Ter Aa, UWV, Leren en Werken, Stich-
ting Bedrijventerreinen Helmond, SBH 
en restaurant Inclusief.

OMROEP HELMOND
Life uitzendingen vanaf het horeca terras

ONDERNEMERSCAFE HELMOND
Enkele gasten worden bevraagd over 
verschillende zaken. O.a. wordt ook de 
Senzer Award gelanceerd.

TESLA INSTORE
TEAM FAST

Eindhoven

Deurne

EHAD terrein 5 min. lopen

WC

BEURSGEBOUW

PARKEREN
Groot parkeerterrein op 
5 minuten loop-afstand 
van het beursgebouw. 

Station Helmond op 
15 minuten loopafstand 
van het beursgebouw.

DEELNEMERSLIJSTEN
Zie www.bbhp.nl en
www.50pluspeelland.nl

PROGRAMMA Woensdag 5 april:
13.00 uur: Speeddatesessie
13.30 uur: Officiele opening
16.00-17.00 uur: D’n Hoef lezing 
“Het paard als spiegel”
17.30 uur: Treams lezing ‘Het jaarlijkse cir-
cus rondom beoordelen is ineffectief en 
saai. Dat geldt zowel voor medewerkers 
als voor leidinggevenden. Weg 
ermee dus, het is tijd voor iets anders!’. 
18.30-19.15 uur: Interim Credit Control 
“Het belang van Algemene Voorwaarden”
20.00 uur: Ondernemerscafé Helmond op 
het horecaplein daarna netwerkfeest

PROGRAMMA Donderdag 6 april:
12.30-14.00 uur: Workdate voor Werk-
gevers (inhoud programma volgt online)
14.00-16.00 uur: Workdate voor Werkzoe-
kenden (inhoud programma volgt online)
16.30-17.30 uur:  Anne Raaymakers 
10 tips waarom je Facebook zakelijk moet 
inzetten
18.30-19.15 uur: Interim Credit Control 
“Het belang van Algemene Voorwaarden”

ONDERNEMERS
CAFE
HELMOND

LOCATIE voormalig ‘Destil pand’ op Winkelboulevard Engelseweg (149) te Helmond.
Modern pand, ruim 3000 m2 beursoppervlakte, op korte afstand van groot parkeerterrein.





Ga eens elektrisch

FIETSEN!

Nu het beter weer wordt, willen we er graag 
weer op uit en het platteland is uitdagend 
 genoeg om door bos en hei te gaan fietsen. 
Op zo’n moment vragen velen zich af, of het 
niet tijd wordt voor een e-fiets? De huidige ge-
neratie e-fietsen is volledig uitontwikkeld, in-
clusief de nieuwste snufjes en ze brengen het 
grootst mogelijke comfort. 

Een elektrische fiets kun je eigenlijk maar 
het beste nieuw kopenbij de vakman. Bij die 
 vakman kun je je ook veel beter oriënteren op 
 accessoires zoals navigatie. Zo zijn er speciale 
mini-tomtoms die ook je hartslag meten en 
andere lichaamsfuncties. Zoals de fietsnavi-
gatie de Garmin Edge 810, de Mio Cyclo 300 
en de Mio Cyclo 505, wat echte aanraders zijn 
voor sportieve fietsers. Die modellen worden, 
standaard of optioneel, geleverd met hartslag 
en cadansmeters.
 
SPEED PEDELEC
Een e-fiets rijdt gemiddeld 25 kilometer per 
uur. Sommige e-bikers zouden best wel wat 
harder willen fietsen. Koop dan een zogeheten 
‘speed pedelec’ waarmee je zelfs 45 kilometer 
per uur kunt halen. Maar je moet wel goed op 
je hoede zijn. De pedelec is overigens vaak een 
uitkomst in combinatie met openbaar vervoer 
en kan je elke dag veel reistijd besparen.

ALLERBESTE
Wat is eigenlijk de beste elektrische fiets? 
De Consumentenbond heeft vorig jaar 25 
 elektrische fietsen van Gazelle, Batavus en 
Sparta onafhankelijk getest op elektrische on-
dersteuning, rijcomfort, actieradius, opladen, 
gebruiksgemak en energiegebruik. En wat 
bleek: de duurste heeft zeker niet de beste 
testresultaten. 

Het allerbeste uit de bus kwam de Batavus 
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De elektrische fiets is iets van de laatste 
 jaren. Hij geeft ongezien nét dat steuntje  
in de rug dat je bij optrekken, tegenwind  

en helling-op nodig hebt. 

Bij de aanschaf van 
een  elektrische fiets is 

het advies van de 
plaatselijke  rijwielhandelaar 

wel op zijn plaats!

Stream. Hij kreeg een 8,5. Hij geeft veel on-
dersteuning onder alle rijomstandigheden en 
biedt een actieradius van 35 kilometer bij de 
sterkste ondersteuning. Hij heeft goede rem-
men en de koplamp geeft goed licht. 

BESTE KOOP 
De Batavus E-Diva kwam als beste koop uit 
de bus met een 7,6. Hij rijdt erg stabiel, vooral 
in rechte lijn en heeft een comfortabel zadel. 
Op de accu met middelgrote capaciteit kom je 
onder de sterkste ondersteuning toch nog 28 
kilometer ver. Omdat hij zo voordelig is, staat 
er standaard geen snelheidsmeter op. 

DIVERSE ELEKTRISCHE SYSTEMEN
Sparta en Batavus maken gebruik van drie 
verschillende elektrische systemen: ION®, E-
motion en Bosch. Ieder elektrisch systeem 
heeft zijn eigen specifieke rijeigenschappen 
en rijdt daardoor anders. Het rijcomfort van 
fietsen met verschillende systemen is dan ook 
anders. Maar rijcomfort is niet voor iedereen 
hetzelfde en niet iedereen is op zoek naar het 
hoogst mogelijke rijcomfort. Kijk en ervaar zelf 
welk systeem het beste bij jouw wensen past.

E-MOTION
De E-motion serie biedt een aantrekkelijke 
prijs-kwaliteitsverhouding. Dit houdt in dat 
ze een prettig rijgedrag biedt voor een relatief 
lage prijs. De e-bikes met E-motion technolo-
gie zijn veelzijdig en gemakkelijk te bedienen. 
Het E-motion systeem wordt door Sparta en 
Batavus toegepast in fietsen met voorwiel-

motoren en midden-motoren. Tevens heb 
je bij alle E-motion modellen een accukeuze 
waardoor je zelf je actieradius kunt bepalen. 
De garantie op E-motion is uit te breiden tot 
5 jaar.

BOSCH
Bosch staat bekend om zijn middenmotoren. 
Batavus, Sparta, Koga en Gazelle maken ge-
bruik van deze motoren. De aandrijving van 
deze motoren wordt bepaald via een trapsen-
sor. Hierdoor reageert Bosch nauwkeuriger op 
je geleverde trapinspanning dan bijvoorbeeld 
het E-motion systeem. Het Bosch display is 
voorzien van een mini-USB-poort voor het 
bijladen van bijvoorbeeld je smartphone. Het 
display is bovendien te vervangen door het 
Nyon display waarmee een koppeling met je 
smartphone mogelijk is en je gebruik kan ma-
ken van onder meer navigatie.

ION®
Het ION® systeem is intelligent en dat biedt 
vele voordelen. De slimme software kan de 
aandrijving voortdurend verbeteren, ook al 
heb je de fiets al enige tijd in bezit. In combi-
natie met de geavanceerde trapkrachtsensor 
biedt het ION® systeem het hoogst mogelijke 
rijcomfort. Batavus Sparta en Koga maken 
gebruik van het Ion® systeem. Het ION® sys-
teem vind je terug in fietsen met een voorwiel-
motor, middenmotor en achterwielmotor. De 
voor- en achterwiel aandrijving van de ION® 
technologie is bovendien volledig geruisloos. 
Bij alle ION® modellen kan je zelf de accu 

inhoud kiezen waardoor je zelf je actieradius 
kunt bepalen. De garantie op ION® is uit te 
breiden tot 5 jaar.

Rijprogramma’s worden continu verfijnd op 
basis van de rij-ervaringen van honderddui-
zenden ION® gebruikers. Om nummer 1 te 
blijven worden er steeds nieuwe toepassingen 
bedacht en ontwikkeld. 

Met de intelligente software is het bijvoorbeeld 
mogelijk om jouw elektrische fiets energie te-
rug te laten winnen, het rijkarakter van jouw 
fiets te veranderen, maar ook om diverse ex-
tra’s aan te brengen als een handige ‘gashen-
del’ waarmee je een powerboost kan geven of 
de fiets zelfstandig kan laten rijden (tot 6 Km). 
Met het ION® systeem beschik je daarom over 
maximaal rijcomfort nu en in de toekomst!

HULP BIJ JE KEUZE?
De keuze van een elektrische fiets is lastig. 
Hierboven heb je al het één en ander gelezen.

Wanneer je persoonlijk meer informatie wilt 
krijgen of op zoek bent naar het beste advies, 
ga dan eens langs bij Henk van Rooij Fietsen 
in Helmond. Daar zijn experts aanwezig die 
jou alles kunnen vertellen over de elektrische 
fietsen. Ook kun je daar terecht om een testrit 
te maken. Alleen op deze manier kun je echt 
ervaren en aanvoelen of de fiets geschikt voor 
je is. 

Of kom eens langs voor 
een proefrit op ons fiets-
plein op de 50Plus beurs



www.henkvanrooijfietsen.nl
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Modellen 2017 volop
in onze showroom!

Onze voordelen

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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En dit alles tegen 
concurrerende prijzen
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waardebon|GP

waardebon|GP
2 binnen en 2 buitenbanden 

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

                Nu met bon
   van 53.96 voor € 25.-

(geldig tm 8 april 2017)

Fietstassen naar keuze
Nu met bon

25% korting
(geldig tm 8 april 2017)


