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www.engelseweg.nl
2e Paasdag geopend - Gratis parkeren

Kom en vier
het voorjaar 

en Pasen.
  

Wat je ook zoekt, 
je vindt het op 

de Engelseweg in 
Helmond.
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Shopping.H E L M O N D

De Engelseweg in Helmond is de plek 
waar je inspiratie opdoet voor binnen 
en buiten op het gebied van wonen, 

tuin, dieren, food en ontspanning. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Prettige Paasdagen
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Helmond is een 

PARADIJS 
voor watersporters
Helmond zit vol verrassingen. Als je 
even niet oplet, rijd je er zo aan voorbij. 
Watersport Paradise aan de Engelse-
weg 219 is een van Europa’s grootste  
leveranciers van motorkruisers, speed-
boten, waterscooters en verder alles 
wat met watersport te maken heeft. Je 
kijkt je ogen uit in de indrukwekkende 
showroom. ‘Watersport Paradise is 
de plek waar iedereen die van water 
houdt kan dromen, hopen of kopen, in 
alle prijsklassen’, nodig de website uit.

De liefde voor water en boten nam ei-
genaar Nico Kolvenbach over van zijn 
vader. “Al vanaf een jaar of vijf voer ik 
mee op zijn speedboot. Sindsdien ben 
ik niet meer van het water af geweest. 
Ik had altijd een of meer vaartuigen 
voor mezelf en begon erin te handelen. 
Zo is het ooit begonnen. In 1984 heb 
ik de showroom aan de Engelseweg 
gebouwd en later uitgebreid met een 
grote stalling en onderhoudswerk-
plaats aan de Middendijk 51, hier om 
de hoek.”

Super Toys
De belofte van 5000 m2 Super Toys 

maakt Watersport Paradise meer dan 
waar. “We hebben bewust een ruime 
keuze op voorraad van zo’n 150 tot 200 
boten, 150 jetski’s en 100 trailers. Hier 
kunnen we mensen laten zien en erva-
ren hoe het voelt om aan boord te stap-
pen. Hier kun je dromen en afwegen 
wat nou echt bij je past. Daar helpen 
we graag bij.”

Altijd eerst koffie
“Het mooie van deze handel is dat ik 
mensen echt blij kan maken. Als ik een 
boot aan het water bij de nieuwe eige-
naar aflever, neem ik altijd een ijsem-
mer met een fles champagne en glazen 
mee. Dan stralen we allemaal. Ik ervaar 
het iedere keer weer als een feestje.” Bij 
Nico en zijn team begint iedere ver-
koop trouwens met een kop koffie aan 
de gezellige bar in de showroom. “Het 
maakt ons niet uit of iemand voor een 
zwemvest, waterspeelgoed, een boot, 
jetski of een katrol touw komt, wij ont-
vangen iedereen met open armen. Met 
mensen omgaan, plezier beleven aan 
contact met elkaar, daar gaat het om 
in het leven. Onze showroom is daar de 
ideale plek voor.”

Engelseweg 219, Helmond | T. 0492 522 483
mail@watersportparadise | www.watersportparadise.nl

Door Aldi van Lierop
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Winkelboulevard Engelseweg, Helmond
OPENINGSTIJDEN: Maandag 13:00 - 18:00 uur, Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00 uur, Vrijdag 10:00 - 21:00 uur, Zaterdag 10:00 - 17:00 uur, Zondag 12:00 - 17:00 uur

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Prijzen gelden voor de getoonde artikelen tenzij anders vermeld en zijn excl. montage. Voor andere kleuren kan een meerprijs gelden. 

Artikelen worden standaard zonder de afgebeelde accessoires en/of sierkussens geleverd, tenzij anders vermeld. Veel van onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar, zolang de voorraad strekt!

WOONPROGRAMMA SEMORA in massief naturel vernist mangohout met metalen frame.   
Trapeze boekenkast 200x90x40cm 429. Boekenkast 200x50x40cm 369. Salontafel 60x120cm 249.  
Fauteuil Tasley in stof Luca 85x90x94cm 369. + Uit onze stofcollectie.

Mooier wonen
voor minder geld!

WWW.PROFIJTMEUBEL.NL

+  Uit onze stofcollectie.

3-ZITSBANK TASLEY  
in microleder Bull 

85x230x94cm.

799
+  Massief hout.

1. Hoekbank Kenzano in stof Cross. H81xB313/370xD170cm 1699,-. 2. Hoofdsteun Devano 75,-. 3. Woonprogramma Bassano in Acaciahout kleur Rough Warm Grey: 

Salontafel B88xL88cm 349,-, Spiegel B80xL180cm 199,-. 4. Vloerlamp Sole H172cm 299,-. 5. Karpet Caprice in diverse maten & kleuren. B200xL290cm 599,-, B170xL240cm 429,-.

4

STEL MET DE VELE 
ELEMENTEN JE EIGEN 

HOEKBANK SAMEN!

IN 2 KLEUREN UIT 
VOORRAAD LEVERBAAR!5

2

KEUZE UIT 3 ARMEN 
& VELE SOORTEN 

POTEN & HOOGTES!

MAAK HET 
COMFORTABEL MET 
DE HOOFDSTEUN 

DEVANO!
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7 dagen per week geopend!

  Verstelbaar 85,-.

  Verstelbaar,
  recht & rond 95,-.

  Recht 75,-.

  Rond 75,-.

3

ZELF 
SAMEN TE 

STELLEN!
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Helmond
7 dagen per week geopend!
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“Met Binnen Design zijn aan de voorkant 
alle delen van ons grote pand aan de En-
gelseweg gevuld. Nu hebben we aan de 
achterkant van het complex nog veel 
ruimte over. Dat is mooi, want onze toe-
komstvisie voor het complete blok is een 
woonboulevard. Een plek voor een gezellig 
dagje uit, met een speelpaleis voor kinde-
ren en goede horeca. Dan kunnen klanten 
op hun gemak in alle zaken rondkijken, 
advies krijgen, plannen uitwerken, meu-
bels uitproberen, kiezen, kopen of gewoon 
snuffelen tussen alle leuke woonaccessoi-
res. Natuurlijk is alles ook online te bestel-
len, maar wij blijven geloven in persoonlijk 
contact met klanten én een goede service.”

‘t Sokkemennneke
Terugkijkend is deze ambitie om net na 
de opening van een nieuwe zaak al bezig 
te zijn met ideeën voor de toekomst zeker 
een van de succesfactoren van dit fami-
liebedrijf. Het begon zo’n 87 jaar geleden 
allemaal met de overgrootopa van Art, 
waarnaar hij is vernoemd. Hij stond in 
Mariahout bekend als ‘t Sokkemenneke, 

want hij ging langs de deuren om sokken 
op te halen die gestopt moesten worden. 
Dat stoppen deden zijn negen zussen 
thuis. Als hij de gestopte sokken terug-
bracht, nam hij ook nieuwe sokken mee 
om te verkopen. Later ook ondergoed. Hij 
ging van huis naar huis op een transport-
fiets met koffers. De vader van mijn vader, 
opa Harry, heeft de handel overgenomen 
en uitgebreid met naaifournituren, ritsen 
en stofjassen. Daarna was de link snel 
gelegd met textiel, zoals gordijnen en ta-
pijten. Het werd elke keer groter met een 
uitgebreider assortiment. Toen opa Harry 
op veel te jonge leeftijd overleed, heeft de 
derde generatie Van Heeswijk de schou-
ders eronder gezet. De handel werd op-
nieuw uitgebreid, nu met matrassen en 
slaapkamers. Later met een meubelzaak 
in Mierlo en uiteindelijk nieuwbouw om 
zowel wonen als slapen in Mierlo onder 
te brengen. In Mariahout was geen plaats 
meer voor uitbreiding. Zo is het dus altijd 
gegaan. Nieuwe zaken aanpakken, inves-
teren, uitbreiden en groeien.”

Goede ondernemers
“Samen met mijn broers Harrie en Jan 
zijn we inmiddels de vierde generatie Van 
Heeswijk. Wat we, denk ik, goed doen als 
ondernemers is dat we heel scherp op 
onze financiële huishouding letten en al-
tijd onze afspraken nakomen, zowel naar 
leveranciers als naar klanten. We werken 
nog altijd hard met de hele familie en we 
hebben een goede neus voor de beste han-
del op een bepaald moment. Maar het be-
langrijkste is natuurlijk tevreden klanten, 
want zonder hen zijn we niets. We verko-
pen kwaliteit voor een mooie prijs in ieder 
segment, van goedkoper tot heel luxe. 
Wat we zelf nog heel belangrijk vinden; 
we hebben in de regio een goede naam als 
het gaat om afhandeling van klachten.”

Snel leveren
“Online spelregels, zoals snel leveren, zie 
je steeds meer terug in gewone winkels. 
Daar spelen we graag op in. Het vraagt om 
slim voorraadbeheer. Vooral met nieuwe 
modellen is dat in het begin moeilijk. Hoe 

meer data we in de loop van de tijd verza-
melen, hoe beter we zijn voorbereid. Voor 
BAENKS hebben we onderling afgespro-
ken dat we online gaan verkopen, zodra er 
zes winkels open zijn. Dan kunnen we de 
hele collectie, zoals die in de winkel staat, 
binnen drie dagen leveren. Daarvoor zijn 
we nu een centraal magazijn aan het in-
richten. 
Wil je als leverancier in onze winkels staan, 
dan moet je aan onze beloofde levertijd 
kunnen voldoen. Dat betekent voor ons 
slim voorraadbeheer en meten. Hoe vaak 
wordt iets verkocht? Hoe vaak moet je bij-
bestellen om ervoor te zorgen dat het op 
voorraad blijft staan? Het gaat er ons altijd 
om dat we klanten goed en snel kunnen 
helpen. Online en in onze winkels.”

Goed georganiseerd
“Met Van Heeswijk zijn we aandeelhouder 
van de Internationale Meubelgroep (IMG). 
IMG is een club van, voor en door onder-
nemers. Aan de achterkant bundelen we 
onze krachten en daar hebben we aan de 
voorkant met zijn allen profijt van. Sa-
men zijn we via IMG een hele sterke partij 
richting leveranciers. Het geeft ons slag-

kracht en daar plukken onze klanten de  
vruchten van.”

Alle Nederlandse designmerken
“De nieuwe formule Baenks is dus ont-
staan door samenwerking met collega-
ondernemers van de IMG. Als je echt van 
meubels houdt, vind je de Baenks-collec-
tie en alle andere meubels die bij Binnen 
Design staan zeker weten mooi. We heb-
ben alle Nederlandse design merken in 
huis: Leolux, Pode, Bert Plantagie, Label 
Harvink, Gelderland, Artifort, Spectrum, 
Spectral, Castelijn en nu dus ook Baenks. 
Ik nodig iedereen van harte uit te komen 
kijken. Natuurlijk zijn we ook Tweede 
Paasdag open.”

Na de brand in oktober 2013 stond 
het hoekpand aan de Engelse weg 
150 in Helmond lange tijd leeg. De fa-
milie Van Heeswijk opende er in no-
vember 2017 de nieuwe meubelzaak 
Binnen Design. Art van Heeswijk: 
“Behalve alle andere Nederlandse 
design merken presenteren we er 
het nieuwe private label Baenks. Met 
een aantal oude rotten uit de meu-
belbranche wilden we zitmeubels 
brengen die meer dan gemiddeld 
mooi, goed en comfortabel zijn. Hel-
mond heeft de primeur. Met Baenks 
voegen we weer een nieuw segment 
en assortiment toe aan ons meubel-
aanbod. Ik kan er veel over vertellen, 
maar kom vooral kijken, zou ik zeg-
gen. De nieuwe zaak is prachtig ge-
worden.” Binnen Design

Engelseweg 150
5705 AJ, Helmond
Telefoon: 0492 – 745 275
info@baenkshelmond.nl
www.baenks.nl

DOOR ALDI VAN LIEROP
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EIGENTIJDS WONEN
Stijlvol & Compleet, dat is waar 

Stijl en Co voor staat.

Kom naar onze woonwinkel waar 

wij voor u één grote sfeer- 

beleving hebben gecreëerd. 

Geniet van al het moois wat er te 

zien is op het gebied van  

interieur en ga eens test-liggen 

op onze heerlijke bedden.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

Nu 

15%
VOORDEEL

op alle Auping 
(top)matrassen*

Het is voorjaar!  
Nudetinten: al 

veel gezien in de 
fashion- en beauty-

wereld en dit  
seizoen ook in je 

 interieur!

2e paasdag
open van 

10 – 17 uur

* Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie

COVETEX MAGAZIJNVERKOOP PAASWEEKEND 

A-MERKEN EN KWALITEIT TEGEN SPOTPRIJZEN 

€ 19,95

VINYL

PER STREKKENDE METER

VANAF

WE NEMEN AFSCHEID VAN ONZE VOORRAAD EN RESTANTEN VINYL, 
TAPIJT EN

GORDIJNEN.

COVETEX MAGAZIJNVERKOOP

VINYL
VANAF

€ 75
KARPETTEN

VANAF

A-MERKEN EN KWALITEIT TEGEN SPOTPRIJZEN 

€ 75

€ 4,95
GORDIJNEN

PER STREKKENDE METER

VANAFGORDIJNEN
2e PAASDAG

OPEN VAN

10 TOT 5

KARPETTEN

GORDIJNENGORDIJNEN
e PAASDAG

€ 19,95
TAPIJT

PER STREKKENDE METER

VANAF

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 | www.covetex.nl

Zondag 1e Paasdag gesloten!

2e Paasdag geopend van 10.00 - 17.00 uur

De magazijnverkoop is in het paasweekend van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april

en van vrijdag 6 april t/m zondag 8 april.
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 8 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

VAN 189.99 NU

159.99
WANDELSCHOEN
DAMES EN HEREN

HANWAG 
BELORADO

MID GTX 

2e PAAR VOOR

50%

FALKE
TK2 

WANDELSOK 

VAN 69.99 NU

49.99
10 LITER RUGZAK

IN ZWART EN 
ROOD

DEUTER
RACE

DAYPACK 

VAN 120.00 NU

79.99
HARDLOOPSCHOEN 

DAMES (GRIJS)  
EN HEREN (ZWART)

ASICS FUZEX 
RUSH 

DAMES, HEREN EN KINDEREN

VAN 255.00 NU

169.99
GOEDKOOPSTE 

PRIJS VAN 
NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT 

KORTING TOT

30%

TENTEN
OPRUIMING

KORTING*

20%

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

WEBER BBQ 
COLLECTIE 2018  

KORTING

25%

OP GEHELE 
COLLECTIE 2018

NOMAD SLAAPZAKKEN 
& SI MATTEN

DIVERSE 
SHOWROOM

MODELLEN

LFM 3051 

2e
PAASDAG
OPEN
12.00-17.00
UUR 

CAMPING • REIZEN • BIKING • WANDELEN • SPORT • RUNNING

Beleef het voorjaar.
Ga er lekker op uit.
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0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70. 

2e PAASDAG 
GEOPEND 

12.00-17.00 UUR.
Gevestigd in: Almere, 

Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, 

Eindhoven en Helmond.

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 
LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

KLIK PVC
LANDHUISDELEN 

EXTRA BREED
Met Riged Drager, 5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 
eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
N

IE
U

WLAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

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

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

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.

42.95

SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

N
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U
WLANDHUISDELEN XXL

N
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U
WLANDHUISDELEN XXL

N
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W 24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
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U
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klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
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structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
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U
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structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
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U
W

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.959.959.

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl
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Afgelopen jaar is gestart met de reno-
vatie van Limburgse Peel.  Naast alle 
cottages wordt ook de Market Dome 
en Aqua Mundo aangepakt. In de zo-
mer van 2018 is de feestelijke herope-
ning.

Afgelopen zomer is er al een nieuwe 
kinderboerderij en midgetgolfbaan op 
het park in America verrezen. Het Sub-
tropische Aqua Mundo is inmiddels 
voorzien van een interactieve glijbaan 
met lichteffecten,  een upgrade van de 
sauna en een touwbrug over het golf-
slagbad. 
Ook de Market Dome heeft een com-
plete nieuwe look & feel gekregen.  U 
bent van harte welkom om eens een 
kijkje te komen nemen, u zult versteld 
staan!

Center Parcs is vooral bekend van een 
korte tussendoor vakantie, maar ook 
voor een dagje uit kunt u bij Center Parcs 
Limburgse Peel terecht. Naast heerlijk 
dobberen in onze Aqua Mundo kan er 
gebowld worden op onze vernieuwde 
bowlingbanen. Nieuw op Limburgse 
Peel zijn de Adventure Mini-Golf, Laser 
Battle en het Boogschieten.

Het dagje kan afgesloten worden met 
een heerlijk diner in het Market Restau-
rant, The Grill,  het vernieuwde Frites 
Affaires (open medio mei) of een kleine 
hap in het vernieuwde Grand Café.

Center Parcs Limburgse Peel voor een 
gezellig dagje uit!
Meer informatie vindt u op 
www.dagjelimburgsepeel.nl

Center Parcs 
Limburgse Peel

Gezondheidswinkel
Helmond
Veestraat 42, Helmond

Etos Liebregts
Torenstraat 1, Helmond

Martin's Health Shop
Langstraat 24, Geldrop

DA Drogisterij &
Parfumerie ’t Hert
Nieuwstraat 9, Gemert

Rozemarijn & Thijm
Stationsstraat 6a, Deurne

'Toen wij in onze winkel CBD
producten gingen verkopen, waren
wij redelijk sceptisch. Nu hebben wij
inmiddels via onze klanten al zoveel
positieve verhalen over CBD
gehoord, dat wij er zelf ook heel
enthousiast over zijn geworden.  Het
is echt ongelofelijk waar mensen
CBD olie voor gebruiken, vaak
met verbluffende resultaten.'
Waar wij iedereen wel voor 

willen waarschuwen, is dat er veel
verschillende CBD-producten te
koop zijn, maar deze zijn niet
allemaal even heilzaam. Het is
daarom belangrijk om goed op de
samenstelling, kwaliteit en sterkte
te letten van de CBD olie die je
wilt gaan gebruiken.'Wat bijna
niemand weet is dat het Scandinavi-
sche klimaat en de natuurlijke
omstandigheden daar perfect zijn

voor de groei en de teelt van
hennepplanten en dat de CBD
geteeld in Denemarken één van de
beste ter wereld is. 'Indien jij ook
CBD wilt gaan gebruiken voor het
behoud van jouw gezondheid, kom
dan voor een persoonlijk advies,
vrijblijvend, bij ons langs. Onze
medewerkers weten bijna alles over
CBD en kunnen je dus een gedegen
advies geven.'

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. CBD is een heilzame stof die goed is voor
het behoud van een goede  gezondheid. In onze winkel horen we bijna dagelijks 
ongelofelijke verhalen van mensen die CBD olie gebruiken. 

Pure natuurkracht 
voor een

gezond leven!

IK NEEM MET NIETS 
MINDER GENOEGEN!

Original CBD, 
één van de beste

ter wereld!
CBD OLIE

Maar liefst 
2mg aan 
pure en 
zuivere CBD
per druppel

Nu tijdelijk van
€39,95 voor

€36,95

'Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken!'

Eén druppeltje 
Original CBD Olie bevat

maar liefst 2mg pure
CBD (cannabidiol)

Original CBD producten
zijn verkrijgbaar bij:
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Al 10 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!
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De dynamische 
drukmeting,

een stap 
voorwaarts!

Of je nu de Vierdaagse loopt of een 
rondje wandelt in het bos, voor iedere 
wandelaar geldt: hoe beter een wan-
delschoen bij de vorm van jouw voet 
en de manier van lopen past, hoe meer 
wandelplezier!

Een drukplaatmeting op de RS-scan
In het LoopCentrum wordt al jaren ge-
bruik gemaakt van high speed camera’s 
om de beweging van je enkelgewricht 
tijdens het wandelen in beeld te bren-
gen. Nu gaan ze nog een stap verder: 
terwijl je over een twee meter lange 
drukplaat wandelt, meten 16.000 sen-
soren het drukverloop onder de voeten. 
De gemeten druk wordt vertaald naar 
het optimale schoenadvies. 

Waarom meten we de druk 
onder de voeten?
Met deze nieuwe technologie en unieke 
manier van analyseren, kan exact be-

paald worden wat de invloed is van ver-
schillende schoentypen op de voetaf-
wikkeling. Ook kan vastgesteld worden 
of er verhoogde druk is onder bepaalde 
delen van de voet. Denk bijvoorbeeld 
aan een extra druk onder de binnen-
zijde bij overpronatie of onder de voor-
voet bij een doorgezakte voorvoet.
Een zeer waardevolle innovatie, waar-
mee een extra stap gezet wordt in de 
richting van blessurepreventie. Be-
nieuwd naar deze nieuwe techniek? De 
voet- en loopanalyse is gratis bij aan-
koop van schoenen en je hoeft geen 
afspraak te maken.

LoopCentrumhet

077 - 398 71 00

LoopCentrumhet

077 - 398 71 00

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
VERANDA’S - KERAMISCHE TEGELS - TUINHOUT - EN NOG VEEL MEER...

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

VERHOEVEN 

OOK VAN UW
EIGEN TUIN
GENIETEN?
Wij hebben vele artikelen
waarmee u uw tuin ook
echt UW tuin kunt maken.

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

2e PAASDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 uur

WWW.SCHUTTING.NL

Een gezellig dagje uit bij Center Parcs 
Het Meerdal. De Aqua Mundo is een 
onvergetelijke belevenis. In deze tropi-
sche oase zorgt de langste glijbaan van 
Center Parcs voor 103 meter waterpret. 
Lekker zwemmen tussen de golven, 
laat je meevoeren in het stroomver-
snellingsbad of ga van de kolkende 
wildwaterbaan… 

Daarna een ‘cooling down’ in het krui-
denbad of heerlijk relaxen in één van de 
hot whirlpools.  Naast de Aqua Mundo 
zijn er nog diverse andere activiteiten 
voor jong en oud die u kunt doen op 
het park. Ontdek de  nieuwe spectacu-
laire High Adventure Experience out-

door, het touwbanenparcours boven 
de nieuwe Adventure Golf! Voor de al-
lerkleinsten is er zelfs het Kids Wiebel 
Web durft?! Als u iets minder avontuur-
lijk ingesteld bent, dan is de Poco Loco 
Adventure Golf of bowlen wellicht iets 
voor u. Kom na een actieve of heerlijk 
ontspannen dag dineren in één van de 
diverse restaurants op het park. Denk 
aan Nonna’s (Italiaans), Fuego (Grill) en 
Evergreenz (all you can eat buffet). Om 
de dag af te sluiten geniet u elke avond 
van ons Live Entertainment (live show, 
live muziek, Night Out). 

Meer informatie vindt u op 
www.dagjemeerdal.nl 

Center Parcs 
Het Meerdal
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KING’S NIGHT 
FESTIVAL

26 april  / 21.00 – 01.00
4 stages in Helmond Centrum

Gratis toegang

Meer informatie? www.helmondcityevents.nl

8 april/ 12.00 – 18.00
Boho markt, lekker eten en 

live muziek
Gratis toegang

De Cacaofabriek – Cacaokade 1
Helmond

HELMOND LIVE
Hemelvaartsdag: Tribute Editie!

10, 12, 19, 26 mei
Muzikale acts door heel Helmond

Gratis Toegang

Meer informatie? www.helmondcityevents.nl

BOBBY’S TASTING / 25 april
Iedere laatste woensdag van de maand om 20.00 uur
Proef en leer meer over ons mooie drankassortiment 

tijdens Bobby’s Tasting!
Gratis toegang

www.bobbys-bar.nl / info@bobbys-bar.nl
Bobby’s Bar - Steenweg 11 - Helmond

personeelsfeest? 
Afscheidsborrel? vergadering 

of receptie?
De Cacaofabriek heeft de 

ruimte!

sales@cacaofabriek.nl / cacaofabriek.nl
De Cacaofabriek – Cacaokade 1 - Helmond
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Spannende verhalen 
bij vollemaan in 
De Groote Peel
Bijzondere 
avondwandeling 
vanaf Buitencentrum De pelen
Een Vollemaanwandeling in De Groote 
Peel is bijzonder en ook een beetje span-
nend. Toch kan het nog spannender! Zo 
is er op zaterdag 31 maart een Vollemaan-
wandeling ‘Special’ waarbij je kan genie-
ten van een sfeervolle wandeling én van 
spannende Peelverhalen. Die verhalen 
worden verteld door de vertellers van Ver-
telclub Veldhoven. Je komt ze onderweg 
tegen tijdens de wandeling. Na afloop 
brandt de vuurkorf en is er een drankje in 
de Peelboerderij. De activiteit start bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.
 
Spannende verhalen bij Vollemaan
Schimmig en grimmig. Zo stond De Peel 
een hele lang tijd bekend. Er huisden bo-
vennatuurlijke wezens in het moerassige 
veengebied dat mensen daarom zoveel 
mogelijk vermeden. Deden ze dat niet, 
dan liepen ze een groot risico om bijvoor-
beeld de ‘Gloeiige’ tegen het lijf te lopen 
of de duivel in hoogst eigen persoon. Me-
nigeen stond daarbij doodsangsten uit en 
menigeen kan het niet meer navertellen. 
Daarom doen vijf leden van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaanwan-
deling op zaterdag 31 maart. Zij delen elk 
een spannend verhaal over angstaanja-

gende gebeurtenissen uit het grijze ver-
leden van De Peel. Een ding is zeker: de 
dolende geesten, heksen, weerwolven en 
monsters hadden weinig goeds in de zin. 
 
Informatie en reserveren
Je kunt kiezen uit verschillende starttijden: 
19.30 – 19.40 – 19.50 – 20.00 en 20.10 uur. 
Per tijdstip maximaal 15 deelnemers en 
je loopt onder begeleiding van een gids. 
Deelname kost € 10,- voor volwassenen 
en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar).  Prijs is 
inclusief een drankje in de Peelboerderij na 
afloop van de tocht. Reserveren online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/verhalenvertel 
lersdepelen
De route is 2 km lang, duurt ongeveer twee 
uur (inclusief verhalen) en de activiteit is 
geschikt volwassenen en kinderen vanaf 9 
jaar. Zaklampen zijn overbodig.
De activiteit start bij het Buitencentrum 
De Pelen, het bezoekerscentrum van Nati-
onaal Park De Groote Peel aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Je kunt je auto parkeren 
op het parkeerterrein van De Pelen. De 
Peelgidsen wachten bij het Buitencen-
trum. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het Buitencentrum de Pe-
len: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

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 de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?

Beleef het voorjaar!
Ga er lekker op uit!

Op de outdoor afdeling zijn er 
veel acties met de Hanwag wan-
delschoenen. Nieuw is de Sidas 
2D Digital Scan, waar wij gratis 
uw voeten analyseren. Met dit 
deskundige advies kan het wan-
delplezier beginnen. Kijk ook 
even op de site naar de 12E Ad-

venture Store wandeltocht op 
zondag 8 april, dit wordt ook dit 
jaar weer een groot wandel feest. 
Verder zijn de voorjaars kleding 
collecties van Fjall Raven, Jack 
Wolfskin, Columbia en Icepeak 
weer compleet vernieuwd. Be-
stemd en beschermend tegen 
de regen, wind, mug of teek, 
koude of juist de warmte… u kunt 
hier nu terecht voor de juiste  
uitrusting.

Op de kampeer afdeling staan 
de tenten van Coleman, Regatta 
en Kamp weer op en zijn vooral 
de Lafuma relax stoelen dit voor-
jaar bizar laag geprijsd!! Wees er 
maar snel bij want met allerlaag-
ste prijs van heel Nederland zijn 
ze zo uitverkocht. 

Verder is de barbecue & kook af-
deling weer uitgebreid en staan 
er inmiddels ca.80 toestellen uit-
gestald voor uw ideale keuze. Van 
grote buitenkeuken tot zeer com-
pact en makkelijk mee te nemen 
model, op het gemakkelijke gas 
of het veilige elektra, maar het 
meest sfeervolle blijft natuurlijk 
op houtskool. Adventure Store is 
premium gold dealer van Weber 
en heeft ook een grote collectie 

kook accessoires. Probeer ook 
eens te roken met houtsnippers 
of op een rookplankje of koop 
een goede thermometer om je 
vlees op de juiste temperatuur 
langzaam te laten garen. Tijdens 
de Pasen is er op alle BBQ’s van 
Weber een korting van 20% uit-
gekeerd in accessoires. Bij de 
Boretti design BBQ’s hebben we 
diverse showmodellen van de 
buitenkeukens in de uitverkoop 
met 20% en 25% korting.

Ook de bad & beach collectie is 
dit voorjaar weer op de eerste 
verdieping voor u uitgestald. Van 
zwembad tot complete whirl-
pool, van bikini of zwemshort tot 
strand slipper. Met de bekende 
merken als Teva, Ipanema, Pro-
test, Brunotti , Speedo en Beach-
life is er een prachtige collectie 
voor u samengesteld. Kortom 
alle redenen om, onder het ge-
not van een lekker kopje koffie, 
tijdens het Paasweekend even 
persoonlijk een kijkje te komen 
nemen bij Adventure store aan 
de Kastanjehoustraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie over 
route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl.

Elk jaar is de lente weer een 
wonderlijk iets. Alles wat 
verstopt was in de winter, 
komt in de lente naar boven. 
Alles komt weer tot leven. 
Dit geldt ook in de winkel 
van Adventure Store. Win-
tersport spullen worden in-
gepakt, de schaatsen gaan in 
het vet. De wandelschoenen 
kunnen weer uit de kast wor-
den gehaald, tuin & camping 
artikelen worden schoonge-
maakt, de barbecue wordt 
uit de hoes gehaald en de 
bad & beach kleding wordt 
door gepast. De nieuwe 
kleurrijke collecties staan 
in de winkel gepresenteerd 
tijdens het Paasweekend en 
staan te springen om door 
u te worden aangepast. Sla 
uw slag tijdig, nu is er volop 
keuze!

(Goede) vrijdag open 9.30-18.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Maandag 2e paasdag van 13.00-17.00 uur.
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Paas Activiteiten

  
 GROOT  
 PEELLAND

VRIJDAG 30 MAART T/M 8 APRIL

ZATERDAG
31 MAART

ZATERDAG
31 MAART

ZONDAG 1 APRIL

MAANDAG 2 APRIL

VOORJAARSKERMIS 
Van 30 maart tot 8 april is het weer tijd voor de Voorjaarskermis in Helmond Centrum! 
Er staan zo’n 50 attracties op en rond de Markt, het Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. De kermis duurt elke dag tot 24.00 uur.

BLUES WILLIS PAASBLUES ASTEN

PEUTER/KLEUTER 
PAASVIERING

PAASEIEREN ZOEKEN IN BAKEL

VLOOIENMARKT

KINDERBOERDERIJ 
GELDROP

OP EIERENSPEURTOCHT 
BIJ KASTEEL HELMOND!

PAAS-BBQ “WE SMELTEN 
DE PAASHAAS”

PAASEIEREN ZOEKEN IN 
WIJKHUIS HET BRANDPUNT

PAASEIEREN 
ZOEKEN IN 
WEVERSPARK
Zondag 31 maart kun je Paaseieren gaan 
zoeken met de Paashaas in het Weverspark 
te Helmond! De zoektocht start om 13.00 
uur en is gratis voor kinderen uit de buurt 
tot 12 jaar.
Aanmelden kun je op 
buurtpreventieweverspark@gmail.com
Van Hoeckstraat

PAASACTIVITEIT
OP WEVERKES-
HOF
Wij gaan niet alleen Paaseieren versie-
ren, je kunt jezelf ook laten versieren of-
tewel schminken. Is dat niet leuk? En op 
de woensdagmiddag komt de bibliotheek 
voorlezen op We-
verkeshof. Leuker 
kunnen we het niet 
maken . Iedereen is 
van harte welkom 
tussen 13.30 en 
16.00 uur.
Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5

Blues Willis kan je zien op 1 april vanaf 14:30 uur bij De Kan-
tine Pub & Grill. Check voor meer info de onderstaande web-
site: www.blastblues.nl | Markt 17

Op 2e paasdag, 2 april, is er een peuter/kleuterviering in 
de Michaëlkerk in Beek en Donk. Deze begint om 10:00 uur. 
De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar 
uiteraard is iedereen van harte welkom. Na de viering gaan 
we met de paashaas paaseieren zoeken in de pastorietuin.
Michaëlkerk, Kerkstraat 1

Kom ook paaseieren zoeken bij Camping Grotelse Heide van 
14:00 - 15:30! Camping Grotelse Heide Grotel 5A

 1 April, eerste paasdag. Tennishal de heiberg, 
Heerseweg 49 Veldhoven, 09.00-16.00 uur | 06-20299824

Al onze kippen zijn hun eieren kwijt: de paashaas heeft ze alle-
maal verstopt.  We vieren maandagmiddag (2de paasdag) weer 
een groot paasfeest. De bekende paashaas loopt weer rond en 
er is van alles te doen: eieren schilderen – schminken – spelle-
tjes – figuurtjes versieren - pannenkoeken versieren – knuffelen 
met de dieren - lekker spelen en nog veel meer.  Kinderboerderij 
Geldrop,  Mierloseweg 1G

Kinderen van 12 jaar of jonger die graag speuren zijn van harte 
welkom om op Tweede Paasdag, maandag 2 april, paaseieren 
te zoeken in de tuin van Kasteel Helmond. Tussen 10.30 en 16.00 
uur zijn de kinderen met hun begeleiders welkom in de kasteel-
tuin. Kasteel van Helmond, Kasteelplein 1

Tijd voor een nieuwe traditie in Muziekcafé, namelijk Paas-
BBQ. Iedereen is uitgenodigd om een sappige braadworst of 
een overheerlijke sjasliek te komen eten van 18.00 tot 23.00 uur.
Meer informatie: http://www.muziekcafehelmond.nl/
Muziekcafé Zuid Koninginnewal 39

Hebben jullie ook al zin in Pasen? wij wel. We hopen  dat jullie 
allemaal komen vanaf 10.30 uur om mee paaseitjes te zoeken 
in Het Antoniusbosje. Je kunt alle informatie en het aanmel-
dingsformulier vinden op www.pasen.brandevoort.org
Wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29
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Koga 
Race
fietsen

Vanaf

1899.-

Katarga C7 

Nu van € 2199.00 
voor slechts 

1749.-

Strömer

Vanaf

4650.-

Urban 
Arrow 
Family 

Vanaf

4250.-
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

#waardebon|GP

 

#

waardebon|GP

2 binnen- en buitenbanden CST 
maat 28x 1 5/8 x 1 3/8 (37-622)

nu met bon van € 54.96 voor 

€ 25.-
(geldig tm 14-04-2018, standaard ventiel)

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Iedere dag is het testdag! 

zadel naar keuze 
nu met bon 

25% korting
(geldig tm 14-04-2018)

A F S P R A A K  M A K E N  I S  N I E T  N O D I G !


