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de Engelseweg
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Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt 10x 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
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Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak 
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

GRATIS FALKE 
TK2 WANDEL-

SOKKEN 
t.w.v. € 20.-

GRATIS 
ONDERHOUDS-
BON t.w.v. € 25.-

Niet i.c.m. andere acties.

CITY
LIGHT
3 kleuren

VAN 46.- VOOR 

2e

PAASDAG
OPEN
12-17 UUR

OP DE HELE 
COLLECTIE

NEW BALANCE 
HARDLOOPSCHOENEN

70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

29.99
15%
KORTING

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

•  Altijd minimaal 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 23 april 2017

In de winkel van Adventure Store in Mierlo-Hout (Hel-
mond) vindt u 1500 m2 winkelplezier onder één dak op 
het gebied van sport & outdoor. Naast de uitgebreide 
collecties topmerken zijn er deskundige adviseurs om 
u te helpen met de optimale keuze voor uw wande-
luitrusting. Maar ook voor het hardlopen, trailrunning 
en overige sport-, outdoor- en kampeerzaken, kunt 
u hier natuurlijk terecht. Ervaar het gemak van een 
groot aanbod topmerken op sport- en outdoor ge-
bied en dat alles onder één dak. U zult versteld staan 
van het aanbod! U kunt gratis parkeren voor de deur, 
u krijgt altijd 14 dagen retourrecht en u profiteert van 
een klantenspaarsysteem, waarbij u altijd minimaal 10% 
korting ontvangt.
 
Lowa wandelschoenen nu gratis cadeaus 
t.w.v. € 45.00!
Tijdens de Pasen is er extra aandacht voor de col-
lectie Lowa wandelschoenen. Lowa staat borg voor 
berg & wandelschoenen met comfort. De Lowa Re-
negade wandelschoenen zijn inmiddels de klassie-
kers onder de multifunctionele schoenen dankzij de 
stabiele upper van nubuck leder en een innovatieve 
zoolconstructie. Deze schoen kan worden gebruikt in 
een groot aantal omstandigheden, maar is ook prima 
geschikt voor de gebaande paden. De GORE-TEX 
voering houdt de schoenen absoluut waterdicht en 
biedt de beste- en meest comfortabele tempera-
tuurregulering.

Tijdens deze paasactie dagen krijgt u bij elk 
paar Lowa dat u aanschaft gratis een paar Falke 
TK2 wandelsokken t.w.v. € 20.- en een gratis 
 onderhoudsbon t.w.v. € 25.-.

Deuter rugzakken acties:
Het Duitse rugzakken merk Deuter kent een zeer 
lange geschiedenis en is in 1898 door Hans  Deuter 
opgericht. De eerste grote opdracht was het maken 
van postzakken voor de Zuid-Duitse post. Inmiddels 
is Deuter uitgegroeid tot een van de meest toon-
aangevende rugzakmerken ter wereld. De innovatie 
en kwaliteit van Deuter blijft immer aanwezig doordat 
men bij het  bedrijf gebruik maakt van de expertise van 
bergbeklimmers en andere buitensporters. Tijdens 
de paasactie dagen hebben we diverse fantastische 
aanbiedingen, zowel in diverse kleinere dagtour rug-
zakken als in de grotere exmeplaren. De  Deuter aan-
biedingen staan voor u klaar staan om uit te proberen.
 
New Balance 15 % korting:
New Balance zal met adviseurs aanwezig zijn op za-
terdag 15 april om de hardloopschoenen te promoten 
middels een gratis Fitting Scan. Er zal een 1,5 meter 
lange RS Scan plaat aanwezig zijn waarop drukverde-
ling tijdens de afwikkeling bij het lopen wordt geme-
ten. Dit wordt zichtbaar in de vorm van een afbeelding 
en aan de afdruk wordt een schoenadvies gekoppeld. 
Tijdens de Paas actie dagen hebben we 15% korting 
op de hele collectie New Balance hardloopschoenen.
Redenen genoeg om naar de winkel te komen tijdens 
de speciale paasactie week en overtuig uzelf van de 
kwaliteit en deskundigheid van  Adventure Store.
U vindt de winkel aan de  Kastanjehoutstraat 3, Hel-
mond. Kijk voor meer informatie, de route en de ope-
ningstijden op www.adventurestore.nl.

Adventure Store is ook op 2e Paasdag 
geopend van 12-17 uur.

OUTDOOR CAMPING

BBQ

TENTEN MEUBELEN SLAPEN

WANDELENREIZEN ZWEMBADEN

ADVENTURE STORE
VIERT 70 JARIG BESTAAN MET
FANTASTISCHE PAASACTIES!

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

WWW.SCHUTTING.NL

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

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

VERHOEVEN 
2e PAASDAG GEOPEND

11.00 - 16.00 uur

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



LENTEVOORDEEL BIJ CARESSE BOXSPRINGS! 

Dealerblok

Geldt voor de
boxsprings uit

de Caresse Silver
Collection

2
HALEN

1
BETALEN

Draadloze
afstandsbediening!

VAN 198,- VOOR 99,-

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

Adv. WK15.
Aanbiedingen geldig t/m 7 mei  2017.

Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.

COMPLETE CARESSE 
JUBILEUM BOXSPRING!

Caresse 3800
140x200 cm

2850,-
1995,-

Andere maten leverbaar

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

Caresse 4600:
complete boxspring bestaande uit:
• een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch
verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem
(terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling
en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers;
• topmatras van hoogwaardig koudschuim; • 2 elektrische motoren met kabelbediening.

C A R E S S E  4 6 0 0
140x200 cm

2850,-
A N D E R E  M A T E N  L E V E R B A A R

1995,-

V L A K K E
UITVOERING

140x200 cm

1295,-

PULL-BACK



Op zondag 7 mei wordt voor de 
15e keer Fietsevenement Rondje 
Helmond georganiseerd. Tij-
dens deze dag wordt het fiets-
seizoen feestelijk geopend en 
vieren we het 15-jarig bestaan 
van de route.

De route is aantrekkelijk voor 
fietsers van alle leeftijden. U kunt 
zelf bepalen of u een heel of half 
Rondje Helmond fietst, daar-
naast is de route van bijna 43 ki-
lometer zowel links- als rechtsom 
te fietsen en is deelname geheel 
gratis. Er kan gestart worden tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur bij één 
van onderstaande deelnemende 
start- en finishpunten langs de 
route. Finishen kan tot 17.00 uur.

Bij de start ontvangt u een stem-
pelkaart waarop alle deelnemen-
de organisaties langs de route 
genoteerd staan. Wanneer u de 
hele route fietst maakt u kans 
op een nieuwe fiets van Henk 
van Rooij Fietsen! Kinderen die 
de hele route fietsen maken kans 
op een waardebon van het Pan-
nenkoekschip Helmond. Verza-
mel onderweg alle stempels en 

letters, maak de rebus af en lever 
de volledig ingevulde kaart in bij 
een van de deelnemende onder-
nemers langs de route.

Elk jaar bevindt de organisa-
tie van Fietsevenement Rondje 
Helmond zich op een bijzondere 
plek langs de route. Dat is dit 
jaar niet anders. Naast een gezel-
lig terras en lekkere versnaperin-
gen is er op de mysterypost een 
belangrijke rebusletter te vinden 
en zijn er een aantal stichtingen 
en organisaties aanwezig die u 
voorzien van informatie en leuke 
giveaways.

Tourclub '81 Helmond organi-
seert deze dag haar jaarlijkse 
pelotonstoertocht! Tijdens deze 
tocht wanen de deelnemers zich 
lid van een peloton wielrenners 
zoals in een wedstrijdkoers. Een 
hele gave ervaring! 

Inschrijven voor de toertocht 
kan via: www.tc81.nl 

Meer informatie over 
Rondje Helmond vindt u op: 
www.rondjehelmond.nl

• Palingkwekerij en rokerij Rijpelaal • Cafetaria De Smuller 
• Kinderboerderij de Veldhoeve • Jan Visser Museum 

• Golfclubhuis 10  • Paviljoen de Warande • Café-Zaal ’t Aambeeld 
• IJssalon Il Circo • De Brandevoortse Hoeve • Cafetaria Brandevoort 

• Eetcafé De Barrier • Op Suyt, Fitland Hotel  • Proeverij de Bank 
• Henk van Rooij Fietsen

Fietsevenement
Rondje Helmond



GRANDIOZE 
PAASSHOW 
ELEKTRISCHE 
FIETSEN 
BIJ DRUMO

2E PAASDAG GEOPEND 
VAN 12.00-17.00 UUR
GROTE DEMOTRUCK MET EXPERTISE 

VAN DE FABRIKANT AANWEZIG

UIT VOORRAAD LEVERBAAR 
DUS DIRECT RIJDEN DRUMO 

IS GESPECIALISEERD IN 
ELEKTRISCHE FIETSEN, 

MEER DAN 40 MODELLEN.

HERCULES MONFOORT F7 BOSCH 
MIDDENMOTOR  400 WATT ACCU
(MET 500 WATT ACCU € 200,- MEERPRIJS)

ONZE E-BIKE MODELLEN:
• E STADS/ALLROUND
• E TREKKING 
• E TOT 45 Kmh
• E MOUNTAINBIKE
• E VOUWFIETSEN
• E COMPACT
• E TRENDY LIFESTYLE  

VAN € 2.399,-
VOOR 
€ 2.199,-

TRAMBRUGWEG 2
HELMOND

0492-520760 

MA:  13.00 - 18.00 UUR 
DI / VR: 09.00 - 18.00 UUR
ZA:  09.00 - 16.00 UUR

DIVERSE LEUKE 
PAASAANBIEDINGEN
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Drumo al meer dan 10 jaar De specialist 
in e-bikes voor Helmond en omstreken. 
Je ziet tegenwoordig dagelijks elektri-
sche fietsen voorbij zoeven, maar tien 
jaar geleden was dat heel anders. Dru-
mo was dan een pionier. Het was zelfs de 
eerste elektrische fietsenspeciaalzaak in 
Nederland,zelfs nu nog uniek in de regio 
met enkel e-bike’s.

De kop boven het maaiveld uitsteken, 
dáár heeft Erik den Ruijter van Drumo 
geen problemen mee. Vakmanschap en 
kennis gaan boven alles. ‘We kozen be-
wust voor middenmotoren vanwege het 
stabiele rijgedrag. Daar werd weleens 
gekscherend over gedaan, want je kwam 
er toen niet openlijk voor uit dat je een 
elektrische fiets had. Inmiddels ben je 
trots op je e-bike en heeft ieder merk een 
middenmotor in het programma.’ 

We hebben ons programma behoor-
lijk uitgebreid meer dan 40 modellen 
en ook kunt u zelf uw gewenste e-bike  
samenstellen of aan laten passen. Wij heb-
ben enkel A merken o.a. Flyer, Hercules,  
Idworx, Kalkhoff en vele meer.

Up to date
In tien jaar tijd is er veel veranderd op het 
gebied van e-bikes. Voor Den Ruijter is het 
als een hobby om dat allemaal bij te hou-
den. ‘We vinden het heel belangrijk om 
topservice te leveren en te blijven inves-

teren in kennis en apparatuur. We volgen 
daarvoor cursussen en zijn bijvoorbeeld 
aanwezig op beurzen waar de nieuwste 
ontwikkelingen worden gepresenteerd.’ 

Service en onderhoud
Bij Drumo nemen ze de tijd voor hun 
klanten. ‘Een e-bike kopen, dat doe je niet 
in vijf minuten’, zegt Den Ruijter stellig. 
‘We willen klanten optimaal voorlichten. 
Zo weet je wat je koopt en weet je ook 
wat je kan verwachten als het gaat om 
levensduur en onderhoud.’ En voor dat 
onderhoud kun je ook bij Drumo terecht. 
‘Ik vind service en onderhoud heel be-
langrijk, ik merk dat veel vaste klanten dat 
waarderen. Daarom koop je een e-bike bij 
de vakhandel.’

Wil je zelf een e-bike testen ervaren kom 
dan naar onze show op tweede paasdag  
waarbij een grote demo truck aanwezig 
is met alle modellen en expertise van de 
fabrikant.

Drumo
Trambrugweg 2, 5707 XZ Helmond
0492-520760

Elektrische fietsspeciaalzaak Drumo 

‘Een e-bike koop je 
bij de vakhandel’

26 SEPTEMBER
T / M  1 2  JA A R

1  K M 
S TA R T  2 0 . 0 0  U U R

LOOP OOK MEE!
Inschrijven via hac-helmond.nl

BYHELMOND &

20 mei 2017
5,10  EN 15 KILOMETER DOOR HARTJE STAD 
START 21.00 UUR - START EN FINISH  OP HAVENPLEIN 

BYHELMOND &



Het aantal korte vakanties 
neemt volgens het gezagheb-
bende Centraal Bureau voor de 
Statistiek nog steeds toe. Tou-
ringcarbedrijf Ghielen in Berin-
ge speelt daar - uiteraard - op in. 
In de reisgids voor 2017 zijn meer 
dan dertig bestemmingen voor 
een korte break in binnen – en 
(vooral) buitenland opgenomen. 
Van het Engelse Gillingham tot 
het Duitse Dresden. Kortom: 
voor elk wat wils. 

Nog even en Ghielen viert feest. 
In 2021 bestaat het touringcarbe-
drijf - het oudste in de regio en 
één van de oudsten van het hele 
land – op de kop af honderd jaar. 
Een eeuw volmaken, is maar wei-
nig bedrijven in de toeristische 
sector gegeven. Dat het Ghielen 
(ongetwijfeld) gaat lukken, is te 
danken aan het feit dat het be-
drijf er jaar in jaar uit in slaagt 
om reislustigen een zeer aantrek-
kelijk en verrassend programma 
voor te schotelen. In 2017 doen 
de bekende groene touringcars 
van Ghielen bijna alle Europese  
landen aan.

Een belangrijk onderdeel van het 
pakket aan reizen vormen de kor-
te vakanties, met een lengte van 
drie tot zes dagen. Vakanties met 
een verschillende ‘moeilijkheids-
graad’. Stedenreizen naar onder 
meer Praag, Berlijn, Wenen, Lon-
den en Parijs. Muziekreizen naar 
onder anderen Hansi Hinterseer & 
Tiroler Echo (in het Oostenrijkse 
Ebs). En, speciaal voor de sportie-
velingen fietsreizen, waaronder de 
‘Elfsteden fietstocht’ in Friesland.

Luxe 
De vakantieganger wordt bij 
Touringcarbedrijf Ghielen nog 
ouderwets in de watten gelegd. 
Ghielen richt zich van oudsher 
vooral op de regio’s Limburg en 
Oost-Brabant. In Noord- en Mid-
den-Limburg hebben reizigers 
het voorrecht dat ze in de eigen 
woonplaats kunnen opstappen; 
een service die andere touring-
carbedrijven niet kunnen bieden. 
Reizigers bij Ghielen kunnen bo-
vendien zelf hun (vaste) plaats in 
de bus uitzoeken. De touringcars 
van het Beringse bedrijf behoren 
tot de zogenaamde comfortklas-
se. Ze beschikken over extra veel 
beenruimte, twéé deuren, een toi-
let, horecavoorzieningen en heb-
ben - uiteraard – airco aan boord.

Klanten van Ghielen zijn voor het 
overgrote deel zeer tevreden klan-
ten. En erg trouwe klanten. “Som-
mige mensen zien we elk jaar 
terug, soms zelfs bij meerdere rei-
zen”, constateert Frank Kessels, al 
meer dan 25 jaar bij Ghielen werk-
zaam. “Mensen zijn vaak al maan-
den tevoren bezig met het plannen 
van een reis. Onze nieuwe gids valt 
per traditie de week voor Kerstmis 
bij klanten in de bus. Sommigen 
kunnen daar niet op wachten. Ze 
komen de dagen daarvoor al voor-
zichtig aan de balie informeren of 
‘hij’ er misschien al is. Ik zal niet 
ontkennen, dat je dat toch streelt. 
En telkens weer motiveert om er 
met volle kracht tegenaan te blij-
ven gaan.”
Kadertjes

Nieuwe bestemmingen!
Ook voor 2017 heeft Touringcar-
bedrijf Ghielen het aanbod weer 
flink ververst. Nieuwe korte be-
stemmingen zijn: Wemeldinge 
(Zeeland), Zuidlaren (Drenthe), 
La Roche-en-Ardenne (Ardennen, 
België), Celle (Lüneburger Heide, 
Duitsland), Salzburger Musikfru-
ling (Zell am See, Oostenrijk) en 
Gillingham (Kent, Engeland).  

Extra zakgeld
Ghielen biedt klanten de kans op 
een leuk bedrag aan extra zakgeld. 
Bij elk reis waaraan meer dan der-
tig personen deelnemen, wordt € 
100,- verloot. Zo’n extra zakcentje 
is toch mooi meegenomen!

Bijna 100-jarige Ghielen specialist bij uitstek 

Aantal korte vakanties 
neemt nog steeds toe!



SPEED

TRAVEL

DAYPACK

BACKPACK

HUTTENTOCHT

PRIJSPAKKER

•  Altijd minimaal 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 23 APRIL 2017. 
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70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

NU BIJ AANKOOP VAN

WANDEL-
SCHOENEN
•	 Gratis	Fake	TK2	
wandelschoenen	
t.w.v. € 20

•	 Gratis	
	 onderhoudsbon
 t.w.v. € 25
Niet i.c.m. andere acties.

COMFORTABEL 
WANDELEN! RENEGADE

GTX® MID
TAURUS
GTX® MID.

FERROX	
GTX® LO

KODY KIDS
III	GTX® MID

RENEGADE
GTX® LO

TAURUS
GTX® LO

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN JUNIOR

CITY	LIGHT
3	kleuren

AC SPIDER
2	kleuren

ACT ZERO
55+10

29.99

59.99

119.99

VAN 46.00 VOOR 

VAN 90.- VOOR 

VAN 156.00 VOOR 

189.99

164.99

119.99

129.99

139.99

89.99

ZWAAR BEPAKT,
LICHT BELAST!

van 100.-
voor

2e

PAASDAG
OPEN
12-17 UUR



De lente is inmiddels in volle gang en 
warmer dan ooit begonnen! Dit geeft 
ons meteen zomerkriebels, maar wat 
moeten we dragen dit voorjaar? Het 
kleurenpalet ziet er heel zomers uit met 
felle kleuren als felgeel en oranje en 
gezellige printjes. In tegenstelling tot 
onze wintergarderobe, die vaak donker 
is. Maar nog veel interessanter: waar 
komen deze mode trends vandaan? Wij 
zochten het voor je uit! 

ROMANTISCH
Dit voorjaar staat in het teken van de 
trend ‘romantisering’. Bij deze trend draait 
om het romantisch en gezelliger maken 
van het (mode) straatbeeld. En met 
romantisch bedoelen we niet dat we alleen 
nog hartjes en bloemetjes gaan dragen, 
maar wel kleding die ons een romantisch 
gevoel geven. We gaan weer spelen met 
verschillende kleuren, printjes en ons 
opvallend en groots kleden. Romantisch 
dus, maar welke hypes zorgen er precies 
voor het romantischer maken van ons 
modebeeld en onze garderobe?

Back to the 70’s!
De jaren 70, een toonaangevende tijd, 
ook in de mode. Het was een tijd die veel 
op deze lijkt, economische dalen, meer 
behoefte aan vrijheid bij de bevolking 
en de mode kwam meer op gang! We 
zien steeds meer terug uit de jaren 70 en 
dit jaar zullen we dit nog meer zien dan 
voorgaand jaren. De 70’ laten vooral zien 
dat niets te gek is en alles kan! Denk aan 
modeicoon Farrah Fawcett, beter bekend 
als een van de chalrie’s angels, met haar 
grootse haar dat helemaal in was in die 
tijd. Door het gigantische volume van 
haar blonde coupe wist ze vele vrouwen 
naar de kapper te krijgen.

De mannen kunnen het heel simpel 
houden dit voorjaar. Een simpel shirtje, 
een mooie jeans en sneakers eronder. 
Less is more zijn de keywords voor de 
heren. Hierbij zijn vooral aardekleuren en 
poedertinten de kleuren die we veel terug 
zien komen. 

En voor de vrouwen: broeken, en met 
name broekpakken en jumpsuits, zijn 
helemaal hot. Jumpsuits waren een van 
de meest populaire kledingstukken in 
de jaren 70 en komen nu helemaal terug. 
Ook de 7/8 broek met stoere sneakers of 
hoge hakken eronder zijn weer hot! Dus 
laat die tuttige rokjes en lange jurkjes 
maar in de kast hangen. Trek je mooiste 
broekpak aan en maak de look meteen 
wat vrouwelijker met een paar flinke 
plateauzolen! 

Niet mouwen!
We zien dus veel uit de 70’s terug dit 
jaar. Waar het vorig jaar al begon met 
het terugkeren van de flared jeans op 
de catwalks, gaan we dit jaar een stapje 
verder. Flared opvallende mouwen! 
Onze mouwen mogen gezien worden 
dit voorjaar. Lange mouwen met ruches, 
pof- of driekwart vleermuismouwen. Hoe 
groter, hoe opvallender en hoe beter! 
Alles wat oversized is mag trouwens 

weer regelrecht terug de kast in. Onze 
oversized sweaters, XL jurkjes en alle 
andere maxi silhouetten maken 
plaats voor meer vrouwelijkheid 
en meer sexy pasvormen. Strakke 
jurkjes, heupriemen voor meer 
vrouwelijke vormen, korte jasjes 
en korte topjes maken onze look 
über vrouwelijk.

Candy pink & 
sunshine yellow
Bij het zien van fel roze en knal geel 
worden we toch al meteen een 
stukje vrolijker!? De kleuren van 
dit voorjaar zullen vooral veel 
felle, harde en opvallende kleuren 
zijn, zo kom je helemaal uit je 
winterdip. Roze en geel zullen de 
hoofdrol spelen samen met oranje 
en rood. Deze hype zal onze (vaak 
donkere) wintergarderobe een 
kleurrijke boost geven! 

Flower Power
Helemaal terug van weggeweest, 
de bloemetjesprint! Roosjes, 
violen, margrietjes en andere lente 
bloemen zullen onze blousejes 
en shirts opfleuren. Maar niet 
alleen de bloemenprintjes zullen 
weer terugkeren, ook alle andere 
printjes als streepjes en stippen 
kunnen gedragen worden dit seizoen. 
Vooral de combinaties maken deze 
hype zo leuk. Je kunt alles met elkaar 
combineren, verschillende printjes met 
verschillende materialen en vooral veel 
verschillende kleuren! Een groen shirt 
met witte margrietjes op een blauw-wit 
gestreepte katoenen pantalon? Tuurlijk! 
Een zwart-wit gestippelde spijkerbroek 
met een root ruitjes blouseje? Super leuk! 
We leven in een chaotische wereld en 
gaan dit terug zien in onze kleding. Wees 
vooral lekker creatief en niet bang om je 
uit te leven in je kleding keuze.

Dit voorjaar oogt ons mode straatbeeld 
dus romantisch en gezellig. Met de 
nadruk op oogt. Want waar komt deze 
trend vandaan? We verlangen naar een 
romantischer en gezelliger bestaan sinds 
de wereld om ons heen alles behalve 
romantisch en gezellig is geworden. 
We zijn nog maar net bovenop de 
economische crisis aan het klimmen of 
we worden van onze roze wolk afgetrapt 
door terroristische aanvallen. De angst 
die we aan deze aanslagen op onze 
vrijheid overhouden, veroorzaakt ons 
verlangen naar meer rooskleurigheid. 
Maar juist doordat we het gevoel krijgen 
dat onze vrijheid geschaad is, zoeken we 
uitwegen in andere dingen zoals onze 
kledingstijl. Vaak zien we de gevolgen van 
zulke grote gebeurtenissen dan ook terug 
in de mode. Net zoals nu. Maar vergeet 
niet dat niets zo mooi is als de vrijheid van 
je eigen stijl te kunnen bepalen. Gebruik 
trends vooral als inspiratie voor je eigen 
stijl, niet als leidraad. 

Draag niets waar je je niet goed bij voelt, 
want je goed voelen is het belangrijkste 
wat er is!

Door: Milou Vogels

SPEED

TRAVEL

DAYPACK

BACKPACK

HUTTENTOCHT

PRIJSPAKKER

•  Altijd minimaal 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 23 APRIL 2017. 
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70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

NU BIJ AANKOOP VAN

WANDEL-
SCHOENEN
•	 Gratis	Fake	TK2	
wandelschoenen	
t.w.v. € 20

•	 Gratis	
	 onderhoudsbon
 t.w.v. € 25
Niet i.c.m. andere acties.

COMFORTABEL 
WANDELEN! RENEGADE

GTX® MID
TAURUS
GTX® MID.

FERROX	
GTX® LO

KODY KIDS
III	GTX® MID

RENEGADE
GTX® LO

TAURUS
GTX® LO

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN

MEN + 
WOMAN JUNIOR

CITY	LIGHT
3	kleuren

AC SPIDER
2	kleuren

ACT ZERO
55+10

29.99

59.99

119.99

VAN 46.00 VOOR 

VAN 90.- VOOR 

VAN 156.00 VOOR 

189.99

164.99

119.99

129.99

139.99

89.99

ZWAAR BEPAKT,
LICHT BELAST!

van 100.-
voor

2e

PAASDAG
OPEN
12-17 UUR



Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen is jarig

Wij hebben een grote 
collectie van vt Wonen 

op de 1e verdieping ruim 800m2 tuinmeubilair

Feest 10-daagse
10 jaar

10 dagen 
10 acties

1.   Gratis anGelica fauteuil t.w.v. 299,-  
bij aankoop v.a. 1750,- H&H*

2.    Gratis accessoire cHeque t.w.v.  
10% aankoop bedraG v.a. 500,-*

3.     Gratis GoodybaG bij aankoop  
v.a. 100,-*

4.   10% kortinG alle verlicHtinG  
op voorraad*

5.   10% kortinG op alle riverdale  
accessoires*

6.   10% kortinG op alle riviera  
Maison accessoires*

7.   10% kortinG op alle Meubels  
van riviera Maison bij aankoop 
v.a. 500,-

8.   10% kortinG op alle voorraad  
beddenGoed*

9.   10% kortinG op een luxe brander  
van laMpe berGer*

10.  10% kortinG op alle voorraad  
karpetten*

•Zie voorwaarden in de winkel

7 april t/m 17 april 2017 

nl label zonwerinG
vouWgordijnen, hori-
zontale jaloezieën,
houten jaloezieën, 
multishades, plissé, 
duette®,rolgordijnen  
en verticale jaloezieën.

4e kado
de goedkoopste kado

Gordijnen
de nieuWste collecties 
van artelux, eijffinger 
en kobe.

elke 5e Meter

kado
excl. confectiekosten

parade tapijt
zacht, comfortabel, kleurrijk en goed 
voor de akoestiek. ook geschikt als karpet.

elke 4e Meter

kado

de échte
binnenhuis

adviseur

de échte
binnenhuis

adviseur

2e Paasdag oPen van 11-17 uur | Engelseweg 212, Helmond | T 0492-475624 | Info@stijlenco.nl



Sinds 2001 runnen Michael van Mourik en zijn vrouw 

Renata van Mourik restaurant de Zonnewende in Nuenen. 

De afgelopen jaren hebben velen kunnen genieten van 

haar kookkunsten en zijn gastvrijheid. Mocht u zelf 

eens willen genieten, lever dan deze cheque in. Wij zijn 

geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

Relatienr.

101

105

112

103

110

107

114

102

109

106

113

104

111

108

115

Algemene voorwaarden: Minimaal 2 dagen vooraf telefonisch reserveren o.v.v. voordeelcheque; Betaling uitsluitend per pin of contant; 
Deze cheque is niet inwisselbaar in combinatie met andere acties of dinercheque; Dieetwensen of uitzonderingen dienen bij de reservering 

te worden doorgegeven; Het gebruik van deze bon is niet gebonden aan een maximum aantal personen.  Lopend in de maanden, mei, juni, 
juli, augustus. Mocht u deze cheque niet meer willen ontvangen dan kunt u ons mailen of bellen.

Park 63, Nuenen
040-2840060
www.dezonnewende.nl

Communie in petto? 

Een feestje waard

Complimenten bij het pashokje
Gewone kleren draag je maar op 
andere dagen. Al jong mogen kin-
deren leren dat je je voor bepaalde 
gelegenheden zoals een huwelijk 
of  kerst écht hoort te kleden. Het 

communiefeest is er daar één van. 
En juist voor speciale gelegenhe-
den ga je gewoon fijn met je kind 
winkelen. Dus niet simpelweg via 
internet wat scrollen klikken en een 
serie dozen openen, maar werkelijk 

kijken, voelen en passen om uitein-
delijk complimenten uit te delen 
als hij of zij uit het pashokje komt. 
Deel die ervaring samen! Zelf heb 
ik er een mooie herinnering aan bij 
mijn meisje. Ze wilde zelf kiezen. 
Die dag zag ze er prachtig uit met 
opgestoken haar en alle aandacht 
was voor haar. Daar geniet toch ie-
der kind van!
Let wel:  ter communie gaan doe je 
in een kerk er daar hoor je gekleed 
heen te gaan, dus niet te bloot. Lie-
ver een rok of jurk of langere broek 
dan een mini-shortje, maar ach dat 
is eigenlijk vrij logisch. De keuze 
is enorm.  Of ze een stoere chick 
is, een liefhebber van de ‘Ibizastijl’ 
met veertjes of houdt van een jurk 
van broderie, het kan allemaal. Zo 
worden camouflagestoffen gerust 
gebruikt bij een plooirok. Marine-
streepjes zijn al jaren leuk en goed 
te combineren. Een stoer bomber-
jackie in bloemenstof, helemaal 
niet gek maar juist té gek. Voor 
meiden en jongens horen opdruk-
ken met letters en grafische prints 
en applicaties er bij. De term ap-
plicaties hoort niet alleen bij je mo-
biele telefoon of ipad, bij kleding 
bedoelen we er plaatjes mee die op 
kleding genaaid is. 
Wat voorheen nogal eens gebeurde 
bij een communie was dat kinderen 
in kleding werden gehesen waarin 
ze er als volwassenen uit zagen. 
Jongens hul je normaal niet in een 
3-delig pak in maat 146, waarom 

dan wel bij de communie? Voor 
meiden is een hakje op die leeftijd 
zelfs wat vreemd.  Er zijn immers 
talloze sandalettes (wat chiquere 
sandalen) met enkelbandjes of 
pailletten er op, maar ook hippe 
sneakers. 

Jongens; stoer die jeans met 
gaten er in, maar niet voor nu
De tijd dat jongens bijna alleen 
in veilig blauw, groen en bruin in 
winkels tegen kwamen is gelukkig 
voorbij. Zij spelen ook safe in kleu-
ren zoals knalroze, geel, rood en 
paars dragen. De jongens kunnen 
eigenlijk niet met een t-shirtje aan 
komen in de kerk, liever een trendy 
polo of vlotte blouse. En die zijn er 
veel, vooral blad-prints zijn hip. Een 
blouse is zeker niet saai als je die na 
het feest bijvoorbeeld nonchalant 
over een je t-shirt draagt. Stoer die 
jeans met gaten er in, maar niet 
voor nu.  Wél helemaal hip zijn 
jeans en vesten met applicaties er 
op. 
Het leuke is ook dat er vesten zijn 
die op jassen lijken en zelfs een 
hoody netjes kan zijn.  Wist je dat er 
steeds meer type broeken zijn voor 
jongens, zoals chino’s? Van boven 
een beetje baggy zijn en bij de pijp 
smal. Die chino’s zijn natuurlijk in 
allerlei kleuren te krijgen. Al zoveel 
zin in de zon dat je graag een kor-
tere broek draagt? Ze hangen al in 
de winkels de bermuda’s tot op de 
knie. Gaaf met een riem er om. 

Daar horen geen afgetrapte schoe-
nen bij, maar nieuwe. Voetbal-
schoenen zijn er in talloze opval-
lende kleuren, gelukkig geldt dat 
ook steeds meer voor sneakers en 
andere schoenen.
De gasten gaan natuurlijk ook op 
hun Paasbest op pad, al is Pasen 
dan alweer voorbij.  Voorbijgangers 
kijken bij de kerken graag even om 
naar al die mooi geklede mensen.

Wat voor presentje?
Best gek dat we zelfs spreken over 
termen als communiekleding en 
een communiefiets, want wat is er 
anders aan die zomerjas of die fiets 
voor de communiedatum dan dag 
er na? Niets natuurlijk, maar menig 
ouder of grootouder ziet dat het 
kind toch al toe is aan een nieuwe 
fiets. Diverse fietswinkels spelen 
daar gretig op in. Geef hen eens 
ongelijk. 
Het gaat bij een communie in be-
ginsel niet om cadeaus, maar om 
de gift van hun geloof. Bent u niet 
gelovig? Of aanhanger van een an-
der geloof? Gelukkig mag dat al-
lemaal. Wil je als bezoek toch wat 
geven, dan de tip iets bijzonders te 
schenken zoals een sieraad of een 
doe-ervaring. Neem de commu-
nicant eens mee naar het theater, 
pretpark, de film of een wedstrijd 
van zijn of haar favoriete club of 
een smakelijke lunch. Die herinne-
ringen blijven nog jaren hangen. Bij 
u én bij het kind! 

Benodigdheden:
24 plakjes gerookte eendenham
1 rijpe mango
1 krop friseésla 
100 gram roquettesla
100 gram veldsla
1 krop lollo rosso
4 takjes kervel
shiso purper

Voor de frambozendressing:
3 el. frambozencoulis
1 el. frambozenazijn
3 el. olijfolie extra vergine
suiker naar smaak
zout en versgemalen peper

 1. Schil de mango en snijd hem in 
 brunoise(blokjes). Was de 
 verschillende soorten sla, 
 slinger ze droog en pluk de 
 bladeren in stukken.

2. Klop voor de frambozendressing 
 de coulis, de azijn en de olie goed 
 door elkaar tot een glad mengsel. 
 Breng op smaak met suiker, 
 zout en peper.

3. Maak de sla aan met de dressing 
 (gebruik niet alle dressing). 
 Meng de mango erdoor.
 Garneer de plakjes eendenham 
 op de salade met de kervel.

SALADE MET GEROOKTE 
EENDENHAM EN VERSE MANGO
VOOR 4 PERSONEN

Door: Susan Verheij

Het aantal communicantjes daalt de laatste jaren, toch zijn er nog 
steeds duizenden kinderen in de regio Peelland die dit jaar hun Eerste 
Communie zullen doen.  Het is voor katholieken niet zomaar een feest-
dagje, maar eentje met betekenis. Bij de Communie wordt gevierd dat 
een persoon voor het eerst echt deelneemt aan de Eucharistie in de kerk. 
Het kind krijgt dan voor het eerst een hostie en leert meer over het ge-
loof. Helaas wordt dat aspect nogal eens vergeten en lijkt de dag om 
cadeautjes te draaien. De boodschap om samen te vieren dat je goed 
voor elkaar moet zijn is natuurlijk een hele mooie en eentje die –onge-
acht welk geloof ook- een feestje waard is. En… op dat feestje mag je er 
feestelijk uit zien.  Hoe? Enkele trendy tips.



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!’



Asten - De dagen worden lan-
ger en de temperaturen gaan 
stijgen, gelukkig kunnen we nu 
al weer gaan genieten van het 
buitenleven. Natuurlijk hoort 
daar een gezellig samenzijn met 
vrienden en familie bij. Lekker 
met zijn allen barbecueën, di-
neren  aan Uw tuinset, of lekker 
met een wijntje in Uw loungeset 
genieten van de zon zijn hier uit-
stekende voorbeelden van!

Wiegers XL biedt een nieuwe col-
lectie tuinmeubelen aan,  die ex-
clusief te koop is bij  het XL filiaal 
te Asten. En de collectie bestaat 
uit heel veel verschillende sets. 
U kunt kiezen voor een lounge-
set, diningset of een combinatie 

hiervan. Natuurlijk kunt U ook 
nog  gewoon voor  de oude ver-
trouwde klapstoelen van Kettler 
en Hartmann terecht bij Wie-
gers XL. Of voor tafels gemaakt 
van duurzame materialen zoals 
graniet,  of recycled teak van wel 
6cm dik! Kortom, de mogelijkhe-
den zijn bij Wiegers XL eindeloos!

En voor elke tuininrichting en 
sfeer heeft Wiegers XL de perfec-
te tuinset. Of  U nu op een com-
fortabel design stoeltje samen op 
Uw balkon wilt genieten van een 
kop thee, tot en met met een gro-
te groep vrienden die  ’s avonds 
willen loungen in een fijne ruime 
loungebank. Of wat dacht U van 
een barbecue feest waarbij U  

met de hele familie aan een grote 
tafel zit met bijpassende stoelen. 
En natuurlijk heeft Wiegers XL 
ook bijpassende accessoires en 
kussens om Uw tuin nog meer 
uitstraling te geven.
Wiegers XL - Tuinmeubelzaak 
Wiegers XL, de XL in de naam 
zegt al genoeg over het groot-
schalige aanbod tuinmeubelen. 
Naast de grote showroom van 
2500m2, is Wiegers XL ook on-
line te vinden. U kunt bij Wiegers 
XL terecht voor tuinmeubelen 
in verschillende segmenten van 
de markt met de nadruk op een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
en met een eigen bezorg- en 
montageservice!
Naast meubelen voor binnen, 

biedt Wiegers XL een breed assor-
timent van loungesets, parasols, 
parasolvoeten,tuinstoelkussens, 
buitenhaarden, onderhoudsmid-
delen en accessoires voor buiten 
aan. Door containermatig in te 
kopen vanuit eigen fabrieken 
over de gehele wereld biedt Wie-
gers XL tuinmeubelen aan tegen 
zeer scherpe prijzen. Natuurlijk 
allemaal met duurzame materi-
alen, en bijbehorende keurmer-
ken.

Bij Wiegers XLis de nieuwe col-
lectie van 2017 binnen. Een abso-
lute trend voor dit jaar: lounge di-
ning sets. Deze sets zijn een per-
fecte combinatie van een tuinset 
en een loungeset. Met de lounge 

dining set kunt u optimaal genie-
ten; zo kunt u heerlijk dineren, 
maar ook rustig natafelen of lek-
ker loungen. 
Profiteer nu van de vele, mooie 
voorjaarsaanbiedingen bij Wie-
gers XL. Benieuwd naar de 
nieuwe collectie of naar de aan-
biedingen? Bekijk de uitgebreide, 
nieuwe collectie van 2017 nu met 
eigen ogen in de showroom te 
Asten, of op www.wiegersxl.nl  
Ook met de Paasdagen kunt u 
bij ons terecht; op Goede Vrijdag 
en zowel de 1e als de 2e Paasdag is 
Wiegers XL geopend. En Wiegers 
XL is ook gewoon elke zondag 
geopend. Ga eens gezellig een 
kijkje nemen onder het genot van 
een lekker kopje koffie!

Proef de lente



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
Almere: Markerkant 11-34, 1316 AH  Almere-Stad (naast Mega-Praxis). Tel. 036-5292656
Amsterdam: Spaklerweg 44b, 1096 BA  Amsterdam. Tel. 020-6684880. 
Arnhem: Venlosingel 17, Woonboulevard Arnhem. Tel. 026-3830568.
Breda: Kruisvoort 70, Woonboulevard Breda, tegenover de IKEA, naast Grando. Tel. 076-5426234. 
Capelle aan den IJssel: Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL. Tel. 010-2640110.
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

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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Lentekriebels, 
voorjaar en Pasen

Natuurlijk is er veel aandacht 
voor de kinderen: het paasfeest 
wordt door hen voorbereid met 
het schilderen van paaseieren 
en het versieren van de paas-
takken, maken van eierwarmers 
en paasslingers. Niet alleen op 
school maar ook thuis knutse-
len zij paasfiguren en helpen zij 
mee om het huis in een gezellige 
paassfeer te veranderen. Zo zijn 
ze middagen lang druk bezig om 
eitjes te bestickeren, de ramen 
van de woonkamer te versieren 
met leuke paasafbeeldingen, 
gaan ze gezamenlijk eieren uit-
blazen en daarna deze versieren 
of beschilderen en ophangen. 
Voor een vrolijk Pasen!

Feestelijke paastafel
Een feestelijke paastafel is het 
halve werk tijdens de paasdagen. 
Versier de tafel voor het paas-
ontbijt of voor een extra vrolijke 
brunch. Decoreer de tafel met 
speciaal gevouwen servetten. En 
heb je zelf geen ideeën dan kun 
je op internet en vooral op Pin-
terest veel inspiratie opdoen. Sier 
de tafel op met een vrolijk len-
tekaartje en een prachtig voor-
jaarsboeket. Wat dacht je van 
lekkere chocolade paaseitjes?

Indien uw serviesgoed niet vol-
doet voor het speciale paasont-
bijt dan zijn er voor deze speciale 
dag ook serviezen verkrijgbaar 
met leuke paasfiguren zoals: kui-
kentjes, konijntjes en lammetjes. 
Leuke bordjes met bijbehorende 
mokken, eierdopjes en schaaltjes 
in (paas)geel maar ook in gezel-
lige andere kleuren of in neutraal 
maar stijlvol wit. Maak sfeervolle 
eierwarmers om de brunchtafel 
gezellig aan te kleden. 

Ontbijt of brunch
Tijdens deze speciale paasdagen 
staat het gezamenlijk eten cen-
traal. Of het nu tijdens ontbijt of 
brunch is, we genieten dan van 
een gezamenlijk maaltijd met 
ambachtelijk gebakken brood-
jes, gemaakt van de beste ingre-
diënten en rijkelijk belegd met 
allerlei speciaal paasbeleg. De 
supermarkten doen er alles aan 
om speciale paasartikelen bij u 
aan te prijzen. Zo is er natuurlijk 
een breed aanbod van broodjes 
en crackers al dan niet in ‘paas-
vorm’ maar ook het beleg is 
creatief ontworpen: beleg in de 
vorm van paashaasjes of zoet be-
leg dat nu paasgeel is gemaakt. 
Maar zelf kunt u ook creatief de 
tafel verrijken: koop een paasstol 
met heerlijke amandelspijs of 
bak zelf een paasbrood, een re-
cept vindt u op deze pagina. Di-
verse supermarkten en bakkers 
bieden crackers in de vorm van 
een ei of een paashaas. Ook zijn 
er broodjes en vleeswaren ver-
krijgbaar met een afbeelding van 
de paashaas. Op de paastafel 
horen natuurlijk gekookte vrije 
uitloopeitjes, maar wat dacht u 
van overheerlijke kaassoorten, 
waarvan de geitenkaas zeker in 
opmars is. Zet een karaf versge-
perst sinaasappelsap op tafel of 
overheerlijke verse smoothies en 
serveer gevulde eieren met toast 
met gepocheerd ei. Of doe het 
eens op z’n Engels: een heerlijk 
paasontbijt met in oven gebak-
ken tomaten met ontbijtspek, 
gekookt ei, knakworstje en ge-
bakken champignons en toast, 
of zoals de Fransen met een crois-
santje, ham, roerei en een plakje 
brie. Ook ambachtelijke boter is 
verkrijgbaar in paasfiguren, zo-

als kip, lammetje of haasje en 
dat staat heel mooi op de paas-
tafel. De ontbijt- of brunchtafel 
kan worden uitgebreid met pof-
fertjes, cupcakes of petit fours. Je 
kunt van de paasbrunch ook een 
leuke High Tea maken met zoete 
en hartige gerechtjes. 
Alle boodschappen kunnen te-
genwoordig bij uw supermarkt 
om de hoek ook online worden 
besteld, zodat u niet in de rij 
hoeft te staan en alles op voor-
raad is. Tip: verse eieren zijn als 
ze gekookt zijn moeilijk te pellen. 
Doe het ei in een glas water of 
potje en schudt het enkele keren 
op en neer en u zult zien dat de 
schil er moeiteloos afgaat. 

LEUKE RECEPTEN IDEEËN VOOR DE PAASBRUNCH ONTBIJT

FIJNE PAASDAGEN!

Recept smoothie

Heerlijke smoothie kun je maken 

van mango, yoghurt en limoen. 

Ook van spinazie, ananas, kiwi, 

banaan en avocado, of de mooie 

rode smoothie van blauwe 

bessen, framboos, kiwi en munt. 

De ingrediënten samen met 

yoghurt pureren in een mooi glas 

serveren en…genieten maar. 

Traditioneel PaasbroodIngrediënten 300 gr rozijnen, 3 eetlepels rum500 gr bloem30 gr gist1/4 liter melk, lauwwarm
100 gr boter, 50 gr suiker1 ei, 1 snufje zoutgeraspte schil van 1 citroen

100 gr gemalen amandelen
100 gr gekonfijte citroen (stukjes)

Voor de decoratie50 gr boter, 50 gr suiker

Bereidingswijze

In een klein kommetje de rozijnen en rum mengen 

en 20 minuten laten wellen. Meel in een kom doen 

en maak er een kuiltje in. Doe hier de gist in en mix 

dit een beetje met de lauwwarme melk en wat van 

het meel. Afgedekt op een warme plek 15 minuten 

laten staan.

Gesmolten boter met de suiker, ei, zout, citroenrasp, 

gemalen noten, gekonfijte citroenstukjes en de rum 

met rozijnen door het deeg doen. Kneed het geheel 

tot een samenhangend deeg. Het deeg op een 

warme plek afgedekt laten rijzen, tot het in volume 

verdubbeld is. Goed kneden, er een brood van 

vormen en op een bakblik bedekt met bakpapier 

leggen. Nog eens 15 minuten laten rijzen. Dan het 

brood kruislings insnijden. Oven voorverwarmen 

op 220 graden C. Het brood 40-60 minuten bakken. 

Het nog warme paasbrood bestrijken met 

boter en met suiker bestrooien.

Door: Anja Donkers-de Vries

De lente heeft al zijn intrede gedaan, we hebben al enige mooie lente-
dagen mogen beleven met recordtemperaturen voor maart. Zo lang-
zaamaan gaan we richting het paasfeest. Was in Nederland Pasen 
een religieus feest, inmiddels is Pasen voor velen een seculier feest 
geworden dat bestaat uit een aantal vrije dagen en uit tradities zoals 
gemeenschappelijk eten, het bezoeken van kerk en familie en het ei-
eren zoeken. Dit jaar valt Pasen op 16 en 17 april. Al wekenlang liggen 
de supermarkten, bloemenzaken, tuincentra en woondecoratiezaken 
vol met leuke artikelen om het paasfeest op te fleuren. Supermarkten 
geven magazines uit met leuke ideeën en tips voor de paasbrunch of 
het paasontbijt. 
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Zondag 7 mei
FIETS RoNdjE HElMoNd
U doet toch ook mee?

Al weer voor de 15e keer sponsoren wij de hoofdprijs en dat is dit jaar een 

elektrische fiets van Batavus t.w.v. € 1599.-
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waardebon|GP
Gazelle Orange HMS  

met shimano middenmotor
nu gratis accu upgrade naar 500wh

t.w.v. € 200.-
(geldig tm 7 mei 2017)

 

waardebon|GP
Gazelle Grenoble HFP

met voorwielmotor
nu € 1999.- met gratis gouden accu

t.w.v. € 250.-
(geldig tm 7 mei 2017)


