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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

De zomer
komt eraan.
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Shopping.H E L M O N D

Tijd om te klussen én te genieten. 
 

De Engelseweg in Helmond is dé plek 
waar je inspiratie opdoet voor het 

heerlijke zomers buitengevoel.  
Je vindt er bijna alles op het gebied 

van wonen, tuin, dieren, auto’s, 
ontspanning en food. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.
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Door Aldi van Lierop

“Typisch voor onze winkel zijn de 
sfeereilanden waar onze klanten 
ideeën op kunnen doen voor hun 
eigen inrichting. Samen met mijn 
collega’s helpen we graag om die 
ideeën om te zetten in de beste 
combinatie van materialen, kleu-
ren, meubels, accessoires en tips 
om thuis zelf aan de slag te gaan. 
Wij weten als geen ander wat we 
allemaal in huis hebben en wat 
we op maat kunnen maken. Dus 
we kunnen klanten echt goed 
helpen én verrassen. Het meeste 
bedenk je zelf en wij helpen een 
handje om je project ook echt te 
laten slagen. Dat vinden we al-
lemaal erg leuk om te doen. En 
zoek je alles graag zelf uit, dan 
is dat natuurlijk ook prima. Ligt 
wat je zoekt even niet in de win-

kel, dan kun je het ter plekke on-
line bestellen en thuis of in onze 
winkel laten bezorgen.”

Workshops voor kaarthouders
“Voor klantenkaarthouders or-
ganiseren we regelmatig crea-
tieve workshops. De workshop 
Plantenbak maken van een paar 
weken geleden, zat binnen een 
dag vol. Vaste klanten weten hoe 
leuk zo’n workshop is en zijn als 
er als de kippen bij. De sfeer zat 
er goed in en alle deelnemers 
gingen tevreden met een mooi 
zelfgemaakt product naar huis. 
Daar genieten wij ook van.”

Hulp voor verhuizers
Behalve workshops op locatie 
biedt Karwei online ook allerlei 
informatie en hulp om een suc-
ces te maken van je doe het zelf 
activiteiten. “We merken goed 
dat het veel beter gaat met de 
economie en de huizenmarkt. 
Veel klanten zijn dan ook net ver-
huisd, horen we als we in gesprek 
zijn. Daar doen we graag wat ex-
tra’s voor, bijvoorbeeld met onze 
kortingsvoucher speciaal voor 
verhuizers. Wat we voor al onze 
klanten willen is dat ze zich te 
gast voelen bij Karwei Helmond 
en tevreden met de juiste spullen 
naar huis gaan. Daar doen we 
het voor.”

De eigen stijl van bouw-
markt Karwei is wel heel 
bijzonder, zeker in Hel-
mond. Het team doet er 
alles aan om klanten te ver-
rassen met een inspirerende 
inrichting en gezellige sfeer. 
“Karwei is echt een deco-
ratieve bouwmarkt,” ver-
telt assistent bouwmarkt-
manager Roel van Heck. 
“Veel van onze klanten zijn 
dan ook vrouw en vinden 
hier alles om hun huis en 
tuin sfeervol en naar eigen 
smaak in te richten.”

Karwei Helmond, 
Engelseweg 217, 5705 AE, 
Helmond, T. 0492 – 564656
www.karwei.nl

Door Aldi van Lierop

Wat hij niet in huis heeft, weet hij te vinden. Erik van 
Gorp, eigenaar van Automaterialen Het Zuiden weet 
precies wat er te koop is op de markt voor automate-
rialen en gereedschappen. “Heel veel daarvan hebben 
we op voorraad in onze winkel aan de Engelseweg in 
Helmond. Zowel voor professionele monteurs als par-
ticulieren. Online bestellen kan natuurlijk ook, alleen 
mis je dan ons persoonlijke advies. Met dat advies 
weet je altijd zeker dat je met de juiste spullen naar 
huis gaat.”

Automaterialen Het Zuiden in Helmond is echt een 
begrip in de regio. Dat kan ook niet anders want de 
familie van Gorp levert al bijna zestig jaar de beste 
materialen voor onderhoud van auto’s. Het begon in 

1954 toen de vader van Erik thuis niet verder kon in het 
garagebedrijf van de familie. Die garage werd namelijk 
overgenomen door zijn oudste broer en zus. Daarom 
starte Erik’s vader zijn eigen bedrijf; een winkel in auto-
onderdelen. De eerste winkel aan de Kromme Steen-
weg was al gauw te klein. De zaken gingen uitstekend 
dankzij een goede service, snelle levering, kennis van 
zaken en een groeiend aanbod van de beste materi-
alen. Al vrij snel waren er twee panden meer nodig. 
“Eind jaren zestig hebben we alles samengevoegd in 
deze vestiging aan de Engelseweg 210 in Helmond. We 
waren een van de eerste ondernemingen op dit bedrij-
venterrein, de rest was nog grasland toen we hier be-
gonnen.” Inmiddels is de Engelseweg uitgegroeid tot 
een brede winkelboulevard met 51 winkels, 540 gratis 
parkeerplaatsen en zo’n 1.500.000 artikelen.
Erik van Gorp en zijn broer Stef namen de zaak in 1986 

van hun vader over. “Stef richt zich op het Zuiden In-
dustrial B.V. en Automaterialen Het Zuiden is mijn 
verantwoordelijkheid. Het leuke van het voorjaar is 
dat mensen weer meer gaan sleutelen én poetsen. Je 
wilt toch met een goed onderhouden en een blinken-
de auto de weg op. Daarom hebben we ook de beste 
poetsmiddelen in huis. Niet alleen voor auto’s maar 
ook voor boten en caravans. Door de zwarte raamrub-
bers ontstaan op caravans vaak hardnekkige strepen. 
Die krijg je er met onze spullen gegarandeerd af. Daar 
knapt je caravan echt van op.”

Automaterialen Het Zuiden,
Engelseweg 210, 5705 AJ, Helmond
Tel. 0492 – 537 825
www.automateralenhetzuiden.nl 
(ook voor de webshop en toolshop)

BLINKEND 
EN GOED 
ONDERHOUDEN 
DE WEG OP
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Luxaflex® en NL Label 
Plissé en Duette®

Shades 4e kado

‘ geen gedoe met

draaikiepramen 
dankzij Trufi t™!’

               
#564

‘  pollengaas helpt 

tegen hooikoorts 
klachten!’

               #067

2e Luxaflex® 
Hor met 
50% korting

weken

Engelseweg 212,  Helmond
0492 53 89 79

Openingstijden
ma 13.00  –  18.00
di – do 09.30  –  18.00
vr 09.30  –  21.00
za 09.30  –  17.00
zo 12.00  –  17.00

Wijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2018 en 

niet i.c.m. andere acties of aanbiedingen. Kijk voor de voorwaarden op www.binnenhuisadviseurs.nl. ▸  covetex.nl
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Sprookjes 
lente feest

ZATERDAG
VAN 12.00 – 16.00 UUR

28 APRIL 

• STRAATTHEATERACT 
‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’

• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
• MEET & GREET MET PRINSESSEN

• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN 

SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN 

POPCORN

wie wordt moeder van het jaar 2018? 
Geef haar nu op via info@helmondcentrum.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.helmondcentrum.nl/evenementen

kingsnight 26 april

Op donderdag 26 april vieren we 
Koningsnacht in Helmond Centrum. 
Van 21:00 uur tot 01:00 uur wordt de 
vverjaardag van de Koning ingeluid met 
vier stages verspreid door het centrum. 
Met optredens van o.a. De Spikes (BE), 
DJ FDJ Franky Franklin, Rave van Fortuin, De 
Heeren van, De Voute Dj’s, de Funky 
Beatz, kroegen zonder sluitingstijd en een 
afsluitende vuurwerkshow, wordt dit een 
nacht voor in de boeken! 

kingsday 27 april

Op 27 april vieren we Op 27 april vieren we vanaf 10:00 uur 
Koningsdag in Helmond Centrum met een 
slingermarkt, een kindervrijmarkt en 
diverse podia verspreid door het centrum.
Ook zijn de winkels geopend van 10:00 
uur tot 17:00 uur. Kom en geniet in 
Helmond Centrum! 

koningsdag vier je in .. helmond centrum

kingsnight & day 26/27 april

Helmondcityevents
CentrumHelmond

Sprookjes 
lente feest

ZATERDAG
VAN 12.00 – 16.00 UUR

28 APRIL 

• STRAATTHEATERACT 
‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’

• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
• MEET & GREET MET PRINSESSEN

• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN 

SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN 

POPCORN

• STRAATTHEATER ‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’
• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
•MEET & GREET PRINSESSEN
• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN POPCORNElzas Passage | 5701 RX/RW Helmond Elzas Passage
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Intelligent Security is op zoek naar: 

Evenementenbeveiligers 
en horecaportiers. 

Geïnteresseerd? 
Zie je een baan als evenemen-
tenbeveiliger of horecaportier 
helemaal zitten en zie jij jezelf 
al bij ons werken? 
Dan ontvangen wij graag jouw 
CV met motivatiebrief!

Stuur deze naar:
info@intelligentsecurity.nl

Nog geen diploma 
Beveiliger 2, Horecaportier

of ESO? Geen probleem: 
Wij leiden je op!

Intelligent Security werkt voor de grootste evenementen en 
festivals in Nederland waaronder: Intents Festival, Wish Outdoor, 
WOO HAH!, Mundial, Willem II, Tilburg Trappers en nog veel meer.

Horecazaken beveiligen doen wij in alle grote Brabantse steden 
zoals Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Reusel, Oss

Kernpunten:
• Afwisselende (bij)baan met mogelijk vast dienstverband
• Leukste en grootste evenementen van Nederland
• Hecht team binnen een informele werkomgeving
• Marktconform salaris met veel leuke extra’s en uitjes

Ben jij de teamplayer die we zoeken en ben je op zoek naar een goedbetaalde (bij)baan? 
Dan ben je bij Intelligent Security aan het juiste adres!

Kijk snel op: www.intelligentsecurity.nl voor meer informatie omtrent alle vacatures

www.intelligentsecurity.nl 

VRST_Intelligent Security_Adv_A5.indd   1 16-03-18   13:49

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?

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

WWW.SCHUTTING.NL

TUINONTWERP - TUINAANLEG
SCHUTTINGBOUW

HELMOND 0492 - 661 884
EINDHOVEN 040 - 7820849

INFO@HEUVEL.NL

SOMEREN
Lierweg 15

TE KOOP

LIEROP
De Wertstraat 20

TE KOOP

ASTEN
Keizersdijk 6

VERKOCHT

SOMEREN

Limburglaan 16

VERKOCHT

Heeft u verkoopplannen? Bel of mail ons dan vrijblijvend voor een gratis waardebepaling, toelichting van onze verkoopstrategie en de voordelen van verkoop via ons Buitenstate-concept.

GEZOCHT
Vanwege de  aantrekkende markt zijn wij dringend op zoek naar nieuwe woningen in het buitengebied/voormalige agrarische bedrijven.

Buitenstate is een landelijk 

samenwerkingsverband van 

geselecteerde 

NVM-kantoren 

gespecialiseerd in vrij gelegen 

woningen in het buitengebied.

Een buitengewone woning 

verdient een 

Buitenstate aanpak!

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN
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De
in de Lente
Tuin

Aan de lente zijn termen als groen,  
fris, energie en nieuw leven verbon-
den. Elk jaar wordt het opnieuw lente 
en elk jaar maakt het bij mij een blijd-
schap los alsof het voor de eerste keer 
lente is.

Mijn favoriet van het voorjaar is Co-
rylopsis (schijnhazelaar): de fijne zig-
zaggende takkenstructuur, de ronde 
bloemknopjes die richting het voor-
jaar steeds roder worden en dan uit-
eindelijk de zacht gele bloemtrosjes 
(zie foto). De struik wordt maximaal 
1,5 meter hoog en breed en bloeit in 
maart/april.

Het voorjaar is het seizoen van de bol-
len: crocus, narcis, blauw druifje en 
tulpen. Van de houtgewassen is Forsy-
thia (chinees klokje) een van de eerste 
die bloeit, daarna volgen o.a. Prunus, 
krent en pronkstuk Magnolia. 

De vaste planten (o.a. vergeet-mij-
nietjes, Epimedium, longkruid en Pri-
mula) die in het voorjaar bloeien zijn 
vaak laag van vorm en zacht van kleur.

In de tuin komt alles tot leven en dus 
kunnen de handen uit de mouwen: we 
kunnen aan het werk! 

Snoeien is een onderwerp waar wat 
betreft de tuin de meeste vragen over 
zijn. Wanneer je een heester snoeit is 
het belangrijk om te weten wanneer 
deze bloeit . Dan weet je namelijk over 
het algemeen genomen of het gaat om 
een twijgbloeier of een scheutbloeier. 
Twijgbloeiers bloeien op het hout dat 
het jaar daarvoor is gevormd: het zijn 
veelal voorjaarsbloeiende heesters. 

Scheutbloeiers zijn heesters die in het 
voorjaar scheuten maken waarop zij 
in de loop van het seizoen zullen bloei-
en. Het zijn zomer- en herfstbloeiende 
heesters. Twijgbloeiers snoei je na de 
bloei en scheutbloeiers snoei je in de 
winter of het voorjaar. Wanneer je met 
voorgaande rekening houdt, voorkom 
je teleurstellende bloei. 

Ik wens u een 
energieke, frisgroene 

lente! Geniet van al 
het moois dat weer 

ontstaat!

Irene de Jong is 
tuinontwerper en hovenier 
in Nuenen en omstreken.  
Zij vertelt  over de tuin en de 
werkzaamheden die daarin 
te doen zijn. Voor vragen 
kunt u haar benaderen 
via haar site www.
tuinontwerpen-irene.nl.

• Het winterdek wordt weggehaald: het blad en de dode 
plantenresten worden uit de borders gehaald. Het is een 
mooi tafereel wanneer  de vaste planten onder het bladerdek  
tevoorschijn komen met hun nieuwe scheuten. 

• De vorstgevoelige struiken, zoals vlinderstruik en lavendel, 
worden in april teruggeknipt.

• In maart kunnen bladverliezende heesters en bomen nog 
geplant worden. De groenblijvende pas in april. omdat de 
bodem dan warmer is. Ze slaan dan beter aan.

• In het voorjaar is het ook tijd om weer lucht in het gazon te 
krijgen door middel van verticuteren. Wanneer er kale plekken 
ontstaan, worden deze opnieuw ingezaaid.

• Vaste planten plaatsen of verplaatsen. Soms verouderen 
planten. Ze gaan in bloei achteruit of zien er niet meer mooi uit. 
De planten kunnen dan verjongd worden door middel van 
scheuren. De plant wordt in zijn geheel opgenomen. De jongste en 
meest groeikrachtige delen worden eraf gescheurd of gesneden 
en weer teruggeplant. De grond van te voren vermengen met 
compost. Na het verplanten de planten water geven.

• Wanneer bloembollen zijn uitgebloeid, is het zinvol om de 
bloem eruit te knippen. De uitgebloeide bloem gaat anders zaad 
vormen en dit kost veel energie. Het loof blijft wel staan: de 
bladgroenkorrels in het loof zorgen voor de opslag van voedsel 
voor het volgende jaar.

Andere tuinklussen: 

Door Irene de Jong



8 april/mei  2018 Groot PEELLAND

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

BARBECUEN
WEBER 
20% KORTING
Op de hele collectie
gas - electrisch - houtskool
uitgekeerd in accessoires

MEUBELS

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

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 6 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
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BUITEN 
GEWOON 
GOED

WANDELEN REIZEN

REGATTA 
WANDELSCHOEN
A/B Klasse
Waterdicht/Ademend

kids van 65.- 
voor

49.99
van 150.-

99.99

LAFUMA RELAX
AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

van 255.-
nu voor

169.99

DEUTER
BACKPACK

Act Zero
55+10 Liter

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

SPORT
ROGELLI
RECCO

Wielershirt met
Malosco 

wielrenbroek

3 kleuren

samen van 
84.98 voor

59.99

men/women 
van 90.- 
voor 69.99

KAMPEREN

MELAWI 
POP-UP TENT
2 Persoons 
Uitwerpen & klaar

4 kleuren
van 80.-

59.99
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Wat is wel goed om te eten en wat is beter om toch 
maar over te slaan. Er zijn twintig voedingsmiddelen 
die bij iedereen op het menu zouden moeten staan. 
Veel voedingsmiddelen hebben ons genoeg te bie-
den, maar meestal niet in de hoeveelheden die dit 
lijstje van twintig biedt. Een voorbeeld is calcium, een 
belangrijk mineraal. Om in de dagelijkse behoefte te 
voorzien kun je een complete maaltijd met vlees, 
pasta, bonen en roomsaus maken of simpel twee 
plakken Emmentaler kaas eten. Beiden bevatten 
1000 mg Calcium, onze aanbevolen dagelijkse dosis. 
Feit is dat gezond eten geen opgave is. Het is puur een 
kwestie van de juiste keuzes maken. Wereldwijd zijn 
door onderzoekers voedingsmiddelen onderzocht 
en beoordeeld. Hieruit is deze lijst van 20 gezonde en 
lekkere producten gekomen. 

1. Aardbeien
Het slankheidsfruit nummer 1. Deze vruchten bevat-
ten twee maal zoveel asparaginezuur als asperges. 
Aardbeien maken niet alleen slank maar hebben een 
goede invloed op de stofwisseling. Ze ontslakken en 
ontgiften. Daarnaast hebben aardbeien maar 33 kilo-
calorieën per 100 gram en bevatten ze meer vitamine 
C dan citrusvruchten.

2. Asperges
Asperges zijn er maar een paar weken per jaar. Maar 
voor een effectieve kuur voor je hart is dit genoeg. De 
kalium in asperges zorgt voor vochtverlies van het li-
chaam en reguleert de bloeddruk. Dit ontlast het hart 
en zorgt voor een slanker figuur. Dagelijks 150 gram 
asperges in een kuur van drie weken is genoeg. Het 
vitaminegehalte van groene asperges is overigens ho-
ger dan bij witte.

3. Papaja
Deze vrucht is goed tegen stress. Men zegt wel dat 
het geheim van de Aziatische gelatenheid ligt in de 
godsdienst en de grote consumptie van papaja. Deze 
vruchten bevatten de meeste voedingsstoffen. Een 
groot aandeel vitamine C en magnesium maken haar 
stresskiller nummer 1. Twee papaja’s in de week werkt 
bij stress en vermoeidheid.

4. Abrikozen
De abrikoos is het beste anti-aging middel van de we-
reld. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de Hunza, 
die in de Himalaya leven, allen meer dan 100 jaar oud 
worden. Zij eten dagelijks ongeveer 1 pond abrikozen. 
Die zitten vol met retinolzuur, salicylzuur, Q10 en ca-
rotenoïden. Deze combinatie doodt ziektekiemen en 
beschermt het lichaam tegen celbeschadigende vrije 
radicalen. Gedroogde abrikozen geven nog meer voe-
dingsstoffen. Het bestand betacaroteen is hierin vijf 
keer hoger dan in gewonen abrikozen. Een optimale 
dagelijkse hoeveelheid is 100 gram per dag.

5. Rozenbottel
De vitamine C waarde van rozenbottel is fantastisch. 
100 gram rozenbottel hebben dezelfde hoeveelheid 
vitamine C als 15 kiwi’s of 23 citroenen. Dagelijks on-
geveer 50 gram rozenbottelpuree uit het reformhuis is 
meer dan voldoende.

6. Olijfolie
Wereldwijd dezelfde resultaten: er is geen betere olie 
dan koudgeperste olijfolie. Bescherming voor het 
hart en houdt de aderen open. Dagelijkse aanbevolen 
dosis is twee eetlepels.

7. Soja
Waarom is de kans op kanker in Japan vijf maal lager 
dan in Europa? De hoge consumptie van soja in Azië 
beschermt tegen hersentumoren, borst- en prostaat-
kanker. Deze anti tumorstof heet genistein en zit in 
hoge mate in sojabonen. Aanbeveling: dagelijks 150 
gram tofu of twee glazen sojamelk.

8. Haring en makreel
Reumatologen hebben zich geruime tijd afgevraagd 
waarom reuma in Groenland zo weinig voorkomt. 
De verklaring moet gezocht worden in de grote hoe-
veelheden haring en makreel die men eet. Deze vissen 
zitten vol Omega 3 die ontstekingen stoppen. Twee 
porties in de week is voldoende.

9. Volkoren
Volkoren producten zijn immuuntrainer nummer 1. 
Bij een studie onder 3.000 kinderen bleek dat volko-
ren het beste beschermde tegen verkoudheden. Alle 
kinderen die dagelijks twee sneetjes volkoren brood 
hadden gegeten, werden minder snel ziek dan kinde-
ren die witbrood aten. Volkoren versterkt de afweer.

10. Meloen
Waarom eten mensen in Zuidelijk Europa voortdu-
rend watermeloen? Deze meloenen zijn goed voor de 
huid. Lypocine, de kleurstof in watermeloen, vangt 
niet alleen gevaarlijke vrije radicalen, maar werkt te-
vens als een soort zonnebrand crème. De stof geeft 
bescherming tegen schadelijke UV-stralen.

11. Frambozen
Frambozen beschermen ons ademhalingsorgaan. De 
vruchten bevatten een hoge mate van ellaginezuur. 
Deze krachtige anti oxidant beschermt het lichaam 
op celniveau en scheidt kwaadaardige kiemen uit 
voordat ze in het lichaam schade aan kunnen richten. 
Dagelijks 50 gram frambozen vermindert het infec-
tierisico met 50%.

12. Kefir
Kefir zorgt voor sterke botten. Kefir is zelfs beter dan 
melk. 1 glas kefir per dag versterkt de botdichtheid 
met 80%. Het door Kefir meegeleverde Vitamine D 
zorgt ervoor dat de mineralen ook werkelijk in de bot-
ten terechtkomen.

13. Knoflook
Er is geen enkel voedingsmiddel dat hart en bloed-
vaten beter beschermd dan knoflook. Alle goede 
bestanddelen van knoflook normaliseren de bloed-
waarde en verhinderen aderverkalking. Bovendien 
werkt knoflook beter tegen de maagbacterie helico-
babacter pylori dan de meeste antibiotica.

14. Aalbessen
Voor onderhoud van de darmflora is aalbessensap 
ideaal. De darm is immers het centrale onderdeel van 
ons immuunsysteem. Antibiotica, stress, verkeerde 
voeding beïnvloeden onze darmen negatief. Een 
glas aalbessensap voor het eten is voldoende om het 
evenwicht weer te herstellen.

15. Artisjokken
Na afloop van een overdadige maaltijd is er niets be-
ters dan artisjokken. De bio actieve stof in artisjok-
ken is cynarin. Deze stof werkt cholesterolverlagend. 
Artisjokken bevatten ook gluthation. Deze stof be-
schermt tegen vrije radicalen en ontgift het lichaam.

16. Sterrenkers
Voor onze huid is sterrenkers geweldig. Waterkers 
helpt bij uitslag, pukkels en onreinheid van de huid. 
Dagelijks een eetlepel op het brood of twee maal per 
dag de aangedane plekjes op de huid met vers ster-
renkerssap bedruppelen.

17. Appel
Een appel kent maar liefst 300 voedingsstoffen. On-
derzoekers zijn er in geslaagd inmiddels 100 van deze 
stoffen te benoemen. Appels zijn een mix van vita-
minen, mineralen, sporen, enzymen en bio actieve 
stoffen. De appel is wereldwijd één van de gezondste 
levensmiddelen. 100 gram appel heeft hetzelfde anti 
oxidanten effect als 1500 mg synthetische vitamine 
C uit de apotheek. Optimaal is twee appels per dag.

18. Tomaten
In ketchup, sap of soep, de carotenoïde van tomaten 
werkt prima. Het anti-tumor effect van tomaten was 
al langer bekend, maar pas is ontdekt dat de lycopin 
in tomaten beschermt tegen aderverkalking  en in-
farcten. 1 glas tomatensap per dag is voldoende.

19. Bananen
Bananen hebben alles dat nodig is voor sterke zenu-
wen. Vitamine B6, magnesium en speciale koolhydra-
ten die de productie van het gelukshormoon serotine 
in de hersenen aktiveren.

20. Havervlokken
De beste energieleverancier bij het ontbijt zijn haver-
vlokken. Deze verminderen cholesterol, de vitamine 
B1 zorgt voor concentratie en magnesium bevordert 
het prestatievermogen  Optimaal: iedere ochtend 8 
eetlepels met fruit en melk gemend eten.

Voedingsmiddelen
De twintig beste

Door: Carla Hoogland-Gerrits
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M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

30%

50%

40%

50%

EINDELIJK NAAR BUITEN!
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

KONINGSDAG 
GEOPEND VAN 

12 - 17 UUR

NEBA ARM
EETKAMERSTOEL

1099.-
HOEKBANK PISA

STOEL JACEK 
NU 49.- 
IN 6 KLEUREN 

349.- 999.-LOUNGESET
BARI

NATHALIE
ARMSTOEL

TEAK 
PARKBANK

STAPELSTOEL 
PIAZA KETLER

PHOENIX STA-OP
ELECTR. FAUTEUIL

BILBOA 
VERSTELBAAR

PONTE RELAX
WICKERSTOEL
3 KLEUREN

NIEUWE COLLECTIE 
MASSIEF EIKEN 
HOUTEN TAFELS

KLOOSTERTAFEL
V.A. 899.- GROTE COLLECTIE

BY-BOO

OUD TEAK 
TUINTAFELS 300 CM AL V.A. 799.-

SELMA 
LOUNGESET

BUFFETKAST
SCOTCH URBAN SOFA MERLINURBAN 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 160/180 CM  499.-

LOUNGESET MARBELLA KETLER

LOUNGESET CUBE GARDEN

BOXSPRING BARONES ZENZA

HJORT KNUDSEN 
RELAX FAUTEUILS 
V.A. 499.-

RELAX
FAUTEUIL EASY

HJORT KNUDSEN IN 
VELE MODELLEN EN 
KLEUREN

RENE FAUTEUIL

169.-
149.-

BERGARMO
ARMSTOEL 149.-

399.-

79.-

99.-

199.-

279.-

199.-

 NU VOOR

50%

70%

LOUNGESET BLUEBIRD
INCL. KUSSENS, HOCKERS 

EN HOGE TAFEL

KETLER 
BALCONSET 
CALVIA 189.-

HAWAII 
PARASOL
CARBON 

BLACK

169.-

279.-
30%

799.-

899.-

CONTAINERVERKOOP AL ONZE MEUBELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

CONTAINERVERKOOP
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BRAND
Ontdek nu het spannendste 

verhaal op de zolder van  
Kasteel Helmond 

MUSEUMHELMOND.NL

In de nacht van 10 op 11 februari 
1549 breekt in Kasteel Helmond 
een felle brand uit. Het dak en 
de houten zolder vatten vlam, 
muren storten in en twee toren-
kappen gaan verloren. In vier 
maanden tijd bouwen timmer-
man Hendric van Werdingen 

en zijn zonen de dakconstructie 
weer op. Op 12 juni 1549 is de 
dag van de oplevering en kas-
teelheer Van Cortenbach lijkt te-
vreden. Maar er is één ding dat 
in de lucht blijft hangen. Hoe is 
de brand nu eigenlijk ontstaan? 
Het kasteel heeft er al eeuwen-

lang nachtmerries van. Het wil 
weer rustig slapen en roept de 
hulp in van de bezoekers.

Tijdens de zoldertour Kasteel in 
brand! dwaal je over de eeuwen-
oude zolder van het kasteel. 
Schaduwen en stemmen voeren 

je langs authentieke bouwele-
menten. Het is een tocht  over 
krakende vloeren, onder oude 
houten balken en spanten door, 
via spannende doorgangen waar 
kaarsen ineens omvallen en 
boeken spontaan openslaan, en 
waarbij  het middeleeuws op-

Spannend zolderevent bij Kasteel Helmond:

Vanaf 24 april

Kasteel 
in brand! 

haalrad weer draait zoals ooit. 
Kom naar het spannendste ver-
haal op zolder en ontdek het zelf.

Met dank aan
De kasteelzoldertour is met dank 
aan BankGiro Loterij en vele be-
trokkenen zoals de acteurs van 
toneelvereniging St. Genesius uit 
Helmond en De Speledonckers 
uit Someren mogelijk gemaakt. 
Bezoekers in het bezit van een 
VIP-KAART van BankGiro Loterij 
kunnen op vertoon van hun kaart 
gratis de zoldertour boeken in de 
meivakantie (24 april t/m 13 mei).

Toegankelijk
De zoldertour is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar en kost € 
2,50 excl. de toegang tot Kasteel 
Helmond. De kasteelzolder is 
niet toegankelijk voor bezoekers 
in een rolstoel of bezoekers die 
slecht ter been zijn. Er kunnen 
maximaal 10 personen per keer 
de zolder bezoeken.

Boeken
De tour over de zol-
der is  begeleid, re-
serveren is verplicht 
en doe je via www.
museumhelmond.
nl. Heb je vragen over 
het reserveren, bel 
dan tel. 0492-587716. 
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Al 10 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!
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Door: Robin Sanders

Nu langzaam de zon weer begint te schijnen krijgt 
iedere vrouw natuurlijk weer een dringende be-
hoefte aan nieuwe kleding, om aankomend sei-
zoen in door te brengen. Daarom zetten we ook 
nu weer alle trends voor u op een rijtje. 

Fluorgroen 
Misschien is het je nog niet zo opgevallen maar je 
vindt zo nu en dan een nieuwe kleur tussen de rek-
ken. Op het eerste gezicht niet gelijk een makke-
lijke kleur om te combineren maar als je eenmaal 
dit fluorgroene kleurtje aan hebt gepast, zie je dat 
zelfs een eenvoudige jeans eronder al voldoende 
kan zijn. Het maakt je outfit en trekt de aandacht, 
het laat zien dat je durft te experimenteren en 
daarlangs stijlvol oogt. 

Strepen 
De trend rondom strepen is niet weg te denken dit 
voorjaar, van broek tot lange rok of blouse overal 
zie je ze op terug. Eerder zagen we ze al verschijnen 
op de zijkant van onze jeans om voor die sportieve 
twist te zorgen. Maar loop je nu rond door de win-
kels dan zie je ook dat in combinatie met linnen 
of katoenen stoffen strepen worden toegepast. 
Durf het gerust als jumpsuit of jurkje te dragen. 
Met een paar goeie sneakers of hoge hak eronder 
maakt het je outfit helemaal af. Ben niet bang dat 
het oogt als een compleet circus want het materi-
aal linnen laat het vaak rustig en kalm ogen. 

Poederige kleurtjes 
Zoals voorgaande jaren blijven de zoete snoep-
kleurtjes zoals lichtroze en mintgroen een belang-
rijke rol spelen in de modewereld. Match kleur op 
kleur, door te kiezen voor een compleet mintgroen 
pak bestaande uit pantalon en blazer. Chique en 
feestelijk met een hak, of juist zakelijk met een stel 
goede loafers of gympen.  

Lange rokken 
Beschikbaar in allerlei materialen en kleuren. Het 
liefst met split aan de voorkant of knopen in het 
midden. Te combineren met een paar zandkleu-
rige loafers of zwarte espadrilles. Geschikt voor 
iedere gelegenheid dus draag je hem vooral vrou-
welijk, “edgy” of een beetje “sexy”?

Tip: houdt de bovenkant rustig en kalm zodat de 
aandacht naar de rok gaat. Denk bijvoorbeeld aan 
een lichtkleurige soepel vallende blouse. Als ac-
cessoire is het leuk om een gekke brede riem of 
jute touw om je middel te knopen. Ja je hoort het 
goed touw, er zijn tegenwoordig ook verschillende 
soorten riemen te verkrijgen die wat subtieler ogen 
waardoor je niet gelijk voor een brede leren riem 
hoeft te kiezen. 

Fanny pack 
Tijdens de 80’s en 90’s werd het veel 
gedragen en tegenwoordig maakt het 
heuptasje weer een heuse comeback. 
Het is het ideale tasje om altijd bij je te 
hebben, niet te groot maar lekker com-
pact zodat je de belangrijkste spullen al-
tijd bij je draagt. Draag hem op de heupen 
of gekruist over het bovenlichaam. 
De Fanny pack is niet de enige trend geïn-
spireerd op de jaren 80 want de oversized ge-
ruite truien vind je nu ook veel terug. Niet de 
standaard vorm van ruiten weliswaar maar 
een aangepaste variant naar deze tijd. Ga voor 
de sportieve look en kies bijvoorbeeld voor de 
Hoody, waarbij de geometrische vormen ge-
paard gaan met primaire opvallende kleuren. Je 
vindt ze in zowel de hoge als de lagere prijsklasse.

Lekker makkelijk
Consumenten worden zich steeds bewuster van 
hun lichaamsbehoefte. Door de drukke flexibele 
levens die we leiden zijn we steeds meer zoeken-
de naar de balans tussen comfort en trendy. Dat 
neemt dus niet weg dat men kleding minder be-
langrijk vindt in tegendeel juist. De toenemende 
vraag naar nieuwe kleding stijgt door en door. 
De producent besteedt meer aandacht aan de 
pasvorm en weersbestendigheid van kleding 
dat uiteindelijk weer leidt tot verbeterde pres-
taties. De regenjassen van Rains zijn daar een 
goed voorbeeld van, er was behoefte naar 
een jas die weersbestendigheid vooropstelt 
en tegelijkertijd toch stijlvol oogt. Eigenlijk 
op dezelfde wijze als hoe de sneaker is ont-
staan.

Mooi “geel” is niet lelijk
Geloof het of niet maar in 2018 draait alles om de 
kleur geel, de belangrijkste tint zal een lichtere va-
riant zijn van neon geel. De consument durft zich 
tegenwoordig veel meer te onderscheiden door 
bijvoorbeeld te kiezen voor opvallend felle kleuren 
of te gaan voor een aparte pasvorm. Velen willen 
hun kast graag opvrolijken met deze statement 
kleuren om problemen in de wereld te vergeten.  

Vergeet niet dat trends natuurlijk maar 
een richtlijn zijn, in de mode zijn er tal 
van voorbeelden die je kunt volgen. Maar 
het leukste is nog altijd om je eigen stijl te 
creëren en daar wat trends aan toe te voe-
gen. Wees creatief en durf te kiezen voor 
datgene waar je oog gelijk op valt. 
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Rondje Helmond

Het jaarlijks fietsrondje is een gezellige dag 
voor jong en oud! Starten kan tussen 10:00 uur 
en 12:00 uur op elk gewenst punt op de route 
die zowel linksom als rechtsom te fietsen is. Bij 
de start ontvangt de fietser een stempelkaart 
waarop alle officiële stempelposten staan. Als 
de stempelkaart volledig wordt ingeleverd dan 
maakt de fietser automatisch kans op mooie 
prijzen!  

Deelnemers dit jaar zijn:  
1. Palingkwekerij en rokerij de Rijpelaal
2. Cafetaria de Smuller
3. Jan Visser Museum
4. Midgetgolf de Warande
5. Café zaal ’t Aambeeld
6. IJssalon Il Circo
7. De Pastoor

8. De Brandevoortse Hoeve
9. Cafetaria Brandevoort
10. Eetcafé de Barrier
11.  Extra stempelpost, Weekkrant de Loop

Onderweg komt u ook voldoende picknick-
tafels en bankjes tegen om even lekker uit te 
rusten. Er zijn onderweg tevens drie openbare 
watertappunten van Brabant Water om een bi-
don of flesje te vullen. Voor de fietsers met een 
e-bike is er de mogelijkheid om langs de route 
de elektrische fiets gratis weer bij te laden. 

Via de verbindingsroute bezoekt u ook Hel-
mond Centrum waar u langs nog meer prach-
tige locaties en bezienswaardigheden komt. 
Bezoek ook eens VVV Helmond - De Peel waar 
u van alles te weten komt over Helmond en 
haar geschiedenis. Koop voor een klein bedrag 
de nieuwe Stadswandeling of Kanaalwande-
ling en waan u in het Helmondse. 

Rondje Helmond is sinds kort ook geheel te fiet-
sen via het landelijke knooppunten routenet-
werk. U kun via verschillende knooppunten op 
de route komen. Kijk voor meer informatie over 
het routenetwerk en andere Brabantse fietsrou-
tes op www.visitbrabant.nl/nl/routes 

Dit jaar is het fietsevenement Rondje 
Helmond op zondag 6 mei. Rondje 
Helmond is een prachtige belevenis. 
Wind in de haren, trappen op uw eigen 
tempo en genieten van de 45 kilometer 
lange fietstocht. Binnenstad, architec-
tuur, natuur en woonwijken wisselen 
elkaar in hoog tempo af. Zowel Hel-
monders als niet Helmonders worden 
aangenaam verrast door al het moois 
dat Helmond en haar omgeving te bie-
den heeft. 

kijk voor 
meer informatie over 
Rondje Helmond op 
www.rondjehelmond.nl
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

De Aqua Mundo is een onver-
getelijke belevenis. In deze tro-
pische oase zorgt de langste glij-
baan van Center Parcs voor 103 
meter waterpret. Lekker zwem-
men tussen de golven, laat je 
meevoeren in het stroomver-
snellingsbad of ga van de kol-
kende wildwaterbaan… 

Daarna een ‘cooling down’ in het 
kruidenbad of heerlijk relaxen in 
één van de hot whirlpools. Naast 
de Aqua Mundo zijn er nog di-
verse andere activiteiten voor 
jong en oud die u kunt doen op 
het park. Ontdek de  nieuwe  
spectaculaire High Adventure 
Experience outdoor, het touw-
banenparcours boven de nieuwe 
Adventure Golf! Voor de aller-
kleinsten is er zelfs het Kids Wie-
bel Web durft?! Als u iets minder 
avontuurlijk ingesteld bent, dan 
is de Poco Loco Adventure Golf 
of bowlen wellicht iets voor u.

Kom na een actieve of heer-
lijk ontspannen dag dineren in 
één van de diverse restaurants 
op het park. Denk aan Nonna’s 
(Italiaans), Fuego (Grill) en Ever-

greenz (all you can eat buffet).  
Om de dag af te sluiten geniet u 
elke avond van ons Live Enter-
tainment (live show, live muziek, 
Night Out).

Het Meerdal

Meer informatie vindt u op www.dagjemeerdal.nl

De 12e editie van de Adventure Store Wandeltocht was een 
enorm succes. Het was een absolute topdag met mooi weer, 
een super sfeer en heel veel tevreden bezoekers en wande-
laars van jong tot oud! Wij willen iedereen die meegeholpen 
en meegewandeld heeft bedanken voor deze onvergetelijke 
dag.
  
Wij hebben alle foto’s die we hebben ontvangen op www.ad-
venturestore.nl/blog geplaatst zodat je nog even kunt nagenie-
ten van deze mooie wandeldag.
 

Tot volgend jaar!

Wandeltocht 
enorm succes

Ga op zoek naar het zwarte goud 
van de Peel!

Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 22 april kun je mee-
doen met het ‘Roverspad’; een 
spannende speurtocht voor 
gezinnen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Op een route in 
de Peel staan schatkisten met 
aanwijzingen die je helpen met 
je zoektocht. Starten kan tus-
sen 13.00 en 15.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel 
van Graaf de Zwarte Raaf ligt 
vol met schatten. Alles wat van 
waarde is heeft hij in zijn bezit. 
Alles.… behalve het zwarte goud! 
Daarom heeft hij zijn Rovers-
bende ‘De Zwarte Raven’ op pad 
gestuurd om het zwarte goud te 
zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, 
Raphael, Rocco, Romeo, Remy 
en Rombout weten niet waar die 
kostbare schat te vinden is. Er-
ger nog, ze weten niet eens hoe 
zwart goud eruit ziet! De enige 
aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is 
en dat het zich ‘ergens’ in het 
enorme Peelmoeras bevindt. 
Maar waar moeten ze gaan zoe-
ken?! De  Rovers zijn wanhopig 
en durven niet met lege handen 
terug te komen bij de grimmige 
Graaf. Ze kunnen dus wel wat 
hulp gebruiken. Ben jij dapper 
genoeg om te gaan zoeken naar 

die felbegeerde schat? Op een 
route van 2,5 km, die wordt aan-
gegeven met ravenpijlen, staan 
zeven schatkisten met aanwij-
zingen. Door ze uit te voeren 
kom je achter het geheim van 
het zwarte goud. Veel succes!
 
Starten voor het Roverspad kan 
tussen 13.00 en 15.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum De 
Pelen. De tocht duurt ongeveer 
één uur. Deelname kost € 2,50 
per persoon (volwassenen en 
kinderen) inclusief een broodje 
bakken en een stoere roversbut-
ton voor elk kind. Aanmelden 

kan via: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.
nl
 
Natuureducatie en dan 
lekker sPEELs
Het Roverspad is één van de vele 
kinderactiviteiten die Staatsbos-
beheer in Nationaal Park De 
Groote Peel aanbiedt. Alle pro-
gramma’s, excursies en tochten, 
zowel schools als buitenschools, 
zijn verpakt in een speels en 
avontuurlijk jasje zodat kinde-
ren op een speelse manier de 
natuur beleven. Het zelf doen 
en ontdekken staan daarbij cen-

traal. Het Roverspad is ook als 
kinderfeestje beschikbaar onder 
de naam: ‘de Ruige Roverstocht’. 
Kijk voor meer informatie over 
kinderfeestjes en alle andere ac-
tiviteiten: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen
 
Buitencentrum De Pelen, 
startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de tocht 

kun je nog heerlijk struinen door 
de winkel van het Buitencen-
trum. Hier vind je (natuur)boe-
ken, Streekproducten, souvenirs 
en heel veel leuke natuurontdek-
spulletjes. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. 

Het Buitencentrum is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
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