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KAMPEREN
&RECREËREN&SPORT

kamperen

recreatie

BaD & 
BeacH

sport

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

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
NIEUW City Veestraat 3, Helmond

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

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking. Actie geldig tot 1 juni 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2e

PINKSTERDAG 
OPEN

12-17 UUR
MIERLO-HOUT

SHOECARE
Haal het beste uit je schoenen
Het juiste onderhoud van je HANWAG schoen 
is essentieel voor warme en droge voeten en 
verlengd bovendien de levensduur 
van je favoriete paar.

is essentieel voor warme en droge voeten en 
verlengd bovendien de levensduur 
van je favoriete paar.
verlengd bovendien de levensduur 
van je favoriete paar.

Afritsbroek
Regenkleding
Kids schoen

Verkrijgbaar bij de Adventure Store Verkrijgbaar bij de Adventure Store
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Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond en 
verschijnt  10x per jaar in een oplage 
van 100.000 ex. 
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl  |  www.deloop.eu

Uitgever 

Tel. 0492-845350 
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20 
5709 HN Helmond

Advertenties 
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, 
Fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak

COLOFON

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

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

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de carnaval de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Bij aankoop van een badkamer v.a. € 4000,- 
NU tegels t.w.v. € 500,- GRATIS

PRofITeeR NU 3 dAGeN 
vAN oNze PINkSTeRAcTIe!

Maarheeze Tegels en SanitairTEGELS - KEUKENS - SANITAIR

extra geopend

2 e pinksterdag

van 11:00 - 16:00 uur

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

Deze actie geldt op vrijdag 13 mei van 9:00 - 20:00 uur, zaterdag 14 mei van 09:00 - 17:00 uur
en maandag 2e pinksterdag van 11:00 - 16:00 uur

Zie onze website voor de voorwaarden.

ONTDEK
BELEEF
GENIET



2e Pinksterdag open 
van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond. 
Tel 0492-475624.
Bezoek onze vernieuwde website 
www.stijlenco.nl 

Openingstijden: ma. 13.00-18.00, 
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00 

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

Een grote collectie vintage en retro 
zitmeubelen shop je bij Stijl & Co

Caro Fauteuil voor €298,-

Zuiver
Trendy meubels en 
accessoires voor 
een eerlijke prijs.

De matras is de belangrijkste factor voor 
een comfortabele ondersteuning tijdens het 
slapen. De individuele instelbaarheid van 
Tempur schotelbodems zorgt voor een per-
soonlijke afstemming op uw lichaam. Maak 
uw slaapcomfort helemaal compleet met 
een kwaliteit kussen dat uw hoofd en nek 
gedurende de hele nacht goed ondersteunt. 
Profiteer tot en met 22 mei van diverse set-
voordelen per ligplek. 

* vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Gewichtloos slapen wordt 
zo wel erg voordelig. 

Golfclub d’n Heikant
0492-550871

www.golfclubdenheikant.nl

Asdonkseweg 6 
Aarle Rixtel 

Leren Golfen 
al vanaf € 100,00 p.p. 
bij 2 of meer personen

Pakket:
• Baanpermissie

• Gebruik golfset

• 5 Lessen  Swing,

 chippen, putten

 en een theorieles

Dat kan via onze voordelige combinatiepakketten.
Meer info: 0492-845350 | info@adcommunicatie.nl

Wilt u naast uw advertentie in Weekkrant 
De Loop Helmond ook digitaal adverteren op beeldschermen 
in de regio? Meer dan 100 digitale breedbeeld tv schermen op 
A-locaties zoals bij Helmond Sport, cafetaria’s, sportscholen, 

kinderspeelhallen, en diverse winkels in Helmond.

Hele stad 
( 100 tv schermen )

55000 Weergaven in 
1 week € 200,00
bij plaatsing van hele 
advertentie pagina in 
De Loop (€ 795,00)

1/2 stad 
( 50 tv schermen )

 

27500 Weergaven in 
1 week € 100,00
bij plaatsing van 
1/2 advertentie pagina 
in De Loop  (€ 425,00)

1/4 stad 
( 25 tv schermen )

13750 Weergaven in 
1 week € 50,00
bij plaatsing van 
1/4 advertentie pagina 
in De Loop (€ 225,00)

Bereik een zo breed mogelijk publiek!

Wij zoeken
bezorgers
voor de dorpen
deurne | Asten
Heusden| someren
geïnteresseerd?
mail dan naar
eric@adcommunicatie.nl



GOLFSPORT HEEFT SCHWUNG
“Het succes zit hem in de herhaling” 

De golfsport is steeds populairder, elk 
jaar starten zo’n 20.000 mensen met 
deze sport. Wel is de golfer veranderd. 
In tegenstelling tot het beeld dat men 
heeft van een doorsnee golfer (wat 
oudere man in ruitbroek en dame met 
zonneklep op) blijkt de nieuwe golfer 
een stuk jonger te zijn dan de ‘klassieke’ 
clubgolfer. Steeds meer mensen zien de 
charme in van lekker buiten bezig zijn en 
de drijfveer om zichzelf te verbeteren. 
Lopend of zittend in de golfkar leg je 
snel hele afstanden af. De een heeft 
van nature schwung, de ander moet er 
wat meer moeite voor doen. Maar het 
euforische gevoel om in zo min mogelijk 
slagen de golfbal in de hole te krijgen 
is niet anders dan een kind dat op de 
midgetgolfbaan staat te juichen als het 
‘raak’ is. 

En kort gezegd, hoe meer 
slagen je nodig hebt hoe 
hogere je handicap is. 

De sport staat al even in de top drie 
van de snelst groeiende sporten. Het 
aantal golfers ligt momenteel op circa 
450 duizend. Zij zien hun hobby als 
verrijking. De buitenlucht heeft invloed 
op je humeur, en meestal is dat in 
positieve zin. Golf is een sport die tot 
op oudere leeftijd goed beoefend kan 
worden, zeker als in de jongere jaren 
ervaring is opgedaan. Die vlieger gaat 
ook op voor wandelen, maar natuurlijk 
biedt de golfsport meer uitdagingen. 
Buiten zijn heeft een heilzame invloed 
op je doen en laten. Oeps dat klinkt 
ineens wel heel oubollig.

De trend van tegenwoordig is dat relatief 
minder mensen lid willen zijn van 
een golfvereniging. Zij willen de sport 
beoefenen en zelf bepalen, waar en 
wanneer en met wie zij spelen. Telkens 
dezelfde baan belopen wordt door de 
nieuwere golfers als niet uitdagend 
genoeg bevonden. Dit worden vrije 
golfers genoemd. Het blijkt ook dat 
menig golfer in Nederland het benodigde 
GVB-examen haalt om bijvoorbeeld op 
vakantie in Portugal een mooie golfbaan 
te bezoeken en uiteraard hun balletje te 
kunnen slaan. Dat slaat net even wat 
anders dan in Nederland toch? Hoewel 
de banen in deze regio als goed worden 
bestempeld. 

Leuk feitje: Tot 1925 telde Nederland 
zes golfbanen. In de periode 1975 tot 
2000 was er een ware explosie van 
aanbod van nieuwe banen. De totale 
capaciteit ligt momenteel op circa 220 
banen. In de regio Zuidoost-Brabant 
zijn er nogal wat; overigens met allen 
mooi aangelegde en goed onderhouden 
terreinen. Je rijdt er wel eens voorbij; 
Helmond, Bakel, Asten-Heusden, 
Mierlo, Leende, Geldrop, Son, Aarle-
Rixel, Sint Oedenrode, Best, Veldhoven 
en Eindhoven. Nooit geweest? Ga eens 
met een bekende mee die er komt of 
klop gewoon eens aan voor informatie 
in te winnen wat bij die club gewenst is, 
wat de sfeer in de accommodatie is en 
van wie je les krijgt. 

Geen lid van een club en toch af en toe 
je handicap verbeteren? Dat kan door 
het betalen van een greenfee. Dit werkt 
eigenlijk hetzelfde als met een skipas; 
je koopt een dagpas om van het gebied 
gebruik te mogen maken. 

Overigens telt Noord-Brabant met 
Noord-Holland de meeste golfbanen. 
Onze provincie telde in 2013 38 banen 
met 636 holes. 
Een clubgolfer speelt per jaar gemiddeld 
36 rondes, een vrije golfer vier en een 
golfer die lid is van een virtuele club 
speelt gemiddeld acht rondes. 

En de kosten? Het is inderdaad niet de 
goedkoopste buitensport. Toch zijn de 
bedragen te vergelijken met vele andere 
sporten. Uiteindelijk gaat het erom wat 
je er uit haalt. En dan ineens ben je een 
golfer die met een serie clubs achter zich 
aan de green betreedt, man of vrouw. 
Door anderen word je dan verdeeld in 
een categorie; de klassieke golfer, de 
zakelijke maar ook prestatiegerichte 
golfers, calculerende golfer en de 
vrijetijdsgolfer. Neem dat voor waar aan, 
haal er je schouders over op of mep 
die vooroordelen ver van je af. Start 
met genieten. Het succes zit hem in de 
herhaling. 

KOSTEN?
Als u net kennismaakt met de 
golfwereld lijkt het alsof u van alles 
moet aanschaffen om te kunnen gaan 
golfen. Eerst haal je bij de club een 
golfbaanpermissie. Uiteindelijk heeft 
u als u wilt gaan golfen inderdaad 
golfspullen nodig, maar hoe duur u het 
maakt kunt u zelf beslissen. Tijdens een 
kennismakingscursus heeft u nog geen 
eigen spullen nodig, u kunt clubs lenen 
van de golfschool. Als u besluit door te 
gaan met golfen, dan is het aan te raden 
een eigen golfset te nemen. Deze kunt u 
huren of kopen. Een beginnersetjes kost 
gemiddeld zo’n €140,- natuurlijk zijn er 
ook duurdere golfsetjes te koop.
Als u net begint heeft u aan een halve 
golfset voldoende. Een halve golfset 
betekent dat er (meestal) 5 verschillende 
clubs en een putter in de tas zitten. 
Hiermee heeft u voldoende golfclubs 
om het golfen te leren en uw GVB te 
halen. Het Golfvaardigheidsbewijs is 
voor veel banen een vereiste. 

Om uw Clubhandicap 54 (GVB) te halen, wordt er niet van u verwacht dat 
u een professionele golfset bestaande uit 14 golfclubs met alle beschikbare 
hulpmiddelen bij u heeft. U bent beginnende golfer en zo wordt ook met u 
omgegaan in het GVB-examen. Er zijn wel een aantal minimum vereisten 
die in kleine mate kunnen verschillen tussen golfclubs:

 Golfset: een starters golfset met 5 golfclubs is al voldoende. 
 Minimaal benodigde golfclubs: 5, 7, 9, SW en een putter.

 Hulpmiddelen: zorg tenminste voor voldoende tees, genoeg ballen,  
 een pitchvork en vergeet niet het kleine regelboekje met de golfregels.

 Kleding: per golfclub gelden verschillende regels, dus vraag dit na bij  
 uw golfclub. Sommige golfclubs tolereren tennisschoenen, sommige 
 golfclubs vereisen golfschoenen met spikes. Kleed uzelf netjes en  
 volgens de regels van de golfclub.



Wij zijn op zoek naar jou! Voor diverse bedrijven in 
de regio zoeken wij kandidaten voor deze vacatures.

HULPMONTEUR BUITENDIENST 
In het kader van aanpak jeugdwerkeloosheid zoeken wij  een hulpmonteur in de leeftijd tot 27 jaar voor het onderhoud en 
plaatsen van (licht)reclames.

OPLEIDING
MBO2 technische opleiding  

WAT BRENG JE MEE?
Technische kennis, geen 9 tot 5 mentaliteit

MEEWERKEND VOORMAN ASSEMBLAGE
Kun jij je collega’s aansturen, weet je van aanpakken en ben je in staat een groot scala aan producten te leren kennen?

WERKTIJD
Fulltime

OPLEIDING
MBO 3-4

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Verantwoordelijkheidsgevoel, hands-on mentaliteit 
en leergierig

VERKOOP, KLANT EN RELATIEMANAGER
Ben jij de commerciële topper die verantwoordelijk is voor de acquisitie en het vinden en binden van nieuwe klanten?

OPLEIDING
MBO+ 

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Elektrotechnische achtergrond en overtuigingskracht

WERKTIJD
Zowel parttime als fulltime 
mogelijkheden

WAT BRENG JE MEE?
Niet woonachtig in Venray, ervaring als allround 
kapper in een salon.

OPLEIDING
MBO kappersopleiding

MONTEUR - LOGISTIEKMEDEWERKER
In het kader van aanpak jeugdwerkeloosheid zoeken wij  een kandidaat tot 27 jaar voor het onderhoud en ombouwen van machines.

OPLEIDING
MBO3-4 automonteur   

WERKTIJD
Fulltime)

WAT BRENG JE MEE?
Communicatief vaardig en zelfstandig

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Bel dan naar Werkgeversplein Regio Helmond 
(vraag naar Diane of Inge) via telefoonnummer 0492-845902 of mail naar info@werkgeverspleinregiohelmond.nl.

KAPSTER
Ben jij een enthousiaste, klantgerichte allround kapster voor een nieuw te openen kapsalon in Venray?

SCHOLINGSVOUCHER

Wilt u graag 50% van uw opleidingskosten terug ontvangen?
Er zijn nog enkele scholingsvouchers beschikbaar.
Voor meer informatie kijk op www.atlantgroep.nl. 
Hier vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.



meijels mooiste voorjaars beurs

14

15

16

14-15-16 mei • Gratis entree 
m.m.v. Eén Aarde Kringloopwinkel Asten, Oppe Koffie en Rini van Rees

Expo kassen Rini van Rees, Kampsteeg 11A, Meijel • www.meijelsmooiste.nl

De leukste 
overdekte 
gezinsbeurs 
van het 
Zuiden!



HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T  045-5741717

SITTARD
Brugstraat 155
T  046-4529955

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T  0475-550700

WEERT
Nassaulaan 3A
T  0495-545345

HELMOND
Stationsplein 75
T  0492-527777

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T  040-2113600

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

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

www.rugcentrum.nl

Chiropractie, echografie en shockwave therapie

WWW.RUGCENTRUM.NL

HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T 045-57 41 717

SITTARD
Brugstraat 155
T 046-45 29 955

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T 0475-55 07 00

WEERT
Nassaulaan 3A
T 0495-54 53 45

HELMOND
Stationsplein 75
T 0492-52 77 77

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T 040-21 13 600

Dé rug- en  
nekspecialisten

GRATIS RUG- EN NEKANALYSE 
tijdens inloopspreekuur elke vrijdag 
van 16.00 - 16.30 (of na afspraak)

• Rugpijn
• Hernia
• Ischias   
• Whiplash
•  Hoofdpijn Nek-, 

schouder- en armpijn
• Migraine
• Scoliose   
• Groeipijn
• Huilbaby’s   
• Artrose
• Kaakproblemen   
• Slijtage
• RSI 
• Sportblessures

Een verwijzing is niét 
nodig en er wordt geen 
aanspraak gemaakt op 
uw eigen risico

C
PR

N
01

05
14

Rugpijn - Hernia - Ischias - Whiplash - Migraine - Nek- en  
hoofdpijn - Knie-, voet- en enkelpijn - Scoliose - Groeipijn 
Huilbaby’s - Artrose - RSI - Kaakproblemen - Slijtage - Sport- 
blessures - Tennis/Golf arm - Hielspoor - Schouder- en armpijn
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VENLO
Puteannusstr. 23
T 077-3030463

Wij  nemen deel aan de 50+Plus beurs

www.rugcentrum.nl

www.rugcentrum.nl

Nieuw in Helmond In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen 

voor een betaalbare prijs.

Groot assortiment 
van zeer nette gebruikte 

kwaliteitsmeubelen. 
AlleeN de prIjs 

Is mooIer!

2e pinksterdag
 geopend

12.00 / 17.00 uur
mierloseweg 321, Helmond

Tel. 06-12655003 www.TweedezITeNzo.Nl

Aan de Mierloseweg in Helmond (Mierlo-Hout) 
is een nieuwe meubelzaak geopend, Tweede 
Zit & Zo. De zaak bestaat wel al veel langer, 
eerst waren ze gevestigd in Deurne. Doordat 
Tweede Zit & Zo al snel uit zijn jasje groeide, 
en ook toe was aan een zicht locatie is er geko-
zen voor het pand aan de Mierloseweg in Hel-
mond. De naam Tweede Zit & Zo geeft al aan 
dat het niet zomaar een meubelzaak is. Op 
het moment van het betreden van de show-
room krijg je meteen het gevoel dat je een 
showroom van een meubelzaak binnen loopt 
met nieuwe kwaliteitsmeubelen. Maar het zijn 
allemaal “gebruikte kwaliteitsmeubels”.  Ei-
genlijk is dat het verkeerde woord want deze 
meubels zijn zo goed als nieuw. “als je het niet 
zou weten dan denk je dat ze gloednieuw zijn” 
aldus een verbaasde klant.

Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak, 
en spreekt over een aanwinst voor Helmond. 
“Kwaliteitsmeubelen van alle topmerken heb-
ben wij in huis, of het nu gaat over klassiek, 
modern, design, vintage of senioren meube-
len.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs. 

Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te ad-
viseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeu-
bels. “Als je een dure investering doet zoals 
bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel men-
sen voor een jonge gebruikte auto “waar de 
kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk 
meubelen?” Vaak zijn het meubelen van nog 
geen jaar oud, waarop nog amper gezeten is 
aldus Ger. Tweede Zit & Zo doet zowel in- als 
verkoop van meubelen en is gevestigd aan de 
Mierloseweg.

Zijn nieuwe showroom biedt een enorme keu-
ze in niet alleen zitmeubelen maar ook kasten, 
tafels, dressoirs, eetkamers, relaxfauteuils en 
woonaccessoires van alle bekende topmerken. 
Op de website www.tweedezitenzo.nl vindt u 
een compleet overzicht voor jong en oud van 
hun ruime assortiment klassieke, design, vin-
tage en senioren meubelen. Kom maar eens 
langs, en u zal versteld staan van de ruime 
keuze. U vindt Tweede Zit & Zo aan de Mier-
loseweg 321 te Helmond en is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Tel.: 06-12655003. 

VAN ERP TEGELS & 
SANITAIR IN MAARHEEZE
ALLES ONDER ÉÉN DAK – AL MEER DAN 
VEERTIG JAAR DE GROOTSTE IN DE REGIO!
U vindt hier alle nieuwste trends op 

het gebied van tegels en sanitair in een 

schitterende showroom van 800 m2. Wat 

als een eenmanszaak startte in 1974 in 

Budel is uitgegroeid tot een uniek bedrijf.

Gaat u verbouwen of verhuizen?

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer 

of badkamer? Van Erp Tegels & Sanitair 

biedt alles onder één dak.

Het juiste adres voor merktegels van 

topkwaliteit. Bent u op zoek naar 

wandtegels, vloertegels, natuursteen tegels, 

nostalgische cementtegels, keramische 

houttegels, mozaïektegels, terrastegels of 

een tegel voor uw bedrijfsvloer? U vindt het 

allemaal bij van Erp  tegen aantrekkelijke 

prijzen.

Plannen voor een nieuwe badkamer?

In de showroom stelt u samen met ervaren 

verkopers uw ideale badkamer samen aan 

de hand van uw eigen wensen, ideeën 

en budget. Laat u verrassen door de 

verschillende mogelijkheden en stijlen bij 

de zoektocht naar uw ideale badkamer. 

Met het unieke 3D-ontwerpprogramma 

komt uw droombadkamer tot leven.

In de saleshop vindt u partijen 

wandtegels en vloertegels variërend 

van 1 tot 1000 m2 met kortingen tot 

wel 60%. en worden dagelijks nieuwe 

partijen tegels aangeboden. Ook vindt u 

hier interessante sanitair aanbiedingen 

tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

Door de standaard voorraad van ruim  

200.000 m2 slaagt u altijd. U kunt de tegels  

vaak direct meenemen.

Doordat er groot ingekocht wordt  profiteert 

u ook hier van zeer aantrekkelijke prijzen.

Van Erp tegels is eveneens een groothandel 

waar zowel de zzp’er als de grote 

bouwondernemingen met hun klanten 

terecht kunnen. Door rechtstreekse import 

vanuit binnen- en buitenland vervullen zij 

ook een groothandelsfunctie voor andere 

tegelhandelaren in binnen- en buitenland. 

Dit alles tegen de scherpste prijzen.

U ZIET DAT VAN ERP TEGELS – KEUKENS 

& SANITAIR U VEEL TE BIEDEN HEEFT 

VOOR ZOWEL U ALS PARTICULIER EN U 

ALS BEDRIJF.

• Schitterende showroom 
   van 800 m2.
• Kortingen tot wel 60% in een 
   unieke saleshop.
• Voorraad van meer dan 
   200.000 m2 aan tegels.
• Groothandel voor uw bedrijf. TEGELS - KEUKENS - SANITAIR



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

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

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond  NIEUW City Veestraat 3, Helmond

Lowa Gtx Mid
halfhoge wandelschoen van lowa 
in dames en heren uitvoering 

129.99
ADVIES 150.00

BIJ ONS

men | women

reGatta hoLcoMbe
MID Jr. BErgSchOEN

WATErPrOOF 

49.99

briGhtoN
teNt

3 PErSOONS 
79.99

4 PErSOONS 
99.99

2 PErSOONS 
69.99

29.99ca Si Mat 
183X51X4 cm

reGatta 
ZiPP oFF

OUTDOOrBrOEK 
MEN/WOMEN 

VAN 49.99

29.99

teVa hUrricaNe 3
sandaal, dames en  heren

39.99

39.99 24.99

rUcaNor
BIzErTE SANDAAl Jr.

19.99

eaSy Set 
PooL NU

34.99

QUickPitch teNt
2 persoons, 1,5 kilo.

29.99
ADVIES 54.99

BIJ ONS

EXPlOrEr  
50 BOAT NU

 12.99

bbQ bar b kettLe
47 cm
10 jaar 
garantie

99.99
BIJ ONS NU

SErENE 
rElAX STOEl
VAN 79.99 NU

59.99
Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking.  Actie geldig tot 1 juni 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

men boys

ZWEMSHort
diverse kleuren

PrijSPakkerSPrijSPakkerS 2e PINKSTERDAG

OPEN
12-17 UUR

MIERLO-HOUT

LUchtbed 
VAN 15.00

9.99

AL VANAF 
50 CENT PER DAG

UW EIGEN WEBSITE?

mail naar bart@adcommunicatie.nl

De Helmondse ondernemer Bart 

Vandeursen (27) is afgelopen 

week live gegaan met zijn nieuwe 

Internetsite ILOVEBUDO.NL

‘Met deze site hebben we een 

begin gemaakt van een aantal 

gespecialiseerde budo- en vecht-

sportsites,” zegt de goedlachse 

Helmonder “Internet is sterk in 

opkomst als verkoopkanaal. Bin-

nen de martial arts zijn er maar 

weinig sites die een breed aan-

bod bieden van diverse merken. 

Ik heb gekeken naar de meest 

populaire en kwalitatief sterke 

merken en heb die samenge-

bracht in een shop. 

Dit is pas het begin want de ko-

mende tijd zullen er nog een aan-

tal sterke merken bij komen.’

‘We zijn nu begonnen met judo, 

karate, taekwondo en BJJ/

Jiu-Jitsu. Al deze sporten heb-

ben ook hun eigen sites zoals 

ILOVEJUDO.EU, ILOVEKARATE.

NL, ILOVETAEKWONDO.NL en 

ILOVEBJJ.NL Later gaan we ook 

in andere sporten dergelijke sites 

introduceren.’

Exclusief distributeur Kappa
Vandeursen heeft ook zijn ‘eigen’ 

merk dat hij momenteel intro-

duceert. Het Italiaanse (mode)

sportmerk Kappa is sinds 2015 

actief in de judo- en karatesport 

en heeft 

in beiden sporten pakken ont-

wikkeld die goedgekeurd zijn 

door de respectievelijke wereldfe-

deraties. ‘Iedereen kent Kappa als 

een modieus sportmerk. Met hun 

judo en karate-assortiment heb-

ben ze een schitterende product-

lijn ontwikkeld. De prijzen zijn erg 

aantrekkelijk en de kwaliteit en 

pasvorm zijn perfect.’ ‘De nati-

onale selecties van Italië treden 

nu al aan in Kappa kleding. Ook 

wij zullen aan sponsoring gaan 

doen!’ De Helmonder heeft de 

distributierechten binnengehaald 

voor de Benelux. Voor het laatste 

nieuws kun je ILOVEBUDO ook 

volgen via Facebook en Twitter.

Kappa nieuw 
merk voor 
judo en 
karate kleding

ilove
budo.nl 
van start 
gegaan





TRENDS IN TUINMEUBILAIR; 
ZACHTERE KLEUREN EN 
MODELLEN
Je tuin wordt niet voor niets je 
woonkamer in de open lucht genoemd. 
Bij een balkon is de integratie van 
binnen naar buiten eigenlijk al logisch. 
Maar wat als je je oude buitenmeubilair 
beu bent, het echt aan vervanging toe 
is of je woonsituatie is gewijzigd? Zie 
je door de bomen het bos nog? De 
trends in tuinmeubelen van dit voorjaar 
en deze zomer zijn; Naturelle tinten 
zoals beige en taupe zowel bij hout als 
bij wickermaterialen, vlechtwerk in de 
stoelen zoals in de jaren dertig maar 
ook zien we weer à la de seventies 
gevlochten hangstoelen. Sowieso zijn 
er veel modellen gebaseerd op de 
retrotrend die ook voor binnenmeubels 
geldt. De jongere woonconsumenten 
herkennen het wellicht niet eens 
als ‘retro’, maar de hippe metalen 
tuinsets in pasteltinten zijn wel degelijk 
gebaseerd op de jaren dat hun ouders 
jong waren. Dat geldt ook voor de 
witte houten banken met versieringen, 
passend in de Scandinavische trend.  
Wat je amper nog ziet zijn de zwarte 
loungesets, waarom zou je ook? Durf 
kleur te bekennen. De accessoires 
zoals kussens (uiteraard all weather), 
tafelkleden, parasols en dergelijke 
hebben ook poedertinten zoals oudroze 

en zachtgroen. Loungesets blijven 
populair. Kenmerkend is dat men echt 
kiest voor gemak. Liever zit dan ligt. Mits 
het op een ligbed, of in een hangmat is. 
De vormen zijn ook ronder.

In de ochtend een kopje koffie, ’s 
middags languit in de zon of ’s avonds 
buiten eten en daarna een wijntje. 
Voor ieders dagritme en afmeting van 
terras, hoekje in de tuin of dakterras is 
een passende set. U creëert zelf een 
opstelling naar uw eigen smaak die past 
in de sfeer van uw tuin. Hoe verschillend 
de tuinen ook zijn, de meeste gebruikers 
komen er om tot rust te komen. 

Tot rust komen heeft voor iedereen 
een persoonlijke betekenis. Waar kunt 
u dat beter doen dan op uw eigen 
mooie  loungeset  die ook nog eens 
heerlijk zit? Vroeger zette je een stoel 
buiten als de zon scheen, nu kies je voor 
een comfortabele fauteuil of ligbank. 
Er staan zelfs enorme hoekbanken in 
tuinen geparkeerd. We worden allemaal 
bedreven in buitenleven.  

Net zo bepalend als de aankleding met 
bomen, bloemen en planten van uw 
tuin is voor een goede sfeerbeleving is 
de gekozen kwaliteit van het meubilair 
bepalend voor uw persoonlijke touch. 
Al enkele jaren zie je dat menigeen de 

tuintafel met stoelen heeft ingeruild voor 
een loungeset. Tóch tekent zich hier een 
kentering af. Men prefereert het zitten 
boven het hangen, mits in een hangmat 
of hangstoel. Een belangrijke trend 
voor 2016 is het sterk doorzetten van 
de halfhoge tuinsets en loungesets om 
aan te eten. Men wil ideaal tafelen en 
daarom zien we dat de loungesets en 
hoeksets wat hoger worden en voorzien 
van hogere tafels om ook aan te 
kunnen eten. De tuintafels veranderen 
van een statische tafel naar modellen 

in multifunctionele uitvoeringen, met 
gasveer in hoogte verstelbaar. 

Waren jaren geleden alle tuinsets 
van kunststof, dat materiaal zie je 
nu vooral in hippe strakke modellen. 
Op zijn retour zijn de steigerhouten 
meubelen. Het zelf aan de slag gaan 
met authentiek hout en metaal en 
de bijhorende aantrekkingskracht van 
ambachten blijft wel. Ook het plaatsen 
van vuurtafels brengen het oergevoel bij 
ons naar boven.

JE KOMT TOT RUST MET EEN SET NAAR EIGEN KEUZE

TRENDS 2016: 
VOORKEUR VOOR ZITTEN BOVEN HANGEN

DE KEUZE IS IN BUITENMEUBILAIR IS ENORM, KIES OP BASIS VAN:
 Je huishoudgrootte; Tafel je werkelijk vaak met 6 of 10 personen of 

 komt dat slechts 2x per zomer voor? 
 Hoe gebruik je je tuin? Eet je graag buiten? 
 De afmeting van je tuin of balkon. 
 Stand van de zon. 
 Materiaal. Wat spreekt je aan? Hou je van natuurlijk hout met versieringen,  

 of van robuust teak, van kleurrijk metaal, van gevlochten meubelen of nog  
 steeds van kunststof? Er is volop keuze in wicker, teak, aluminium, RVS,  
 natuursteen en HPL. 

 Opslag: blijft je set het hele jaar buiten staan of moet het worden 
 opgeslagen. 

 Zitten, hangen of liggen? Of de combinatie. Die is er tegenwoordig met de  
 geknoopte hangstoelen. Buiten én binnen te gebruiken. Gewoon een haak  
 in een boom of aan een balk. 

Laat je bij al die prachtige luxe set die er in de showrooms staan niet teveel 
verlekkeren, menig set is duurder dan een flinke vakantie. Geniet zonder last. Kies 
daarom wat bij je past!



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

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

nieuwe kleuren
klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.
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14.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

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

Vloer het zelf   gratis Parkeren   www.Vloerhetzelf.nl
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

w
w

w
.a

dc
om

m
un

ic
at

ie
.n

l

Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

multiPlank 
werkingsVrij 
euroPees rustiek eiken mix 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
van 59,95

31.95
per m2  incl. btw

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

775.00
excl. montage, incl. btw

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

lamel Parket  
landhuisdelen 
rustiek eiken
14 mm dik, toplaag 3 mm, 
19 cm breed, legklaar, 
in gerookt wit geolied. 
Normaal 59.95 Nu

laminaat xl 
24 cm breed, 140 cm lang, 
8 mm dik, one-click-to-go systeem, 
klasse 32, 4xv-groef, leverbaar in 
vele eigentijdse kleuren. 
Normaal 26.95 Nu vanaf

*Alleen in Helmond
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9.9524.959.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

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

laagste Prijs 
Van nederland 
Vinyl Planken 

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

2e 
Pinksterdag 

geoPend
11.00-17.00 uur



Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste vloerenspeciaalzaak voor 

de doe het zelver. Al bijna 25 jaar is Vloer Het Zelf marktleider op gebied van 

Laminaat, Parket, Lamel, Massieve en PVC vloeren. Met 9 filialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de laagste prijs van Ne-

derland. Deze bestaat uit Laminaat, Parket, Lamel, Massief en PVC. Daarnaast 

heeft Vloer Het Zelf alle materialen voor het leggen, afwerken en onderhoud 

van uw vloer en alles direct op voorraad. Alles staat overzichtelijk op pallets 

uitgestald en samen met een van onze deskundigen is het geen enkel pro-

bleem om een vloer uit te zoeken die bij u past. Vloer het zelf voert alle grote 

merken o.a. Balterio, Berryfloor, Quickstep, Egger en natuurlijk onze kwaliteits 

huismerken. 

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen en te onderhouden, biedt Vloer Het Zelf u leg en 

gebruiksvoorschriften aan. Voor elke vloer of behandeling is wel een beschrij-

ving. O.a. voor het leggen van laminaat, lamellen of planken, het schuren. het 

oliën en/of onderhoud of het lakken van uw vloer. De mogelijkheid om uw vloer 

te laten leggen door onze vakmensen is zeker mogelijk. Informeer naar onze 

interessante prijzen.

Uw vloer is ons visitekaartje
Vloer Het Zelf uw vloerenpartner!

Waarom kopen bij Vloer Het Zelf? 
Vloer Het Zelf bied u vele zekerheden o.a.:

1) Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland, wanneer u als klant elders 

de zelfde op voorraad staande vloer goedkoper vindt krijgt u van ons de-

zelfde prijs met nog eens 10% extra korting.

2) Retourgarantie, mocht u als klant nog ongeopende pakken over heb-

ben dan nemen wij deze retour. Vraag uw verkoper voor de voorwaarden. 

3) Onze producten zijn veelal voorzien van garantie, dus mocht er onver-

wacht iets gebeuren dan staat Vloer Het Zelf voor u klaar met een gepaste 

oplossing.   

4) Uw vloer wordt in Nederland en België Gratis bezorgd bij aankopen 

boven de € 450,00 en als u het zelf wil ophalen dan geven we nog eens 

€ 1,00 m2 extra korting.

5) Uw vloer kunt u met onze deskundige uitleg zelf leggen, maar natuurlijk 

kunt u dat ook door onze vakspecialisten tegen voordelige tarieven laten 

leggen. Informeer naar de mogelijkheden.                  

6) Vloer Het Zelf heeft meer dan 10.000m2  op voorraad en veelal kan het 

direct of binnen 1 dag geleverd worden. Het is mogelijk om uw vloer te re-

serveren voor latere levering, hiervoor worden geen extra kosten berekend.

Traprenovatie de oplossing in ieder huis! 
Is uw trap toe aan een nieuwe uitstraling, maar u wilt besparen in kosten? Dan is 

het Vloer Het Zelf trappenrenovatie systeem iets voor u! Dit renovatie systeem 

is bestemd voor zowel open als dichte trappen, recht of gedraaid, van hout of 

beton. Of u nu kiest voor een landelijke, klassieke of design uitstraling, de Vloer 

Het Zelf overzettraptreden zijn bruikbaar voor elke trap en voor elke gewenste 

stijl. De eenvoud van het systeem maakt zelfmontage zeer eenvoudig. Het is 

echter ook mogelijk om de montage door een van onze vakmensen te laten 

uitvoeren. Loop een binnen in een van onze filialen en laat u verrassen door de 

vele mogelijkheden die Vloer Het Zelf u kan bieden. Kijk op www.vloerhetzelf.nl 

voor de adressen en openingstijden. 



www.human-comfort.com

WanDeLen

reiZen

kLeDing

gaDgets

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

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

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
NIEUW City Veestraat 3, Helmond

 outdoor

2e

PINKSTERDAG 
OPEN

12-17 UUR
MIERLO-HOUT

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking. Actie geldig tot 1 juni 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

 

Lafuma stoelen
Van eenvoudige vouw kruk tot 
een comfortabele klapstoel met 
armleuningen met hoge rug, alles 
is te verkrijgen. De comfortabele 
vouw en klapstoelen hebben een 
zeer robuuste en weerbestendige 
bekleding, alsmede een stabiele 
metalen gestel dat stabiliteit 
 verzekert.

Lafuma stoelen
Van eenvoudige vouw kruk tot 
een comfortabele klapstoel met 
armleuningen met hoge rug, alles 
is te verkrijgen. De comfortabele 
vouw en klapstoelen hebben een 
zeer robuuste en weerbestendige 
bekleding, alsmede een stabiele 
metalen gestel dat stabiliteit 

Verkrijgbaar bij de Adventure Store Verkrijgbaar bij de Adventure Store



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 li-
chaam te transformeren.

Wat kan je van het 9-daagse programma 
verwachten?
Je zult er niet alleen beter uitzien, maar je 
zal je ook beter en fitter voelen. Je lichaam 
begint met het afvoeren van opgeslagen 
gifstoffen die er voor kunnen zorgen dat 
je lichaam niet de maximale hoeveelheid 
aan voedingsstoffen uit je voeding kan op-
nemen waardoor je je moe en futloos kunt 
voelen. Na de 9 dagen zul je merken dat je, 
je lichter en energieker voelt. Zeker wanneer 
je merkt dat je het hongergevoel kunt be-
heersen en dat het lichaam hierdoor zien-
derogen verandert.

Een start maken met een gezondere le-
vensstijl is niet zo makkelijk…
... maar dat geldt voor bijna alles wat de 
moeite waard is. Het 9-daagse programma 
is de eerste stap in het blijvend aanpassen 

van je gewoontes, wat je zal helpen om op 
gewicht te blijven. Dit bewezen reinigings-
programma is de basis van een heel pro-
gramma. Hiermee leg je het fundament 
voor een optimale gezondheid door je li-
chaam van gifstoffen te ontdoen en zo werk 
je aan een fittere én slankere versie van je-
zelf.
DUS nog snel even de winterkilo’s eraf en 
gezond maar vooral fit de zomer in?

Vraag mij vrijblijvend hoe dit op een ge-
zonde manier gerealiseerd kan worden. Met 
behulp van ons 9-daags programma. Meer 
weten en kilo’s kwijt raken? Ik heb het zelf 
ervaren en ben meer dan 33 kilo kwijt. En 
oh ja, mijn echtgenoot is ook meer dan 10 
kilo kwijt. 

Bel: Lenie Klaasen 06-52716672

Kan je er beter uitzien en 
je beter, maar vooral fitter voelen na 
slechts 9 dagen? Ja dat kan!

het wordt weer BIKINI TIJD!
HELP

Inwoners van Helmond en omgeving kun-
nen bij de patiëntvriendelijke ‘Ceulen 
Huidkliniek’ terecht voor de behandeling 
van uiteenlopende huidproblemen. Het 
behandelteam bestaat uit de ervaren dr. 
Roeland Ceulen en huidtherapeutes Lieke 
Hulsbosch en Anke Hermans. Hun doel is: 
medische en paramedische zorg voor de 
huid toegankelijk maken en houden voor 
iedereen. Dit alles in een professionele set-
ting, met hoge kwaliteit. Ceulen Huidkliniek 
is een gespecialiseerd huid-ziekenhuis waar 
u terecht kunt met spataders, acne, huid-
kanker, aambeien, moedervlekken en al-
ledaagse huidproblemen. De kliniek ligt in 
het centrum van Helmond, pal naast het 
centraal station.

Acne-expertise
De dermatologen en huidtherapeuten van 
Ceulen Huidkliniek werken volgens een ge-
combineerde aanpak: samen beoordelen zij 
uw huid en vervolgens wordt een behandel-
plan op maat opgesteld. Door deze unieke 
samenwerking wordt bij Ceulen Huidkliniek 
altijd een oplossing gevonden die exact 
aansluit bij de ernst van het ziektebeeld of 
cosmetische wens. Met een eenvoudige be-
handeling zoals een peeling of reiniging van 
de huid waar dat kan, maar met medicatie 
of met laser wanneer het moet. 
Bij Ceulen Huidkliniek bestaat daarnaast 
speciale expertise in het behandelen van 
littekens die ten gevolge van acne zijn ont-
staan.

Dr. Roeland Ceulen: ‘Met huidproblemen ga je 
naar een gespecialiseerd huid-ziekenhuis’

Nieuwe Ceulen Huidkliniek 
is een aanwinst voor Helmond

Aambeien
Veel mensen krijgen in hun leven te maken 
met anale klachten. Ze zorgen voor licha-
melijk ongemak, maar leiden ook tot ge-
voelens van schaamte. Bij Ceulen Huidkli-
niek is er begrip voor uw schaamtegevoel. 
Er wordt alles aan gedaan om zowel het 
onderzoek als de behandeling zo prettig 
en ontspannen mogelijk te laten verlopen. 
De dermatologen van Ceulen Huidkliniek 
zijn gespecialiseerd in aandoeningen in en 
rond de anus. Of het nu gaat om behan-
deling van aambeien of het stellen van de 
juiste diagnose bij huidproblemen of jeuk, 
u bent bij Ceulen Huidkliniek in professio-
nele handen. U kunt vaak eenvoudig van uw 
klachten worden afgeholpen, ook wanneer 
u deze sinds lange tijd ervaart.

Behandeling van spataders
Dr. Roeland Ceulen wordt nationaal en in-
ternationaal door collega dermatologen en 
vaatchirurgen erkend als expert op het ge-
bied van spataderbehandelingen. Bij Ceulen 
Huidkliniek zijn alle expertise en apparatuur 
in huis om iedere spatader effectief te be-
handelen. Inwendige spataders worden met 
laser of VNUS behandeld. Oppervlakkige 
aders worden operatief verwijderd. Kleine 
zichtbare adertjes kunnen worden behan-
deld met laser of door deze weg te spuiten.

Huidkanker
Huidkanker is de meest voorkomende vorm 
van kanker in Nederland. Omdat huidkanker 
een zichtbare vorm van kanker is, kan deze 
door de dermatologen van Ceulen Huidkli-
niek snel worden herkend en daardoor goed 
worden behandeld. Ceulen Huidkliniek is 
gespecialiseerd in vrijwel alle behandelvor-
men van huidkanker.

Oedeem
De huidtherapeutes bij Ceulen Huidthera-
pie zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van oedeem. U kunt terecht voor manuele 
lymfdrainage en voor het aanmeten van 
elastische kousen.

In één keer 
Het allergrootste voordeel is, volgens Ceu-
len: ‘Wij bieden het hele pakket van diagno-
se en behandeling in één keer, op één dag. 
Later terugkomen is in principe niet nodig.’ 
Om dit te bereiken, wordt gewerkt met een 
‘verticale lijn’: een huidtherapeut behan-
delt milde aandoeningen, de dermatoloog 
schrijft medicatie voor of voert een opera-
tieve ingreep uit. Ceulen: “Altijd is de juiste 
professional aanwezig, passend bij de ernst 
van het ziektebeeld. De patiënt is daarvan 
de winnaar. Niets is te klein of te groot: de 
behandeling van een schimmelnagel, maar 
ook het herkennen van huidkanker is ons 
meer dan toevertrouwd.”

Vergoeding
Wanneer u een verwijzing heeft van uw 
huisarts, dan worden vrijwel alle boven-
staande behandelingen vergoed vanuit de 
basisverzekering (houdt u wel rekening met 
uw eigen risico).
Neem voor meer informatie of om een af-
spraak te maken contact met ons op. Ceu-
len Huidkliniek kent geen wachtlijsten!

Ceulen Huidkliniek 
Stationsstraat 1
Helmond T: 0492-792939  
www.ceulenhuidkliniek.nl 
info@ceulenhuidkliniek.nl

spataders - kleine chirurgie laser
huidtherapie - huidkanker - cosmetiek

extra

06-52716622

EEN VUURTAFEL OP HET TUINTERRASEEN VUURTAFEL OP HET TUINTERRAS

Een vuurtafel op gas is een ideale sfeermaker op het 
tuinterras. Ze werken veelal op propaan of aardgas. 
Sommige bedrijven bouwen zo’n vuurtafel gratis om 

naar aardgas zelfs. 

Vuurtafels als terrasverwarmers zijn supertrendy. Vorige zomer 
waren ze nog schreeuwend duur, nu op dit moment zijn de prijzen 
al gedaald tot 300 en 400 euro genoemd, soms wel 1200 maar 
dan heb je wel iets heel speciaals. Maar je kunt ze ook voor een paar 
tientjes huren voor een dag als je een feestje hebt of een andere 
bijzondere gelegenheid. Je kunt dan kiezen uit loungetafels, statafels 
en vuurzuilen. Bij Haardjesland Benelux in Beek en Donk zagen wij 
heel speciale exemplaren zoals een Happy Cocooning vuurtafel. 

LANGE ZOMERAVONDEN
De achtertuin heeft vaak voldoende ruimte voor een lounge vuurtafel. 
Door uw tafel te vervangen door een vuur tafel brengt u een extra 
element in uw tuin. De vuurtafel verlicht de omgeving en zorgt voor 
een aangenaam en natuurlijk licht. Tijdens de koude herfst- en 
wintermaanden is het prettig om rond het vuur te zitten wanneer het 
donker wordt. De zomermaanden bieden u weer lange zomeravonden 
waar u heerlijk kunt genieten van de haardtafel. Ieder seizoen heeft 
haar eigen elementen, met een vuur tafel in uw tuin kunt u altijd van 
deze elementen genieten.Je kunt kiezen voor een kleine vuur tafel 
voor op het terras of juist een grote vuurtafel voor in de tuin.

ALS EETTAFEL
Er zijn zelfs vuurtafels die u kunt gebruiken als eettafel in uw 
achtertuin. Een vuurtafel is 100% veilig. Vuurtafels kunnen in de 
winter ook buiten gebruikt worden. Meestal wordt een deksel 
bijgeleverd die men op de opening dient te plaatsen wanneer het 
regent. Hierdoor voorkomt men dat er water in de brander terecht 
komt. Een vuurkorf of schaal plaatst u meestal aan één kant van 
de tafel. Hierdoor ontvangt maar een klein deel van de gasten de 
warmte. 

SAAMHORIGHEID EN SFEER
Met de vuurtafel verwarmt u niet alleen de mensen die in de 
buurt zitten, maar iedereen rond de tafel. Een vuurtafel creëert 
saamhorigheid en sfeer. Vroeger zaten mensen rond een kampvuur 
voor de warmte en de gezelligheid. Vandaag de dag is een kampvuur 
in de tuin niet zo praktisch. Slepen met blokken hout en uitkijken 
voor rondvliegende vonken, hier komt verandering in met een 
haardtafel. U hoeft nu niet meer bang te zijn voor vonken, niet meer 
te slepen met hout en bent u niet steeds bezig met het aanwakkeren 
van het vuur, maar kunt u genieten met uw vrienden en familie van 
de heerlijke warmte en gezelligheid.
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Iedere dag testdag met grote keuze 
uit onze collectie elektrische fietsen.

Voordelig
Opstappen
en goooo
Sparta M7B limited edition

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Sparta M7B met 
veilige lage instap en 
Bosch middenmotor, 
actieradius tussen de 
75 en 175 kilometer.

€2299.00

Gazelle Puur 
NL dames

€559.00

Gazelle Eclipse 
dames 
en heren €849.00

Koga Advance 
2016 dames 
en heren €1099.00

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

waardebon|GP

(geldig tm 4 juni 2016)

(geldig tm 4 juni 2016)

25% korting

25% korting

waardebon|GP

Buitenband naar keuze

Fietstas naar keuze

Nu met inruil oude fiets 
van €2599.00 voor 

OP=OP

voorraadfietsen nu 
van €659.00 voor

voorraadfietsen nu 
van €949.00 voor

voorraadfietsen nu 
van €1349.00 voor

Nu AL TE BESTELLEN

nu met 
bon

nu met 
bon

OP=OP OP=OP OP=OP


