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Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond     NIEUW City Veestraat 3, Helmond
Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking.  Actie geldig tot 1 juli 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kom ook eens kijken!
450m2 Bad & Beach 

afdeling!

•Actie: pArfum grAtis bij beAchlife bikini!
•Facebook actie: win een paar teva
•altijd 10% korting met klantenspaarsysteem
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Kies eens voor het Belgische Leu-
ven. 127 km,  15 euro brandstof 
en je bent er. Leuven, Belgische 
historie en moderne gemakken 
ineen. Mooie mix van authentieke 
bewoners, studenten en toeristen. 
De stad heeft goed ingespeeld op 
de behoefte aan gemakkelijk zo-
veel en zo goedkoop mogelijk de 
bezienswaardigheden bezoeken. 
Er bestaat een ILUV-LEUVEN ticket 
voor nog geen 20 euro.  Heel han-
dig als je Leuven gaat bezoeken, 
met dit ticket krijg je namelijk toe-
gang tot Museum M, de schatka-
mer van Sint Pieter, het stadhuis 
en de universiteitsbibliotheek & 
toren.
 
Waar je ook gaat of staat in Leuven, 
overal word je omringd door het rijke 
verleden van deze universiteitsstad. 
Elk jaar komen er 50.000 studenten 
uit binnen- en buitenland naar Leu-
ven om hun bachelor of master te 
halen. De studenten zorgen voor 
een bruisende sfeer in de stad. Een 
bezoekje aan de universiteitsbiblio-
theek mag je dan ook niet overslaan. 
De bibliotheek kent een bewogen 
geschiedenis; tijdens een brand in de 
Eerste Wereldoorlog gingen 300.000 
kostbare boeken verloren en tijdens 
een brand in 1940 nog eens 900.000. 
Tijdens de klim naar de toren kom je 
meer te weten over de geschiede-
nis van de bibliotheek en de invloed 
ervan op de stad. Eenmaal boven 
word je getrakteerd op een uniek 
panorama van de stad. Nog een ge-
weldig uitzicht over de stad is het 
dakterras van Museum M. Dit opval-
lende gebouw bestaat uit een oud en 
modern deel, een verrassend stukje 
architectuur. Net zo verrassend als de 
collectie.  Museum M toont  namelijk 
historische en hedendaagse kunst 
geïnspireerd door de veelzijdigheid 
van Leuven. Menig museum is saai. 
Dit absoluut niet. De collectie oude 
kunst concentreert zich vooral rond 
de kunstproductie in Leuven en Bra-
bant van de Middeleeuwen tot de 
19e eeuw. De moderne exposities 
zijn wisselend en van hoog niveau. 

Leuven is een stad waar je de Vlaamse 
historie overal ziet. Zoals op sommige 
Nederlandse plekjes ook Begijnhofjes 
ziet, tref je er in Leuven ook aan. Hier 
stap je letterlijk van een levendige 
stad in een oase van rust. De pitto-
reske pleintjes en smalle straatjes 
maken het Groot Begijnhof een heer-
lijke plek om doorheen te wandelen. 
Ooit woonden er honderden begijn-
tjes, ongehuwde vrouwen, in deze 
huisjes. De pastoor had de zware taak 
om er op toe te zien dat de begijntjes 

zich hielden aan hun kuisheidsgelof-
te en sloot daarom elke avond de toe-
gangspoort. Vandaag de dag wonen 
er vooral studenten en medewerkers 
van de Katholieke Universiteit van 
Leuven. Benijdenswaardige woon-
plekjes. Paradijselijk is ook het Dijle-
park, door Leuvenaren het paradijske 
genoemd. Dit verborgen, romanti-
sche parkje met zijn schattig prieel-
tje, mooie vijver en sprookjesachtige 
bruggetje is een van de mooiste 
plekjes van Leuven. Het stadhuis is de 
trots van de stad. Dit pareltje van goti-
sche bouwkunst is een absolute must 
see! Je kunt er sowieso niet omheen. 
In de nissen van de gevel prijken 236 
beelden van bekende Leuvenaren en 
Brabanders. Een van hen is prins Leo-
pold. Als prille kroonprins was hij te 
gast in Leuven. Omdat er in de stad 
geen hotel chique genoeg was richt-
te het stadsbestuur de salons van het 
stadhuis in als luxueuze overnach-
tingsplaats. Uiteraard droomden heel 
wat Leuvense meisjes over een nacht 
met kroonprins. Of prins Leopold ooit 
een Leuvense schone na het bal mee 
naar het stadhuis heeft genomen is 
een goed bewaard geheim.
 
Genoeg gezien? Pak dan een pint. Je 
bent immers in België. Leuven is dé 
Belgische hoofdstad van het bier, de 
bakermat van Stella Artois. In de Do-
mes aan de Tiensestraat kun je het 
huisbier proeven, rechtstreeks van de 
brouwerij. De lievelingscafé’s van Lot-
te zijn Leuven-Central en Fiere Mar-
griet rond de Sint Pieterskerk en Café 
Allee en AperO op de Oude Markt, 
ook wel bekend als de langste toog 
van de wereld. Nergens vind je meer 
horecazaken bij elkaar dan op dit 
unieke plein waar, vooral tijdens de 
zomermaanden, veel evenementen 
georganiseerd worden.Shopaholics 
kunnen er hun hart ophalen. In wer-
kelijk prachtige panden kan het geld 
rollen. De Mechelsestraat is een ver-
rassende winkelstraat. Van kleding 
bij LIV of Mixte tot kaas bij Elsen, van 
vis bij de Walvis tot strips bij Gobelijn 
en van Italiaanse lekkernijen bij Gigi 
tot opgezette dieren in het raritei-
tenkabinet van Animaux Spéciaux. 
Je goed kleden, zoals het bedoeld is, 
kun je uitstekend. Sowieso kleden de 
Belgen zich gemiddeld beter dan de 
Nederlanders, dus laat je eens kleden 
en inspireren. Ook de hippe winkels 
in de Patrijsstraat, Diestsestraat en op 
het Ladeuzeplein bieden je een net 
wat ander aanbod dan je vertrouwde 
winkels. Sluit de dag af met een sma-
kelijk maal in een van de vele horeca-
zaken. Hotelletje geboekt? Bezoek de 
dag erna dan Brussel. Dat kan al bin-
nen een half uurtje rijden.

Op vakantie 
binnen 2 uur rijden? Door Susan Verheij



Uw TEMPUR® adviseur:

De matrassen van TEMPUR® vormen zich perfect naar de contouren 
van uw lichaam en ondersteunen u op een manier waardoor u zich 
helemaal gewichtloos voelt. Het unieke TEMPUR® materiaal is zacht 
waar u het wenst en stevig waar uw lichaam het nodig heeft. 

Optimale ondersteuning

Bij aankoop van 2 TEMPUR® 
matrassen met elektrisch 
verstelbare bedbodems*

GRATIS
BED!

* Vraag naar de voorwaarden.

Tempur_Gratis bed_A4 adv vertictaal_NL_v1.indd   1 26-08-15   11:33

Zondag 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

50%
Op de 2e 

zonwering

KORTING

de échte
binnenhuis

adviseur

Korting geldt op goedkoopste product.Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Stijl & Co, de grootste in woonaccessoires!

GRATIS 
bedombouw!

Bij aankoop van 2 TEMPUR® 
matrassen met elektrische 
verstelbare bedbodems

Vraag in de winkel naar de voorwaardenVintage karpetten 
240x160 cm. 

Normaal 289. Nu 199,-
140x70 cm. Nu 59,95

2 voor 99,-

Hill bank in deze opstelling uitgevoerd in  
stofgroep 2. €1599,-

+ hoofdsteun stofgroep 2. €109,-  
Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en opstellingen

GRATIS Design fauteuil “LUZERN” 
t.w.v. € 299,- bij aankoop vanaf €1500,-

Gedkig tot 19 juni 2016. Vraag in de winkel naar de voorwaarden

De barbecueworst van Keurslager 
Goossens uit Helmond is tijdens de 
landelijke barbecueworstkeuring 
van de Vereniging van Keurslagers 
met goud - het hoogst haalbare - be-
kroond. Deskundige keurmeesters 
keurden de barbecueworst op di-
verse punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke barbecueworst 
van Keurslager Goossens van hoge  
kwaliteit is. 

Ambachtelijke bekroning
Keurslager Goossens is bijzonder trots 
op deze uitslag: ‘De barbecueworst is 
een favoriet in mijn barbecue-assorti-
ment en daarom wil ik altijd de beste 
kwaliteit garanderen. We maken onze 
barbecueworsten met de grootste zorg 
en gebruiken hiervoor de beste grond-
stoffen’, aldus de ondernemer. De keur-
meesters hebben dit ook geproefd en 
onder andere gekeken of de barbe-
cueworst de juiste ‘bite’, kleur, samen-
stelling, geur en smaak heeft. De bar-
becueworst van Keurslager Goossens 
voldoet aan alle eisen en is volgens de 
jury daarom ‘goud’ waard. Een perfecte 
én erg lekkere ambachtelijke Keursla-
ger barbecueworst volgens de jury, de 
barbecueheld van deze zomer!

Start barbecueseizoen
‘Weer of geen weer: onze barbecue-
worsten zijn niet alleen lekker op de 
barbecue maar ook altijd lekker in 

de pan’, vertelt de ondernemer trots. 
Wij hebben in de winkel de barbecue 
aan gezet, zodat u kunt proeven. En 
om de bekroning te vieren geldt van  
13 t/m 18 juni met vaderdag de 
volgende aanbieding: 4 barbecue-
worstjes en 4 speklapjes voor € 6.95.  
Zo kan iedereen zelf ontdekken hoe 
lekker de ambachtelijke barbecueworst 
van de vakman is. ‘Naast de barbecue-
worst kan de klant natuurlijk ook bij ons 
terecht voor heerlijke spiesen, burgers, 
groot vlees en salades stokbrood bor-
den en bestek etc. om het barbecue-
feest deze zomer compleet te maken!’, 
sluit de ondernemer trots af.

Wilt u onze met goud bekroonde  
barbecueworst proeven? Neem dan 
gerust contact op. We vertellen u graag 
meer over onze ‘gouden’ trots.

Keurslager Goossens 
Steenweg 31 Helmond
0492-522273
www.keurslagergoossens.nl
Info@keurslagergoossens.nl

Barbecueworst 
Keurslager Goossens 
met GOUD bekroond!Goossens

“Meedoen mogelijk 
maken” 

Zuidoost Brabant 
Meedoen mogelijk maken

MEE Zuidoost Brabant
T 040 214 04 04
E info@meezuidoostbrabant.nl
I www.meezuidoostbrabant.nl

Help mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken! MEE zoekt maatjes 
voor mensen met een beperking.

Als vrijwilliger ben je een maatje en bied 
je een luisterend oor, drink je samen 
een kopje koffie of bied je gezelschap op 
een terrasje. Je hebt tijd en aandacht om 
samen leuke dingen te doen. 
 
Deze contacten leveren een bijdrage 
aan de kwaliteit van iemands leven en 
zorgen dat mensen  kunnen deelnemen 
aan actitiviteiten die voor anderen 
vanzelfsprekend zijn. Vrijwilligerswerk voor 
mensen met een beperking vraagt tijd en 
aandacht, maar geeft veel voldoening.
MEE geeft aan jou als vrijwilliger goede 
ondersteuning en training.   

Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met MEE 
Zuidoost Brabant, team Informele Zorg.
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Als de eerste zon zich laat zien komen de barbecues 
weer uit de schuur, lekker met vrienden en/of familie 
in de buitenlucht een barbecuepakketje garen onder 
het genot van een drankje. 

Helemaal niks mis mee, de zon, de sfeer, lekker eten, 
het buiten zijn, helemaal top. 

Barbecue wordt, mede door de media-aandacht, (ge-
lukkig) steeds populairder. Op TV, in kranten en via 
de radio verneem je hoe vaak stoere Hipster-mannen, 
grote stukken vlees bereiden. Maar ga je je wat meer 
verdiepen in het barbecueën dan gaat er een compleet 
nieuwe wereld voor je open. 

Wat is barbecueën nou eigenlijk? 

Daar is nogal wat verwarring over. Het apparaat heet 
een barbecue (en niet barbeQue!). Daarna valt of staat 
het met de temperatuur waarbij het voedsel gegaard 
wordt. Barbecuetemperaturen van boven de 175°C 
noemen we grillen (High&Fast), het dichtschroeien 
en garen van vlees boven een hoog vuur. Met name 
geschikt voor kleine stukken vlees en vis, het bekende 
barbecuepakket. 

Bij een barbecuetemperatuur tussen de 120°C en 
175°C spreken we van barbecueën, uitermate ges-
chikt voor wat grotere stukken vlees en vis. Is de tem-
peratuur tussen de 65°C en 120°C dan hebben we het 
over warm roken/smoken (Low&Slow).  Deze techniek 
wordt voornamelijk gebruikt bij het langzaam garen 
van hele grote stukken vlees waarbij 16 uur garen op 
een barbecue eerder regel is dan uitzondering. 

Welke soorten barbecue apparaten zijn 
er en welke moet ik dan hebben?

Laat ik voorop duidelijk stellen: Het is niet het appa-
raat/de barbecue die het gerecht maakt, dat ben jij!

Als eerste is er natuurlijk de brandstofkeuze; houtskool, 
briketten, hout, houtpellets, gas en elektra. Hierbij zijn 
er een aantal factoren belangrijk, wat wil ik waar gaan 
klaarmaken. 

Als tweede is de vorm belangrijk, een open (vlakbo-
dem) barbecue is geschikt voor grillen, een gesloten 
barbecue (met kap) voor alle vormen.

Elektra, geschikt voor grillen, er moet wel een stopcon-
tact zijn, vaak geschikt op balkon of in eigen tuin en 
voor incidenteel gebruik. 

Gasbarbecues worden steeds populairder. Zijn snel op 
temperatuur en vaak hebben ze een kap waarmee ze 
geschikt zijn voor alle vormen van bereiding. Van gril-
len tot roken. Het fijnste zijn de gasbarbecues met kap 
waarbij je ten minste 2 branders hebt. Hierdoor kun je 
de temperatuur goed beheersen en verschillende bar-
becuetechnieken gebruiken, maar daarover verderop 
meer.

Kijken we naar de barbecues op hout/kool dan heb je 
daar de open (grill) en gesloten variant. Met name de 
gesloten variant (bekende kogelbarbecue) is populair 
en heel geschikt voor het grillen tot het roken. Voor 
een 2..4 personen is een 47cm doorsnede barbecue 
voldoende, heb je vaak gasten dan ben je beter uit met 
een 57cm variant. 

Naast de kogelbarbecues heb je ook nog smokers, grote 
apparaten in allerlei uitvoeringen waarbij er meestal 
een aparte vuurbox is waarin een vuurtje wordt ges-
tookt. De warmte en rook trekt door de smoker heen 
en verlaat het apparaat via een schoorsteen. In die trek 
worden de gerechten gerookt.

Nieuw, populair en in opkomst zijn de keramische 
barbecues. Merken als Big Green Egg, Primo grill, Au-
plex kamando leveren een (zware) keramische bar-
becue waarin je met heel weinig brandstof heel lang 
een constante temperatuur kunt houden. Uitermate 
geschikt om te barbecueën (120°..175°C) of te roken 
(65°C.. 120°C). Uiteraard kun je er ook prima in grillen, 
maar, door het warmtebehoudend keramiek duurt het 
daarna een behoorlijke tijd voordat ie weer naar een la-
gere temperatuur is gezakt. Een keramische barbecue 
wordt gezien als “the holy grail” van het barbecueën. 
Tot op de dag van vandaag is er echter nog nooit ie-
mand geweest die mij heeft kunnen uitleggen wat ik, 
wel op een keramische, maar niet op een stalen kogel, 
zou kunnen maken. Het is wel een feit dat een kera-
mische barbecue heel gemakkelijk in het gebruik is en 
super zuinig omspringt met een lading houtskool. En 
het staat natuurlijk stoer in de tuin!

Wanneer gebruik je houtskool?

Houtskool gebruik je in alle vlakbodem barbecues 
zonder kap. Wacht met grillen totdat de bovenlaag van 
het houtskool een grijze aslaag heeft (dat duurt ca. 15 
min).

Voordelen van houtskool: snelle ontbranding, hoge 
piektemperatuur na 20 minuten 500°C, maximale 
temperatuur na 80 minuten 700°C, houtskool geeft 
die karakteristieke barbecue-smaak, lichte rook/grill 
smaak.

Nadelen van houtskool: vuur van mindere kwaliteit, 
minder constant, brandt snel op en daardoor gebruik  
je meer, veroorzaakt asdeeltjes die op het eten terecht 
kunnen komen, hoog asrestgehalte.

Wanneer gebruik je briketten?

Gebruik briketten in alle barbecues met kap. Met name 
de kogelbarbecues. Wacht met grillen totdat de bov-
enlaag van de briketten een grijze aslaag heeft (dat du-
urt ca. 30 min).

Voordelen van briketten: Lange gemiddelde temperat-
uur, de hitte wordt gelijkmatig verdeeld, maximale 
temperatuur na 80 minuten 600°C, briketten branden 
veel langer dan houtskool, de overgebleven briketten 
in de barbecue kun je laten liggen voor de volgende 
keer.

Nadelen van briketten: langzame ontbranding, geeft 
nagenoeg geen smaak af aan het gerecht.

Het beste resultaat krijg je door een mix van briketten 
en houtskool te gebruiken.

Tips & trucs?

• Plaats de barbecue op een stevige, vlakke onder-
grond.

• Kies een plek uit de wind of houd rekening met de  
windrichting, zodat uw gasten niet in de rook 
zitten of last hebben van overwaaiende vonken.

• Steek een houtskoolbarbecue tijdig aan, zodat 
deze minimaal 30-45 minuten kan voorbranden.

• Begin pas met bakken wanneer de vlammen 
helemaal verdwenen zijn en de kolen en/of 
briketten gloeien.

• Zorg dat het vlees op koelkasttemperatuur is,  
halfbevroren geeft een mooi kleurtje aan de 
buitenkant maar rauw vanbinnen, of gaar van 
binnen, zwart van buiten. 

• Keer het vlees of de vis om als het niet meer aan 
het rooster plakt. Vlees dat aan het rooster of 
aan de bakplaat kleeft niet lostrekken, het vlees 
laat vanzelf los.

• Gebruik een tang en géén vork om het vlees te 
keren, zo gaan er geen vleessappen verloren.

Altijd maar een bbq-pakket?

NEE, zeker niet! Niets is zo leuk als zelf een eigen barbe-
cue-kruidenmix (bbq-rub) of een eigen barbecuesaus 
maken. Koop eens  bij de lokale keurslager een hele 
braadworst, rol hem op met wat rozemarijn ertussen. 
Wat bbq-rub erop en langzaam indirect laten garen. 10 
minuten voordat ie klaar is smeer je hem in met bar-
becuesaus en laat je de worst nog wat nagaren. Geg-
arandeerd een feest! Of hele kip op een bierblikje, of 
een procureur aan het stuk, of gesmolten camembert, 
of gebakken verse ananas, of met geitenkaas gevul-
de zoete puntpaprika met tijm en honing of, of, of…. 
Keuzen en mogelijkheden genoeg. Google is your best 
friend….

Maar wie schrijft dit nu eigenlijk?

Camiel Berkers, Brabander, Bourgondiër. Naast tech-
niek is eten en koken een grote passie van mij, met 
name de barbecue. Door vrienden en bekenden werd 
ik steeds vaker “de barbecueman” genoemd. Ons hele 
gezin is fan van barbecue, het hele jaar door of het nu 
hoogzomer is of diep in de winter. De Barbecue-passie 
groeit en groeit. Zo heb ik een eigen barbecue-web-
site http://barbecueman.eu of volg me op Facebook 
https://www.facebook.com/camiel.de.barbecueman 
met veel tips, trucs en voorbeelden. De barbecue staat 
gemiddeld meer dan 200 keer per jaar aan, pure passie, 
spelen met vuur en de lekkerste dingen verzinnen, uit-
proberen en maken!

Je ziet het, van hobby tot een echte passie! Mijn 
motto is dan ook:

Het is 365 dagen in het jaar barbecueweer!

Een hele fijne zomer, geniet ervan,

Gloeiende groet

Camiel (de barbecueman) Berkers
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10 JAAR 
gARANTIE

ADVIES 130.00

BIJ ONS

bbQ 2 
Serie 

cLASSIc LxS

229.99

koelboX
ELEcTRIScH
25L.-12V.

59.99

tauruS gtX low
klasse A
men | women

Adventure Store, 
het adres voor al 
uw gas benodigd-
heden voor op de 
camping, terras 
verwarmer 
en bbq ‘s.

copa rio
Lichtgewicht, compacte 

aluminium klapstoel met sterke 
600D nylon loper, extra stabiel, 
2.1 kg. max. belasting 100 kg.

Pack-it Jacket
men | women 

Pack-it Jacket
kids

afritS
broek

Sneldrogend materiaal, 
ideale  pasvorm, 

afritsbaar tot korte broek.
kids

29.99

24.99

Tr a v e l  H e a l t h  C a r e  P r o d u c t s

Tr a v e l  H e a l t h  C a r e  P r o d u c t s

ga op avontuur

VAN 130.00 109.00 NÙ
99.99

•	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

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

SkuLE AFRITSBROEk
men | women

(BEIgE) 
VAN 119.95 NÙ 99.99

VAN 50.00 NÙ 39.99

49.99

VAN 40.00 NÙ

24.99

VictorinoX
zwitserse zakmessen

VANAF

15.99

buSHnell 
Verrekijker

POWERVIEW
8x21

29.99
ADVIES 44.75 

BIJ ONS

19.99

deet
ANTI TEEk
ANTI INSEcT

2.99

29.99

NORMAAL 
32.50

bo-camp
feStiVal Slaapzak

VAN 22.99
19.99

kampa Si mat
10 cm widebody

79.99

12.99
Nu

eaSy Set pool

34.99
Nu

inteX VelourS 
LucHTBED 1-PERSOONS

IDEAAL VOOR LOgIES

ADVIES 15.00 BIJ ONS
9.99

Snorkel Set
RuIM ASSORTIMENT

99.99

Nu

249.99

cadac
carri cHef combo

WATERDIcHT
ADEMEND

•  RoestvRij staal
•  BPa vRij
•  aBsoRBeeRt geen 

- kLEuR 
- gEuR 
- SMAAk

VANAF

•  BescheRming 
TEgEN  
MuggEN  
EN TEkEN

filter &
cHloor

VOOR
IN HET

zWEMBAD 



6.99

outdoor

kamperen

recreatie
zomer

deuter
act zero 

109.00
ADVIES 150.00

BIJ ONS

teVa Hurricane 3
SANDAAL, DAMES EN  HEREN

regatta Holcombe
MID JR. BERgScHOEN

WATERPROOF 

rucanor
BIzERTE SANDAAL JR.

Serene 
relaX
Stoel
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59.99
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IN HET

zWEMBAD 



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

MEDEWERKER QA/QC 
In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het laboratorium, het kwaliteitsmanagementsysteem, audits, klachtenafhandeling en 
grondstof- en product specificaties.

OPLEIDING
HBO bij voorkeur HLO    
 

WAT BRENG JE MEE?
Analyserend vermogen, accuraat en betrokken

TECHNISCH MEDEWERKER
In deze functie ga je trespa platen verwerken tot kasten voor verschillende doeleinden.

WERKTIJD
Fulltime

OPLEIDING
MBO 3-4

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Tekening lezen, machine instellen, assembleren en 
monteren bij de klant.

MEUBELMAKER INTERIEURBOUWER
Ben jij de kandidaat met ervaring in zowel plaatmateriaal alsmede massief en fineerwerk?

OPLEIDING
MBO

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Stressbestendig , oplossingsgericht en zelfstandig. 
geen probleem hebben met overwerk.

WERKTIJD
Parttime

WAT BRENG JE MEE?
Plannen en organiseren/klantencontact/beheersing 
Nederlands en Engels

OPLEIDING
MBO4 administratieve opleiding

CHAUFFEUR MET CE RIJBEWIJS
Voor verschillende bedrijven in de regio zijn wij op zoek naar ervaren chauffeurs voor het rijden met een trekker-oplegger.

OPLEIDING
chauffeurs opleiding        

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
geldige chauffeurspas, code 95, kennis van de Engelse en 
Duitse taal

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.

ADMINISTRATIEVE ASSISTANT
Ben jij de duizendpoot met administratieve ervaring op HR, Financieel en logistiek vlak?

HEFTRUCKCHAUFFEUR/LOGISTIEK MEDEWERKER
.

OPLEIDING
MBO 4      

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
  zelfstandigheid, overzicht bewaken, een geldig heftruck 
certificaat is een pre.



VADERDAG

Zondag 19 juni is het Vaderdag. Sokken, een aftershave, de 
Voetbal International, een bierpakket. Van die standaard 
Vaderdagcadeaus. Kom op zeg, kan dat nu niet anders? Vast wel. 
Door een beetje creatiever te denken zorg je voor een bijzondere 
Vaderdag. Denk je dat hij niets wil? Eigenlijk weet je zelf ook 
wel dat dat onzin is, want ook hij wil graag in de watten worden 
gelegd. Ook al zegt hij dat die zondag niets anders is dan andere 
zondagen geloof hem dan niet. Hij is stiekem toch heel erg trots 
als jij je best hebt gedaan om hem te verrassen. Echter… zorg 
dan wel voor een verrassing en hou die sokken zelf. 

Feitelijk vier je de band tussen vader en kind. En spreek je uit wat 
je vader voor je betekent. Juist dat uitspreken wordt vaak lastige 
gevonden, daarom doen we dat met een cadeautje. Dus laat je 
cadeau zeggen wat vader voor je betekent. Dat hoeft niet duur te 
zijn, wél persoonlijk. 

Geef een ervaring
Hoe creatiever hoe leuker. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Je kunt 
iets materieels geven, maar een ervaring is wellicht des te leuker. 
Bijvoorbeeld eens ouderwets gaan midgetgolfen samen, laat 
een smakelijk ontbijt bezorgen met een kaart erbij dat dat pas 
het begin is van een leuke dag. Of spreek een video boodschap 
in waarin je eindelijk eens zegt trots te zijn op je pa, of waarom je 
zo met hem kunt lachen en ja daar mag je ook in zeggen wat je 
enorm aan hem stoort zo lang de balans maar klopt.  
Knutselde je vroeger iets in elkaar, waarom zou je dat handwerk 
nu niet meer maken en geven? Timmer eens zelf een vogelhuisje 
of plantenbak in elkaar. 

In plaats van dat bierpakket maak je een strippenkaart om vijf 
keer een biertje te pakken samen, bijvoorbeeld in eigen stad of 
dorp, maar dat kan ook in Arcen of Den Bosch.  
Hou je samen van smullen? Doe samen mee met een workshop 
tapasplank maken in de Rips of ga zelf eens uitgebreid koken die 

dag voor iedereen. Stuur hem een kaart (of een appje) dat ie op 
een bepaald tijdstip in een park is en heb daar met het gezin een 
picknick klaar. Dat is pas verrassen!

Fietst ie graag? Haal bij de VVV het Sneukelboekje met daarin 
diverse aanbiedingen van horecazaken uit De Peel. Is je pa zelf 
minder mobiel? Doe eens gek; huur een tandem of wat luxer een 
cabriolet of zelfs een limousine en ga samen pronken. Is ie kreeft 
van sterrenbeeld? Dan kun je deze gaan eten bij de Raymaert 
samen, dat vergeet ie zijn leven niet meer. Werkte hij bij Philips? 
Doe eens een rondje Strijp S in Eindhoven. Enne waarom alleen 
bij Moederdag bloemen geven, ook paps houdt van een fleurige 
tuin. Vist hij graag? Tja dan is een doosje maaien een mooi 
alternatief cadeautje. Lachen? Dat wordt een uitgesteld cadeau; 
een avondje cabaret in ’t Speelhuis of De Ruchte. 

Ben je zelf vader? Laat dan nog snel wat hints vallen. Maar reageer 
hoe dan ook verrast en enthousiast. Ook op dat doosje maaien. 
Deze tijd wordt gekenmerkt door vele samengestelde gezinnen 
en tevens vele alleenstaande vaders en moeders. Het kan zijn dat 
de kinderen op Vaderdag niet bij de vader zijn, dat kan pijnlijk zijn. 
Juist dan wordt het belang ingezien van het vieren van Vaderdag. 
Gescheiden moeders; gun je ex een dagje extra de kinderen want 
feitelijk gun je het je kinderen dan en heb jij een dagje mama-vrij. 
Toch alleen die dag? Maak er toch een feestelijk dagje van. Er is in 
de regio genoeg te doen. 

Tja is je pa saai, dan volstaat natuurlijk een saai cadeau. Is hij 
simpelweg niet lief, vraag dan of ie wat liever wil zijn. Een draak 
van een vader? Er is een gelijknamig hotel in Bergen op Zoom. 
Heeft ie een hekel aan winkelen met je moeder? Laat hem eens 
gaan winkelen met jouw partner, voordeel is dat jij dat dan niet 
hoeft en dat ze met iets verrassends thuis komen.
Zo zie je maar, hoe je met een beetje creatieve geest Vaderdag 
als een waar presentje kunt laten zijn. 

Door Susan Verheij



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.

Me
ene
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pr

ijs

Me
ene

eM
pr

ijs

Me
ene

eM
pr

ijs

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
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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

klik 
laminaat 
home deCo
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, 
klasse 32, 4x v-groef, 
leverbaar in 10 kleuren. Van 26.95 Nu 
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9.9524.9512.95
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.

VLOERENSTUNT zondag 12 juni
alleen eindhoVen

geoPend 
11.00 - 17.00 uur



AL RUIM 40 JAAR ONVERMINDERDE 
PASSIE VOOR HET BUITENLEVEN

“Je tuin, terras of balkon is een belangrijk 
onderdeel van je leefomgeving. Wat is er 
nou fijner dan lekker buiten op je gemak te 
lezen, te relaxen en te dineren.“

Aan het woord is Ralf Peters, eigenaar 
van het Limburgse familiebedrijf 
Timmermans Tuinmeubelen, met 
vestigingen in Roermond, Venlo en Horst. 
 
“We zijn één van de grootste 
tuinmeubelzaken in Zuid-Nederland en 
hebben in de ruim 40 jaar dat het bedrijf 
bestaat, heel wat trends voorbij zien komen. 
Wat er nooit veranderde, is de liefde voor 
ons vak. We zijn intensief bezig met de 
nieuwste ontwikkelingen in de markt. En 
we gaan een stap verder! Onder de naam 
‘Bon Dia outdoor living’, voeren we vanaf 
dit seizoen een zelf ontwikkelde meubellijn 
waarin ons enthousiasme en ruime 
ervaring in deze branche samenkomen. 

Deze lijn bestaat onder andere uit 
loungesets van nautisch kunstleder en 
Sunbrella, zachte weersbestendige stoffen, 
die qua looks en comfort je huiskamer als 
het ware naar buiten verplaatsen. Dé trend 
van 2016!”
In de zeer ruime showrooms vanaf 
1.500m2 (in Horst is dit jaar de winkelvloer 
zelfs verdubbeld!) staan tuinmeubelsets in 
vele tuinstijlen en -smaken. 

www.timmermanstuinmeubelen.nl
Alle winkels zijn dagelijks open. 
Gratis parkeren.

Ralf Peters

Een mooie aanvulling op het  meubelassortiment 
vormen de aluminium veranda’s en tuinkamers.  
En voor als het wat frisser wordt, de collectie 
buitenhaarden. “Dat maakt het buitenleven in 
elk seizoen mogelijk!”
 
“Superieure kwaliteit van het materiaal maar 
ook uitstekend zitcomfort zijn bepalend of 
we een meubel in onze collectie opnemen.” 
 
Alle materialen zijn ruim vertegenwoordigd in 
de Timmermans-collectie, zoals vlechtwerk 
tuinmeubelen, waaronder zeer veel loungesets 
en allweather tuinmeubelen. Daarbij ook 
sets in aluminium, teakhout, natuursteen en 
rvs. Met -uiteraard- bijpassende parasols en 
accessoires. 

Proefzitten is heel belangrijk. “Ontspannen in je 
tuin of op je terras kan alleen als je écht lekker 
kunt zitten!” 
 
Het bieden van hoogwaardige kwaliteit, in 
combinatie met de laagste prijsgarantie, óók 
ten opzichte van internet, is de succesformule 
van Timmermans. 
In de ruime showrooms in Roermond, Venlo en 
Horst staan tuinmeubelsets in vele tuinstijlen 
en -smaken. 
“Onze klanten mogen zich in alle rust oriënteren 
en komen proefzitten! We spreken een breed 
publiek aan en hebben een mix van betaalbare 
en hoger segment meubelen”.  

Buiten het tuinseizoen zit het 
Timmermans-team uiteraard niet 
stil, maar is met veel plezier actief in 
Oktoberfeest- en carnavalskleding.
In Horst wordt in november en december 
daarbij nog een kerstafdeling met 
kunstbomen en versiering gerund.
 
“Lekker druk toch? Online gaan we flink 
uitbreiden en we hebben nog veel meer 
plannen...”



FIETSEN
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Iedere dag 
testdag met 
grote keuze 

uit onze 
collectie 

elektrische 
fietsen.

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Gazelle 
Puur NL

€559.00

Batavus 
CNCTD

€ 549.00

Sparta 
Pick Up 

€449.00

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

waardebon|GP
(geldig tm tm 25 juni 2016)

(geldig tm tm 25 juni 2016)

25% korting

25% korting

Fietszadel naar keuze

Fietstas naar keuze

met 3 versnellingen 
nu van €659.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €599.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €499.00 voor

nu met 
bon

nu met 
bon

oP=oPoP=oP oP=oP

Voordelig
opstappen
en goooo
Urban Arrow bakfietsen
de family is een bakfiets met elektrische trapondersteuning waarmee je je kinderen veilig en 
snel door de stad manoeuvreert. de fiets heeft een licht aluminium frame en is gemakkelijk 
wendbaar, zodat je soepel door het verkeer zigzagt.

Onze accessoires zorgen ervoor dat je de fiets helemaal kunt 
aanpassen aan jouw gezin. Bijvoorbeeld met een opklapbaar 
bankje of een extra zitje achterop. allemaal uitgevoerd in mooi 
dutch design. niet met de auto, maar lekker fietsen. 
Wat wil je gezin nog meer!

€3950.00
Vanaf 

VANAF HEDEN 
VErkrIjGBAAr


