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DE
ENGELSEWEG
VAKANTIE
Voor alle klussers ...
... maar ook alles voor uw vakantie, auto, uw interieur of 
gewoon om iets lekkers te eten.
U kunt het allemaal vinden aan de Engelseweg, en tijdens 
de vakantieperiode zijn wij normaal geopend.

Elke zondag geopend
Gratis parkeren

www.engelseweg.nl

-



Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt 10x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex. 

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu

Uitgever 
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350 
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5709 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
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Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak 
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Wilt u vrijblijvend kennis maken met de producten van  
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen, we 
plannen een persoonlijke afspraak in. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te be-

stellen bij Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever).

Bent u klaar voor een gezondere levens-
stijl, een slanker lijf en een fitter gevoel? 
Dan bent u klaar voor Forever. Leg het 
fundament met C9 en maak een vlie-
gende start op weg naar vrijblijvende 
gewichtsbeheersing. Dit efficiënte en 
makkelijk te volgen “cleaning” program-
ma geeft u de tools in handen die u nodig 
hebt om vandaag van start te gaan om 
uw lichaam te transformeren. Ontdek 
hoe uw lichaam in 9 dagen verandert.
Kunt u er beter uitzien en u beter voelen 
na slechts 9 dagen? Ja!

Forever Living Products is wereldmarkt-
leider op het gebied van Aloë Vera pro-
ducten. Sinds 1978 streven wij ernaar om 
met onze producten u het beste uit de 
natuur te bieden voor uw gezondheid en 
schoonheid. Het is de kracht van de na-
tuur die ons helpt er goed uit te zien en 
ons optimaal te voelen. Onze producten 
zijn hier het resultaat van, ze staan ga-
rant voor kwaliteit en puurheid. Miljoe-
nen gebruikers verspreid over meer dan 
155 landen bevestigen dit. Een gezonde 
levensstijl op basis van natuurlijke pro-
ducten creëert u samen met Forever.

Look Better. Feel Better.

Lenie Klaasen   |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

WWW.HANWAG.NL

Bij aankoop van model Gritstone GL 
GRATIS een paar HANWAG sokken

HANWAG FELICITEERT

MET HAAR 70 JARIG BESTAAN!SPORT

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

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

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT



7 Dagen per week geopend

ENGELSEWEG 152-154-156 • HELMOND VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

LENTEVOORDEEL BIJ CARESSE BOXSPRINGS! 

Dealerblok

Geldt voor de
boxsprings uit

de Caresse Silver
Collection

2
HALEN

1
BETALEN

Draadloze
afstandsbediening!

VAN 198,- VOOR 99,-

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

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

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

COMPLETE CARESSE 
JUBILEUM BOXSPRING!

Caresse 3800
140x200 cm

2850,-
1995,-

Andere maten leverbaar

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

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

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

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

1995,-

V L A K K E
UITVOERING

140x200 cm

1295,-

PULL-BACK
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WWW.PROFIJTMEUBEL.NL

1. Hoekbank Florance  in stof Gapp. H84xB340xD212cm 999,-. 2. Bijzettafel Salzburg in Acacia. B65xL65cm 179,-.

3. Vloerlamp Monalto H177cm 149,-. 4. Karpet Luxor in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 499,-, B160xL230cm 299,-.

999,-hoekbank
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 LEVERBAAR IN 
VELE STOFFEN  

& KLEUREN!

ZELF 
SAMEN TE 
STELLEN!

woonspecial

verrassend & inspirerend

3

OPRUIMING!

HOEKBANK POMASI
In ribstof Jumbo 88x301x215cm. Met diepe 

zit 88x301x220cm van 1199 voor 999. 899
VAN 1099 VOOR

+ Meerdere kleuren.



De grootste en goedkoopste in Helmond, 
voor nette  gebruikte meubels moet u toch 
echt bij Deijkers Meubelen zijn
Deijkers Meubelen is al bijna drie jaar hét 
adres voor nette gebruikte meubels. Eige-
naar Richard Deijkers en zijn vrouw Erica 
heten hun klanten persoonlijk welkom 
met een kopje koffie: ‘We bieden mooie 
gebruikte meubelen voor ieders budget. 
Voor weinig geld kunt u in onze zaak een 
compleet ingerichte woonkamer kopen. 
Men zal versteld staan van onze ruime 
collectie. We kunnen zelfs op bestelling 
leveren en vandaag gekocht, betekent 
vandaag gratis thuis geleverd in Helmond 
en omstreken. Er is bij ons voldoende gra-
tis parkeergelegenheid voor de deur.’ 

Bij Deijkers meubelen bent u aan het juiste 
adres voor mooie gebruikte meubelen. 
Kom gerust een kijkje nemen in de show-
room en laat u verrassen, de meubels zijn 
als nieuw en in topconditie. Daarom krijgt u 
ook de garantie dat u altijd een bijna nieuw 
kwaliteitsmeubel koopt maar dan voor een 
tweedehands prijs. Door jarenlange erva-

ring is Deijkers meubelen in staat om u het 
beste te bieden voor de laagste prijzen in 
de regio en voor ieders budget. U kunt te-
recht voor meubels in alle woonstijlen: van 
klassiek tot modern en Design. Deijkers 
zorgt ervoor dat er wekelijks nieuwe voor-
raad is. Zoekt u een mooie bank, prachtige 
fauteuil, salontafel, een eethoek met bij-
passende eetkamerstoelen of misschien 
een mooi dressoir, side-table of handige 
kast, u vindt uitsluitend mooie meubelen 
in zeer goede nette staat van perfecte kwa-
liteit. Neem eens een kijkje op de website 
waar een deel van de collectie tentoonge-
steld wordt of loop gewoon even binnen. 
‘Neem een kijkje in onze ruime collectie 
en wij voorzien u graag van deskundig ad-
vies over onze mooie betaalbare gebruikte 
meubels. Naast onze vaste openingstijden 
kunt u altijd even bellen om na sluitings-
tijd een kijkje te nemen in onze showroom. 
Deijkers Meubelen bestaat dit jaar 3 jaar, 
en daar zijn ze terecht trots op!

Openingstijden: 
maandag 
van 11.00-17.00 uur, 
dinsdag t/m donderdag 
van 9.30-17.00 uur, 
vrijdag en zaterdag v
an 9.30-17.00 uur. 

Tel 06-52072755  |  www.deijkersmeubelen.nl
Wij zien u graag in de showroom op de  Nijverheidsweg 2a in Helmond.

Spaans, Italiaans 
of Frans leren? 
Dat doe je bij 

Volksuniversiteit 
Helmond! 

Kies uit 100 creatieve, 
culturele, taal- en kook-
cursussen. Kijk voor het 
complete programma op 
www.vuhelmond.nl

DE ENIGE ECHTE 
SPECIALIST 
IN GEBRUIKTE 
MEUBELS

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond

06-52072755 

18 T/M 21 JULI 2017
42E FIETS4DAAGSE DE PEEL

Tarieven voor 4 dagen
Deelnemers van 13 jaar en ouder   12,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar     gratis

Tarieven per dag
Deelnemers van 13 jaar en ouder   4,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar   2,50 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar    gratis

www.fiets4daagsedepeel.nl

Fiets4Daagse De Peel 42ste editie
dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juli 2017
Opnieuw staat u een zeer aantrekkelijke 
fiets4daagse te wachten. Zoals gebruikelijk 
zijn de 4 startplaatsen voor de Fiets4Daag-
se; Deurne, Meijel, Stiphout en Weert. Deze 
plaatsen hebben voor 4 dagen weer 16 mooie 
fietsroutes uitgezet met routebeschrijving en 
pijlen. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen 
uit de afstanden 30, 45 en 60 km. De 30 km 
route is extra aantrekkelijk voor gezinnen 
vanwege de kinderspelletjes onderweg op 
alle dagen. Ook is er op iedere dag een trak-
tatie op de routes. 
Deelnemers kunnen per dag kiezen in welke 
van de 4 plaatsen men wil starten. Uitgebrei-
de informatie over routes en startplaatsen is 
te vinden op www.fiets4daagsedepeel.nl

Deelname en inschrijving
Op de dag van vertrek kunt u op elke start-

plaats inschrijven. Maar u kunt tot 12 juli a.s. 
ook vóórinschrijven. In dat geval kunt u per 
bank of bij een voorinschrijf adres contant 
betalen en ontvangt u € 2,00 korting p.p. bij 
deelname voor 4 dagen. Raadpleeg hiervoor 
onze website voor meer informatie of down-
loaden van het inschrijfformulier om digitaal 
in te schrijven.

Vier dagen sportieve gezelligheid
Fiets4Daagse De Peel kent een grote scha-
re trouwe deelnemers, die jaarlijks naar het 
evenement uitkijken en desnoods weer en 
wind trotseren. Vanwege de verschillende 
afstanden is er voor elk wat wils. De gehele 
organisatie is in handen van vrijwilligers het-
geen zorgdraagt voor een speciale gemoe-
delijke sfeer. De routes zijn ieder jaar weer 
anders en leiden langs de mooiste plekken 
in onze regio waar je met de auto vaak niet 
eens kunt komen. En saai is het nooit.

Vrijheid, blijheid en drie sterren
Deelnemers kunnen per dag een ande-
re startplaats en/of afstand kiezen en ook 
vier dagen meefietsen is geen vast gegeven. 
Deelname van drie dagen geeft al recht op 
een herinneringsmedaille. 

Bij de zorgvuldig gekozen controleposten is 
voldoende ruimte aanwezig om aangenaam 
te verpozen en uit te rusten. De professione-
le organisatie, de altijd zeer gevarieerde rou-
tes en duidelijke beweg-wijzering leverden 
Stichting Fiets4Daagse “de Peel” 3 sterren op 
(het hoogst haalbare) van de Nederlandse 
Toer en Fiets Unie (NTFU). 

Op de laatste fietsdag is er een altijd een ge-
zellige afsluiting met veel entertainment en 
dingt iedere deelnemer mee naar prijzen in 
de gratis loterij met als hoofdprijs o.a. een 
GAZELLE rijwiel met alles er op en er aan!



KOM OOK NAAR
ZOMERKASTEEL
HELMOND!
8 JULI T/M
27 AUGUSTUS

EET SMAKELIJK!

Benodigdheden
voor 4 personen
• 100 ml slagroom
• 4 eidooiers
• 50 gram suiker
• 125 ml amaretto
• 1 bakje aardbeien
• 1 bakje frambozen

AARDBEIEN 
EN FRAMBOZEN MET 
AMARETTO SABAYON
Bereiding
1. Klop de slagroom op yoghurtdikte en zet deze in de koelkast.
Maak ondertussen het fruit schoon en verdeel het over de 4 borden/schaaltjes.
2. Doe een laagje water in een pan en breng dit aan de kook.
3. Doe de eidooiers en de suiker in een vuurvaste kom (laat de kom niet het water 
raken) en klop het mengsel los en voeg de amaretto toe.
4. Klop het mengsel met een handmixer 5 tot 10 minuten luchtig op, boven het water.
Klop de sabayon vervolgens op de werkbank door tot het afgekoeld is.
5. Spatel als laatste de geklopte slagroom voorzichtig door het mengsel en verdeel 
het over de borden/schaaltjes.

Vakantiesluiting
Van 17 juli t/m 25 augustus is er geen 

inloopspreekuur in Helmond en Lieshout. 

Ons kantoor in Someren is gewoon geopend.

Telefonisch blijven we bereikbaar op:
(0493) 49 76 66

www.wocom.nl

PR-17078 ADV Vakantiesluiting.indd   1 26-06-17   12:17

HET PANNENKOEKSCHIP HELMOND
DE LEKKERSTE PANNENKOEKEN UIT 

BRABANT!

Zie voor informatie over de leukste kinderfeestjes en arrangementen onze website.
                                             Vind en volg ons ook op

Kanaaldijk Noord Oost 69  •  5701 SB Helmond  •  0492-330904
www.hetpannenkoekschip.nl

AFHALEN
OOK

MOGELIJK

7 DAGEN PER

W
EEK GEOPEND

Sinds 2001 runnen Michael van Mourik en zijn vrouw 

Renata van Mourik restaurant de Zonnewende in Nuenen. 

De afgelopen jaren hebben velen kunnen genieten van 

haar kookkunsten en zijn gastvrijheid. Mocht u zelf 

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

geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

Relatienr.
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115

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

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

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



De zomer is een tijd van vakantie vieren en heerlijk 
luieren. Even geen werkstress en lekker doen waar 
je zin in hebt. Voor het ultieme vakantiegevoel hoef 
je echt niet in een vliegtuig te stappen of dagen in 
de auto te zitten. Want ook in onze eigen regio valt 
er genoeg te beleven! 
 
De natuur in
We gaan op vakantie en we nemen mee…. Nou heel 
simpel; als we ‘thuis’ vakantie vieren, nemen we een 
kleed, lekkers en drinken mee in de fietstassen en 
trappen we richting de bossen, vennen, zandafgra-
vingen of waar we het ook maar fijn vinden om te 
recreëren. In onze mooie regio is de natuur nooit ver 
weg. Op een warme zomerdag is niets zo heerlijk als 
zwemmen in open water, wandelen in de schaduw 
van het bos of lekker langs de landerijen fietsen met 
de wind in je rug. Onderweg even uitrusten op een 
terrasje met koffie en gebak of ergens stoppen voor 
een ijsje. Als dat geen vakantie is! Een echte aanrader 
voor zo’n tocht op de fiets (auto mag ook) is de om-
geving Griendtsveen/Helenaveen waar de tijd lijkt te 
hebben stilgestaan. Wil je zeker weten dat je geen 
mooie plekken mist? Zoek dan voor je vertrekt fiets- 
en wandelroutes op internet. Tip: kijk ook eens naar 
Solex-verhuur. Tuffend op zo’n heerlijk nostalgische 
tweewieler beleef je de natuur net weer wat anders.

Slecht weer-uitjes
Onvermijdelijk zal ook de zomer van 2017 minder 
mooie dagen hebben. Maar niet getreurd. Er zijn ge-
noeg alternatieven voor bankhangend tv kijken, te-
kenen en kleuren of gezelschapsspelletjes bij de ka-
chel. Lekker zwemmen in het binnenbad of klimmen 
en klauteren in een indoorspeeltuin zoals de Speel-
schuur bij de Brandevoortse Hoeve in Helmond. Ter-
wijl de kinderen zich uitleven, houden de ouders een 
oogje in het zeil met een drankje en een tijdschrift. 
Ook draait er vast een leuke kinderfilm in de bios-
coop die het kroost nog niet gezien heeft. Met een 
bak popcorn -op klaarlichte dag in het pikkedonker- 
vertoef je dan even helemaal in een andere wereld. 
En als het allemaal wat actiever en competitiever 
mag dan zijn bowlen, kegelen, squashen, karten en 
lasergamen nog wat opties. Liever creatief bezig? 
Er is een groot aanbod van workshops waarmee je 
ook prima met een gezellig groepje een regenachtige 
middag door komt. Voor dames is tenslotte een high 
tea nog een verwen-uitje van de bovenste plank. 
Urenlang thee (of koffie) leuten, kletsen, roddelen, 
lachen, smikkelen en smullen. Kortom: genieten! 
Adresjes genoeg waar dat kan.

Musea en cultuur
Weer of geen weer, cultuur snuiven en kennis verga-
ren kan altijd. Bijvoorbeeld bij het Klok & Peel mu-
seum in Asten. Daar vind je niet alleen alles over de 
flora en fauna van het peelgebied, fossielen en een 
heus mammoetskelet, maar ook een prachtige krui-
dentuin en klokken van over de hele wereld. 

Leuk voor jong én oud! In Helmond zijn het Gemeen-
temuseum (met twee locaties: het kasteel van Hel-
mond en de Kunsthal, het Jan Visser museum en het 
EDAH-museum ook zeker een bezoek waard. Res-
pectievelijk voor (hedendaagse) kunst, het boeren-
leven van 1850 tot 1950 én historie van de brandweer 
Helmond en een overzicht van hoe de Helmondse 
grutter door de jaren heen uitgroeide tot een echte 
supermarkt. Op het Toon Kortooms Park, op de 

grens van Deurne en Griendtsveen, is het niet alleen 
goed toeven voor wie met de boeken van deze be-
kende schrijver is opgegroeid. Ook kinderen kunnen 
zich hier prima vermaken. En in museum De Wieger 
in Deurne is naast werk van de legendarische huis-
arts Herman Wiegersma en door hem verzamelde 
werken van andere bekende schilders uit zijn tijd, 
ook moderne kunst te zien. Het museum is geves-
tigd in het voormalige woonhuis annex doktersprak-
tijk en schilderatelier van Wiegersma. Prachtig gele-
gen en op zich al een bezichtiging waard.

Speeltuin en kinderboerderij
Wie is er niet mee opgegroeid? 
De buitenspeeltuin. Goed voor  
urenlang speelplezier met vriendjes en 
vriendinnetjes. Ook in dit digitale tijd-
perk houden kinderen van klimmen, 
zwieren, zwaaien, wipwappen, ka-
belbanen en van grote hoogte naar 
beneden zoeven op de glijbaan. 
De speeltuinen zijn steeds 
kindveiliger geworden en de 
natuurspeeltuin heeft een 
opmars gemaakt. Hier 
wordt de jeugd in een 
natuurlijke omge-
ving gestimuleerd 
om zelf op ontdek-
kingstocht te gaan 
en te spelen en bou-
wen met stenen, wa-
ter, zand en takken. Er 
zijn speciale speel- en klimtoestel- len en er 
is ook aandacht voor educatie. In Deurne is 
natuurspeeltuin Zandbos te vinden aan de St-
rijpsebaan. Ook de kinderboerderij is een plek 
waar kinderen leren. Welke dieren zijn daar, 
wat vinden ze lekker om te eten en hoe ga je 
op een goede manier met ze om? Geitjes en 
schaapjes aaien, konijntjes knuffelen en ach-
ter de kippen aan rennen. Vooral de allerklein-
sten krijgen er geen genoeg van.

Verrassingsuitjes
Wil je op pad met je partner, vriend of vrien-
din en hebben jullie verschillende interesses? 
Organiseer dan eens een verrassingsuitje. 
Neem de ander, die vooral van outdoor ac-
tiviteiten houdt, mee naar een museum en 
laat zien wat jij daar zo prachtig vindt. Hij 
of zij kan jou bijvoorbeeld verrassen met 
een kanotocht. Door je open te stellen 
voor iets wat buiten je interessegebied of 
je comfort zone ligt, beleef je eens wat 
anders. Maar maak het niet te bont. Een 
parachutesprong is niet voor iedereen 
een leuke verrassing! Je wilt geen hart-
verzakking veroorzaken, maar samen 
een gezellige dag hebben.

Door Franka Maráczi



www.KASTEELTUINCONCERTEN.NL

A.S. vrijdag 7 juli:
LIJN 7
Een miniplaybackshow? Een dansjesmedley? Niets 
is te gek voor LIJN 7 en dit jaar luiden zij het 
zwoele zomerseizoen in van de Kasteeltuinconcer-
ten 2017. Alle feestliefhebbers zijn welkom om 
samen met LIJN 7 de meest uiteenlopende covers 
te zingen. Van K3 tot The Beatles en van André 
Hazes tot Swedish House Mafia: het komt allemaal 
voorbij!

VOLGENDE WEEK:
GROOVE FOUNDATION
Raak besmet met de aanstekelijke mix van funk, 
soul en danceclassics van Groove Foundation. Op 
de tweede avond van het zeventiende seizoen 
gaan we terug naar de jaren zeventig. Groove 
Foundation verspreidt  al meer dan twintig jaar het 
GROOVE-virus! Het repertoire van de band veran-
dert continu, waardoor het altijd aanstekelijk en 
verrassend blijft.



Een miniplaybackshow? Een dansjesmedley? Niets is te gek voor 
LIJN 7 en dit jaar luidt deze band het zwoele zomerseizoen in van 
de Kasteeltuinconcerten 2017. Op 7 juli om 20.30 uur zijn alle feest-
liefhebbers welkom om samen met LIJN 7 de meest uiteenlopen-
de covers te zingen. Van K3 tot The Beatles en van André Hazes 
tot Swedish House Mafia: het komt allemaal voorbij!
LIJN 7 bestaat al vele jaren en ontleent zijn naam aan de buslijn 
van de eerste oefenruimte. Heel Nederland is al vele malen door-
kruist en ook over de grens is regelmatig opgetreden. De band 
is springlevend en energieker dan ooit. LIJN 7 slaagt erin zich te 
blijven vernieuwen en zit altijd vol ideeën. Er zit veel vaart in de 
show en het publiek zingt, lacht en danst mee.

Programma
Iedere vrijdagavond tot 18 augustus is de kasteeltuin gevuld met 
genietende mensen en vette bands. Zorg dat je daar bij bent. De 
muziek start volgens traditie om 20.30 uur en eindigt om 23.00 
uur. Het verdere programma van de Kasteeltuinconcerten 2017 
ziet er als volgt uit: 14 juli: Groove Foundation, 21 juli: Def Ameri-
cans, 28 juli: Friction & The Roots Drivers, 4 augustus: Siembra, 11 
augustus: Mariachi Los Tarascos ft. Dwayne Verheyden & Maria-
chi Reloaded , 18 augustus: Queen Forever.

Kasteeltuinconcerten
De kasteeltuin van Helmond ondergaat op bovenstaande vrijdag-
avonden in juli en augustus een ware metamorfose. Het terrein 
wordt feestelijk ingericht met parasols, zitgelegenheden en stata-
fels. Daarnaast is het terrein voorzien van diverse horecapunten 
en toiletvoorzieningen. Dit jaar is er zelfs een échte cocktailbar 
aanwezig, waar ook gin&tonics te verkrijgen zijn. De horeca is 
geopend van 19.30 tot 23.30 uur. De dansvloer ligt iedere vrijdag-
avond voor je klaar en door de foodmarket zijn lekkere snacks 
altijd binnen handbereik.

Barbecue-arrangement
Geniet dit jaar ook voorafgaand aan de zeven zomerse Kasteel-
tuinconcerten samen met je collega’s, zakenrelaties, familie of 
vrienden van een uitgebreid barbecue-arrangement in de kas-
teeltuin. Zo kun je betaalbaar en gezellig op een unieke, sfeer-
volle locatie genieten van vers bereide barbecuegerechten. Het 
arrangement inclusief consumpties kan iedere vrijdagavond ge-
reserveerd worden van 17.30 tot 20.00 uur. Reserveren kan door te 
mailen naar info@kasteeltuinconcerten.nl of te bellen naar 0492-
200020
De Kasteeltuinconcerten worden mede mogelijk gemaakt door 
Abline Media, Bavaria, Emté, Helmond Marketing, Meeus, Mul-
tiprint, Omroep Helmond, Pieter Maakt ‘T, Rabobank, Rooijak-
kers Party & Events, Sligro, Sound & Light Technology, Storeplay, 
Van den Udenhout, Vlisco, Verbakel Party & More en Weekkrant 
de Loop Helmond.
Kijk voor meer informatie, leuke filmpjes, de barbecuearrange-
menten en foto’s van de bands op: www.kasteeltuinconcerten.nl.

Niets te gek voor 

LIJN 7 
op Kasteeltuin
concerten 2017

170622_Kasteeltuinconcerten 2017_Poster_A3.indd   1 22-06-17   12:56
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ADVENTURE STORE

KAMPA
SI MAT 5/10/10 XL NOMAD

SLAAPZAK 
BRISBANE

SLAPEN

•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

zwembaden en boten

REGATTA
MALAWI 

POP UP
4 KLEUREN

KAMPA
BRIGHTON

2/3/4

PARTY 
GRILL 
600S

GRATIS PAELLA PAN

BAD&BEACH

CHLOOR EN FILTERS

TENTEN

CAMPINGAZ
TEVA UNIVERSAL MEN 

TEVA TERRA 
FI LITE | WOMAN

OUTDOOR

ICEPEAK KYAN - KASSIDY 
POLO SHIRT
MEN | WOMEN

LOWA KODY 
WANDELSCHOENEN

GTX JR.

van 80.-nu 

59.99 van 85.-nu 

59.99

 

59.99
2 persoons

 69.99
3 persoons

 79.99
4 persoons

van 104.99 nu 

79.99KOELBOX
POWERBOX PLUS 

12/230V - 24 LITER

van 249.99 nu 

199.99

19.99

van 109.-nu 

89.99

 

39.99
SI MAT 5

59.99
SI MAT 10

79.99
SI MAT 10XL

van 80.-nu 

59.99
Jr. 49.99

 

KAMPA 
MODENA
6 STANDEN 
STOEL ZWART

119.99 B A R B E C U E S
van 70.-nu 

49.99
20% KORTING OP HELE COLLECTIE  

WEBER - UITGEKEERD IN ACCESSOIRES

CAMPINGAZ 
MET GRATIS HOES T.W.V. 34.99

van 250.-nu 

229.99

collectie zwembaden 
en boten v.a.€ 7.99 

LAFUMA RSX-A
BATYLEEN & 

GEPOLSTERD 
RELAX 
STOEL

van 160.-nu

MEUBILAIR

MET GRATIS OMVORMER T.W.V.  24.99

400 m2
 

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN



Op diverse sociale media zoals Facebook 
en Twitter ontstaat de ene na de andere 
barbecue-, smoke- en grillgroep. Via deze 
groepen worden de meest waanzinnige 
gerechten uitgeprobeerd op even waan-
zinnge barbecues zoals de Green Egg, de 
Primo, de Black Basterd, de Weber en de 
Texas Smoker. Stuk voor stuk prachtige 
barbecues met ieder zijn eigen voordelen 
en kwaliteiten. Ook grillen deze mannen 
en vrouwen op eigen creaties...prachtig!
Op het barbecue- en smokegebied zijn al 
diverse Masters opgestaan waar ik als vak-
slager met ruim 40 jaar ervaring nog wel 
wat van kan opsteken. Op het gebied van 
vlees maken ze me niet echt veel meer wijs 
maar op dit niveau barbecueën…tja dat is 
toch een andere tak van sport! 

Er blijft volop reuring in de barbecuewe-
reld en heb je zelf geen inspiratie meer dan 
kun je via YouTube Amerikaanse grillmas-
ters zoals bbqpitboys.com volgen en hun 
creaties bekijken en dan zelf uitproberen.
Helemaal hot zijn op dit moment de Pican-
ha ( staartstuk), de Boston Butt (varkens-
schouder), de Brisket ( puntborst), Pulled 
Pork, Bavette en Flat iron Steak. Allemaal 
fantastische stukken vlees waar je in onze 
slagerij prima voor terecht kunt. Even een 
reserveringsmailtje sturen en wij zorgen 
dat jij aan de slag kunt. Graag geven wij 

ook goed advies en eventueel wordt het 
vlees ook gratis voor je gepekeld maar het 
mooiste is als je dat allemaal zelf kunt dan 
beleef je het barbecueën optimaal.
Een stap verder zijn de diverse barbecue-
wedstrijden waar fanatieke teams het te-
gen elkaar opnemen om op een professio-
nele wijze te strijden om de beste grill- en 
smoke-resultaten. Ook dit jaar sponsor ik 
diverse bbq-teams met diverse vleessoor-
ten en ik ben er trots op dat deze masters 
er zo iets moois en lekkers van weten te 
maken en ja,ja, ook extra naamsbekend-
heid is voor mij niet weg natuurlijk. 

Geheel verzorgde barbecue
Dit is natuurlijk allemaal heel interessant 
maar wat als jij gewoon je barbecue aan 
wilt steken en gezellig met familie of vrien-
den wilt eten maar absoluut geen zin hebt 
in al die voorbereidingen? Kijk dan maar 
eens op onze website www.slagerijwilde.nl 
Op onze website vind je diverse pakketten 
stuk voor stuk ruim gesorteerd en ook nog 
gratis voor je thuisbezorgd!
In onze Slagerij & Vershof vind je een grote 
keuze aan barbecuevlees, salades en sau-
zen. Voor bedrijven, instellingen, kantoren 
en feesten verzorgen wij complete barbe-
cues eventueel met bediening.

Nieuw! De clinic "Barbecue en Beleving"!
Ik kom dan bij je thuis of op je werk een 
uitbeendemonstratie geven en een com-
plete barbecue verzorgen. Jij zorgt voor de 
ruimte en voor de drankjes, de rest wordt 
door mij verzorgd. De clinic is onderhou-
dend, gezellig, leerzaam maar vooral lek-
ker eten! De clinics worden gegeven van 
maandag t/m vrijdag, overdag of 's avonds 
van 19:00u tot 22:00u en is voor minimaal 
10 personen tot zoveel als je wilt uitnodi-
gen. Alle info vind je op de website
Hoe, met wie of waarmee je ook gaat bar-
becueën dit jaar: geniet ervan en doe het 
veilig!

BEZIG MET 
UITBENEN 

IN ZIJN 
SLAGERIJ

MET SLAGER 
AD WILDE

Het barbecueseizoen 2017 breekt 
weer aan en dat merken ze ook in 
Slagerij & Vershof Ad Wilde. De 
stamppotten en erwtensoepvlees 
maken langzamerhand plaats voor 
unieke en heerlijke barbecuepro-
ducten. Thuis maakt menigeen zich 
op om er weer een mooi en creatief 
barbecueseizoen van te maken. Na 
een veel te lange en gure winter 
heeft iedereen weer zin om buiten 
aan de slag te gaan en waarbij het 
barbecueën en het smoken een be-
langrijke plaats gaat innemen.

MET SMAKELIJKE 

GROET, SLAGER 

AD WILDE

BAKKEN VAN 
EEN STEAK IN 

HET HOOI



Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’



Een warme zomer hebben we al.  Sommige dagen zijn zelfs zo warm 
dat we ze liever binnen dan buiten door brengen. Terwijl de meesten

 van ons tevoren juist snakten naar een fijn voorjaar en zomer. 
De opwarming van de aarde heeft vele negatieve gevolgen. Het positieve 

ervan is dat we massaal steeds meer tijd buiten besteden. 
Dan bedoelen we vaak niet eens dat je dan op pad gaat.

De  Luxe   van binnen, 

                       de Vrijheid van buiten

Gewoon bij je huis naar  buiten want je 
drinkt graag je eerste kopje koffie van 
de dag buiten, om de krant te lezen aan 
je tuintafel, om buiten te dineren,  om 
misschien wel een kaartje te leggen of 
een boek te lezen terwijl het regent. En 
ook de laptop en ipad kan makkelijk 
gebruikt worden. 

De luxe van binnen, de vrijheid van bui-
ten. Het lijkt wel of iedereen een veranda 
of afdak wil. Het tuinmeubilair wordt 
steeds sfeervoller en eerlijk gezegd ook 
een beetje te lomp om in een schuurtje 
of garage op te slaan. Wat zou het toch 
fijn zijn als dat gewoon maandenlang 
buiten kan staan en toch beschut staat. 
Veranda’s en overkappingen en tuinhui-
zen. Ze zijn er in vele soorten en maten. 
En prijzen. Heb je een voorkeur voor na-
tuurlijke materialen, dan ga je voor hout. 
Of voor glas met aluminium? Is alleen 
een dakje nodig of ook extra opberg-
ruimte zoals een schuurtje? Direct aan 
huis of juist een vrijstaande daar waar 
de zon na werktijd ook nog staat?

De bouw van een veranda is veel minder 
ingrijpend dan een verbouwing en vergt 
slechts enkele dagen. Echter kies wel 
voor een duurzaam product, in de zin 
van milieu maar ook in de zin van lan-
gere levensduur. 
Kiezen uit hout, kunststof of aluminium  
is niet eenvoudig. Waar hou je allemaal 
rekening mee?

•Een houten tuinhuis, veranda (aan huis) 
of kapschuur zorgt voor extra sfeer. Het 
past nu eenmaal van nature beter bij al-
les wat groeit. Hout past zowel bij een 
landelijke als een moderne look.
•Het vurenhouten materiaal is minder 
sterk en minder duurzaam dan het duur-
dere zogeheten Douglashout. Vind je het 
niet erg om om de paar jaar de kwast te 
pakken? Dan volstaat vurenhout. 
•Douglashout is een van de hardste Euro-

pese naaldhoutsoorten (lariks) en heeft 
ook onbehandeld een lange levensduur 
en vergrijst op een egale manier. Moet 
het bruin blijven? Daar is speciale beits 
voor. 
•Douglashout is al geïmpregneerd, vu-
renhout nog niet. Kies voor het Komo 
keurmerk. 

•Hoe groter de afmeting hoe meer staan-
ders en liggers er nodig zijn.
•Een kunststof of aluminium veranda is 
niet rustiek te noemen, wel praktisch én 
met veel glas te maken.
•Het voordeel is dat het aluminium er 
vaak in vele RAL-kleuren verkrijgbaar is.
•Wil je er echt in de herfst eten? Let dan 
op goede isolatie.
•Wil je een plat, aflopend dak of een 
boogdak? Wat past het beste bij het 

huis? En hoe wordt de afwatering gere-
geld? 
•Wordt het een tuinhuis met een luifel of 
een veranda met een overstek?
•Door een glazen dak geniet je van 
het wolkendek en de maan, dat heb je 
minder bij een dak van polycarbonaat 
(kunststof).

•Wordt het alleen een overkapping of 
echt een dichte tuinkamer? Wil je glas 
met een loopdeur? Dat is vooral handig 
als je vaak achterom binnen komt. Of 
kies je voor glazen schuifwanden?
•Er zijn talloze soorten van zonwering 
voor in je veranda, zoals elektrische on-
derdak- en bovendak doeken en screens.
•Helemaal luxe is de Vitelloflex schuifba-
re glazen terrasoverkapping. Bij zonnig 
weer creëert u een open dak en met het 
gesloten dak bent u beschut tegen wind 
en regen. Of wat te denken van lamellen?
•Sta voor het plaatsen al stil bij de elektra 
zoals electra en verlichting.
•Standaard modellen zijn vaak goedko-
per, maar vergelijk! Laat het prijsverschil 
met een veranda naar eigen wens en 
maat wel berekenen
•Bij de ene zaak komen ze het volledig 
verzorgen, ben je zelf handig dan zijn er 
ook zaken die pakketten leveren voor de 
klusser. Leg dan vast hoe het zit met ga-
rantie. 
•Laat u goed informeren over stabiliteit, 
materialen, onderhoud en vraag goed 
door!

En hou je nog wel een stuk tuin over? 
Want vanonder je veranda wil je natuur-
lijk wel uit kijken op een sfeervolle tuin 
met beplanting. 
Nog een relevante tip: Is de veranda wel 
vergunningsvrij? Dat verschilt per ge-
meente en vooral per afmeting. Bij twij-
fel raadpleeg je even je gemeente. 

“Bij een koophuis 
vermeerdert het 

de waarde van 
het huis. “



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
Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Helmond: Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70.

samenwonen • eerste woning • student • showroom
speelkamer • studio • herinrichting • kantoor • winkel

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
18 mm dik, 4 mm toplaag, 

19 cm breed, onbehandeld.
per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
KLIK 

LAMINAAT
LANDHUISDELEN

7 mm dik, klasse 31, v-groef, 
leverbaar in 10 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 18,95 Voor

8.95

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 205 cm lang, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 4 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

15.95

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.00

PVC VLOER
LANDHUISDELEN OF 

TEGELMOTIEF
6 Verschillende kleuren, leggen zonder 

egaliseren, met kliksysteem, 4,5 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm.

per m2 incl. btw    Van 43,95 Voor

24.95

LAAGSTE PRIJSGARANTIE - GRATIS RESERVEREN - BREED ASSORTIMENT 
DESKUNDIG ADVIES - MEER DAN 200.000 M2 OP VOORRAAD - BEZORGING MOGELIJK

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
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voor elke situatie 
een vloer



Grote namen op 
Ons Brabant 
Festival 2017

Op het programma van de tweede edi-
tie van Ons Brabant Festival prijken 
mooie namen, waaronder OG3NE en 
F1rstman. Vol trots maakte Peter van 
Asten dit bij de redactie bekend. 

Na het grote succes van vorig jaar gaat 
de organisatie van Ons Brabant Festival 
nu het programma uitzetten over drie 
dagen: vrijdag 29, zaterdag 30 september 
en zondag 1 oktober. Daarbij worden be-
zoekers van alle leeftijden bediend: voor 

de jeugd is er op vrijdag 29 september 
een fantastische opening van Ons Bra-
bant Festival met o.a. F1rstman, The Fissa 
Squad en Lucas Prins, tijdens de Minor 
party in de Geseldonk. Minor is een fris-
feest voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. De 
entree is € 3,00 en consumpties kosten € 
1,00. Aanvang 19.30 uur, tot 20.30 uur naar 
binnen. Einde 24.00 uur.
Op zaterdag 30 september gaat Ons 
Brabant Festival weer verder in de Ca-
caofabriek met niemand minder dan de 

zussen OG3NE. Het belooft een mooi 
festival te worden, met op zondag 1 ok-
tober tijdens de Brabantse markt bij het 
Jan Visser museum weer optredens van 
diverse grote namen. Ook zal de Brabant 
quiz, de filmvoorstellingen en natuurlijk 
het erfgoed college niet ontbreken op het 
festival. De komende tijd kunt u in Week-
krant De Loop Helmond meer lezen over 
het festival want ook dit jaar is Week-
krant De Loop mediapartner van Ons 
Brabant Festival.

WORDT U ONLINE WEL 
GEVONDEN?

Laat ons een professionele websiteanalyse doen!

Neem conctact op voor een vrijblijvende analyse!

Zoek functies

Concurrentieanalyse

H tags Google Analytics

Meta omschrijving

Titels
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STEENOVENWEG 20, HELMOND 
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL  |  BART@ADCOMMUNICATIE.NL |  T.: 0492-845350



www.henkvanrooijfietsen.nl
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Onze voordelen

FIETSEN
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
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gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

En dit alles tegen 
concurrerende prijzen
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waardebon|GP

waardebon|GP

Nu op alle Ghost en Haibike 
mountainbikes die op voorraad 

zijn 15% korting op=op.
Kijk op onze site of kom kijken.

Sportief 
er 

op uit

Shimano fietsschoenen
Nu met bon

25% korting
(geldig tm 22 juli 2017)

Fietstas of mand naar keuze
Nu met bon

25% korting
(geldig tm 22 juli 2017)


