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Heerlijk.
Het is zomer

Tijd om te genieten. Tijd om te ontspannen.

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

zomers buitengevoel. Je vindt er bijna alles 
op het gebied van wonen, tuin, dieren, 

auto’s, ontspanning en food. 
Van een ontspannende loungeset tot een 
heerlijke zomerse salade. Vul zelf maar in. 

Voor elk wat wils.

En deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Directeur Toine Brabers leidt me 
enthousiast door de prachtige 
zaak. Ik krijg meteen ontzettend 
veel zin om mijn huiskamer leeg 
te halen en opnieuw in te rich-
ten, zoveel moois kom ik tegen. 
Van de merken Henders & Hazel, 

INRICHTEN 
BEGINT MET 
LUISTEREN 
EN KIJKEN

Of je nu je hele interieur al 
hebt uitgedacht, een beet-
je weet wat je wilt of nog 
totaal geen idee hebt, in 
gesprek met de interieur-
coaches van Stijl & Co ont-
staat vaak een verrassend 
beeld. “Dat begint voor 
ons met luisteren, doorvra-
gen en stap voor stap laten 
zien wat past bij je smaak 
en je manier van leven. Zo 
maken we de verwach-
tingen van onze klanten  
echt waar.”

Stijl & Co / Covetex
Engelseweg 212
5705 AK Helmond
T. 0492 – 475624
E. info@stijlenco.nl
www.stijlenco.nl

XOOON, Zuiver, Dutchbone, VT 
Wonen, Riviera Maison, HK Li-
ving en Riverdale, bijvoorbeeld.

Nieuwe inrichting
Het team is net klaar met het in-
richting van de nieuwe Shop in 
Shop van BePure Home. Ieder 
merk heeft nu zijn eigen plek. 
“Om goed te proeven welke stijl 
het beste bij je past, moet je een 
totaal plaatje zien. Hoe passen 
wand, vloer, bank, stoel, kast, 
kleed, verlichting en accessoires 
bij elkaar? Dat zie je hier nu let-
terlijk voor je, dus je weet wat 
je kunt verwachten. Onze inte-
rieurcoaches kennen het totale 
aanbod en weten stijlen prima 
te combineren. Niet alleen als je 
een lege (slaap)kamer te vullen 
hebt, maar zeker ook als je al wat 
meubels hebt en niet goed weet 
hoe je nu verder moet met je in-

richting. Ik nodig mensen graag 
uit hun vragen en ideeën aan 
ons voor te leggen. We kijken 
rustig mee zonder meteen te wil-
len verkopen. Bij ons geen druk, 
want een goede beslissing heeft 
tijd nodig.”

Eerst vloer, wand en raam
“In de ideale situatie komen 
mensen natuurlijk op tijd naar 
ons toe. We hebben nu eenmaal 
met verschillende levertijden te 
maken. Nog een tip: Wil je een 
mooi geheel maken van je in-
terieur, begin dan met de vloer, 
de wanden en de raamdecora-
tie. Ook daarvoor leveren we 
verschillende A-merken, zoals 
Luxaflex, Desso Parade, Qiuck-
step, Therdex, Jasno, Artelux, 
Kobe en nog veel meer. Onze 
eigen mensen komen meten, 
leveren en ophangen. En als we 

meubels brengen, zetten we die 
meteen in elkaar en nemen we al 
het afval mee terug. We maken 
het onze klanten graag gemak-
kelijk. Daarom regelen we alles 
van A to Z met eigen personeel. 
Zo houden we grip op de kwali-
teit. Als je eenmaal op je nieuwe 
stoel of bank zit en om je heen 
kijkt, denk je met een tevreden 

glimlach aan ons terug. Daar 
gaan we voor bij Stijl & Co.”

Door Aldi van Lierop

EIGENTIJDS WONEN
Stijlvol & Compleet, dat is waar 

Stijl en Co voor staat.

Kom naar onze woonwinkel waar 

wij voor u één grote sfeer- 

beleving hebben gecreëerd. 

Geniet van de nieuwste trends 

op het gebied van interieur en 

laat u adviseren door onze  

interieurcoaches.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

Stijlvol
&Compleet

Foto’s: Christel Sanders, Adcommunicatie
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Je hoeft niet naar Ibiza af te reizen om 
één van haar typische hippiemarkten 
mee te maken. De Ibizamarkt komt 
namelijk zondag 1 juli weer terug bij 
De Cacaofabriek in Helmond. Live 
muziek, lekkere hapjes en natuurlijk: 
een vrolijke hippiemarkt waar je de 
hele middag kunt rondneuzen!  

Ook dit jaar heeft de organisatie weer 
haar best gedaan om het hippiegevoel 
uit Ibiza naar verschillende plekken in 
Nederland over te brengen. Op zondag 
1 juli tussen 12.00 en 18.00 uur is het de 
beurt aan Helmond. Vorig jaar is het 
erg goed bezocht en de sfeer was fan-
tastisch. Reden genoeg om er dit jaar bij 
te zijn. De toegang is gratis!

Hippiemarkt
Op de Ibiza Markt vind je ruim zestig 
standhouders met een exclusief aan-
bod van hippie -en chique producten 
die gerelateerd zijn aan het eiland Ibiza 

zoals: hippe fashion, sieraden, tassen, 
woonartikelen, beauty, beleving, eten 
en drinken. Op de markt wordt een 
sfeervolle lounge gecreëerd zodat de 
bezoeker tijdens het shoppen kan ge-
nieten van heerlijke muziek en een lek-
ker hapje en drankje.

Live optredens
Klaar met winkelen? Dan kun je heer-
lijk loungen, terwijl je live optredens be-
kijkt. Verschillende deejays en live acts 
zullen het podium betreden. 

Alle leeftijden
Op de Ibiza Markt staan food- en fa-
shiontrucks. Ook voor kinderen zijn 
er leuke activiteiten. Zo kunnen zij bij-
voorbeeld hoepelen op het grasveld, 
reuze bellen blazen en er is een caravan 
waaruit geschminkt wordt, ook staan 
er springkussens. Graag zien we jullie 
zondag 1 juli. van 12.00 tot 18.00 bij de 
Cacaofabriek Helmond.

Op zoek naar meer informatie?  Kijk op www.hipandhappy 
events.nl of www.cacaofabriek.nl 

terug bij Cacaofabriek Helmond
Ibiza Markt

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK

&
29.30
012018

KENSINGTON CHEF’SPECIAL
 LIL KLEINE LIVE

3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK

0101201820182018
KENSINGTON

&&&&&
.30.30.30

20182018201820182018201820182018

KENSINGTON

LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm
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SI MAT 
4 CM

AZURE 
29.99

SLAPEN

OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT

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

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

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
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ADVENTURE STORE

campingaz

TENTEN

KAMPA
BRIGHTON

2/3/4

 

59.99
2 persoons

69.99
3 persoons

89.99
4 persoons

BAD&BEACH

TEVA TANZA
MEN BLUE VAN € 80,- NU

TEVA VERRA 
WOMAN VAN € 80,- NU

49.99

COLLECTIE BAD&BEACH 
2e ARTIKEL

59.99

KORTING

KOELBOX
vanaf 
24.99
ICETIME

SLAAPZAK
FESTIVAL 

19.99
OUTDOOR

REGATTA
WANDELSCHOEN 
KIDS          WOMEN/MEN 
49.99  69.99

RUGZAK 
NOMAD
THORLITE
VAN 50.- 
VOOR
29.99 OP = OP
BEIGE EN MARINE 
ALLE ZOMERJASSEN NU
25% KORTING 

B A R B E C U E S

20% KORTING 
OP HELE COLLECTIE  

WEBER - UITGEKEERD 
IN ACCESSOIRES

CAMPINGAZ 200 S
KOOKTOESTEL
van 80.-nu 

69.99

COBB
BBQ
vanaf

129.99

MEUBILAIR
COPA RIO 

CLASSIC 
KLAPSTOEL

van 37.99 voor 

29.99

TAFEL 
LICHTGEWICHT COMPACT

van 29.99 
voor 

24.99

van 70.- voor 

39.99

KAMPA
COMFORT 
STOEL

GAS BLIKJES & 
GASVULLINGEN

ZAKLAMP LED  
BATTERY LOCK 

VANAF 19.99 RUCANOR 
WATERSCHOENEN

recreatie

9.99 kids en 
volwassenen

ZWEMBAD 
INTEX EASY 
SET 244

34.99

ZWEMBRILLEN
VANAF

1.99

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018 en 

1 - 8 - 15 - 22 JULI 2018 
van 12.00 - 17.00 UUR

25%

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer in aantocht 
een gigantische collectie bad & beach kle-
ding, slippers en sandalen uitgestald op 
circa 400m2 ruimte, waarbij dit met recht 
de grootste bad & beach winkel van de 
regio de Peel genoemd mag worden. De 
hele familie slaagt in 1 keer, voor zowel 
zwemkleding als casual korte broek, t-
shirt of strandjurkje.

Badslipper, teenslipper of Teva sandaal, 
bij Adventure Store hebben ze het alle-
maal. Vanaf nu is elk 2e artikel afgeprijsd 
met 25% korting!

Camping
Voor zowel festivalgangers, als mensen die 
er met de tent op uittrekken of kamperen 
in een luxe caravan of camper, voor cam-
pingartikelen kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tent, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt kijken.
Een grote slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goede 
nachtrust, comfortabele lichtgewicht 
meubels om in te relaxen, alle zaken om 
te kunnen eten & drinken, verlichting, 
koelboxen en nog veel meer! En ook op 
de campingafdeling vindt u heel veel 
voordeel met de vele zeer scherp geprijsde 
prijspakkers.
 
Outdoor
De wandelafdeling staat ook in het teken 
van de komende zomer. De recreatieve 
vakantie wandelaar en de fanatieke vier-
daagse of Kennedy Mars lopers komen 
helemaal op niveau met de collectie 
(berg) wandelschoenen, accessoires en 
outdoor kleding van de Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak mee 
gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste lichtgewicht verrekijker, u 
staat versteld van het aanbod. 

Natuurlijk ook voor mensen die per fiets, 
motor, auto of vliegtuig reizen. De winkel 
is bomvol met acties, dus wees er snel bij 
en laat u verassen. Alle zomerjassen wor-
den opgeruimd met 25% korting!

Recreatie
Naast de enorme collectie zwembaden 
& boten, hangmatten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200 m2 staat een complete col-
lectie bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met zowel veel keuze in 
bbq’s op gas, stroom en natuurlijk houts-
kool. Uiteraard ook voor alle denkbare 
accessoires en brandstof als houtskool, 
briketten, gastanks en vullingen kunt u bij 
ons terecht. Naast de vele prijsacties heb-
ben we op de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% , welke wordt 
uitgekeerd in Weber accessoires. Dus het 
is nu of nooit! 

Adventure Store vindt u aan de Kastan-
jehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond).

De winkel is vanaf 24 juni t/m zondag 22 
juli naast de normale winkelopeningstij-
den ook elke zondag geopend van 12-17 
uur. Gratis en gemakkelijk parkeren voor 
de deur en met een persoonlijke en des-
kundige bediening. Voor meer informatie 
kijkt u op www.adventurestore.nl.

Spectaculaire 
                                       
bij Adventure Store
Zomeracties

Adventure Store, de sport & out-
door speciaalzaak aan de Kas-
tanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), heeft tijdens de ko-
mende weken veel spectacu-
laire zomeracties op het gebied 
van sport, camping, recreatie en  
outdoor.
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Gasbarbecues en houtskoolbarbecues 
in een stoer jasje
Er lijkt een vaste groep te kiezen voor het 
‘snelle’ gebruik van de gasbarbecue en een 
groot aantal mensen gaat nog steeds voor 
de beleving van een houtskoolbarbecue. Op-
vallend is vooral de trend qua uitstraling. De 
vernieuwende robuuste barbecues met een 
industriële uitstraling zijn in trek. Het liefst 
zien we de barbecue namelijk in een stoer 
jasje, kijk eens naar de Fuori collectie van Bo-
retti. Deze barbecues hebben een stoere in-
dustriële uitstraling wat het barbecueën nog 
meer plezier geeft en op een goede manier 
opvalt in de tuin of op het terras. Technisch 
barbecueën met een goede thermometer.

Om stukken vlees of vis op de juiste manier 
te garen is het belangrijk om tijdens het bar-
becueën regelmatig de temperatuur te me-
ten. Onbezorgd barbecueën en goed garen 
kan niet meer mis gaan. Goed grillen vereist 
de nodige kennis want de echte pro weet op 
welke temperatuur en hoe lang je een ge-
recht moet garen. De barbecues van Boretti 
hebben een geïntegreerde thermometer en 
zien er daardoor extra trendy uit.

Minder vlees, meer variatie
Vega’s kunnen hun hart ophalen deze zo-
mer. Er wordt steeds meer gevarieerd met 
vleesloze gerechten op de barbecue. We 
verschoven al langzaam van vlees naar 
vlees en/of vis en biologische groenten. De-
ze trend heeft doorgezet en naast de talloze 
variaties van groenten is er een nieuwe trend 
gesignaleerd. Hierbij wordt steeds meer ge-
experimenteerd met (gezonde) pizza’s en 
flammkuchen. 

Met de pizza en de snack flammkuchen 
kan eindeloos gevarieerd worden en ze zijn 
beiden makkelijk te bereiden met de piz-
zasteen. De pizzasteen haalt al het vocht 
uit de pizzabodem en flammkuchen, met 
een knapperige bodem als resultaat. Duur-
zaamheid is meer dan een hype en wat min-
der vlees consumeren hoort daar bij, beter 
voor het milieu! 

Biertje erbij
Om de trend van het drinken van speciaal 
biertjes tegemoet te komen heeft Boretti bij 
een aantal modellen een flesopener als ac-
cessoire aan de barbecue toegevoegd. Bier 
wordt tijdens het bereiden van gerechten 
zelf steeds vaker gebruikt en kan op allerlei 
manieren worden toegepast.

Verschillende bereidingstechnieken 
zoals slow cooking en roken
Met de populaire slow cooking techniek 
draait het om het langzaam garen van een 
groot stuk vlees. Het kost wat tijd maar het 
is de moeite waard en de enige benodigd-
heden zijn een geïntegreerde thermometer 
en een afsluitbare barbecue. Waarom is 
een vleesgerecht na slow cooking nou extra 
lekker? Vanaf ongeveer 65 graden gaan de 
moleculen die de spieren bij elkaar houden 
langzaam smelten. Dit zorgt ervoor dat het 
vlees heel zacht wordt en dat proef je. 

Door indirect te grillen op 95 tot 110 graden 
spreken we van (warm) roken. Bij roken is 
het essentieel dat de rook die vrijkomt uit 
het rookhout zo lang mogelijk in contact 
komt met het eten in de barbecue, met een 
gesloten deksel dus. De rooksmaak is heer-
lijk en werkt verslavend en wordt daarom 
steeds vaker toegepast!

TRENDS
2018

De grillmeesters hebben de trends voor het 
nieuwe barbecue-seizoen 2018 op een rijtje gezet. 
Wie goed om zich heen kijkt weet dat barbecueën 

vandaag de dag veel meer is dan het braden 
van een stukje vlees.

De eerste barbecue momenten 
van het jaar hebben we in kun-
nen luiden, het seizoen is officieel 
geopend. Wat kunnen we nu met 
recht de trends noemen voor het 
huidige barbecueseizoen?

Barbecue

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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06⁄07 − Daredevils

13⁄07 − Van Dik Hout & Massi 20⁄07 − Timbazo 27⁄07 − Soulmachine 

03⁄08 − Massada 10⁄08 − Band with Benefits 17⁄08 − This is Jackson 

VANAF VOLGENDE WEEK STARTEN DE 
KASTEELTUINCONCERTEN 2018!
Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende 
avond in de Kasteeltuin van Helmond. Elke vrijdagavond 
tussen 6 juli en 17 augustus geniet je van live muziek, een fijne 
sfeer en lekkere hapjes en drankjes. Waag een dans op de 
dansvloer of stil je honger bij één van de vele foodstrucks. De 
toegang is natuurlijk gratis! 

Presentatie:
Stadskunstenaar 

Thomas
Pieters

Lokaal talentenpodium
Dit jaar staat rechts van het kasteel 
voor het eerst een lokaal talenten-

podium. Wekelijks staan hier 2 
semi-akoestische lokale bands op 

het podium.Bar open 19:00 / Band 
1 start wekelijks 19:30 Voor meer 

info, tijden en het programma kijkt 
u op onze website.
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VAN DIK HOUT OP 
KASTEELTUIN
CONCERTEN 

HELMOND
Het muziekprogramma van de 
jaarlijkse concertreeks De Kas-
teeltuinconcerten is bekendge-
maakt. Ook dit jaar belooft het 
een mooie variatie aan muziek-
genres te worden. Zeven we-
ken lang op de vrijdagen tus-
sen 6 juli en 17 augustus staan 
bands op het podium. Met als 
klapper op de vuurpijl: Van Dik 
Hout op 13 juli.

Nieuw dit jaar is het akoesti-
sche, locale talenten podium. In 
de Kasteeltuin wordt tijdens de 
Kasteeltuinconcerten een extra 
speelplek ingericht. De insteek 
hiervan? Lokaal muzikaal talent 
stimuleren en een podium bie-
den. Ook voor de bezoekers die 
de drukte van het grote podium 
even willen ontvluchten, biedt 
deze speelplek een prima en 
rustig alternatief. De program-
mering van dit lokale talenten 
podium maakt de organisatie 
binnenkort bekend.

Foodstraat
Door de nieuwe terreinindeling 
tijdens de Kasteeltuinconcerten 
2018 ontstaat een leuke bijkom-
stigheid: bezoekers kunnen een 
ronde om het kasteel lopen tij-
den de concerten. Aan de lin-
kerzijde van het kasteel ligt het 
hoofdpodium, aan de rechter-
zijde het akoestische podium. 
Ook het foodplein komt terug. 
Dit keer echter als foodstraat 
voor het kasteel langs, tussen 
de duiventorens.

Tijden
Volgens traditie begint de mu-
ziek op het hoofdpodium om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 
uur. De muziek op het akoesti-
sche podium start om 19.30 uur. 
De horeca is geopend van 19.00 
uur tot 00.00 uur. Kinderen die 
de lege bekers helpen verzame-
len, krijgen een leuke attentie. 
De Kasteeltuinconcerten zijn 
gratis toegankelijk.

PROGRAMMERING 2018
06/07 – DAREDEVILS
Een donderslag bij heldere 
hemel! Sterrenteam Darede-
vils knalt door de geluidsbar-
rière en laat daarbij een spoor 
van confetti, lege glazen en 
voldoening achter. Bereid je 
voor op een muzikale blik-
seminslag van astronomische 
proporties, waarbij classics 
en gewaagde actuele hits 
in elkaar versmelten. Zet je 
schrap, bestel zoveel moge-
lijk drank en zoek dekking: 
er is een duivelse tornado in 
aantocht!
www.daredevilsband.nl

13/07 – VAN DIK HOUT+ 
support MASSI
Eindelijk, hier zijn wij heel 
blij mee! Van Dik Hout komt 
weer terug naar Helmond. Al 
twintig jaar aan de top met 
hun pure rock en gevoelige 
teksten. Bekend van onder 
andere ‘Stil in mij’ en een 
zeer bepalende factor in de 
Nederpop.
In het voorprogramma staat 
Massi: een hiphop-head in 
hart en ziel. Je krijgt een mix 
van Funk, Soul en Hardrock 
op je bord wanneer je een 
show ziet van deze energieke 
hiphop artiest met zijn vijf-
koppige live band. Van deze 
rising star gaan we nog veel 
meer horen de komende ja-
ren.
www.facebook.com/
VanDikHout
www.facebook.com/
massimusic

20/07 – TIMBAZO
Timbazo is een wervelende 

latin-band die garant staat 
voor een uitbundig dansfeest. 
De internationale groep ver-
enigt de intensiteit van de 
Cubaanse timba met jazz en 
‘salsa dura’. De bandleden 
zijn afkomstig uit Colombia, 
Cuba, Nederland, Duitsland, 
VS, Puerto Rico, Venezuela 
en Curaçao. 
Oprichter Nils Fischer, één 
van de beste percussionisten 
die Europa rijk is, koos een 
topbezetting waaronder drie 
geweldige salsa-zangers.
www.timbazo.com

27/07 – SOULMACHINE
Soulmachine is één van de 
weinige bands in Nederland 
die alle soul- en funkhits nog 
speelt zoals ze in de jaren 60, 
70 en 80 gespeeld werden. 
De band speelt pure authen-
tieke soul en funk met kra-
kers als I'm A Soulman, I Feel 
Good en andere onvergetelij-
ke hits van o.a. James Brown, 
Otis Redding, Aretha Franklin 
en Tina Turner.
www.soulmachine.nl

03/08 – MASSADA
Wie de naam Massada hoort, 
weet al snel waar het over 
gaat: Latijns-Amerikaanse 
ritmes en percussierock over-
goten met een Moluks saus-
je. Massada is bekend van 
hun eigen hits, waaronder La-
tin dance, Arumbai en Sajang 
é en zijn inmiddels al meer 
dan dertig jaar actief op de 
binnen- en buitenlandse con-
certpodia. 
Jong of oud, een ieder die 
een Massada concert be-

zoekt wordt aangestoken 
met latin-fever.
www.massada.nu

10/08 – BAND WITH 
BENEFITS
Dansschoenen aan, keeltjes 
gesmeerd en riemen vast! 
Gewapend met ingenieuze 
medleys en hun aanstekelijke 
enthousiasme vuurt Band 
with Benefits de vetste hits 
aller tijden op je af, waarbij 
vriend en vijand niet anders 
kunnen dan hand in hand 
mee hossen. Verwacht onder 
andere stevige rockers van 
Bon Jovi en AC/DC, classics 
van Queen en Meatloaf, de 
foute uitstapjes hier en daar 
en de broodnodige lading 
koper.
www.bandwithbenefits.com

17/08 – THIS IS JACKSON
This Is Jackson, een energie 
groep dansers en muzikan-
ten, neemt je mee langs de 
grootste hits van Michael 
Jackson. Ze treden in de ver-
lichte voetstappen van Billie 
Jean, staan face to face tij-
dens Beat It, Moonwalken als 
zombies uit het graf tijdens 
Thriller en hopelijk krijgen we 
eindelijk te horen of Annie 
okay is. Groots. Visueel. De 
Jackson moves. De muziek. 
‘This is Jackson’ heeft het al-
lemaal.
www.thisisjackson.nl
Kijk voor meer informatie 
over de Kasteeltuinconcerten 
2018 op www.kasteeltuincon-
certen.nl en like de facebook-
pagina www.facebook.nl/kas-
teeltuinconcertenhelmond
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Ontspanningsmassage
Een lichaamsmassage op de huid, waar-
bij een warme of koude massageolie met 
etherische oliën wordt gebruikt. De mas-
seur behandelt verschillende spieren en 
spiergroepen, waardoor de doorbloeding 
van de weefsels verbetert, afvalstoffen 
worden afgevoerd en de stofwisseling van 
de spieren en de spierfunctie verbeteren. 
Het lichaam wordt zachtjes gekneed en zo 
ontladen van alle negatieve spanningen. 
Hierdoor is een totale ontspanning van het 
lichaam mogelijk.

Lomi Lomi
Deze massage komt oorspronkelijk uit Ha-
waï. In de Hawaïaanse filosofie gaat het 
vooral om twee zaken, harmonie en liefde. 
Gebrek aan harmonie leidt tot weerstand, 
wat weer tot blokkades in de energiestroom 
kan leiden. De Lomi Lomi massage helpt 
fysieke, emotionele en mentale stress los 
te laten, herstelt de vitaliteit, activeert het 
lymfesysteem en heeft een diepe werking 
op het spierstelsel, het zenuwstelsel en de 
zintuigen. Doordat het lichaam telkens in 
één vloeiende beweging wordt aangeraakt 
komen eventueel opgehoopte spanningen 
vrij en wordt een goede gezondheid gesti-
muleerd. De Lomi Lomi massage wordt 
uitgevoerd met het zachte deel van de on-
derarmen.

Miri Miri
Miri Miri of Makoha - dat wil zeggen na-
tuurlijke gave - is de traditionele holistische 

genezingstraditie en massagetechniek van 
de Maori , de inheemse bevolking van Ao-
tearoa / Nieuw-Zeeland . De massage is 
vervuld van  Maori gewoonten en cultuur. 
Ze bevat whanau ora (familiegezondheid), 
tinana ora (lichamelijke gezondheid) , hi-
nengaro ora (geestelijke gezondheid ) en 
wairua ora (spirituele gezondheid). Miri 
miri is veel meer een holistische traditie , 
gebruikt voor het genezen van de fysieke 
en spirituele elementen van het leven 
van een persoon. Dit in tegenstelling tot 
Westerse massagetechnieken die primair 
gericht zijn op het fysieke .Deze techniek 
weerspiegelt ook wel de ritmische bewe-
ging van kabbelend water, sprankelende 
watervallen en krachtige oceaangolven. 
Het lichaam wordt rustig en komt weer in 
zijn eigen natuurlijke ritme. 

Shirodhara
Dit is een Ayurvedische behandeling van 
het hoofd en maakt onderdeel uit van 
de reinigingskuur pancha karma. Bij een 
Shirodhara behandeling giet je een conti-
nue stroom van warme kruidenolie, water 
of melk op het hoofd (het derde oog ofwel 
ajna chakra) met behulp van een speciale 
pot. Shirodhara geeft een gevoel van wel-
zijn en draagt bij aan verjonging van de zin-
tuigen die zich bijna allemaal in het hoofd 
bevinden. De behandeling is zowel cura-
tief als preventief, werkt voedend, verjon-
gend en vitaliserend. Is daarnaast effectief 
bij  neurologische problemen, psychische 
klachten, stress, zenuwspanning en slaap-
stoornissen.

Thaise massage
Traditionele Thaise massage of nuat phaen 
borat, is een van 's werelds oudste genees-
methoden. De Thaise mensen zagen ziekte 
als onbalans in het lichaam of de geest en 
ze zochten hulp in de lokale tempel. Zij 
werden behandeld met de vier elementen 
van de traditionele geneeskunst: spirituele 
ondersteuning, voedingsondersteuning, 
kruiden en massage. Thaise massage is 
meer dan 2.500 jaar oud. Van oorsprong In-
diaas, is deze massagevorm samen met de 
boeddhistische monniken naar Thailand 
gekomen. Niet alleen het lichaam, maar 
ook de geest voelt zich bevrijd. Dit holis-
tische idee – onverbrekelijke verbinding 
van lichaam en geest – heeft zijn wortels 
in het boeddhisme. De Thaise massage is 

een onderdeel van de Thaise medische en 
spirituele traditie. Er zijn twee stromingen 
in de Thaise massage: de noordelijke vari-
ant, Nuad Bo-Rarn, en de zuidelijke vari-
ant, ook wel Bangkokstijl genoemd. Deze 
laatste is statischer en wordt veelal als pijn-
lijker ervaren. Beïnvloed door de Chinese 
en Indiase massage en yoga, is dit een vrij 
stevige massagetechniek waarbij de mas-
seur op de energiebanen masseert en rek- 
en strekbewerkingen uitvoert. De bewe-
gingen lijken vaak sterk op de asana's van 
yoga en de aandacht voor de drukpunten 
lijkt op de nadi's uit Ayurveda en de meridi-
anen uit de Chinese geneeskunst.

Lymfedrainage
Lymfedrainage is een behandeling van 
oedeem, een teveel aan vocht dat zich op-
hoopt op één of meerdere plaatsen in het 
lichaam. Om de verstoorde vochtcirculatie 
op gang te brengen kan lymfedrainage hel-
pen. De behandeling bestaat uit massage. 
Door het lymfestelsel te stimuleren wordt 
het vocht afgevoerd en beter over het li-
chaam verdeeld. Met heel zachte rond-
draaiende bewegingen stimuleert de thera-
peut de afvoer van vocht, en daarmee vaak 
ook van gifstoffen. Een geduldwerkje 
voor de masseur. Voor de persoon 
die de massage ondergaat voelt het 
daarentegen meestal aan als een 
prettige massage. De vochtafvoer 
door de lymfedrainage vermin-
dert de druk op de 

huid en/of organen. Daardoor nemen pijn-
klachten af. De behandelaar masseert in 
de stroomrichting van de lymfebanen en 
brengt overtollig vocht naar een plek waar 
het lymfesysteem nog goed functioneert, 
zodat het vocht daarna op een natuurlijke 
manier wordt verwerkt. Lymfedrainage 
geneest niet, maar voorkomt of beperkt de 
effecten van oedeem.

Sportmassage
Sportmassage is bedoeld om vermoeid-
heidsverschijnselen, die het directe gevolg 
zijn van lichamelijke inspanning, te verlich-
ten en de soepelheid in de spieren terug te 
brengen. Omdat sommige activiteiten in 
ons dagelijks leven vaak dezelfde invloed 
op ons lichaam hebben als sporten, is deze 
vorm van massage ook voor niet-sporters 
zinvol. De afvalstoffen die zich in de spie-
ren hebben opgehoopt veroorzaken pijn of 
kramp. Door de spieren intensief te mas-
seren met behulp van verschillende mas-
sagetechnieken, wordt de stofwisseling 
positief beïnvloed en herstellen je spieren 
sneller. Daarbij zorgt een verwarmende 
massageolie ervoor dat de verkrampte 
spieren zich ontspannen.

WELKE
MASSAGE

 WIL JIJ?

Het aanbod van massage is 
heel divers. Wel zijn massages 
onder te verdelen in drie ver-
schillende typen. Voor de fysie-
ke verzorging van het lichaam, 
voor geestelijke en lichamelijke 
ontspanning en voor herstel en 
behoud van een goede energie-
balans. Veel massages zijn een 
combinatie van deze drie soor-
ten. Massage is goed voor een 
mens. Een aantal massagevor-
men stellen we aan je voor. 
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 VERHOEVEN GSB OISTERWIJK
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VAKKUNDIG ADVIES
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= 
100% TEVREDENHEID

TUINPLANNEN?

VAKKUNDIG ADVIES, GRATIS OFFERTE UW TUIN LATEN AANLEGGEN ONDERHOUDSVRIJ

VAKMANSCHAP EN CREATIVITEIT BEPALEN HET RESULTAAT

SCHUTTINGEN EN
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TUINHOUT EN 
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TUINVERLICHTING

VERANDA EN 
TUINKAMER 
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Tarieven voor 4 dagen
Deelnemers van 13 jaar en ouder   13,00 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 43ste editie
dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juli 2018
Opnieuw staat u een zeer aantrekkelijke fiets-
4daagse te wachten. Zoals gebruikelijk zijn de 
4 startplaatsen voor de Fiets4Daagse; Deurne, 
Meijel, Stiphout en Weert. Deze plaatsen heb-
ben voor 4 dagen weer 16 mooie fietsroutes uit-
gezet met routebeschrijving en pijlen. Dit is weer  
mogelijk door onze nieuwe hoofdsponsor 
Nh1816 Verzekeringen samen met de lokale kan-
toren, waar we erg blij mee zijn. Zij sponsoren 
tevens eenmalig de Stiphoutse EHBO vereniging 
als goed doel. 

Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit de af-
standen 30, 45 en 60 km. De 30 km route is extra 
aantrekkelijk voor gezinnen vanwege de kinder-
spelletjes onderweg op alle dagen. Ook is er op 
iedere dag een traktatie op de routes. 

Deelnemers kunnen per dag kiezen in welke van 
de 4 plaatsen men wil starten. 

Uitgebreide informatie over routes en startplaat-
sen is te vinden op www.fiets4daagsedepeel.nl

Deelname en inschrijving
Op de dag van vertrek kunt u op elke startplaats 
inschrijven. Maar u kunt tot 5 juli a.s. ook vóórin-
schrijven. 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 in-
formatie of downloaden van het inschrijfformu-
lier om digitaal in te schrijven.

Vier dagen sportieve gezelligheid
Fiets4Daagse De Peel kent een grote schare trou-
we 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 hetgeen zorgdraagt voor een 
speciale gemoedelijke sfeer. De routes zijn ieder 
jaar weer anders en leiden langs de mooiste plek-

ken in onze regio waar je met de auto vaak niet 
eens kunt komen. En saai is het nooit.

Vrijheid, blijheid en “Extra goed geregeld”
Deelnemers kunnen per dag een andere start-
plaats en/of afstand kiezen. Deelname van vier 
dagen geeft recht op een herinneringsmedaille. 

Bij de zorgvuldig gekozen controleposten is 
voldoende ruimte aanwezig om aangenaam 
te verpozen en uit te rusten. De professionele 
organisatie, de altijd zeer gevarieerde routes en 
duidelijke beweg-wijzering leverden Stichting 
Fiets4Daagse “de Peel” het predikaat: “Extra 
goed geregeld” op. (het hoogst haalbare) van de 
Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU). 

Op de laatste fietsdag is er een altijd een gezellige 
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!

43e FIETS
4DAAGSE 
DE PEEL
10 t/m 13 juli

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Een ode aan het tuinhout
De basis voor het creëren van 
een diepere tuin is de schutting 
met planken die horizontaal ge-
stapeld zijn. Gebruik hiervoor 
niet al te brede planken. Een 
goede houtsoort die hiervoor 
gebruikt van worden is Grenen, 
Vuren of Douglas. Deze varian-
ten, mits voorzien van de juiste 
behandeling, hebben een lange 
levensduur. Zoals het ook met 
ons gaat, vergrijst dit hout, en 
dat is helemaal niet erg. Door de 

vergrijzing wordt het hout don-
kerder en dit zorgt weer voor een 
optisch grotere tuin. Kies je voor 
een schutting van onbehandeld 
Douglas naaldhout, dan zal de-
ze vergrijzing al binnen enkele 
maanden merkbaar zijn.
Naast de schutting zorgt het ge-
bruik van hout in de tuin voor le-
ven op je eigen stukje grond. Het 
kan bijvoorbeeld worden toege-
past om pergola’s, veranda’s en 
vlonders in je tuin te maken. 
Pergola’s worden al tientallen ja-
ren in tuinen gebouwd, maar le-
ken de laatste jaren even uit het 
beeld verdwenen. Gelukkig zijn 
we terug aan het komen, want 
op de juiste manier toegepast 
krijg je een prachtig samenspel 
in de tuin. Door te werken met 
robuuste palen en strakke lijnen, 
oogt jou tuin straks veel groter. 
Voor de kinderen kan het ook 
heel leuk zijn, want je hangt er 
eenvoudig een leuke schom-
mel aan. Wil je liever een lounge 
plekje maken, dan kun je dit ook 
mooi afzetten met een open per-
gola. 
Wil je die loungeset liever het he-
le jaar buiten hebben staan, dan 
kun is een overkapping met een 
plat dak een goede optie. Deze 
zijn vaak helemaal zelf samen te 
stellen en kunnen opgebouwd 
worden naar iedere wens. Wil 
je het liever helemaal winddicht 
hebben, maar tegelijkertijd niet 
de verbinding met de tuin ver-
liezen? Maak dan met een gla-
zen schuifwand jou overkapping 
dicht en je hebt een complete 
tuinkamer!
Een overkapping achter in de 
tuin is helaas niet voor iedereen 
weggelegd. Gelukkig is die ook 

eenvoudig te maken aan je huis. 
Iedereen kent wel de aluminium 
veranda’s met licht doorlatende 
dakplaten. Ga je voor een au-
thentieke uitstraling, dan past 
een uitvoering in Douglas hout 
misschien toch beter bij je. Met 
een afwerking van een zinken-
goot maak je het plaatje hele-
maal compleet. Zo heeft u de 
uitstraling die u zoekt, zonder 
lichtverlies in uw woning.
In uw tuinkamer misstaat een 
vlonder zeker niet! Weersinvloe-
den hebben weinig effect op het 
hout in een dichte tuinkamer. 
Wanneer je wel de uitstraling 
van hout wilt, maar je bent bang 
dat deze snel vergaat in de bui-
tenlucht, dan is er gelukkig nog 
een alternatief. Dit alternatief is 
WPC. Dit is een afkorting voor 
Wood-Plastic-Composite ofte-
wel hout-kunststof composiet. 
De mogelijkheden en uitstraling 
hiervan zijn eindeloos. Brede 
planken zorgen voor een rustige 
uitstraling, terwijl de smallere 

versies juist meer authenticiteit 
uitstralen. Let goed op de kwa-
liteit die je kiest, omdat er nogal 
wat rommel op de markt is. Wil 
je het zeker goed doen, overweeg 
dan eens om WPC van Fiberon 
te nemen. Dit is verkrijgbaar in 10 
verschillende kleuren. Het mooie 
aan deze planken is dat ze de 
structuur hebben van echt hout, 
maar door een speciale toplaag 
is deze geheel onderhoudsvrij. 
Ook heel fijn voor de blote voe-
ten, want het WPC splintert niet 
en je kunt het bevestigen zonder 
schroeven in het zicht.

Tuinverhardingen
Ondanks dat de tuintegels het 
laatste jaar negatief in het nieuws 
kwam, willen we toch graag onze 
tuin verharden. Zeker in kleine 
tuinen moet je optimaal gebruik 
maken met de ruimte die je hebt. 
Kies voor een groter formaat om 
het optisch groter te laten lijken. 
Omdat dit het nadeel geeft van 
grotere voegen, zal je goed moe-

ten nadenken hoe je de tuin gaat 
indelen. Leg bijvoorbeeld niet de 
hele tuin dicht en zorg dat het re-
genwater goed weg kan. Wil, kan 
of mag je dit niet aansluiten op 
de hemelwaterafvoer? Maak dan 
gebruik van de Hydroblob. Deze 
elementen graaf je in de tuin en 
slaan het water op. Vervolgens 
stroomt het water weer terug de 
aarde in. 
Bij een duurzame oplossing 
voor het regenwater, hoort ook 
een duurzame keuze voor de 
verharding. Een logische keuze 
kunnen keramische tegels zijn. 
Deze tuintegel stijgt ieder jaar in 
populariteit! En dat is ook niet zo 
gek. Geen krassen op de vloer, 
geen vet dat in de tegel trekt, 
eenvoudig schoon te houden 
en ze zijn ook niet glad. Binnen 
worden deze tegels al lang toege-
past, en met een kleine aanpas-
sing gebruiken we ze nu ook bui-
ten. Ze zijn iets dikker gemaakt, 
namelijk 2cm. Hierdoor zijn ze 
vorstbestendig. Daarnaast zijn 
ze kleurecht en voorzien van een 
antislip laag. 
Voor een authentieke uitstraling 
kies je een tegel in een warme of 
natuurlijke tint. Keramische te-
gels zijn allemaal geprinte tegels. 
Hierdoor zijn er eindeloos veel 
designs mogelijk. Populaire uit-
stralingen in 2018 zijn de Hout-
Look, Beton-Look en Natuur-
steen-Look tegels. Deze kunnen 
ook prachtig gecombineerd 
worden met speciale Italiaanse 
Tegeltjes-Print tegels.
Een duurzame verwerking van 
deze tegels is essentieel voor 
een terras waar je een leven lang 
van kunt genieten. Leg de tegels 
daarom dan ook in de specie 
en vergeet daarbij niet de hech-
temulsie om de stenen vast te 
branden aan de ondervloer. Zo-
dra de tegels vastliggen worden 
de voegen dichtgemaakt met 
een water afsluitend voegmid-
del. Doe dit met Ardex FK en je 
hebt een terras dat 30 jaar mooi 
blijft. Ook niet heel onbelangrijk; 
door het voegmiddel ben je ook 
voor 95% van het onkruid en de 
mieren af!!!
In 2018 zien we dat steeds meer 
doe-het-zelf’ers ook keramische 
tegels willen aanleggen, maar 
struikelen over de aanleg. Voor 
deze klussers is er een speciale 
keramische-beton tegel ontwik-
keld. Die kan gewoon in het zand 
gelegd worden omdat hij 4 cm 
dik is. De tegel is opgebouwd uit 
3 cm beton met daarop een kera-
mische tegel gelijmd.

Tuinverlichting
Verlichting is zoiets dat echt iets 
extra’s geeft aan je tuin. Het geeft 
de tuin een sprookjesachtig en 
onwerkelijk effect en is boven-
dien erg praktisch. Denk aan 
lampjes die je oprit aangeven of 
het pad verlichten. Maar ook als 
het donker is kun je nog gezellig 
in je tuin zitten. De toekomst van 
buitenverlichting is LED-verlich-
ting. LED-licht heeft een aantal 
grote voordelen ten opzichte 
van halogeen lampjes. Het is 
wel 80% zuiniger, gaat 10 keer zo 
lang mee en kan een natuurlijk 
lichtkleur geven. Door juist de 
donkere elementen te verlichten 
in de tuin, creeer je ook ’s avonds 
meer diepte in de tuin.

Al een aantal jaar op de te-
rugweg, maar in 2018 gaat 
deze trend het grote pu-
bliek eindelijk bereiken: de 
duurzame authentieke tu-
instijl. Hierbij worden in de 
basis materialen en kleu-
ren gebruikt die zorgen 
voor rust en een natuur-
lijke uitstraling. Aan de an-
dere kant moeten de pro-
ducten zo onderhoudsarm 
mogelijk zijn en een lange 
tijd mooi blijven. Omdat 
er steeds meer wordt ge-
bouwd en de tuinen kleiner 
worden, is het belangrijk 
dat de tuin zodanig wordt 
ingericht dat hij groter lijkt. 
De tijd dat we de hele tuin 
vol bestraten met alleen 
maar zwarte betontegels 
lijken we nu eindelijk ach-
ter ons te laten. Omarm de 
warmte en natuurlijke ele-
menten om je eigen oase 
van rust te creëren. 

TUINTRENDS 
2018

(Bron foto’s en tekst: Verhoeven GSB Helmond)
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FIT DE ZOMER IN!
De zomer is in aantocht en dan wil je natuurlijk fit en slank in je bikini of 
zwembroek richting strand. Het gewichtsbeheersingsprogramma C9 helpt je in  
9 dagen op weg!

WEER IN VORM
Gebruik C9 om weer even back to basic te gaan of als startpunt van een gezondere 
levensstijl. Met C9 leg je namelijk een goede basis voor een slank en fit figuur. 
Het resultaat na 9 dagen is de ultieme motivatie om door te zetten! 

HET PAKKET:

ALOE VERA GEL
De basis van C9 is Forever’s bestseller 
Aloe Vera Gel. Het bevat maar liefst 96% 
pure aloë vera gel! Deze rijke bron van 
voedingsstoffen is de perfecte aanvulling 
op een uitgebalanceerd voedingspatroon. 
Niet voor niets blijven de meeste mensen 
Aloe Vera Gel drinken nadat ze C9 hebben 
voltooid.

PROTEÏNE SHAKES
Met Forever Lite Ultra (op soja basis) 
maak je eenvoudig een kwalitatieve 
proteïne shake die direct een voldaan 
gevoel geeft. Proteïne is een belangrijke 
voedingsstof als je werkt aan een slank en 
fit lichaam. Voeg zomers fruit toe en je 
hebt een heerlijke traktatie! Verkrijgbaar in  
de smaken vanille en chocolate. 

ONDERSTEUNENDE 
SUPPLEMENTEN
Het C9 pakket bevat 
voedingssupplementen die je lichaam 
optimale ondersteuning bieden. De 
supplementen zijn zorgvuldig 
geselecteerd voor C9 en de doseringen 
zijn precies afgestemd. 

EN DAARNA?
C9 is onderdeel van Forever F.I.T. Na C9 
kun je doorgaan met het F.I.T. programma 
F15 of met Vital5. Vraag je Forever 
Business Owner om meer informatie.

✔ Op weg naar je streefgewicht
✔ Ready for summer!

WAT ETEN WE? 
Belangrijke onderdelen van C9 zijn: 
Aloe Vera Gel, proteïne shakes en 
uitgebalanceerde voedingssupplementen. 
Je geniet van slanke recepten en kiest zelf 
je favoriete groentes en fruit uit de lijst 
in de C9 brochure.     

DAGELIJKSE BEGELEIDING 
Het C9 pakket bevat een brochure 
met je voedingsschema, recepten, 
bewegingsadvies en praktische tips. De 
brochure leidt je door C9 en maakt je 
bewust van eetpatronen én valkuilen. 
Bewustwording is immers de eerste stap 
richting blijvende verandering! 

Jouw Forever 
Business Owner: 

Look Better. Feel Better. 

Lenie Klaasen
06-52716622

foreverhelmond.nl

MUSEUMHELMOND.NL

7 JULI  
2 SEPTEMBER

KOM NAAR 
ZOMERKASTEEL 
HELMOND!

Bonjour, 
buongiorno, 
buenos días, 
bom dia...

U geniet méér van uw vakantie als u de taal spreekt!
Kijk op www.vuhelmond.nl voor 

ons complete aanbod.

Geniet meer van uw vakantie 
door de taal te leren

Iedereen kent het gevoel: gezellig slen-
teren over een zonnig marktplein, 
kraampjes met leuke spullen zien en 
dan net dat ene souvenir ontdekken 
dat u graag wilt hebben. U wilt vragen 
wat het kost, of om een maatje groter, 
een andere kleur. Maar die taal! Hoe 
leg je uit in het Frans, Spaans of Ita-
liaans wat je precies bedoelt? En die 
marktverkoper praat zo snel!

Volksuniversiteit Helmond biedt speci-
ale talencursussen aan voor vakantie-
gangers. Met Frans op vakantie, Spaans 
op vakantie, Portugees op vakantie of 
Italiaans voor beginners leert u genoeg 
om u eenvoudig in die taal te redden. 
Geen moeilijke grammatica of ellen-
lange woordenlijsten, maar simpele zin-
netjes voor op vakantie. In twaalf lessen 
leert u genoeg om het plezier van uw 
reis naar het buitenland te vergroten.
Natuurlijk zijn er op internet ook ge-

noeg talencursussen vinden. Maar dan 
mist u de gezelligheid van een geza-
menlijke les. Met een serie wekelijkse 
bijeenkomsten is de discipline om vol 
te houden toch iets gemakkelijker op 
te brengen. Bovendien worden er in de 
les vakantie-ervaringen uitgewisseld, 
dus de tips over leuke plekken krijgt u 
er gratis bij.

Vindt u het leren van de taal zo leuk dat 
u wilt doorgaan, dan kan dat. Van som-
mige talen geeft Volksuniversiteit Hel-
mond cursussen tot en met niveau B1+. 
En het aanbod is breed: Chinees, Engels, 
Frans, Indonesisch, Italiaans, Portugees, 
Russisch, Spaans en Turks. Verder heeft 
de Volksuniversiteit voor nieuwkomers 
een heel scala aan cursussen Neder-
lands. En als kers op de taart: Helle-
mons. Alle informatie, ook over crea-
tieve cursussen, koken, gezondheid, is 
te vinden op www.vuhelmond.nl.

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl



15Juni 2018Groot PEELLAND

Nog even en dan breekt de zo-
mervakantie weer aan. Kasteel 
Helmond wordt in die periode 
(7 juli t/m 2 september) omge-
toverd tot Zomerkasteel Hel-
mond. 

En dat betekent veel leuke en 
nieuwe activiteiten voor het he-
le gezin en voor kinderen t/m 12 
jaar. Voor de meeste activiteiten 
betaal je een toeslag, je betaalt 
daarnaast ook nog een entree-
kaart voor het kasteel. 

Kasteel Helmond is gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Het is circa 
10 minuten lopen vanaf station 
Helmond naar het stadskasteel 
dat midden in Helmond ligt. 
De auto parkeren kan op circa 
200 meter loopafstand onder 
luchtbrug Kasteel-Traverse (te-
gen betaling).

Het programma:

• Versier je eigen ridderhelm of 
prinsessenhoed. Gaaf!
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag van 11.00-16.00 uur, €4,00 
per persoon.

• Beschilder zo'n stoer wapen-
 schild of zwaard op jouw 
 manier. Mooi hoor!
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag van 11.00-16.00 uur, €5,00 
per persoon.

•  Maak je eigen leren buideltas
  of armband. Erg stoer! 
Met kralen, leren veters, leer- en 
slagstempels kun je het maken 
zoals je zelf wilt. Dinsdag, woens-
dag, donderdag, vrijdag van 11.00-
16.00 uur, €5,00 per persoon.

• Bouw je eigen kasteel met 
 TomTecT. Lekker bouwen,
 hoe leuk is dat?
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag van 11.00-16.00 uur, deze 
activiteit is gratis.

• Rondleiding in middeleeuwse
 kleding 
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag van 14.30 tot 15.15 uur, 
€3,00 per persoon (gratis: volwas-
senen en kinderen t/m 3 jaar).

• Zondagmiddag familie 
 kasteeltour 
Zondagmiddag om 14.30 uur, 
€2,00 per persoon.

• Schatkist versieren voor je 
 eigen kasteelcake   
Versier en knutsel je eigen schat-
kistje en ontvang  jouw eigen 
kasteelcake. Lekker! En je krijgt 
er ook een glaasje ranja bij. Elke 
dag verkrijgbaar in het kasteel-
café, €3,50 per persoon.

• Zoldertour 'Kasteel in Brand' 
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag, ieder uur tussen 11.00-
17.00 uur, zaterdag en zondag: 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 
16.00 uur, €2,50 per persoon. De 
zolder is toegankelijk voor kinde-
ren vanaf 8 jaar en bezoekers die 
goed ter been zijn.
• Middeleeuws koken en 
 stoken
Ook in de middeleeuwen waren 
mensen leckerbecken en soe-
tekouwen. Toen werd er anders 
gekookt dan nu, en er werden 
andere gerechten gegeten. Dat 
willen we jou graag laten erva-
ren. Help  jij mee om de lekkerste 
hapjes klaar te maken én te proe-
ven? Je kunt meedoen op: 18, 25 
juli en 1, 8, 15, 22 augustus tussen 
11.30 uur en 15.30 uur. Deze ac-
tiviteit is gratis en geschikt voor 
alle leeftijden.

• De Verhalenverzamelaar
De Verhalenverzamelaar verza-
melt allerlei gekke, mooie, leuke 
en spannende verhalen over het 
kasteel, ga ze beluisteren! Voor 
echte speurneuzen en wijsneu-
zen. De Verhalenverzamelaar is 
in het kasteel op 10, 12, 17, 19, 24, 
26, 31 juli en 2, 21 en 23 augustus 
tussen 12.30-15.30 uur, geschikt 
voor alle leeftijden, gratis te be-
zoeken.

• Speurtocht door de 
 kasteelkelder  
Hou je van speuren door het kas-
teel? En wil je zelf van alles ont-
dekken over de bewoners en hoe 
er werd geleefd? Doe de speur-
tocht, voor elke speurneus in alle 
leeftijden! En ontvang een leuke 
attentie. Deze activiteit is gratis.

• Middeleeuwse spellen
Dagelijks tijdens openingstijden, 
deze activiteit is gratis.

• Op pad met een 
 kasteelbewoner
Ontmoet een kasteelbewoner 
die je alle leuke verhalen over 
het kasteel vertelt en de mooiste 
plekken laat zien.

Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag tussen 13.00-16.00 uur. 
Deze activiteit is gratis.

• Picknicken in de kasteeltuin 
 met een goedgevulde mand
Honger gekregen van het kas-
teelbezoek? Ga met een goedge-
vulde picknickmand met diverse 
broodjes, fruit, drankjes, versna-
peringen en plaid, heerlijk pick-
nicken in de kasteeltuin of geniet 
van een kopje koffie met gebak 
op ons terras op het binnenplein.
Je kunt dagelijks picknicken of 
iets drinken op het buitenterras 
tijdens openingstijden van het 
kasteel.

Kom naar 
ZOMERKASTEEL HELMOND 

van 7 juli t/m 2 september
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

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

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
PLAK PVC

LANDHUISDELEN 
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,

leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

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.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle aan den IJssel, 

Eindhoven en Helmond.
GRATIS 

PARKEREN

WINKEL OOK 
ONLINE OP:

VLOERHETZELF.NL

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 

LAAGSTE PRIJS GARANTIE 
EN DESKUNDIG ADVIES
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CONCEPT EN REALISATIE

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

SPECIAL SELECTION FAMILY VAN DER VALK

" Een hommage aan onze voorouders, de grondleggers
van het familiebedrijf  Van der Valk..."

" Un hommage à nos 
ancêtres, fondateurs du 

Groupe Familial 
Van der Valk..."

Nu verkrijgbaar in onze 
hotels & restaurants

Disponible dans l’ensemble 
de nos hôtels et restaurants

Allee_du_Sud_Valk_NL-FR_Adv.indd   1 20-04-17   14:11

VA L K
®

VAN DER VALK MAGAZINE

vrouw la femme
gratis  | gratuit

Nieuw 
Nouveau 

Hôtel Liège
Festival 

Fever

4237 VDV BE Cover.indd   1 06-06-18   13:20
4237 VDV BE Cover compleet.indd   1 06-06-18   13:23

DIT IS EEN UITGAVE VAN 
VAN DER VALK PUBLICATIES B.V.

# 2
ZOMER
2018

verrassend vanzelfsprekend

arrangementen en activiteitenarrangementen en activiteiten
HALLO ZOMER!

 5E JAARGANG   |   WWW.VALKVERRAST.NL   |   64 PAGINA’S VOL INSPIRATIE VOOR DE ZOMER (GRATIS UITGAVE)

Valk verrast krant

4235 VDV NL Verrastkrant Zomer 2018_2.indd   1 26-04-18   16:28

KLAASEN

vrouw 
gratuitNIEUW

SERVE 
YOURSELF 

A LITTLE 
ME-TIME
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 UNIEKE EN NATUURLIJKE SMAAK

 LAAG IN CALORIEËN

  GEMAAKT VAN DUURZAAM  

INGEKOCHTE THEE

PROBEER FUZE TEA BIJ 

VAN DER VALK

38259.FT_Adv_tbv_vd_Valk_230x290mm_v3.indd   1

30-03-18   14:42
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®

Fred van Leer

VAN DER VALK MAGAZINE

e x c l u s i e f  i N T e R V i e WFred van Leer

Hotel St. Aygulf

Pareltje aan de 

Côte d’Azur
 

Sushi

Streetfood én haute cuisine

4228 VDV Cover Fred van Leer compleet.indd   1

03-05-18   18:07

wij doen het gewoon!
Ja.

Voor Van der Valk Hotels en Restaurants realiseert 
Klaasen Vandeursen Communicatie het VALK magazine 
voor Nederland, Duitsland en België. Dit trendy, glossy 
 magazine staat vol leuke tips om nóg meer uit je verblijf 
te halen. Tevens geven wij vorm aan de periodieke VALK 

Verrastkrant en Hotel Directory. Daar zijn we trots op!
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Nederlandse voedingsdeskun-
digen vertellen ons al een tijdje 
dat een mediterraan voedings-
patroon veel beter voor ons is. 
Dat dieet komt er in grote lijnen 
op neer dat we veel minder vlees, 
aardappelen, kaas en andere 
zuivelproducten moeten eten, 
en meer vis, pluimvee, groente 
en fruit. Verder meer olijfolie in 
plaats van boter of andere harde 
vetten en dagelijks een tot twee 
glazen wijn. Of het als Wester-
ling ook nut heeft om veel zee-
wier en bittere meloen te eten als 
de Japanners van het eiland Oki-
nawa blijft nog een vraag.  Wel 
worden in Azie veel meer verse 
producten gebruikt om de dage-
lijkse maaltijd te bereiden terwijl 
wij Westerlingen steeds meer 
vluchten in het kant-en-klaar ge-
maksvoer.

Allerlei onderzoeken bij mui-
zen en apen tonen aan dat 
een langdurige beperking van 
calorie-inname de levensduur 
van warmbloedige diersoorten 
aanmerkelijk verlengt. Bij apen 
bijvoorbeeld vermindert het 
de kans op kanker, hartproble-
men en andere ziekten. Of het 
als mens loont je lichaam af en 
toe flink uit te hongeren is nog 
maar de vraag. Wij mensen 
hebben een andere stofwisse-

ling die minder is afgestemd op 
perioden van voedselgebrek en 
voedseloverschot. Een stabiele 
matige calorie-inname loont bij 
de mens wel, al was het maar 
om het gewicht op een goed peil 
te houden. Overgewicht, en ze-
ker zwaarlijvigheid, is na roken 
een van de belangrijkste risico-
factoren voor het ontwikkelen 
van typische ouderdomskwalen 
als hart- en vaatziekten, diabe-
tes en kanker. Het is bovendien 
slecht voor de organen, botten 
en spieren. Het staat sporten 
en bewegen in de weg. Afvallen 
door middel van een gezond eet-
patroon is daarom van essentieel 
belang om gezond oud te kun-
nen worden.

Roken is de allergrootste risi-
cofactor om ziek te worden en 
vroegtijdig dood te gaan. Waar-
schijnlijk vragen historici zich 
over een paar honderd jaar ver-
bijsterd af waarom zoveel men-
sen zichzelf dagelijks vergiftig-
den met tabaksrook en daarmee 
hun leven met zo’n dertien jaar 
bekorten. Rokers sterven in gro-
ten getale tussen hun 50ste en 
70ste levensjaar aan een hartaan-
val, beroerte, longkanker of een 
andere levensgevaarlijke kwaal. 
Maar voordat ze doodgaan ge-
beuren er al veel dingen die de 
kwaliteit van hun leven aantas-
ten: ze krijgen een slechte con-
ditie, zijn sneller vermoeid, heb-
ben veel hoofdpijn, ontwikkelen 
een lelijke huid en gele tanden, 

moeten vaak hoesten, worden 
kortademig en maken een grote 
kans op chronische bronchitis, 
longemfyseem en slopende hart- 
en vaataandoeningen.

Als slecht slapen ongezond is, en 
dat is beslist, dan geldt ook het 
omgekeerde: goed slapen is ge-
zond. Dat gaat op voor iedereen 
op elke leeftijd. Slapen heeft een 
ingrijpende invloed op vrijwel 
alle lichamelijke en geestelijke 
functies. Zonder slaap gaan we 
onherroepelijk dood.
Als uitgangspunt geldt: goed sla-
pen is je fit en uitgerust voelen 
als je wakker bent.
Het slaappatroon verandert op 
diverse momenten in het leven. 
Jonge kinderen en pubers slapen 
in de regel lang, volwassenen 
daarentegen kunnen doorgaans 
toe met 8 uur. Oudere mensen 
gaan korter, langer of meer ge-
fragmenteerd slapen dan ze ge-
wend waren. De kunst is om het 
levensritme aan te passen aan de 
veranderende slaapbehoefte.

Wandelen, fietsen, golf spelen, 
dansen, tai chi beoefenen, fit-
ness, het maakt niet uit wat er 
met het lijf gebeurt als het maar 
beweegt en niet voortdurend op 
een bureaustoel, autostoel of 
bank zit. Waarom is bewegen 
zo belangrijk? Allereerst omdat 
het de afkalving van botmassa 
en spierkracht verhindert of, op 
latere leeftijd, vertraagt. Het sti-
muleert de werking van de or-
ganen, waaronder de longen en 
het hart. Het verbetert de bloed-
doorstroming en de elasticiteit 
van de aderen. Het versterkt het 
afweerstelsel. Het helpt overge-
wicht voorkomen. En ook heel 
belangrijk: het heeft een positie-
ve invloed op de stemming. Be-
wegen is een goed afweermiddel 
tegen depressie.
Hoeveel beweging is goed? Dat 
hangt natuurlijk af van wat het 
lichaam aan kan. Mensen van 
60 kunnen meer dan mensen 
van 80. En goede vuistregel is: 
vijf dagen per week driekwartier 
flinke inspanning. Waarschijnlijk 
zullen niet veel Nederlanders aan 
die norm voldoen.

 ‘Ik heb maar één echte rimpel, 
en daar zit ik op!’ De Française 
Jeanne Calment was op haar 
110de verjaardag nog even on-
deugend als op haar 10de. Ze 
behield haar gevoel voor humor 
tot ze in 1997 stierf op de leeftijd 
van 122 jaar. Ze was het levende 
bewijs dat optimisme, relative-
ringsvermogen en humor be-
langrijke voorwaarden zijn om 
prettig oud te worden. Er is een 
mogelijke verklaring dat meer 
lachen ons leven verlengd. Ie-

voor een
lang en gezond

leven
Door: Carla Hoogland

Zo aan het begin van de zomer geven we u tien regels om zo lang 
mogelijk en gezond te leven. Prettig oud worden is immers niet om 
zo lang mogelijk in leven te blijven, maar om zo gezond en gelukkig 
mogelijk te blijven tot het einde van je leven. De kunst van prettig 
oud worden is niet om jong te blijven. Laat dat meteen duidelijk zijn, 
dat zal niet lukken. In onze op jeugdige uitstraling en schoonheid ge-
fixeerde maatschappij zijn er natuurlijk veel mensen die geloven en 
hopen dat het wel zo is. Maar die vergissen zich helaas toch. De kunst 
van prettig oud worden, is om optimaal gebruik te maken van alle 
voordelen die een hogere leeftijd met zich meebrengt en tegelijkertijd 
zo goed mogelijk te leren leven met een aantal nadelen. Sommige van 
de regels zijn misschien geschikt als goed voornemen voor na de va-
kantie. Doe er in ieder geval uw voordeel mee.

Gezond 
eten

Goed
gewicht

Niet
roken

Dokters-
hulp

Niet te
braaf
leven

Sociaal
netwerk

Goed
slapen

Meer
lachen

Je hersens
gebruiken

Veel
bewegen

dereen krijgt in het leven onver-
mijdelijk te maken met verdriet 
en stress. Die kunnen een flinke 
aanslag plegen op het afweersy-
steem. Degenen die goed met 
tegenslagen kunnen omgaan, 
worden minder ziek. Ook be-
langrijk is dat mensen met een 
optimistische en humoristische 
kijk op het leven leuker zijn in de 
omgang. Ze hebben dus veel so-
ciale contacten.

Mensen die de leeftijd van 100 
jaar bereiken, zijn over het al-
gemeen dominant, eigenzinnig, 
nieuwsgierig, kritisch, praktisch, 
sociaal vaardig en goed in het 
oplossen van problemen. Dat 
blijkt uit een onderzoek naar hun 
gemeenschappelijke persoon-
lijkheidskenmerken. Voor al de-
ze dingen is het nodig om je her-
sens te blijven gebruiken. ‘Use it 
or lose it’ is in wetenschappelijke 
kringen van verouderingsonder-
zoek een algemeen aanvaard 
principe om de hersenen fit te 
houden. Die functioneren tus-
sen het 25ste en 40ste levensjaar 
op de toppen van hun kunnen, 
en beginnen daarna onvermij-
delijk te haperen. Het helpt om 
het brein aanhoudend te voeden 
en stimuleren met informatie, 
bezigheden en uitdagingen. Niet 
voor niets zijn spelletjes om de 
geest scherp te houden de laat-
ste jaren mateloos populair.

Mensen die getrouwd zijn leven 
langer dan mensen die onge-
trouwd, gescheiden, of weduwe 
of weduwnaar zijn. Dat heeft 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek uitgerekend. Het kan 
bij mannen wel drie tot vier le-
vensjaren schelen en bij vrou-
wen twee. Waarom dat zo is? 
Misschien hebben mensen zon-
der partner een ongezondere le-
vensstijl en worden ze vaker ziek. 
Of misschien is het andersom 
en kunnen ongezonde mensen 
niet zo makkelijk een partner 
vinden. Mogelijk heeft het iets 
met intimiteit te maken. Oudere 
mensen met een partner worden 
vaker aangeraakt en geknuffeld 
en dat blijkt weer goed te 
zijn voor de gezond-
heid van lichaam en 
geest. Hoe dan ook 
wijzen veel onder-
zoeken uit dat het 
hebben van een ste-
vig sociaal netwerk 
van partner, kinde-
ren, familieleden, 
vrienden en buren 
van groot belang 
is om prettig oud 
te worden. Blijf er 
dus tijd en moeite 
in steken, want ze 
geven je iets om 
voor te blijven  
leven.

Degenen die denken dat ze hun 
gezondheid en levensduur be-
vorderen door nooit naar de 
dokter te gaan of medicijnen 
te slikken, vergissen zich. Vanaf 
de geboorte tot de dood is het 
verstandig en lonend om opti-
maal gebruik te maken van de 
spectaculaire vooruitgang in de 
medische wetenschap van de af-
gelopen eeuw. Heel veel kwalen 
die vroeger dodelijk of ernstig 
invaliderend waren, kunnen nu 
worden voorkomen, genezen of 
onder controle worden gehou-
den. Dat geldt ook voor typische 
ouderdomskwalen als hart- en 
vaatziekten, diabetes, kanker en 
HIV. Het zijn allang geen dood-
vonnissen meer, zelfs geen alles-
overheersende ziekten. Ga dus 
bij onraad op tijd naar de dokter.

Kan het leven nog wel leuk zijn 
als we zo veel moeite moeten 
doen om gezond te blijven en 
oud te worden? Als we niet meer 
mogen roken en drinken, maar 
wel zilvervliesrijst moeten eten 
en ons vijf keer per week drie-
kwartier helemaal wezenloos 
moeten trappen op een home-
trainer? Kunnen we dan niet 
beter korter, maar wel groots en 
meeslepend leven? Nee. Maar er 
is wel een beetje rek. Af en toe 
stoute dingen doen, blijkt ook 
weer goed te zijn. Ivo van Orsho-
ven schreef dit in 1995 al in zijn 
boek “Op weg naar de energeti-
sche mens”. Gezond eten is be-
langrijk, maar zondig minstens 1 
keer per week. Spring af en toe 
uit de band en speel de clown. 
Dergelijke onvoorspelbaarheid 
houdt namelijk het afweersy-
steem alert. Bovendien verhoogt 
het de lol in het leven en daar 
gaat het tenslotte om.



18 Juni 2018 Groot PEELLAND

MX SOFA 
BANKSTELLEN 
ZELF SAMEN 
TE STELLEN

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

VANAVOND NOG GENIETEN?
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

LOUNGESET BLUEBIRD
INCL. KUSSENS, HOCKERS 

EN HOGE TAFEL
INCL. KUSSENS, HOCKERS INCL. KUSSENS, HOCKERS INCL. KUSSENS, HOCKERS 799.-

CONTAINERVERKOOP, AL ONZE (TUIN)MEUBELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

CONTAINERVERKOOP

PHOENIX STA-OP
ELECTR. FAUTEUIL

399.-

ZWEEFPARASOL 
HAWAII TAUPE, 
GRIJS EN ZWART 
279,-

1e & 2e 
PINKSTER
DAG 
GEOPEND 
12.00 TOT 17.00 UUR

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR 
MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. WWW.WIEGERSXL.NL

BOXSPRINGS 160/180x200 CM

GERECYCLED 
TEAKHOUTEN TAFELS 
V.A. 439,-

MASSIEF EIKEN 
BOOMBLAD 200X100 CM 
+ METALEN ONDERSTEL

FAUTEUIL RENÉ

STOEL BIANCHI 

STOEL ISSEU

STANDEN-
STOEL 

GARDEN 
IMPRESSIONS

KUNSTSTOF STAPEL 
STOEL BELLA

199.-

49.-
55.-

STEL 
ZELF 
SAMEN

699.-

14.95

STANDEN-

GARDEN 
IMPRESSIONSSTOEL BIANCHI 

49.-

PARASOLS 
GROOTS OP 
VOORRAAD 

V.A. 39.95

95.-

70.-

99.-

99.-

169.-
69.- 99.-

STOEL MIRACLE

89.-

STOEL CRAZY

STOEL BRABO ARMSTOEL NEBA

TUINBANK 
TEAK

TUINFAUTEUIL + 
VOETENBANK 

INCL. ALL 
WEATHER 
KUSSENS

VERSTELBARE 
WICKERSTOEL 

BALI INCL. 
KUSSEN

GRANIETTAFELS
V.A. 349,-

STOEL CATCHY

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP
CONTAINERVERKOOP

WICKER TUINBANK PRECILLA 
INCL. KUSSEN 59,-

WICKER STOEL 
PONTE RELAX 
INCL. KUSSENS

TEAKKAST 
225X45X225 CM
1249,-

VERSTELBARE 
WICKERSTOEL 

BALI INCL. 
KUSSEN

WICKER STOEL 
169,-

59.-

499.-

EIGEN 
BEZORG
DIENST

IEDERE ZONDAG GEOPEND
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

CONTAINERVERKOOP, AL ONZE (TUIN)MEUBELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

PHOENIX STA-OP
ELECTR. FAUTEUIL

399.-

ZWEEFPARASOL 
HAWAII TAUPE, 
GRIJS EN ZWART 
279,-

GERECYCLED 
TEAKHOUTEN TAFELS
VOOR BINNEN EN BUITEN
LAAGSTE 
CONTAINER PRIJZEN

MASSIEF EIKEN 
BOOMBLAD 200X100 CM 
+ METALEN ONDERSTEL

FAUTEUIL RENÉ

STOEL ISSUE

STANDEN-
STOEL 

GARDEN 
IMPRESSIONS

199.-

55.-

STEL ZELF 
SAMEN

699.-

PARASOLS 
GROOTS OP 
VOORRAAD 

V.A. 39.95

95.-

70.-

99.-

99.-

169.-

STOEL 
MIRACLE

89.-

STOEL 
CRAZY

STOEL 
BRABO

ARMSTOEL NEBA VERSTELBARE 
WICKERSTOEL 

BALI INCL. 
KUSSEN

GRANIETTAFELS
V.A. 349,-

STOEL 
CATCHY

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP
WICKER TUINBANK PRECILLA 
INCL. KUSSEN 59,-

WICKER STOEL 
PONTE RELAX 
INCL. KUSSENS

TEAKKAST 
225X45X225 CM
1249,-

169,-

59.-

499.-

BOXSPRINGS 160/180x200 CM

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 
IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR 

MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. 
WWW.WIEGERSXL.NL

EIGEN 
BEZORG
DIENST

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

Wiegers XL biedt een nieuwe col-
lectie tuinmeubelen aan,  die ex-
clusief te koop is bij  het XL filiaal 
te Asten. En de collectie bestaat 
uit heel veel verschillende sets. 
U kunt kiezen voor een lounge-
set, diningset of een combinatie 
hiervan. Natuurlijk kunt U ook 
nog  gewoon voor  de oude ver-
trouwde klapstoelen van Kettler 
en Garden Impressions terecht 
bij Wiegers XL. Of voor tafels 
gemaakt van duurzame materia-
len zoals graniet,  of recyclet teak 
van wel 6cm dik! Kortom, de 
mogelijkheden zijn bij Wiegers 
XL eindeloos!

En voor elke tuininrichting en 
sfeer heeft Wiegers XL de perfec-
te tuinset. Of  U nu op een com-
fortabel design stoeltje samen op 
Uw balkon wilt genieten van een 

kop thee, tot en met een grote 
groep vrienden die  ’s avonds 
willen loungen in een fijne ruime 
loungebank. Of wat dacht U van 
een barbecue feest waarbij U  
met de hele familie aan een grote 
tafel zit met bijpassende stoelen. 
En natuurlijk heeft Wiegers XL 
ook bijpassende accessoires en 
kussens om Uw tuin nog meer 
uitstraling te geven.

Wiegers XL - Tuinmeubelzaak 
Wiegers XL, de XL in de naam 
zegt al genoeg over het groot-
schalige aanbod tuinmeubelen. 
Naast de grote showroom van 
2500m2, is Wiegers XL ook on-
line te vinden. U kunt bij Wiegers 
XL terecht voor tuinmeubelen 
in verschillende segmenten van 
de markt met de nadruk op een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
en met een eigen bezorg- en 
montageservice!

Naast meubelen voor binnen, 
biedt Wiegers XL een breed assor-
timent van loungesets, parasols, 
parasolvoeten,tuinstoelkussens, 
buitenhaarden, onderhouds-
middelen en accessoires voor 
buiten aan. Door containermatig 
in te kopen vanuit eigen fabrie-
ken over de gehele wereld biedt 
Wiegers XL tuinmeubelen aan 

tegen zeer scherpe prijzen. Na-
tuurlijk allemaal met duurzame 
materialen, en bijbehorende 
keurmerken.

Bij Wiegers XL is de nieuwe col-
lectie van 2018 gewoon voorra-
dig! Een absolute trend voor dit 
jaar: lounge dining sets. Deze 
sets zijn een perfecte combinatie 
van een tuinset en een loungeset. 
Met de lounge dining set kunt u 
optimaal genieten; zo kunt u 
heerlijk dineren, maar ook rustig 
natafelen of lekker loungen. 
Profiteer nu van de vele, mooie 
zomeraanbiedingen bij Wiegers 
XL. Benieuwd naar de nieuwe 
collectie of naar de aanbie-
dingen? Bekijk de uitgebreide, 

VANAVOND 
NOG GENIETEN?  

nieuwe collectie van 2018 nu met 
eigen ogen in de showroom te 
Asten, of op www.wiegersxl.nl. 
En Wiegers XL is ook gewoon 

elke zondag geopend. Ga eens 
gezellig een kijkje nemen onder 
het genot van een lekker kopje 
koffie! 
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save the dateJULI
EVENEMENTEN

BLOEM&TUIN NUENEN
Dit openlucht-
tuinevenement 
is buitengewoon 
interessant voor 
zowel bescheiden 
tuinliefhebbers als 
voor hartstochtelijke 
tuinfanaten. Exotische 
planten, kleurige 
bloemen, comfortabele 
tuinmeubelen, 
trendy inrichting 
en verrassende 
accessoires zijn dé 
ingrediënten voor 
dit toenemende 
buitenleven. En dát is 
nu de grote kracht van 
Bloem en Tuin.
De 19e editie van Bloem 
& Tuin vindt plaats 
van vrijdag 13 juli t/m 
zondag 22 juli 2018. 
Dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.
Landgoed Gulbergen, 
Schoutse Vennen 
5674 TK Nuenen

KONINGSSCHIETEN 
GEMERT
Door het St.Antonius 
en St,Sebastianusgilde 
Gemert( Gruun Skut) 
wordt koningschieten 
georganiseerd op het 
Ridderplein in Gemert. 
aanvang 14.00 uur

Ridderplein 
5421 CX Gemert
Zondag 15 juli 2018 
vanaf 14:00

MUZIEK OP DE BLEEK
Twee keer muziek 
op De Bleek op 
zondagmiddag. 15 
juli met The Wieners 
en zondagmiddag 29 
juli met Tip Jar. Op 
het cultuurplein voor 
Centurm Hofdael (de 
Bleek, Geldrop) De 
concerten duren van 
14.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis.
Molenstraat 23  
5664 HV, Geldrop

WISH OUTDOOR
Van 29 juni tot en met 1 juli  kun je in Beek en 
Donk een feestje bouwen bij WISH Outdoor! 
Tijdens dit driedaagse festival zullen verschillende 
asrtiesten optreden, verdeeld over het 
festivalterrein. Ga ook zeker kijken bij Chef’s 
Special op zaterdag en Kensington op zondag, dit 
wil je niet missen! Voor de complete line-up en 
tickets kun je kijken op: www.wishoutdoor.com 

Festivalterrein ‘de Aa’ Lekerstraat, 
Beek en Donk (Gemeente Laarbeek)
29 juni t/m 1 juli 2018

ZONDAG 1 JULI
IBIZAMARKT HELMOND
De Ibizamarkt komt namelijk zondag 1 juli 
weer terug bij De Cacaofabriek in Helmond. 
Live muziek, lekkere hapjes en natuurlijk: een 
vrolijke hippiemarkt waar je de hele middag kunt 
rondneuzen! De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
5705 LA, Helmond
Zondag 1 juli, 12.00 tot 18.00 uur

MIERLO ARTISTIQUE 
Op zondag 1 juli 2018, vind op de pleinen rondom 
de Heilige Lucia Kerk van 12.00 tot 17.00 uur de 
tweede editie van Mierlo-Artistique plaats. Zomers 
genieten van een kunstzinnig, creatief, theatraal, 
muzikaal en smakelijk aanbod voor jong en oud, 
groot en klein.
Pastoor de Winterstraat, 5731 EG Mierlo 
1 juli van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG 6 JULI
KASTEELTUINCONCERTEN HELMOND
Zeven weken lang op de vrijdagen van 6 juli tot 
17 augustus treedt elke week een andere band 
op in de sfeervolle Helmondse kasteeltuin. De 
muziekstijlen variëren van rock, nederpop, salsa 
en tribute tot aan tophits van nu! Met als klapper 
op de vuurpijl: Van Dik Hout op 13 juli! Volgens 
traditie begint de muziek om 20.30 uur en eindigt 
om 23.00 uur. De Kasteeltuinconcerten zijn gratis 
toegankelijk!
Kasteeltuinconcerten Kasteelplein 1, 5701 PP, 
Helmond. 6 juli t/m 17 augustus

ASTEN KERMIS
In het centrum van Asten met o.a. Breakdance, 
Glazen Doolhof, Rock It, Rupsbaan, Reactor, 
Draaimolen, Kinderzweefmolen, Pusher, Golfbaan, 
Trampoline, Dragon familie achtbaan, Schietsalon, 
Lucky Cranes, Kamelenrace, Wipp en diverse 
eet- en snoepkramen en nog heel veel meer.  
De kermis wordt traditiegetrouw om 18.30 uur 
geopend door het Sint Jorisgilde
Asten Kermis, Markt 1, 
5721 GE Asten.
6 t/m 10 juli

ZATERDAG 7 JULI
KENNEDYMARS
Ook dit jaar zal het grootse wandelevenement 
weer plaats vinden tijdens het eerste weekend 
van juli, namelijk op 7 en 8 juli 2018. Als fanatieke 
wandelaar kun je natuurlijk deelnemen aan de 56e 
Kennedymars of het 24e Rondje Someren. Ben jij 
erbij?!
Meer informatie en inschrijvingen via: https://
www.kennedymars.nl/ 

ZOMERKASTEEL HELMOND
Nog even en dan breekt de zomervakantie weer 
aan. Kasteel Helmond wordt in die periode (7 juli 
t/m 2 september) omgetoverd tot Zomerkasteel 
Helmond. En dat betekent veel leuke en 
nieuwe activiteiten voor het hele gezin en voor 
kinderen t/m 12 jaar. Op www.museumhelmond.
nl. vind je meer info over openingstijden 
en tarieven en het actuele activiteiten- en 
tentoonstellingsprogramma. 

DINSDAG 10 JULI
FIETS 4 DAAGSE DE PEEL
Dit jaar vindt de fiets4daagse plaats van dinsdag 
10 t/m vrijdag 13 juli. De werkgroep Stiphout 
heeft weer 12 mooie fietsroutes uitgezet in 
fietslussen rondom Stiphout. Deelnemers kunnen 
iedere dag kiezen uit de afstanden 30, 45 of 
60 km. Uitgebreide informatie over routes en 
startplaatsen is te vinden op 
www.fiets4daagsedepeel.nl

VRIJDAG 13 JULI
WALHALLA ZOMERFEESTEN
De Walhalla Zomerfeesten is een 3 daags 
muziekfestival in Deurne, dat dit jaar al voor de 
44e keer gehouden wordt. Daarmee is het een van 
de oudste festivals van Nederland. Voor alledrie 
de dagen wordt een programma vastgesteld met 
de beste (inter)nationale acts, maar ook met nieuw 
talent uit Deurne en omstreken. Het publiek 
bestaat dan ook uit een bonte mix van jong en oud. 

Walhalla Zomerfeesten Haageind 37 
5751BB Deurne 
13 t/m 15 juli

ZATERDAG 30 JUNI

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
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KENSINGTON CHEF’SPECIAL
 LIL KLEINE LIVE

3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK
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KENSINGTON

LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm

GROOTPEELLAND.NL

VAN DIK HOUT OP KASTEELTUINCONCERTEN
Van Dik Hout komt weer terug naar Helmond. 
Al twintig jaar aan de top met hun pure rock en 
gevoelige teksten. Bekend van onder andere ‘Stil in 
mij’ en een zeer bepalende factor in de Nederpop.  
In het voorprogramma staat Massi: een hiphop-
head in hart en ziel. Je krijgt een mix van Funk, 
Soul en Hardrock op je bord wanneer je een show 
ziet van deze energieke hiphop artiest met zijn 
vijfkoppige live band. Van deze rising star gaan 
we nog veel meer horen de komende jaren. Kijk 
ook op www.facebook.com/VanDikHout  of www.
facebook.com/massimusic 

Kasteeltuinconcerten 
Kasteelplein 1, 5701 PP, Helmond.

MUSEUM

EVENEMENTEN
VRIJDAG 13 JULI

DINSDAG 10 JULI

www.helmondnu.nl

WEEK VAN 30 JUNI TM 13 JULI

ZOMERPROGRAMMA MUSEUM KLOK EN PEEL
In de periode van 10 juli tot en met 27 augustus 
heeft Museum Klok en Peel een speciaal 
zomerprogramma. Voor het complete programma 
kun je kijken op www.museumklokenpeel.nl  
Museum Klok & Peel 
Ostaderstraat 23 
5721 WC Asten10 juli - 27 augustus
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Wilhelminaplein
Someren

8 km
47 e

7 & 8 juli 2018 Start 20:00 uur

Vliegende start
tussen 06:00 en 07:00 uur

Start 12:00 uur

zondag 8 juli 2018

zaterdag 7 juli 2018

Kennedymars Someren

Rondje Someren

Mini Kennedymars

56
80 km

e

40 km
24 e

Nieuwe route!

Durf jij de uitdaging aan?

door Helmond Centru
m


