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Heeft u ook weer zin om thuis met uw interieur aan de slag te gaan ,na alle opgedane inspiratie 
op vakantie? Dan is niets zo fi jn dan één adres waar u terecht kunt voor al uw woonwensen.
Tegenwoordig wordt je overspoeld met informatie over interieur via allerlei bladen, websites 
en tv-programma’s. Maar hoe fi jn zou het zijn als u zelf geholpen zou worden door een profes-
sionele interieurstylist, en dat ook nog eens geheel vrijblijvend? Precies, heel fi jn!

BENT U OOK ZO LEKKER 
UITGERUST NA UW VAKANTIE?

Tijd voor een 
frisse start! 

5e
 
meter

Kobe, Artelux en Eijffinger gordijnen

kado

de échte
binnenhuis

adviseur

Excl. confectiekosten.

Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond. 
Tel 0492-475624.

Bezoek onze vernieuwde website 
www.stijlenco.nl 

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

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

Ook voor Eijffinger en 
Hooked on walls behang 

gaat u naar Stijl&Co

Geniet nu van voordeel in stijl

15% voordeel
op het gehele Auping assortiment*

SALE
Tot wel 60% korting op tuinmeubelen, 

eetkamerstoelen, eettafels, karpetten en woondecoratie.

Sla nu je slag voor het te laat is!

Vraag naar de voorwaarden in de winkel*

grAtiS* Fauteuil erbij?

* Kies één van de 3 GRATIS fauteuils t.w.v. € 299,- bij je aankoop 
vanaf € 1500,-. Keuze uit diverse kleuren in stofgroep 1.

 

U gaat samen aan de slag met een van onze 
professionele stylisten. 
U krijgt een gepersonaliseerde floorplanner, 
kleurenplan en materialenplan. 

Zo zorgen wij er samen voor, dat uw nieuwe 
meubels, accessoires, kleur verf, vloerkleed, 
gordijn, verlichting, vloer, behang of zonwering 
perfect aansluit op het droombeeld uit uw ver-
beelding. 

Soms kan een kleine ingreep al een totaal ande-
re “Look en Feel” geven aan uw woning, maar 
vergeet niet dat het begint vanuit de vloer en 
wand, deze elementen zijn bepalend voor de 
sfeer in huis. Wij helpen u graag! 

Welke woonstijl past bij u? 
Basic & puur, Modern & design, Industrieel & 
vintage, Landelijk & lifestyle of Stijlvol & klas-
siek?

De magische driehoek: vloer, wand- en 
raambekleding
Als u gaat verbouwen, gaat verhuizen naar een 
bestaande woning of een huis laat bouwen, 
krijgt u de mogelijkheid om muren, vloeren 
en raambekleding in één keer aan te pakken 
en op elkaar af te stemmen. Handig! Immers, 
als u niet weet wat voor vloer u wilt, is het ook 
lastig om het behang of de raambekleding te 
bepalen. Gaat u voor een rustige basis met een 
lichte laminaatvloer en effen raambekleding, 
dan kan een uitgesproken behang karakter ge-
ven aan het interieur. Liever een uitgesproken 
vinylvloer met houtlook? Dan mag de rest wel 
wat rustiger. Bij Covetex staan gediplomeerde 
stylisten en vakkundige stoffeerders voor u 
klaar om u verder te helpen, maar we geven u 
alvast een aantal tips die van pas komen bij het 
aanschaffen van een nieuwe vloer, wand- en 
raambekleding.  

Stap 1
Bepaal eerst wat de ruimte nodig heeft. Is het 
een lichte kamer of juist donker? Hoe groot is 
het vloeroppervlak? Komen er straks veel meu-
bels te staan of houdt u het liever minimalis-
tisch? Waar moet de nadruk op komen te lig-
gen? Heeft de ruimte bijvoorbeeld een geweldig 
uitzicht of is er juist gebrek aan daglicht? Een 
paar tips:
• Leg bij voorkeur in alle kamers dezelfde vloer 
en kies door het hele huis voor dezelfde raam-
bekleding. Zo zorgt u voor meer eenheid.
• In een kleine ruimte is het mooi om de vloer 
zoveel mogelijk te zien doorlopen. Meubels op 
poten, zoals een bank of kast, dragen bij aan 
een ruimtelijk gevoel. De ruimte lijkt groter, 
omdat er meer vloeroppervlak is te zien

Stap 2
Als u weet waar u op moet letten, kunt u com-
binaties gaan maken tussen vloer, wand- en 
raambekleding. Het heeft niet veel zin om u al-
leen druk te maken over de kleur van een muur. 
Een veel belangrijkere vraag is hoe de kleur van 
de muur staat bij de vloer of raambekleding. Bij 
Covetex kunt u kleur- en stofstalen en proef-

plankjes aanvragen, om thuis op uw gemak te 
kijken hoe het in uw interieur staat. Probeer 
erachter te komen wat u mooi vindt. Kijk in 
interieurbladen en scheur plaatjes uit van inte-
rieurs en combinaties die u aanspreken. Maak 
een moodboard van de knipsels, kleur- en stof-
stalen en proefplankjes en kijk wat goed com-
bineert. U kunt ook de Moodboard-app van 
Stijl en Co / Covetex gebruiken. www.covetex.
nl Kies eerst uw woonstijl (link naar 5 woonstij-
len) of begin met een blanco ontwerp.

Stap 3
Als u een idee heeft van wat u wilt staan de 
gediplomeerde stylisten en stoffeerders van 
Stijl & Co / Covetex voor u klaar om u verder 
te helpen. De stylisten van Stijl & Co / Covetex 
denken ook met u mee over isolatie van geluid, 
kou en warmte, het effect van daglicht en zon 
en technische aspecten. Zo weet u zeker dat u 
de juiste keuze maakt. In de winkel ziet u de 
meest recente collecties van de beste merken 
zoals Luxaflex, Desso, Artelux, Jasno, Bonapar-
te en Novilon. Juist omdat er zoveel mogelijk 
is adviseren wij u om eens binnen te lopen of 
online een gratis afspraak te maken bij u thuis 
of in de winkel. De stylisten van Stijl & Co /  Co-
vetex zorgen er vervolgens voor dat uw wensen 
in kaart worden gebracht en u binnen no-time 
kunt genieten van uw nieuwe vloer, wand- en 
raambekleding.

Met meer dan 30 jaar ervaring is Covetex het 
vertrouwde adres voor al uw raam- en vloerbe-
kleding. En bij Stijl & Co shopt u de hipste mer-
ken en meest trendy meubels en woonacces-
soires. En dat alles onder één dak! Samen met 
ons team van topstylisten, eigen stoffeerders en 
netwerk van technische specialisten  zorgen wij 
dat al uw woonwensen werkelijkheid worden. 

Stijl & Co / Covetex
Engelseweg 212, Helmond

www.stijlenco.nl   www.covetex.nl
Elke zondag open!



Aan de rand van natuurgebied de Strabrechtse Heide is onlangs het 
restaurant de Strabrechtse Hoeve geopend. Eigenaar Peter-Paul van 
Meerwijk, bedrijfsleider Gijs Verstappen en chef-kok Danny Toma-
soa  geven gezamenlijk sturing en invulling aan het nieuwe bedrijf. U 
bent van harte welkom om in een gemoedelijke en hartelijke sfeer 
van een kopje koffi  e te genieten of kennis te komen maken met de 
Bourgondische keuken van restaurant de Strabrechtse Hoeve.

Beleef met ons de Brabantse gezelligheid

Strabrechtse Hoeve in Mierlo geopend

Aan de achterkant van de Strabrechtse Hoeve is een prachtig (deels overdekt) terras ingericht met een landelijk uitzicht 
(Foto en tekst Anja Donkers).

Barbecues
Brunches

Pannenkoeken

Boerenspelen
Huifkartochten

Dagelijks verse 
vlaai van bakker 

Jenny v.d. Putten
Uitgebreide 

bierkaart

Aardborstweg 19, Mierlo   www.strabrechtsehoeve.nl    woensdag t/m zondag 10.00-20.00 uur (keuken sluit om 19.00 uur)

Arrangementen
Personeelsuitjes

Groepsactiviteiten
Koffietafels

Zakelijke 
bijeenkomsten 

in landelijke 
omgeving

De perfectie 
trouwlocatie

1,5 km van de 
Strabrechtse Heide 

Oplaadstation 
E-Bikes

Het restaurant heeft een ware 
metamorfose ondergaan. Het 
interieur is totaal vernieuwd en 
biedt een moderne look in een 

authentieke omgeving. Aan de 
voor- en achterzijde van de hoeve 
zijn prachtige terrassen aangelegd 
met aan de achterzijde aanslui-

tend een mooie tuin met boom-
gaard en zicht op een wei met po-
ny’s. Van Meerwijk vertelt trots te 
zijn op de unieke samenwerking 
met bakkerij Jenny van der Putten 
uit Mierlo, die het gebak voor bij 
de koffie gaat leveren. 

Voor een lekkere ijscoupe wordt 
uitsluitend het ambachtelijk ge-
draaide ijs van Hoeve Willem III 
uit Helenaveen gebruikt. Ook 

voor de andere gerechten gaat de 
keuken gebruik maken van lek-
kere streek- en natuurproducten 
van leveranciers uit de regio. 

Diverse arrangementen
Van Meerwijk legt het concept 
van zijn restaurant uit: ‘Onze 
klanten kunnen hier terecht voor 
koffie met gebak maar ook voor 
een gezellige brunch, lunch, high-
tea of een vroeg diner. Wij zijn 

geen á-la-carterestaurant maar 
men kan hier wel heerlijk eten! 
We hebben een groot assorti-
ment speciaalbier met natuurlijk 
een borrelkaart maar ook voor 
een lekkere pannenkoek kun je 
hier terecht. We bieden diverse 
arrangementen zoals groeps-, be-
drijfs- of familiearrangementen 
en we zijn aangewezen als offi-
ciële trouwlocatie, dus kunnen 
bruidsparen van ceremonie tot en 
met het feest bij ons terecht. 
Ook voor een gezellige huifkar-
tocht, fietsarrangementen en 
Oudhollandse boerenspelen of 
voor een barbecuearrangement 
is men bij de hoeve op het juiste 
adres. Uiteraard kunnen de ar-
rangementen ook gecombineerd 
worden en verzorgen we in sa-
menspraak met onze klanten 
koffietafels, kraamfeesten en buf-
fetavonden. 

Voor fietsers die bij ons restaurant 
pauzeren, beschikken we over 
een oplaadpunt voor E-bikes. Ze 
zijn bij ons van harte welkom,’ al-
dus Van Meerwijk.

U vindt restaurant 
De Strabrechtse Hoeve aan de 
Aardborstweg 19 te Mierlo en 
meer info op 
www.strabrechtsehoeve.nl 
Het restaurant is op maandag 
en dinsdag gesloten en op de 
andere dagen geopend vanaf 
10.00 uur.



KINDER-, DAMES- 
EN HERENSCHOENEN

Elzaspassage 23, Helmond
0492-523424
info@arnanischoenen.nl
www.arnanischoenen.nl

MODE 
PASVORM 
KWALITEIT

NIEUW IN HELMOND 

IK IKS EL
TRENDY DAMESMODE
VOOR EEN MAATJE MEER (44 T/M 56)
PONT NEUF
TWISTER
SEMPRE PIU
CHALOU
CHOICE

ZELI
ADIA
ZEITLOS BY LUANA
X-TWO

MARKT 49A (SPEELHUISBOULEVARD), HELMOND
T: 0492-539400

Voor jongens en meisjes is er een uitgebrei-
de keus in pasvorm en modemerken vanaf 
maat 20 tot en met maat 41.

Het assortiment voor de heren bestaat uit 
een grote collectie geklede, sportieve en 
comfort schoenen. De merken waaruit 
u kunt kiezen zijn onder andere: Van lier, 
Fluchos, P.M.E, Finn Comfort e.a.

Voor de dames vind u hier het grootste 
aanbod van het merk Gabor van Zuid-
Nederland. De collectie modisch, sportief 
en comfort wordt verder aangevuld met 
merken als: Nero Giardini, Aqa, Footnotes, 
Wolky, Finn comfort e.a.

Binnen de comfort klasse van zowel kin-
deren, heren als dames zijn alle schoenen 
geschikt voor losse steunzolen.

Voor goed advies kunt u terecht in onze 
winkel in de Elzas passage 23 in Helmond, 
een impressie staat ook op onze website 
www.arnanischoenen.nl

Arnani schoenen de leukste en meest 
uitgebreide schoenenzaak in Helmond

In Helmond is onlangs een mooie da-
mesmodezaak geopend. Dit keer voor de 
moderne modebewuste vrouw met een 
maatje meer. Ik iks el aan de Speelhuis-
boulevard is na een tijdje weer terug van 
weggeweest en opent nu haar deuren met 
een geheel vernieuwde collectie.

Voorheen was ze zelf een tevreden klant 
van Ik iks el. Toen Miranda te horen kreeg 
dat de eigenaresse besloot te stoppen met 
de winkel, nam ze dan ook zonder twijfel de 
beslissing om deze zaak voort te zetten. De 
goedlachse en ondernemende Helmondse 
Miranda van Lierop (48) heeft volop nieuwe 
ideeën voor de zaak waardoor ze haar klan-
ten nog beter van dienst kan zijn. Zo ziet 
de winkel er na een complete metamor-
fose, vooral zonnig en ruimtelijk uit. Ik iks 
el is een speciaal winkelconcept waar sterk 
behoefte aan is. Ik iks el mode biedt een 
unieke, veilige en sfeervolle omgeving waar 
persoonlijke aandacht en service voorop 
staan en de winkel is voorzien van ruime 
paskamers. Om de Helmondse dames met 

een maatje meer tege-
moet te komen heeft 

Miranda Ik iks el al 
vast geopend, later 

volgt een 

officiële opening met een modeshow waar-
bij de nieuwe najaarscollectie zal worden 
geshowd. 

Miranda vindt het belangrijk dat mensen 
met een maatje meer lekker in hun vel zit-
ten en wil haar klanten onder het genot van 
een kopje koffie graag adviseren in kleur 
en stijl. Vooralsnog kunt u bij haar terecht 
voor mode in de maten 44 t/m 56, afhanke-
lijk van de vraag zal dit straks van maat 42 
t/m 58-60 zijn. De kleding heeft een goede 
pasvorm, is comfortabel, van mooie kwali-
teit en een zekere exclusiviteit. Miranda vult 
aan: ‘Ik kan de kleding ook op maat laten 
vermaken zodat de pasvorm perfect is. Uit 
eigen ervaring: ik heb ook een maatje meer 
en ik weet dat het knap lastig kan zijn om 
plus size kleding te vinden in een eigen stijl, 
met een goede pasvorm en die ook nog 
eens comfortabel zit.’ De zomercollectie 
hangt nu in de winkel, u vindt er leuke items 
van: Pont Neuf en Zeitlos By Luana, beiden 
exclusieve merken voor Helmond, verder 
een leuke collectie van Twister, Sempre Piu, 
Chalou, Choice, Zeli, Adia, en X-Two. Naast 
deze leuke moderne kleding kunt u er ook 
terecht voor een bijpassende tas, riem of 
sieraden en binnenkort ook voor mooie lin-
gerie in de grotere maten. Miranda wil haar 
klanten ook de mogelijkheid bieden om op 
afspraak samen met vriendinnen een work-
shop te volgen en zo een passende stijl te 
bepalen. Het is ook mogelijk via de web-
shop te bestellen.

Ik iks el is van dinsdag tot en met zaterdag 
geopend en natuurlijk op koopzondagen. 
U vindt Ik iks el aan de Markt 49A (Speel-
huisboulevard) in Helmond en natuurlijk 
ook op Facebook.

Trendy damesmode 
in een maatje meer

een impressie staat ook op onze website 
www.arnanischoenen.nl

ALTIJD 10% KORTING MET 
KLANTENSPAARSYSTEEM

 GRATIS PARKEREN

PERSOONLIJKE BEDIENING

VERTROUWD ADRES 
SINDS 1947

KASTANJEHOUTSTRAAT 3   HELMOND  0492-523668   WWW.ADVENTURESTORE.NL 

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) be-
leeft u 1500 m2 winkelplezier onder één dak op 
Sport & Outdoor. Met meer dan 200 topmer-
ken en 25.000 artikelen in het assortiment, voor 
dames, heren en kids. Met een ruim, modisch- 
en functioneel aanbod per merk. Om een goe-
de keuze te maken uit al dat moois bieden wij 
optimale service door onze adviseurs en de 
uitstekende aftersales. Zij staan voor u klaar, voor 
persoonlijk advies en tips op het gebied van 
functionaliteit, gebruiksgemak of draagbaar-
heid. In de winkel vindt u alles op het gebied 
outdoor, voor uw wandel- of fietstocht of voor 
op reis, om te kamperen of voor het recreëren. 
Daarnaast is er een zeer uitgebreide sportafde-
ling met alles op het gebied van running, biking, 
fitness, tennis, hockey, voetbal, indoor etc. U kunt 
gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak 
van een groot aanbod topmerken op sport en 
outdoor gebied en dat alles onder één dak! U 
zult versteld staan van het aanbod.

1500m1500m2 avontuurlijk 
winkelplezierwinkelplezier

 avontuurlijk 
winkelplezier

 avontuurlijk 



Dames. Hoewel het minimaliseren van 
je garderobe en spullen een trend is, 
blijft een nieuwe aankoop altijd welkom. 
Mits het een goede is. Dus kies bewust 
je stijl. Is het leuk of is het meuk? Is het 
echt een toevoeging? Word je er blij van? 
Doen. Of koop je het om anderen te ple-
zieren? Niet doen. Hul je in stoffen die 
jou mooier maken, niet andersom. Dat 
zijn dus automatisch ook stoffen waar 
jij je prettig in voelt. En vooral durf. Durf 
af te wijken. Gelukkig is de keuze reuze. 
Van de mooie boetiek op de hoek, tot 
de grote zaken met shops in shop maar 
ook op de markt haal jij je herfsttenue.  
De trends voor najaar en winter 
2016/2017hebben mooie namen als dro-
merig romig, bruut brokaat en China 
chic, Kattenvachten en  Straat Slim en 
Tartan. Wat past jou? 

Kattenprints 
De kattenprints (waaronder de tijger-
stofjes) blijven, maar...let wel combineer 
ze niet met elkaar. Dat is zo snel ordinair, 
terwijl je liever voor chique gaat. Kittige 
vachten, prints en illustraties; je hebt ze 
vast al in je kast, maar er mag altijd nog 
meer bij. Let wel: kopjes krijg je alleen 
voor faux fur. Al het echte bont is echt 
not done. En die bontkraag kan echt al-
leen maar tot april, daarna ziet het eruit 
alsof je in het voorjaar de Noordpool nog 
in gedachten hebt. 

Dromerig Romig
Het Dromerig romige stijltje gaat verder 
dan de Ibiza-jurken met laagjes en ru-
ches. De kleding is vergeven van gebor-
duurde vlinders en bloemen in zachte 
tinten, maar weinig kant. Jurken, maar 
ook bijzondere bloesjes met pofmou-
wen en strikjes. Poedertinten all over 
you. Ivoor, oudroze, leliegeel, beige fleu-
ren je op.

Bruut Brakaat
De stijl Bruut Brakaat is voor de mensen 
die willen pronken in stoffen met een 

glanzende gloed. Het goud gaat verder 
dan je sierraad; je omringt je door koper, 
goud, oker, zilver en allerlei metaaltinten. 
Het liefst met prints als druk seventies 
behang en Franse lelies. Beetje barok 
dus. Jassen van dikke stoffen die doen 
denken aan pompeuze Keizerlijke man-
tels.

China chic 
Uiteraard vele combinaties met zwart, 
luxe satijnachtige stoffen. Veelal met 
fijne prints zoals de Geisha’s ze droe-
gen. Hoog aangesloten jurken die de 

silhouetten van een vrouwenlichaam 
benadrukken. Maar ook weelderige ge-
watteerde jasjes. Die je net zo makkelijk 
op je favoriete jeans draagt. China is ver-
tegenwoordigd op de catwalk, nu nog in 
het straatbeeld. 

Straat Slim 
Een minder vrouwelijke stijl, die 
staat voor ruig en oversized. Elementen 
van de straat (sweatshirts, bombers, 
mutsen) van rappers krijgen een laagje 
catwalk-glam. Dus leer, rubber, petten, 
lompe schoenen, gecombineerd met 
glanzende sieraden of studs. Veel zwart 
en donkerblauw. Eerlijk gezegd vooral 
leuk voor 30-minners.  

Tartan
Tartan is de naam van een geruite Schot-
se wollen stof waar kilts van gemaakt 
worden. Wat? Ja de Britse uniformen en 
Schotse ruit mag weer. Hoe stijver hoe 
liever juist. Klokrok? Graag. Wel getail-
leerd. Durf eens een geruite jas te kopen! 
Stoere boots eronder. Past mooi bij ons 
Hollandse weer. 

Sportieve twist
Dagelijkse kledij met een sportieve twist.  
Deze look creëer je door sportief geënte 
kledingstukken met maximaal drie ba-
siskleuren in 1 kledingset. Dus wel zwart/
wit en blauw maar geen geel en oranje 
en blauw. Ook hier joggingstoffen ge-
combineerd met velours truien of een ly-
cra sporttruitje en daarover een gehaakt 
vest. En…verrassend de jumpsuits zijn er 
ook in strakke stoffen zoals vroeger de 
aansluitende skipakken. Deze kleding is 
ontzettend sportief, het oogt echter niet 
alsof je net naar de sportschool gaat.

Militaire soberheid
Militaire kleuren en stoffen zijn buiten-
gewoon praktisch. Het is niet erg als je 
een vlekje ‘opdoet’. De jassen zijn van 
wax, van leer of in ieder geval gecoat. Dit 
herfst/winter seizoen ontwikkelt de mili-

taire look zich tot een van soberheid. Het 
biedt ook meer duurzame en praktische 
keuzes. Capuchons, militaire regenjas-
sen en plooibroeken en regenlaarzen. 
Deze materialen en modellen hebben 
voordelen, maar of je er elegant bij loopt 
is twee. 

Zonder enige twijfel kun je uit je eigen 
voorraad schoenen en accessoires nog 
wel wat passends opdiepen. Toch laat je 
je waarschijnlijk verleiden tot een extra 
aanschaf.  En nu hup op pad en ideeën 
opdoen! De winkels wachten. 

De modetrends hebben mooie namen
Wat past jou deze herfst?

Mannen neem je garderobe eens onder 
de loep. Of laat dat doen. Het loont echt 
de moeite eens wat kritischer naar jezelf 
te kijken en er nét wat beter uit te zien.  
En nee je garderobe hoeft niet helemaal 
op de schop en de kledingzak in. Maar 
dat de inhoud opgefrist moet worden zie 
je waarschijnlijk zelf ook wel en maakt 
jou gewoon net wat meer Jou. Niet van 
belang? Waarom niet, je hoeft je nu toch 
nog niet te gaan gedragen als een oude 
z..? Of ben je al afgeschreven? Menigeen 
die ouder is loopt er beter bij. Niet? Nou 
vooruit dan, laat je inspireren. De herfst- 
en najaarsmode is echt de moeite waard. 

Mannen kiezen graag voor makkelijk. Soe-
pele stoffen, geen gedoe met tig knoopjes 
en zeker niet te chique. Wat fijn dat herfst 
2016 de nadruk legt op luxe atletische vrije-
tijdskleding met ontspannen, sportieve 
silhouetten, gebreide joggingbroeken en 
voor de wat jeugdige mannen omkeerbare 
bomberjacks met bontgekleurde elemen-
ten, gestreepte oppervlakken en getextu-
reerde details. Zit je buikje –met nadruk op 
je-  in de weg? Toch is dat juist geen pro-
bleem want het zal je niet ontgaan zijn, dat 
de mode voor afgelopen seizoenen aan-
merkelijk wijder is geworden. Bandplooi-
broeken met paspelzakken zijn weer terug.  
Sowieso zijn de stoffen sportief en stoer. 
Het nog immer moderne gewatteerde jack 
en jassen van wax en softshell zijn gewild 
voor jong en wat ouder. 

 Deze herfst zie je minder letters en grote 
afbeeldingen op de herenkleding. Toch 
zijn de effen artikelen niet saai. De stof-
fen zijn zelfs wat luxer en beter afgewerkt. 
Daar zit ‘m de moderne twist in. Er zijn 
zichtbare coupenaden, stiksels en ook 
volop patches; stukken stof op ellebogen 
en knieën zoals in de jaren zeventig maar 
dan hip. Meer en meer worden delen van 
bijvoorbeeld een jas in een afwijkende 
stof, maar in dezelfde kleurlijn, gemaakt. 
Broeken krijgen ook versmalde pijpen met 
bijpassend ribboord. Past in elke halfhoge 
schoen en in je gemiddelde sneaker. Een 
wollen jasje met een velours kraag, lekker 
zacht. 

Het leren jack mag! Liefst niet in zwart, 
maar in net-niet-tinten. De snit is wat ele-
ganter.  Leer zien we ook terugkomen in de 
details; een zakje op een geruite shirts met 
rafelende onderkant of zelfs leren revers op 
een gebreide vest. 

Dé hiptips
Heb je nog een glad colbert? Die laat je 

maar hangen tot het voorjaar. Maar juist 
de colberts van dikkere stoffen en tweed 
combineer je goed met een effen coltrui. 
Helemaal hip. Of met een glad truitje er-
onder. Niet met een blouse svp. Mits je bij 
een bank werkt. Jasje aan? Vergeet niet om 
buiten een grote losgebreide sjaal om te 
doen. Dat mag ook een print zijn, zo lang 
het maar geen voetbalsjaaltje is. 

Blouses kunnen wel degelijk, maar dan 
getailleerd en over je broek. Net even wat 
stoerder.  Hul je je graag in een hoody (de 
vesten en truien met capuchon)? Deze zien 
we nu ook in andere stoffen dan sweat-
stof, wat net wat gekleder maakt. Durf te 
kiezen voor de combinatie van een oude-
vertrouwde blouse met comfortabele brei-
sels (vest, trui) die het ‘chillen’ op koudere 
dagen aangenamer maken.

Mannelijke tinten
De tinten zijn wel weer echt mannelijk; 
legergroen, bordeauxrood, aubergine, an-
traciet en het nieuwe blauw. Met crème als 
accent. Beetje stoffig –in de zin van alsof er 
een laagje stof op de kleur zit. Telkens is de 
kleur een beetje vaal, lijkt zelfs wel wat ver-
wassen. Je oma zou er moeite mee hebben. 
De kleuren matchen ook altijd. In tegen-
stelling tot hard rood en het schreeuwerige 
neon van de zomer. Wil je wél kleur in je 
persoonlijk exterieur? Dan is colorblocking 
gewenst. Pas enkele harde kleuren in een 
grote print toe.  

Het nieuwe blauw
Het leuke is dat oud-blauw het nieuwe 
blauw is geworden. Wat is er nieuw aan? 
Het is een blauw tussen kobalt en grijs in, 
een beetje zoals op een mossel. Het nieuwe 
blauw neigt naar lavendel en pastel, wat 
poederachtig. Deze warme, stoffige jeans-
blauwe kleur wijkt af van de koele denim-
tinten die we in de afgelopen seizoenen za-
gen. De vale kleur zie je nu niet alleen terug 
in jeans, maar ook in truien, schoenen en 
jassen. Meestens wat dikkere stoffen. En 
zoals bijna elke kleur blauw combineert 
het nieuwe blauw perfect. 

Mannelijke tinten, het nieuwe blauw, 
veel stiksels en vooral soepel 

Hiptips voor 
mannen dit najaar

De kleding die je weg doet gooi je niet 
zomaar in de kliko, maar maak er an-
deren blij mee. Doe ze in de kleding-
bakken in je buurt of bij je sportclub. 
Ook kun je ze afgeven bij Terre des 
hommes Markt Helmond of Ruilwin-
kel van Humanitas bij Julianabrug 
Helmond. Woon je buiten de stad? 
Kijk eens bij een minimagroep op Fa-
cebook en zij weten wel iemand die 
het bij je ophaalt. 

Door Susan Verheij



• GRATIS VOETSCAN  GRATIS VOETSCAN • GRATIS LOOPANALYSE • PERSOONLIJK ADVIES
• UITGEBREIDE COLLECTIE SCHOENEN, FUNCTIONELE KLEDING EN 

ACCESSOIRES • PERSOONLIJK ADVIES • ALTIJD 10% KORTING
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PRIJSPAKKERS

MEN | WOMEN

20 liter dagrugzak
met aircomfort 
rugsysteem

MT 32-35MT 32-35

Dames en heren indoorschoen Dames en heren indoorschoen 
met gel 
demping

                                                                                                                                                                                KODY MID GTXKODY MID GTXKODY

89.99
BIJ ONSBIJ ONS
MT 36-39

Kinderwandelschoenen met waterdichte Kinderwandelschoenen met waterdichte 
Gore-tex Gore-tex Gore-tex 
voeringvoeringvoering

99.9999.9999.
                                                                                                                        TRAIL SONOMA

69.99
ADVIES 85.- BIJ ONSBIJ ONSBIJ ONSBIJ ONS

MEN | WOMEN

99
                     GTX MID
Halfhoge wandelschoen van Lowa Halfhoge wandelschoen van Lowa Halfhoge wandelschoen van Lowa 
in dames en heren uitvoering in dames en heren uitvoering in dames en heren uitvoering in dames en heren uitvoering 
met Gore-tex voeringmet Gore-tex voeringmet Gore-tex voering

139.99
ADVIES 160.- BIJ ONS

 WOMEN

139.
BIJ ONS

139.99139.99139.
 WOMEN

139.9999139.99139.
BIJ ONS

           AIRLITE

49.99
ADVIES 84.9984.9984. BIJ ONS

20 liter dagrugzak

9999

AIRLITE

99
                                                                                                        GEL IMPRESSIONGEL IMPRESSIONGEL IMPRESSIONGEL IMPRESSIONGEL IMPRESSION
Dames en heren hardloopschoen Dames en heren hardloopschoen Dames en heren hardloopschoen Dames en heren hardloopschoen 
met gel dempingmet gel dempingmet gel demping

59.99
ADVIESADVIES 79.9579.9579. BIJ ONS
MEN | WOMEN

                GEL TASK

59.99
ADVIES 80.- BIJ ONSBIJ ONSBIJ ONS
MEN | WOMEN

PRIJSPAKKERS
COMFORT 
OP HET HOOGSTE NIVEAU

www.adventurestore.nl 

SPECIALE SCHUIMVOERING
zacht, geweven schuim bovenaan.

MFS VACUUMSCHUIM
drukverlagend, past zich perfect aan elke voet 
aan. In het gebied rond de enkels, veterhaakjes 
en -oogjes, tot aan de bal van de voet. de voet 
wordt zacht, maar strak omhuld.

GEWEVEN SCHUIM
zorgt voor een perfecte pasvorm 
tot aan het gebied rond de tenen.

CITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPSCITYTRIPS

WANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELENWANDELEN

BERGSPORT 
WANDELEN

BERGSPORT BERGSPORT 
WANDELEN

BERGSPORT BERGSPORT 

TRAIL RUNNINGTRAIL RUNNINGTRAIL RUNNINGTRAIL RUNNINGTRAIL RUNNINGTRAIL RUNNINGTRAIL RUNNING SPORT
INDOOR
SPORTSPORT

INDOORINDOORINDOOR

RUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNING

DESKUNDIG ADVIES EN PERSOONLIJKE BEDIENING DESKUNDIG ADVIES EN PERSOONLIJKE BEDIENING 

ADVENTURE STORE DE GROOTSTE HARDLOOP 
EN WANDELZAAK VAN DE PEEL!

Met alle specifieke kennis over de voe-
ten en de schoenen voor het wandelen, 
nordic-walking, trailrunning, alle mogelijke 
sporten en uiteraard het hardlopen bent u 
bij Adventure Store aan het juiste adres. In 
samenwerking met alle gerenommeerde 
podotherapeuten in regio Helmond, het 
spreekuur van de podotherapeut Emile Itz 
tezamen met onze eigen sport podoloog 

en het deskundige personeel, en niet te 
vergeten de enorm uitgebreide collecties 
schoenen, accessoires en functionele kle-
ding bent u in goede handen. Een voet-
scan wordt altijd gratis gedaan om te kijken 
wat de stand van de voet is, hoe de druk-
verdeling is en wat voor soort voet u heeft. 
Daarnaast kunt u met de schoenen ook 
gefilmd worden tijdens het lopen door de 

winkel of op de loopband. Aan de hand 
van de filmopname wordt gekeken of de 
gekozen schoen de juiste ondersteuning 
en stabiliteit biedt en afhankelijk van uw 
wensen, doelstelling en gegevens wordt 
een gratis persoonlijk advies op maat 
gemaakt. Wij hebben voor elke voet een 
passende schoen. Kom ook eens langs en 
overtuig uzelf.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond  
0492-523668 www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 31 september 

2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

DE LOOP EN WANDEL DE LOOP EN WANDEL 
SPECIALISTSPECIALIST

• ALTIJD 10% KORTING MET 
KLANTENSPAARSYSTEEM

• GRATIS PARKEREN 
• PERSOONLIJKE BEDIENING

• VERTROUWD ADRES SINDS 1947

verkrijgbaar bij verkrijgbaar bij ADVENTURE STORE
Kastanjehoutstraat 3, Helmond



School, het moet weer. Het mag weer. De 
leraren (m/v) staan er weer klaar voor. 
Hebben vast een nieuwe outfi t aan en 
volop energie. Ouders staan te springen 
dat hun tieners weer een dagritme krij-
gen. En jijzelf? Klaar voor school? Je spul-
len vast nog niet allemaal in huis. Je vori-
ge tas vertoont fl ink slijtage, dus tijd voor 
een nieuwe. Het gaat dan niet alleen om 
leuk. Ook om handig. School mag dan 
soms aanvoelen als noodzakelijk kwaad, 
al die leuke dingen die erbij horen zijn dat 
zeker niet. 

Al heb je een pc, een laptop, een tablet en 
een goede smartphone dan kun je nog 
steeds niet zonder goed schrijfmateriaal. 
Zeker in een klas zijn schriften, college-
blokken, een agenda, maar ook een goede 
rekenmachine en uiteraard een fijne pen 
nog hard nodig.  Met al die leuke prints en 
afbeeldingen is het zelfs leuk om je school-
jaar te starten. Lege bladzijdes die zich met 
kennis vullen. Ook een nieuwe tas hoort 
bij die frisse start. En zonder fijne fiets kom 
je er niet. 
Hoewel jongeren en heel wat volwasse-
nen inmiddels heel wat bijeenkomsten 
en uitjes in hun digitale agenda in hun 
smartphone zetten, blijft een gewone pa-
pieren agenda het meest handig voor de 
dagelijkse planning, ook voor het noteren 
van huiswerk. Suf zijn ze allerminst. Ben je 

voetbalfan? Dan is de FC Barcelona of die 
van Voetbal International agenda iets voor 
jou. Een paardenmeisje in de brugklas? Tja 
dan is er voor jou ook eentje. Shopping 
addicts kopen natuurlijk een bijpassende 
agenda. Wist je dat niemand de Donald 
Duck ooit ontgroeit? En heb je humor? 
Dan begeleidt die agenda jouw schooljaar. 
Fladder je door het leven? Keuze is natuur-
lijk gevallen op de Vlinderlijn. 

Neem een van je ouders mee naar de 
winkel, dan kan die betalen en zelf een 
Gezinsplanner aanschaffen. Dan zie 
je meteen wanneer zij een avondje 
weg zijn en jij met eventuele broer 
of zus het rijk alleen hebt. Noteer 
als eerste je vakanties. Om naar 
uit te kijken. 

Harry Vermeulen van de 
Readshop op de Mierloseweg 
in Helmond zegt: “Brugklas-
sers kopen vaak een hele 
lijn, dus de bijpassende 
schriften en ringblokken. 
De wat oudere leerlin-
gen kiezen vooral voor 
een goede kwaliteit en 
vinden de prints wat minder van belang. 
Wij hebben een breed assortiment. Jam-
mer dat veel jongeren dat niet weten, want 
als ze eenmaal binnen zijn zien ze pas hoe 

veel er is en dat ze echt een goede keuze 
kunnen maken.” 
Zaken zoals de Readshop zijn er natuurlijk 

ook in de dorpen. Bij de boekhandel, de 
Hema maar ook bij de Primera bieden een 
keur aan lijnen. Snel nog wat scoren!

Dag in, dag uit is je fi ets je trouwe met-
gezel. Zeker voor tieners is een fi ets hun 
vervoersmiddel bij uitstek. Om mee naar 
school te gaan, om mee te gaan sporten, 
om naar het voetbalveld of atletiekclub 
te trappen. Natuurlijk ook om een vrien-
din te bezoeken. Een fi ets; twee wielen, 
een zadel, een stuur. In allerlei vormen 
en maten. Een fi ets is voor een tiener –of 
puber zo je wilt- niet alleen een vervoers-
middel van hun eigen lichaam, maar ook 
van hun schooltas en sporttas. 

Aapje mee?
En al die spullen vervoer je natuurlijk in 
een hippe tas op een prettige fiets. Ben 
nou niet zo dom om die kilo’s boeken en 
schriften op je rug mee te zeulen terwijl 
je fietst. Dat doe je maar in de gangen 
van school. Die rug heb je jarenlang na je 
schooltijd nog nodig.  Ken je de Monkey-
Mee al? Dat is een verbrede bagagedrager 
waar je op een zeer eenvoudige en han-
dige manier je tas vervoert. “Een populair 
accessoire onder jeugd,” zegt Henk van 
Rooij van Henk van Rooij Fietsen Hel-
mond. Jongeren hebben elke dag een 
paar kilo te dragen, dan is het fijn om dat 
op weg van en naar school niet te hoeven 
dragen. 

“De transportfiets waarbij een krat voor 
op de fiets is bevestigd is nog steeds ont-
zettend populair, dan gaat de tas dus voor 
in de krat of mand.” Al kiezen de meeste 

jongeren voor een gewone fiets en gaat 
de tas achterop. Een regulier model. Op-
vallend is dat de meeste jongeren voor 
veilige kleuren gaan; zwart en donker-
blauw. Terwijl er ook aparte tinten zijn. En 
de kleuren die ze wensen? Henk vervolgt: 
“Jongens gaan toch meestal voor een 
zwarte fiets, bij bijna ieder model. Mei-
den zijn ook traditioneel al durven zij wat 
meer op te vallen en trappen naar buiten 
op een rode, zelfs gouden of appelgroene 
fiets.” 

Jongeren en een e-bike
Dat elektrische fietsen niet meer alleen 
voor ouderen zijn, is al langer normaal 
aan het worden. Maar middelbare scho-
lieren op een elektrische fiets? “Niks geks 
aan,” zegt Henk van Rooij. “Voor wie in 
Helmond woont en op school zit zou het 
een beetje vreemd zijn, maar wie bijvoor-
beeld in Mierlo woont en in Deurne op 
school zit of vanuit Someren naar Hel-
mond naar het ROC gaat,  wordt door 
steeds meer ouders een e-bike aange-
schaft voor de scholier. Het gemak staat 
voorop. De traptijd is korter en het plezier 
in fietsen wordt vergroot. 

Een flinke uitgave. “Klopt,” beaamt Van 
Rooij.  Vroeger namen deze jongeren vaak 
de bus, nu fietsen ze met ondersteuning.” 
Voor de wat oudere jeugd is de e-bike ook 
steeds populairder omdat het brommer-
rijbewijs ook kosten met zich meebrengt. 

Naar school gaan is geen noodzakelijk kwaad

Met zulke leuke schoolspullen ga je graag!

Meiden durven meer kleur

Meer scholieren 
met een E-Bike

• • •
•

• •
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WANDELEN
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RUNNING

DESKUNDIG ADVIES EN PERSOONLIJKE BEDIENING 

ADVENTURE STORE 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond  
0492-523668 www.adventurestore.nl 
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ADVENTURE STORE co
lo

fo
n Deze bijlage is een uitgave van Weekkrant 

De Loop Helmond en verschijnt  12x 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 (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 5709 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak 
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Door Susan Verheij

voetbalfan? Dan is de FC Barcelona of die 
van Voetbal International agenda iets voor 
jou. Een paardenmeisje in de brugklas? Tja 
dan is er voor jou ook eentje. Shopping 
addicts kopen natuurlijk een bijpassende 
agenda. Wist je dat niemand de Donald 
Duck ooit ontgroeit? En heb je humor? 
Dan begeleidt die agenda jouw schooljaar. 
Fladder je door het leven? Keuze is natuur-
lijk gevallen op de Vlinderlijn. 

Neem een van je ouders mee naar de 
winkel, dan kan die betalen en zelf een 
Gezinsplanner aanschaffen. Dan zie 
je meteen wanneer zij een avondje 
weg zijn en jij met eventuele broer 
of zus het rijk alleen hebt. Noteer 
als eerste je vakanties. Om naar 

Harry Vermeulen van de 
Readshop op de Mierloseweg 
in Helmond zegt: “Brugklas-
sers kopen vaak een hele 
lijn, dus de bijpassende 
schriften en ringblokken. 

vinden de prints wat minder van belang. 
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Steenovenweg 20, Helmond   www.adcommunicatie.nl   bart@adcommunicatie.nl



TENNIS

GOLF

FITNESS

INDOOR GYM

29.99
KIDS 
ADVIES

OOK 
VOOR 
AL UW 
GYM-
KLEDING

ALLE SETS
Accessoires
Schoenen

ALLE SETS
Accessoires
Schoenen

korting op
alle racketsalle rackets

TENNIS

korting op
alle racketsalle rackets

25%
50%

50%
KORTINGEN
T/M

KETTLER
thuis train apparatenthuis train apparaten
Nu alle 
modellen modellen 
uit voorraaduit voorraad

15%

KORTING 
OP=OP

HOCKEY VOETBAL

alle NIKE en
ADIDAS VOETBAL-
SCHOENEN

50%
OOK VOOR AL UW:

● TASSEN
● SOKKEN
● BALLEN
● CLUBKLEDING
● ACCESSOIRES
(vraag vrijblijvend een offerte aan)

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

DE START VAN HET NIEUWE 
SEIZOEN BEGINT 

BIJ ADVENTURE STORE!

FITNESS

50%50%50%50%50%50%50%

• ALTIJD 10% KORTING MET KLANTENSPAARSYSTEEM• 
• PERSOONLIJKE BEDIENING • VERTROUWD ADRES SINDS 1947

Kortingen nooit i.c.m. andere acties.  Actie geldig tot 1 september 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

BEN JIJ ER
KLAAR VOOR?

BRABO JUNIOR 
veld hockey 
schoenen

hockeyschoenen

KORTING
25% 29.99

ADVIES 37.9937.9937. BIJ ONS

                                                                 GEL UPCOURT KIDS

29.9929.9929.
ADVIES 45. BIJ ONSADVIES

                                       GEL UPCOURT KIDS

ADVIES 45.-45.-45. BIJ ONS

Dames en heren indoorschoen Dames en heren indoorschoen 
met gel 
dempingdemping

                GEL TASK

59.99
ADVIES 80.- BIJ ONSBIJ ONS
MEN | WOMEN

12.9999DE START VAN HET NIEUWE DE START VAN HET NIEUWE 12.9912.9912.

KLEDING

FRANKFURT &HAMBURGFRANKFURT &HAMBURGFRANKFURT &HAMBURG

KORTING
25%

CLASSICO FG

Junior 35.- -25%

26.25 45.-
Senior 60. -25%

Junior 45.- -25%

33.75

PUMA EVO
POWER

-25%

PUMA EVO

48.75
Senior 65.Senior 65.- -25%

Senior 60.

CLASSICO FG

Senior 60.

48.7548.7548.

Senior 60.- -25%

CLASSICO FG

Senior 60. -25%

48.7548.7548.

KORTING
25%

KORTINGKORTING
25%25%

OP=OP

OOK VOOR AL UW:OOK VOOR AL UW:

● ACCESSOIRES ACCESSOIRES
● TASSEN TASSEN
● MONDBESCHERMING
● CLUBKLEDING
(vraag vrijblijvend een offerte aan)

OOK VOOR AL UW:

 TASSEN
 SOKKEN
 BALLEN
 CLUBKLEDING

45.-45.-45.
50%

• GRATIS PARKEREN 
VERTROUWD ADRES SINDS 1947

50%
GRATIS PARKEREN 

veld hockey 
schoenen

 BRABO BRABO

25%25%

hockey stickshockey sticks
schoenen

 BRABO
hockey stickshockey sticks

 BRABO BRABO
hockey stickshockey sticks

 BRABOalle BRABO
hockey stickshockey sticks

alle ASICS 
hockeyschoenen

 ASICS 

alle
hockey sticks
allealle
hockey sticks

alle ASICS  ASICS alle ASICS  ASICS 

alle
hockey sticks

alle
ADIDAS VOETBAL
SCHOENEN

50%
veld hockey 
schoenen ADIDAS VOETBAL

SCHOENEN

50%
schoenen

ADVIES 37.9937.9937. BIJ ONSBIJ ONS

26.

OOK VOOR AL UW:OOK VOOR AL UW:

45.

OOK VOOR AL UW:

26. 45.
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T/M

15%
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●
●
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●
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• • 

BEN JIJ ER
KLAAR VOOR?

25% 29.99

59.99
MEN  WOMEN

12.99

25% -25%

26.25 45.-
-25%

-25%

33.75 48.75
-25%

OP=OP

●
●
●
●

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.’

‘Ik geef een negen!’



PVC VLOER 
LANDHUISDELEN 
8 verschillende kleuren
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm. 
Van 39.95 Nu voor

KLIK 
LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 

NIEUWE KLEUREN
KLIK LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

ME
ENE

EM
PR

IJS

ME
ENE

EM
PR

IJS

ME
ENE

EM
PR

IJS

26.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

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

VLOER HET ZELF   GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180
Vloer Het Zelf Helmond: Engelseweg 223b, Helmond   Tel. 0492-52 52 70
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

KLIK 
LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 

MULTIPLANK 
WERKINGSVRIJ 
EUROPEES RUSTIEK EIKEN MIX 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
Van 59,95

31.95
per m2  incl. btw

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

775.00
excl. montage, incl. btw

KLIK LAMINAAT 
ADVANCE LANDHUISDELEN
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

LAMEL PARKET 
EIKEN LANDHUISDELEN 
Multiplex ondervlaag, 13 mm dik, 
15 cm breed, toplaag 3,4 mm, 
in rustiek eiken naturel 
of wit geolied.
Legklaar van 49.95 Nu

KLIK 
LAMINAAT 
HOME DECO
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, 
klasse 32, 4x v-groef, 
leverbaar in 10 kleuren. Van 26.95 Nu 

ST
UN
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S
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ME
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EM
PR

IJS

9.9528.9510.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

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

PRIJSGARANTIE

STUNT
PRIJS

LAMINAAT 
LANDHUISDELEN XXL 
24 cm breed, 205 cm lang. 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 20 kleuren. 
Van 29.95 Nu voor

ME
ENE

EM
PR

IJS 17.95
per m2  incl. btw



Somerenseweg 116, Heeze    �  www.schoorsveld.nl    � (040) 303 23 00    � contact@schoorsveld.nl

Meer weten? Lees alles over complete ontzorging, eeuwige grafrust en eerlijke kosten van onze natuurbegraafplaats bij u in 
de buurt op www.schoorsveld.nl. Kom vrijblijvend langs aan de Somerenseweg 116, 5591 TN Heeze. Of bel voor een afspraak 
met (040) 303 23 00 of mail naar contact@schoorsveld.nl.

Officiële opening
Natuurbegraafplaats Schoorsveld 
zaterdag 17 september 12.00 - 17.00 uur

Lezingen en rondleidingen / Ceremoniegebouw open / Info markt
Hapje & drankje / UNIEK CONCERT JW ROY

MAAK KANS OP EEN
 BALLONVAART VOOR TWEE!

de natuur 
nodigt u uit



FIETSEN
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(geldig tm 17 september 2016)

Iedere dag testdag met grote keuze 
uit onze collectie elektrische fietsen.

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Koga
Confidence

€1399.00

Batavus
Stream

€ 2199.00

Gazelle 
Eclipse

€849.00

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933T (0492) 590933

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

waardebon|GP

OP=OP
75% korting
BBB fietsbrillen

damesmodel is wit,
nu van €1749.00 voor

met Yamaha middenmotor 
nu van €2599€2599.00 voor voor

dames en herenmodel 
met 8 versnellingen met 8 versnellingen 
nu van €949€949.00 voor

OP=OPOP=OP
OP=OP

Voordelig
Opstappen
en goooo
Koga E-deluxe

€3098.00
Vanaf

met fluisterstille krachtige
achterwiel motor!

Nu met gratis 5 jaar garantie Nu met gratis 5 jaar garantie 
t.w.v. € 159.00
Ook in herenmodel leverbaar.

waardebon|GP
Steco Monkey Mee 
nu met bon
van 24.99  voor 17.50


