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Voor alle profs...
...maar ook voor alle klussers. Alles voor uw auto, uw interieur 

of gewoon om iets lekkers te eten.
U kunt het allemaal vinden aan de Engelseweg in Helmond. 

Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl

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

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

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

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
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

LANG ZAL JE LEVEN! 
TIP 1: KOPPEL DE ROOKMELDER 
MET DIE VAN DE BUREN.
DE BRANDWEER VERTELT HOE 
HET MOET.

Bezoek ons op de beurs Liever Thuis, 
23-25 november, Beursgebouw Eindhoven. 
Standnummer 116.

BRANDWEER.NL/BRANDVELIGHEID

Bij Adventure Store aan de Kastan-
jehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u 1500m2 winkelplezier 
onder één dak op Sport & Outdoor. 
Met alle specifieke kennis over voe-
ten en schoenen voor o.a. wan-
delen, nordic-walking, trailrunning, 
alle mogelijke sporten en uiteraard  
het hardlopen, bent u bij Adventure 
Store aan het juiste adres. 

In samenwerking met alle gerenom-
meerde podotherapeuten in de re-
gio Helmond, het spreekuur van de 
podotherapeut Emile Itz tezamen 
met onze eigen sportpodoloog en 
het deskundige personeel, en niet 
te vergeten de enorm uitgebreide 
collecties schoenen, accessoires en 

functionele kleding bent u in goede 
handen. Een voetscan 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 geadvi-
seerde schoenen ook gefilmd wor-
den tijdens het lopen door de win-
kel of op de loopband. Aan de hand 
van de filmopname wordt gekeken 
of de gekozen schoen de juiste on-
dersteuning en stabiliteit biedt en 
afhankelijk van uw wensen, doelstel-
ling en gegevens wordt een gratis 
persoonlijk advies op maat gemaakt. 
Wij kunnen dus met een gerust hart 
stellen: we hebben voor elke voet 
een passende schoen!

ADVENTURE STORE 
IS DE SCHOENEN SPECIALIST!

Deskundig advies in de 
grootste hardloop- en 

 wandelzaak van de regio!
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1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor 

de tenen en toch een stevige 
grip in de hiel. Geen last van 
opgevouwen en beknelde 

tenen meer. Uitgevoerd met het 
luxe Comfort Fit kurken  voetbed 
met Poron schokdemper voor 

optimaal comfort en uitstekende 
 vochtregulering. 

Probeer het uit en je wilt niets 
anders meer!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX MANTOVA GTX

GRATIS SPREEKUUR
PODOTHERAPEUT

ELKE 1e ZATERDAG VAN  
DE MAAND VAN  
13.00-16.00 UUR

DEALER VAN:
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7 Dagen per week geopend

ENGELSEWEG 152-154 • HELMOND VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Mooier wonen
voor minder geld!

WWW.PROFIJTMEUBEL.NL
Kast Blora in semi-massief acaciahout in de kleur metal grey met vintage wood 167x112x40cm 749. 
Bijzettafel Lima 39xØ58cm van 119 voor 99. Karpet Gressvik 160x230cm van 299 voor 199. 
Vloerlamp Rough 172cm 89,95. + Uit voorraad leverbaar! OP=OP!

+  Incl. verstelbare hoofdsteunen. 
+ Uit onze stof- en ledercollectie.

HOEKBANK BOULDERS 
in stof Gapp 79x262x215cm. 

VANAF

999
Tegen meerprijs leverbaar
met verstelbare zitting. 

99
VAN 119 VOOR

17884 - Profijt Folder 11-2017 - 8 pag A4_pagina1.indd   1 14-08-17   10:11

1. Hoekbank Salvine in stof Ribcord. H90xB270xD155cm elders 899,- voor 749,-.
2.  Woonprogramma Duarte in de kleurcombi Pine White & Sterling Oak: Salontafel B60xL127cm elders 329,- voor 249,-, 
 Kast H198xB75xD45cm elders 369,- voor 279,-.

TRENDY RIBCORD, 
KEUZE UIT VELE 

KLEUREN!

249,-
elders 

329,-

vo
or 

2

ZELF SAMEN TE STELLEN!

749,-
elders 

899,-voor 

1

22
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OPEN DAG
KOOP- & HUURAPPARTEMENTEN

Wat kunt u deze dag verwachten:

Kijk voor beschikbaarheid en meer informatie op: www.boscotondo.nl

• Modelappartementen • Interieuradvies voor uw appartement • Hypotheekadviseur
• Aannemersbedrijf aanwezig voor mogelijkheden verbouwen appartement

Aanwezig: Marcelle Schiphorst van MARCELLE interieur & ontwerp en Aannemersbedrijf Jongen Venlo BV

ZATERDAG
16 SEPTEMBER

11:00-14:00
ALGEMENE RUIMTE 

BEGANE GROND 
BLOK B

10.00-23.00
ZONDAG VAN24 SEPTEMBER 2017

En met ook dit jaar weer een supervet gevuld 
dag- én avondprogramma voor de hele 
familie. Speciaal voor de kids vanaf 6 jaar 
GRATIS workshops, battles en performances 
zoals BMX, breakdance, NK beatboxing, 
freerun, graffiti, suppen, skating, pannakooi 
en 3x3 streetball. Check onze website of 
facebookpagina voor meer info! 

MANTRONIX  • KURTIS BLOW   
 NEWCLEUS • HANS DULFER • HELMONDSE HIPHOP VAN STARRLIGHT EN DIVORZE
GRAFFITI • BEATBOX
FREERUN • BREAKDANCE
SKATE • STEPS • BMX
STRAATVOETBAL • BASKETBAL
SUPPEN • PANNAKOOI

DE CACAOFABRIEK • HELMOND
 OVERDAG GRATIS TOEGANG!

Wij verloten 3 x 2stk. vrijkaarten voor het avondprogramma ( à € 25,00 p/stk. ) onder de  aanvragen die via de mail: 
actie@deloop.eu binnen komen. Graag onder vermelding van “HipHop” uw naam, adres en tel.nr. insturen (t/m 16 sept. 2017).

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
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KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK35

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

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

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

INDOOR-GYM

SPORTS   BY
ADVENTURE      STORE

VOETBAL
ALLE VOETBALSCHOENEN 

NU 15|25|50% KORTING
 bijv. PUMA

EVO 
POWER 

4 FG

JR. nu 

33.75
SR. nu 

37.50

 SCHEENBESCHERMER 
STANNO 

JR. | SR.

9.99
VAN 12.99 

VOOR

GROTE COLLECTIE 
TASSEN - BALLEN - SOKKEN 

BROEKEN
TRAININGSKLEDING

HOCKEY
ACSICS & BRABO HOCKEYSCHOENEN 

NU 25|50% KORTING
EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

GROTE COLLECTIE 
TASSEN - BITJES - ACCESSOIRES 

TRAININGS KLEDING

RUNNING

NEUTRALE RUNNING SCHOEN IN DAMES 
EN HEREN UITVOERING MET GEL  

DEMPING - OOK GESCHIKT VOOR 
FITNESS EN CASUAL GEBRUIK 

 

   

 ASICS
 NITROFUZE 59.99

VAN 85.-  

VOOR

25%
KORTING

OP 2e ARTIKEL OP 
HELE COLLECTIE RUNNING 

KLEDING

KETTLER FITNESS
ALLE APPARATEN UIT SHOWROOM NU 20% KORTING OP=OP

COMPLEET COLLECTIE FITNESS KLEDING & ACCESSOIRES 

 RUCANOR
 GYMSCHOEN 9.99

NU

OOK TURNSCHOENEN 
EN GYMKLEDING

 FITNESS 
GEWICHT

 15 KILO
COMPLEET 24.99

VAN 45.-  

ALLE AGU 
FIETS-RACE-ATB SCHOENEN 

EN KLEDING nu

50% KORTING 
OP=OP

biking

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

COMPLETE TEAMS 25% KORTING*

ALLE HOCKEYSTICKS 

25%  
HELE COLLECTIE

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

INDOORSCHOENEN ASICS - NU ALLES MET 
NU 25% | 50% KORTING

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
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Als de bladeren geel, oranje en rood kleu-
ren, in het bos de paddestoelen de grond 
uit schieten en het weer almaar onstui-
miger wordt, kun je twee dingen doen. In 
regenjas en laarzen naar buiten om het 
nieuwe jaargetijde te omarmen. Of je lek-
ker terugtrekken in je eigen coconnetje.
 
Je bent er even niet
Wanneer de dagen eenmaal korter wor-
den, lijkt het ineens heel snel te gaan. Voor 
je het weet ga je in het ochtendschemer 
de deur uit en kom je in het halfdonker 
weer thuis. Mistroostig? Nee hoor! Maak 
het in huis extra gezellig en verheug je op 
een lange avond. Het woord “cocooning” 
dook een kleine drie decennia geleden 
plotseling op. De betekenis: je terugtrek-
ken in je eigen huis. Alsof het een cocon 
is. Je zondert je af van de buitenwereld, zet 
de deurbel uit, je mobiel op stil. Of beter 
nog: helemaal uit. Sluit de gordijnen en 
geniet van het gezelschap van je dierbaren 
of gewoon heerlijk in je eentje. Ga in bad 
met een lekker wijntje of een beker warme 
chocolademelk en een goed boek. Kijk in 
één ruk alle afleveringen van je favoriete 
tv-serie. 

Niks moet, alles mag. Zo lang het maar re-
laxed is. Je komt helemaal tot rust en laadt 
je op voor de volgende dag, als je weer 
regen en storm moet trotseren. Laat de 
wind maar om het huis gieren, jij bent er  
even niet. 

Licht en warmte
Het ware cocoonen kan pas beginnen 
nadat je van je huis een knus, gezellig en 
warm nest hebt gemaakt. Misschien is dit 
een goed moment om je meubels eens 
anders neer te zetten. Bijvoorbeeld met 
de rug naar de tuin -want daar is nu toch 
niet zo veel te beleven-  rond de houtka-
chel of open haard. Met een groot kleed op 
de vloer maak je er een prachtig zit-eiland 
van. Bij gebrek aan een rookkanaal kun je 
een losstaande gelhaard aanschaffen. 

Die geeft dezelfde sfeer. Heb je een slaap-
bank? Laat die dan permanent uitgeklapt 
in de woonkamer staan. Leg er veel zachte 
kussens op in warme herfsttinten en voor 
ieder een dekentje dat je lekker over je 
heen kunt draperen. Schroom niet om 
zodra je thuis komt je schoenen te ver-
ruilen voor pantoffels of warme sokken 
en iets makkelijks aan te trekken. In een 
fleecetrui en joggingbroek, je pyjama of 
huispak, knelt er niets, kun je je lekker vrij 
bewegen en voel je je extra comfortabel. 
Dim alle kunstmatige verlichting, verza-
mel kandelaars en theelichtjes en steek 
heel veel kaarsjes aan. Geurkaarsen of 
wierook zorgen voor een extra dimensie. 
Als je wat theelichtjes voor een spiegel zet, 
geeft dat een betoverend effect. En geven 

de kaarsen en de haard nog niet voldoen-
de warmte? Zet dan gerust de thermostaat 
een graadje hoger. 

Gezelschapsspelletjes
Ben je eenmaal met je gezin aan het co-
coonen geslagen, maak er dan ook echt 
“quality time” van. Dus niet met zijn allen 
wezenloos naar de tv staren of - ieder voor 
zich - computergamen of facebooken. Ga 
op zoek naar je fotoalbums (of de diapro-
jector van opa en oma) en haal samen 
mooie herinneringen op. Dan heb je met-
een volop gepreksstof. Zijn de bordspellen 
nog ergens te vinden? Met een potje Risk, 
Monopoly, Kolonisten van Catan of Trivi-
ant ben je al gauw een paar uur zoet. Ou-
derwets gezellig en je steekt er nog wat van 
op. Of ga de strijd met elkaar aan in een 
competitie sjoelen, tafeltennis, hints of 
dobbelen. De jongere generatie is er niet zo 
mee opgegroeid, maar als je de kids leert 
jokeren, rikken of klaverjassen, hoef je je 
in gezinsverband nooit meer te vervelen. 
Lekker een drankje, nootjes en chips op 
tafel, een sfeervol muziekje op de achter-
grond en je avond kan niet meer stuk. 

Smikkelen en smullen
Om het grote genieten tussen de vier mu-
ren van je eigen woning compleet te ma-
ken, zorg je natuurlijk voor een heerlijke 
maaltijd, een ovenschotel, hapjes of finger 
food. Verdeel de taken en laat ieder ge-
zinslid een gerechtje verzorgen. Of wat te 

denken van steengrillen, kaasfonduen of 
gourmetten? Zo is iedereen zijn eigen kok 
en ben je lekker interactief met elkaar in de 
weer. Veel gezelliger dan met het bord op 
schoot voor de tv. Ga je liever voor gemak 
en heb je geen zin in afwassen? Laat dan 
je eten thuis bezorgen en nuttig dit recht-
streeks uit de verpakking. Pizza, chinees, 
fast food, sushi, Indische rijsttafel. Het is 
allemaal te bestellen via de telefoon of 
online. Voor bij de koffie kun je nog over-
wegen om een heerlijke taart te bakken. 
De geur van zelfgemaakte appeltaart bij-
voorbeeld doet wonderen voor het knusse 
thuisgevoel. Vraag maar aan de makelaar. 

Beautyrituelen
Nog even voor de dames onder ons: een 
avondje cocooning is ook heel geschikt 
om uitgebreid de tijd te nemen voor je 
beautyrituelen. Je nagels lakken, je haar 
kleuren of (ont)krullen, een voetenbadje 
of gezichtsmasker nemen, scrubben, pee-
len en je van kop tot teen insmeren met 
een heerlijk geurende bodylotion of olie. 
Misschien wil je partner je tot slot nog een 
nek- en rugmassage geven voor ultieme 
ontspanning en een rozig gevoel. Of haal 
je yogamatje tevoorschijn, ga mediteren, 
vertrouw je dagboek toe wat je zoal bezig 
houdt, duik in een stapel tijdschriften waar 
je nog niet aan toegekomen was of droom 
weg bij je favoriete muziek. Gun jezelf de 
tijd en luxe van lekker cocoonen. Je ver-
dient het.

DOOR: FRANKA MARACZI
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EET SMAKELIJK!

Benodigdheden
voor 4 personen
• 20 grote gepelde 
 garnalen
• 1 dl. eigeel
• 100 gram panko 
 (japans broodkruim)
• 1 courgette
• 1 bosui
• 1 paprika
• 2 wortels
• 4 eetlepels 
 piri piri saus
• olie
• 1 kervel

GARNALEN IN 
PANKO MET 
PIRI PIRI GROENTEN
Bereiding
1. Snij de courgette en paprika in blokjes. De bosui in fijne reepjes en 
 de wortel in dunne plakjes.
2. Haal de garnalen door het eigeel en vervolgens door de panko zodat 
 deze omhult zijn door het mengsel.
3. Bak de groenten aan met een beetje olie in een pannetje en doe er 
 vervolgens de piri pirisaus doorheen.
4. Bak de gepaneerde garnalen in de pan met de olie om en om gaar.
5. Verdeel de groenten over de 4 borden en leg daar de garnalen op. 
 Dresseer het geheel nog met de piri pirisaus en de kervel.

Sinds 2001 runnen Michael van Mourik en zijn vrouw 

Renata van Mourik restaurant de Zonnewende in Nuenen. 

De afgelopen jaren hebben velen kunnen genieten van 

haar kookkunsten en zijn gastvrijheid. Mocht u zelf 

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

geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

Relatienr.

101

105

112

103

110

107

114

102

109

106

113

104

111

108

115

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

worden doorgegeven; Het gebruik van deze bon is niet gebonden aan een maximum aantal personen.  
Lopend in de maanden, september, oktober, november en december.

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

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

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

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

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

Look Better. Feel Better.

Lenie Klaasen   |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

HET PANNENKOEKSCHIP
HELMOND

DE LEKKERSTE PANNENKOEKEN UIT BRABANT!

Bij Het Pannenkoekschip Helmond denken wij graag met u mee. Of u 
nou iets te vieren heeft of een speciaal dieet volgt. Onze bemanning 
staat voor u klaar! Kijk voor al onze acties en arrangementen op de 

website of like onze facebookpagina.
Kanaaldijk Noord Oost 69  •  5701 SB Helmond  •  0492-330904

www.hetpannenkoekschip.nl

7 D
AGEN PER

W
EEK G

EOPEND AFHALEN
OOK

MOGELIJK

WORDT U ONLINE WEL 
GEVONDEN?

Laat ons een professionele websiteanalyse doen!

Neem conctact op voor een vrijblijvende analyse!

Zoek functies

Concurrentieanalyse

H tags Google Analytics

Meta omschrijving

Titels

IN
TE
RN

ET
M
AR

KE
TI
NG

/W
EBS

ITES/APPS

STEENOVENWEG 20, HELMOND 
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL  |  BART@ADCOMMUNICATIE.NL |  T.: 0492-845350
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
JONG AJAX
15/SEPT/20.00 UUR

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE AANVALLER JORDY 
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT



10 september 2017 Groot PEELLAND

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Struinend door de winkelstra-
ten met constant dezelfde vraag 
dwalend door mijn gedachten: 
wat zal ik dragen dit najaar? 
Wat is “in” en wat is totaal “not 
done”. Tussen de overvolle rek-
ken valt een ding zeker op: niets 
is te gek. Die jurk van je oma die 
je vorige week nog met afschuw 
in de ogen bekeek blijkt nu op-
eens weer helemaal trending te 
zijn. Trends, je kunt het zo gek 
niet bedenken of het hangt al 
in de rekken te wachten op de 
eerstvolgende koper.  Daarom 
zetten we voor het gemak alles 
eens goed op een rijtje over wat 
nou werkelijk de trends voor 
dit najaar worden, aangegeven 
door de fashionshows in Milaan 
en New York, waarop je gemak-
kelijker je beslissingen kunt 
baseren. Het is natuurlijk geen 
verplichting dat je alleen met 
deze trends er hip bij kunt lopen 
gebruik je creativiteit, iedereen 
die er hetzelfde bij loopt wordt 
ook maar saai vind je niet? 

Kleurenkaart
De hype rondom het dragen van 
zwart wordt langzaamaan ver-
vangen door een steeds lichtere 
kleurenkaart zelfs in de herfst en 
winter.  Over het algemeen zullen 
de kleuren voor de najaarsmode 
voornamelijk bestaan uit klas-
sieke tinten en verschillende pas-
telkleuren die worden gebruikt 
voor de sportieve jeansmode. Bij 
de dames zie je vooral dat er veel 
klassieke kleuren gecombineerd 
worden met felle accentkleuren 
zoals High Risk Red.  
Voor de trendy man wordt de 
nadruk gelegd op het thema: 
seventies . Hierbij kun je denken 
aan donkere kleuren zoals Night 
Sky Blue die je dan weer kunt 
combineren met een Okergele 
kleur. 

Textiel trend
Opvallend genoeg zien we steeds 
meer een veranderend patroon 
in de textiel die gebruikt wordt. 
Het weefsel en breiwerk spelen 
de hoofdrol van jouw kleding-
stuk want hoe complexer en ge-
varieerder de textuur hoe beter. 
Mocht je nu zelf toch vinden dat 
het te basic oogt, het blijft tren-
ding om zelf borduursels of bat-
ches erop te verwerken, ook een 
vleugje glitter in de vorm van een 
lurex draad ga je veel spotten. 
Laat je creativiteit de vrije loop. 

Colour-blocking 
Een trend die je lichaamscon-
touren volgt waardoor de juiste 
delen geaccentueerd worden, 
klinkt aannemelijk toch! Colour-
blocking voegt geometrische 
vlakken bij elkaar afwisselend 
met strakke lijnen die zorgen 

voor een structureel effect. De-
ze stijl maakt veel gebruik van 
complementaire kleuren want 
alles draait om contrasten en de 
lichaamscontouren. 

The agender silhouette 
De trend oversized is inmiddels 
al bekend bij velen maar slaat 
dit najaar nog een tikkeltje door. 
Het verschil tussen mannen en 
vrouwenkleding vervaagt, steeds 
meer ontwerpers zoeken hun in-
spiratie namelijk bij de mannen-
afdeling. Kleding met mannelijke 
silhouetten, hoekige vormen, 
ruime modellen en monochro-
me kleuren. Het is toegankelijk 
voor iedereen een trend die een 
soort gelijkheid uitbeeldt.  
Combineer dit soort oversized 
bovenstukken met een brede le-
ren riem waardoor alle aandacht 
op de vrouwelijke taille valt. 

Bijzondere mouwen
Door het toenemende volume 
in de kleding verandert ook de 
vorm van de mouw langzaam 
mee. Ze zijn vaak langer dan nor-
maal, hebben lintjes, strikjes of 
zijn gedeeltelijk gerimpeld. Denk 
bijvoorbeeld aan de pofmouw of 
de romantische variant die wijd 
uitloopt (trompetmouw).

Blijvertjes 
Denim blijft door de jaren heen 
altijd populair, handig dus om 
over een leuk spijkerjack te be-
schikken. Ook fluweel en velours 
stoffen blijven te zien dit najaar, 
ze geven je kleding vaak een wat 
luxere uitstraling voor niet al te 
veel geld.  Een mooie fluwelen 
top gecombineerd met een skin-
ny jeans of juist een compleet 
fluweel pak met los vallende bla-
zer perfect voor een feestje. 
Dit najaar zien we een veran-
derd beeld op onze kledingstijl 
in tegenstelling tot de zomer. In 
de zomer willen we onszelf juist 
van onze mooie kant laten zien 
door middel van vrouwelijke 
jurkjes en korte topjes met leuke 
bloemenprintjes. Terwijl we in de 
winter ons figuurt juist lijken te 
verbergen door middel van volu-
mineuze kleding. Toch staat het 
allebei even vrouwelijk als je het 
maar weet te combineren. Als 
je kiest voor een oversized wol-
len trui combineer dit dan met 
een strakke jeans of rok. Want te 
veel van het goede kan vreemd 
en onrustig ogen dus onthoudt 
om en om. Om je outfit hele-
maal compleet te maken kun je 
je outfit wat opleuken met mi-
nimalistische sieraden in goud 
of zilverkleur. Of zoals eerder 
genoemd het wordt hip om je 
kledingstukken een eigen touch 
te geven door ze zelf op te leuken 
met  batches of borduursels.
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0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

NEEM CONTACT OP MET DE
DRUKWERKSPECIALIST
VOOR SNEL EN 
GOEDKOOP 
DRUKWERK!

Ons Brabant Festival 
editie 2 kent grote namen
Vorig jaar trok de eerste editie 
van Ons Brabant Festival zoveel 
bezoekers dat het voor de orga-
nisatie al snel duidelijk was, “er 
is behoefte aan een écht Bra-
bants festival”. 

Nu staat de organisatie aan de 
vooravond van editie 2 en pakt 
dan ook ruim uit met een festival 
over 3 dagen, met daarin grote 
namen zoals OG3NE en M’lissa 
op zaterdag in de Cacaofabriek. 
Voor de jeugd is er al op vrijdag, 
tijdens de Minor party, rapper en 
beatboxer F1rstman en de dj’s van 
The Fissa Squad. Met de tweede 
editie van Ons Brabant Festival 
in Helmond mikt de organisatie 
op alle leeftijden.  "Vorig jaar mis-
ten we vooral de jongeren", zegt 
organisator Peter van Asten. Hij 
heeft het programma voor dit 
jaar helemaal rond.
Ons Brabant Festival startte in 
2016 als een eendaagse zoektocht 
naar de Brabantse identiteit, met 
onder meer zang in dialect, ty-
pisch Brabants theater en een 
lezing over de Brabantse geschie-
denis. Deze keer is het evenement 
uitgesmeerd over drie dagen en 
moet het meer verschillende be-
zoekers trekken. Eerst en vooral 
jongeren dus. Van Asten: "We 
willen hen meteen binden."
Daarom begint editie twee op 
vrijdag 29 september in De Ge-
seldonk in Mierlo-Hout met een 
frisfeest voor tieners. Vanaf 19.30 
uur zijn er optredens van DJ Bas-

ties, Lukas Prins, The Fissa Squad 
en hoofdact F1rstman. Kaarten à 
3 euro zijn te koop bij de Jumbo 
in Mierlo-Hout en de Primera’s in 
Brandevoort en winkelcentrum 
De Bus.
Een dag later volgt in de Cacaofa-
briek de avond ‘Ladies on Stage’, 
met DJ Daani, M’lissa, Lady John-
son, Celine van Bussel. en song-
festivalfinalist OG3NE. Kaarten 
kosten 8 euro en zijn te verkrijgen 
bij de Cacaofabriek. Bestel tijdig 
uw kaarten want vol is vol.
Op zondag 1 oktober waaiert 
Ons Brabant festival uit over 
negen locaties. Het precieze 
programma is te vinden op  
www.onsbrabantfestival.nl.

De dag begint bij het Jan Visser 
museum onder leiding van Clau-
dia van Ruiten en met de ope-
ning door gedeputeerde Swin-
kels en wethouder Stienen. Er 
zijn optredens in de feesttent van 
Gipsymood, Kolok, Haw ut Hel-
lemonds /Wanne Kwats en na-
tuurlijk Johan Verschuren. Verder 
is er een echte Brabantse Mert 
van 11.00 tot 17.00 uur.   Om 12.30 
uur start het voorprogramma in 
de Bibliotheek van de Brabant 
Kwis, gepresenteerd door Ach-
terom.
Het meest gewaagd is het pro-
gramma in de Gaviolizaal. Onder 
de noemer ‘De Gaviolizaal gaat 
vreemd’, zijn er eerst om 13.00 uur 
optredens van Van Wôr Ik Ben 
uit Gemert, orkest De Wanhoop 

uit Aarle-Rixtel en de Keiegal-
mers uit Helmond. Daarna gaat 
om 15.30 uur het roer radicaal 
om, met deephouse-dj Missin-
glinx (David Stockx).
Het Kasteel vormt van 15.00 tot 
16.00 uur het decor voor het Erf-
goed college, terwijl in het Edah 
museum de Première is van de 
film productiebedrijven EDAH 
1935-1940. Klassieke klanken 
klinken in het Pannenkoekschip 
(Kanaaldijk Noord Oost ) waar 
jonge talenten hun repertoire la-
ten horen van 12.00 tot 16.00 uur.  
En in de Cacaofabriek worden 
er gratis 2 Brabantse films ver-
toond en voorafgaand is er een 
om 14.00 uur een gratis drum 
clinic in de foyer gegeven door 
Drums Percussion Coaching.                                                                                                             
Op de Steenweg is er Art In The 
Yard m.m.v. de stadskunstenaar 
Rocco en Art of making drinks bij 
Bobbies Bar.  En Restaurant De 
Rozario organiseert          The Art 
On The Plate. 2 Twee kunstige 
gerechtjes voor twintig euro.

Om 17.00 uur start er in het 
Muziekcafé een gratis afslui-
tend optreden van   Björn van 
der Doelen & de huursoldaten.                                                                                                         
Al deze locaties zijn ook makke-
lijk te bereiken met de Hop-On 
en Hop-Off oldtimer bus van 
EHAD die u gratis naar de diverse 
op- en afstapplaatsen brengt.
Kortom, het belooft een mooi 
festival te worden met een echt 
Brabants karakter.

www.onsbrabantfestival.nl (*)

film
kunst

poëzie
zang

dialect
theater

cabaret

ons
brabant
festivalEDITIE 2      FESTIVAL OP 11 LOCATIES

VRIJDAG 29/09
ZATERDAG 30/09

ZONDAG 1/10
HELMOND

2017

VRIJDAG 29/09• F1RSTMAN • THE FISSA SQUAD • LUKAS PRINS • DJ BASTIESZATERDAG 30/09• OG3NE • LADY JOHNSON • M’LISSA • DJ DAANIZONDAG 01/10• BRABANTSE MERT • ERFGOED COLLEGE  
• GIPSY MOOD • DJ MISSINGLINX • BJÖRN VAN DER DOELEN
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Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, 
kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

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

LAAGSTE PRIJSGARANTIE - GRATIS RESERVEREN - BREED ASSORTIMENT 
DESKUNDIG ADVIES - MEER DAN 200.000 M2 OP VOORRAAD - BEZORGING MOGELIJK
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LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
18 mm dik, 4 mm toplaag, 

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

29.95

KLIK 
LAMINAAT
LANDHUISDELEN

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

per m2 incl. btw    Van 18,95 Voor

8.95

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

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

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

15.95

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.00

PVC VLOER
LANDHUISDELEN OF 

TEGELMOTIEF
6 Verschillende kleuren, met kliksysteem, 

4,5 mm dik, slijtlaag 0,40 mm.
per m2 incl. btw    Van 43,95 Voor

24.95
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

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

42.95

voor elke situatie 
een vloer
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de winter door
DOOR: FRANKA MARACZI

De tuin winterklaar maken. Is dat 
niet voorbehouden aan overijverige 
mensen die iedere zaterdag hun auto 
van binnen en buiten reinigen en jaar-
lijks een grote voorjaarsschoonmaak 
houden? Nee hoor, je doet je tuin én 
jezelf een groot plezier als je nu even 
de handen uit de mouwen steekt.
 
Vliegende start
Kent u dat filmpje van Koot & Bie 
waarin Jacobse en Van Es voor een 
argeloze welgestelde oudere dame de 
tuin “winterklaar maken”? Na een gra-
tis tuinadvies stellen ze de diagnose 
scheurgras, dood zand en bavianen-
schurft. Ze ¨verrijken” het gazon door 
er basterdsuiker op te strooien, graven 
de “besmette” struiken uit en voeren 
die gratis af om ze vervolgens te koop 
aan te bieden bij een volgend slachtof-
fer. Dit alles voor het luttele bedrag van 
duizend gulden. Hilarisch, ook omdat 
het aantoont dat sommige mensen 
geen idee hebben wat het inhoudt om 
de tuin winterklaar te maken. 
Het klinkt wellicht wat ouderwets, 
maar tijden zijn veranderd en daarmee 
ook de betekenis. Vroeger was het doel 
de tuin er gedurende de wintermaan-
den netjes uit te laten zien. Men knipte 
alle planten resoluut af en strooide 
turfmolm. Tegenwoordig gaat het 
erom dat de tuin goed de winter door 
komt en de planten in het voorjaar een 
vliegende start kunnen maken. 

De borders opruimen
Wat moet je doen en wanneer? Voor-
dat het gaat vriezen moet de tuin win-
terklaar zijn en je kunt nu al wat klus-

sen aanpakken. Knip het afgestorven 
blad van uitgebloeide planten weg, 
maar overdrijf niet. Planten met een 
mooie structuur vormen een prachtig 
decor als ze besneeuwd zijn. En som-
mige planten hebben nog een late 
tweede bloei die je niet wilt missen. 

Laat ook zaaddozen en besjes onge-
moeid. Vogels en andere dieren die 
de tuin bezoeken hebben die voedsel-
bronnen hard nodig. Afgevallen blad 
kan prima in de borders blijven liggen 
als compost, als schuilplaats voor die-
ren en bescherming tegen de vorst. Vul 
het eventueel aan met snoeiafval van 
coniferen en stro. Haal wel beschim-
meld blad weg, omdat daar ziektekie-
men in kunnen zitten. Een- en tweejari-
ge planten die op hun eind zijn, mogen 
zonder pardon in de groencontainer 
en neem ook afscheid van vaste plan-
ten die afgelopen zomer teleurstelden. 
Zet er meteen andere vaste planten 
voor in de plaats of poot voorjaarsbol-
len op de vrijgekomen plekken. De ha-
gen kunnen dit najaar voordat de vorst 
intreedt nog een laatste keer geknipt 
of geschoren worden voor een mooie 
strakke wintertuin. Vergeet niet om 
planten die vorstgevoelig zijn op tijd te 
beschermen door ze in te pakken met 
vliesdoek, noppenfolie of rietmatten. 

Het gazon maaien en 
heesters snoeien
Naarmate de temperatuur daalt, gaat 
het gras minder snel groeien en hoeft 
er dus minder vaak gemaaid te wor-
den. Maai in de herfst nog een laatste 
keer en houd daarbij een hoogte van 4 

centimeter aan. Als het gras een vilt-
laag heeft gekregen, kun je het nog 
verticuteren. Haal verder alleen een te-
veel aan afgevallen blad weg, zodat het 
gras kan blijven “ademen” en strooi 
wat kalk of wintermeststof. Als je nog 
een keer de randen van het gazon af-
steekt, heb je de hele winter een keurig 
nette grasmat. Eventuele sneeuw - ook 
een dik pak - kan gewoon op het gazon 
blijven liggen, maar loop er liever niet 
op. Zomerbloeiende heesters en plan-
ten kunnen gesnoeid worden, maar 
niet de voorjaarsbloeiers want die heb-
ben mogelijk al knoppen gevormd. Op 
het verkeerde moment snoeien bete-
kent géén bloemen. Wacht met rozen 
snoeien totdat ze zijn uitgebloeid en 
knip ze dan terug tot 40 cm. Bomen 
die in vorm gesnoeid moeten worden, 
kunnen in november worden aange-
pakt, net als de coniferen. 

Terras opruimen
Van het terras zal in de winter nauwe-
lijks of geen gebruik gemaakt worden, 
dus dat kan worden opgeruimd. Haal 
voor half oktober de kuipplanten naar 
binnen en laat ze overwinteren in een 
vorstvrij schuurtje of andere koele 
ruimte. 

Houd er rekening mee dat bladhou-
dende planten wel nog licht nodig 
hebben en geef alle kuipplanten van 
tijd tot tijd water zodat de aarde niet 
uitdroogt. Zet lege bloempotten op 
het terras ondersteboven en maak gie-
ters leeg. Zo voorkom je dat ze barsten 
doordat het water dat er in achterblijft 
bevriest. Met een hogedrukspuit ver-

wijder je vuil en groene aanslag van het 
terras. Ben je niet meer helemaal tevre-
den over je terras? Dan is de herfst een 
geschikte periode om de tegels of be-
strating te vervangen, je terras groter te 
maken of een vaste barbecue te bou-
wen. Bij het eerste lentezonnetje heb 
je daar meteen plezier van. Sluit tuin-
kraantjes af voordat het gaat vriezen, 
laat de leidingen leeglopen en berg de 
tuinslang op. Maak vogelhuisjes op het 
terras en in de tuin schoon, zodat ge-
vederde vriendjes er kunnen schuilen 
en je er voer voor ze kunt neerleggen. 
Heb je een vijver? Span dan een net om 
te voorkomen dat er bladeren in vallen 
en plaats een ijsvrijhouder met lucht-
pomp. Zo krijgen de vissen voldoende 
zuurstof en kunnen de gifstoffen van 
afstervende vijverplanten ontsnappen. 

Wel of niet regisseren
Word je al moe als je dit allemaal 
leest? Geen nood. Ook zonder men-
selijk ingrijpen verrast de natuur ons 
met nieuwe knoppen en bloemen als 
de tijd er weer rijp voor is. Wie wel van 
een strak geregisseerde en opgeruim-
de tuin houdt, kan binnenkort lekker 
aan de slag.

NU EERST NOG 
MAAR EVEN GENIETEN 
VAN ALLE BLOEMEN 
EN PLANTEN IN 
DE NAZOMER



16 september 2017 Groot PEELLAND

overtuigd?
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

En dit alles tegen concurrerende prijzen
 

#
#

waardebon|GP

waardebon|GP

Axa Cherto kettingslot
Nu van € 35.99 voor

€ 24.99
(geldig tm 23 september 2017)

Steco Monkey Mee drager
Nu van € 24.99 voor

€ 19.99
(geldig tm 23 september 2017)

Op=Opruiming
Fietsen uit voorraad tegen scherpe prijzen en toch met de beste servicekom kijken

Onze voordelen

Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl
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