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Ja.
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Door Susan Verheij

Oktober Woonmaand. Waarom 
zou dat eigenlijk zo zijn? Een lo-
gische verklaring is dat we van 
buiten weer naar binnen zijn ge-
gaan. De avonden blijf je met deze 
frissere temperaturen binnen. En 
dan is het wel zo fijn als het bin-
nen comfortabel is en je huis een 
fijne sfeer heeft. Een sfeer die bij 
jou past. 

Is dat bij jou ook zo, of is het een 
bijeengeraapt interieur? Beetje 
gekocht, beetje gekregen, beetje 
gewoon ooit in je huis beland? Be-
kijk je huis eens kritisch. Bekijk je 
interieur met de vraag; zou ik dit 
meenemen als ik ga verhuizen? En 
die gordijnen? Hoe lang hangen 
die er al? 
Eigenlijk zou je weer eens moe-
ten witten en wil je een kleurtje 
aan de wand in je huiskamer. Je 
stelt het uit. En nog eens. Terwijl 
het verven an sich maar een paar 
uurtjes in beslag neemt! Het effect 

is groot. Je voelt je opgelucht dat 
je het toch gedaan hebt, je meu-
bels zien er bij frisse muren direct  
beter uit. 
Je gaat helemaal niet verhuizen. 
Oh? Geef je huis een oppepper
Een lik verf, rollen behang, wat 
meters gordijnstof, een andere 
lamp, misschien wel andere stoe-
len. Eenvoudige sfeerverrijkers. Je 
huis komt er altijd weer voordeli-
ger uit na dat opknapbeurtje. 

Raambekleding
Zelfde huis, andere look? Veran-
der je gordijnen eens en kies eens 
voor nieuwe kussens. Een enorm 
verschil. Vouwgordijnen zijn ide-
aal, naar beneden is je raam toch 
mooi en warm gedecoreerd. Heel 
wat zaken adverteren met me-
terprijzen, maar hoeveel heb je 
eigenlijk nodig voor je woon- of 
slaapkamer? 

Kies je liever voor jaloezieën, hou-
ten shutters of plisségordijnen? 
Ook dan maken gordijnen een 
ruimte warmer. Letterlijk en fi-

guurlijk. Op een herfstavond wil je 
toch gewoon de gordijnen sluiten 
in plaats van aan een plastic stokje 
draaien om  het donker buiten te 
sluiten?

De keuze is overweldigend groot, 
ook in alle prijsklassen. Het hoeft 
niet duur te zijn, toch kan de uit-
straling luxe zijn.

Aandacht voor binnen
Buitenshuis wordt het er niet vei-
liger op, binnen willen we ons ge-
borgen voelen. Hoe? Door prettige 
led-verlichting, warme materialen 
zoals hout, warme stoffen, ge-
kleurde vloerkleden, viltige plaids, 
gevulde vazen en zelfs het huisdier 
heeft een eigen meubel. 
Qua vorm is er al langer een dui-
delijke verschuiving van recht-toe-
recht-aan naar zachtere ronde en 
ei-vormen. Zowel in meubels als 
in accessoires zijn de zware mas-
sieve producten op zijn retour. 
Blader willekeurig welke woon-
folder door en het valt je vast op 
dat tafels aan de onderzijde open 
zijn, de poten dun en ook poten 
van banken en fauteuils zijn niet 

meer zo log als enkele jaren gele-
den.  Eetkamerstoelen lijken ieler 
te worden, maar wel degelijk com-
fortabel te zitten.
Geen lompe salontafels meer, 
maar losse vooral ronde bijzet-
tafeltjes, die soms ook als krukje 
kunnen dienen. Transparantie om 
de ruimte te benadrukken. 

Vakkenkasten en buffetkasten 
gaan boven hoge gesloten kasten 
zoals we allemaal nog kennen van 
de eiken kasten. Mede omdat je in 
de vakkenkasten ook kunt tonen 
wat voor leuke zaken je hebt aan-
geschaft.  Een beeld, een fotolijst, 
een souvenir, een mooie schaal, 
zelfs schilderijtjes belanden in 
een vak. Mag alles gezien worden, 
of  juist pronken? Vakken vullen 
maar.

Koper voor kopers
Is het je al opgevallen dat steeds 
meer accessoires uitgevoerd zijn 
in metaaltinten zoals koper en 
messing? Bijzettafeltjes, krukjes, 
plantenbakken en ook lampen. 
Vaak een combinatie van glan-
zende stoere materialen met hou-
ten meubelen of robuuste stoffen. 

Koper en messing waren tot voor 
kort alleen toegepast bij protse-
rige, vaak wat ordinaire acces-
soires zoals lampen. Toch zijn de 
vormen van nu niet kil of ordinair, 
de metalen hebben juist een vrien-
delijke uitstraling.

Rond in plaats van vierkant
Tafels zijn de laatste jaren steeds 
vaker in ovale en ronde vorm te 
vinden. Aan een fijne tafel wordt 
geleefd. Gegeten, gewerkt, gelezen 
of gespeeld. En soms gebeurt dat 
alles tegelijk. De beste eethoeken 
zijn er ook voor de krant, een uit-
gebreid ontbijt, om naar buiten te 
staren met een kop koffie of thee. 
Een tafel om dingen aan te doen, 
maar ook om te mijmeren. 

Tip: Het is hip om 6 stoelen aan 
een tafel te plaatsen,  zodat je 
mensen kunt laten aanschuiven. 
Maar is dat wel passend bij jouw 
situatie? Met hoeveel zit je eigen-
lijk het vaakst aan tafel? Alleen of 
met twee of inderdaad met een 
vol gezin? Veel huizen zijn niet 
zo ruim dat alle ‘zitters’ ook ruim 
zitten. Leef je vooral met tweeën? 
Kies dan voor echt comfortabele 
eetkamerstoelen. Bijvoorbeeld 
vier met armleuning in plaats van 
6 zonder. Ben secuur bij aanschaf, 
zorg wel dat je achter je keuze 
staat. Je brengt er immers heel wat  
uurtjes op door.

Vakken vullen 
in je huis
Je huis komt er 
voordelig uit

Eindelijk eens ’je binnenkant’ 
aanpakken wat je van plan bent 



Een goed gewicht hebben betekent niet al-
leen dat je er mooier uitziet. “Overgewicht 
brengt ook de nodige gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Te zware mensen hebben 
vaak een slechte conditie en kunnen di-
abetes of gewrichtsproblemen krijgen.” 
Afvallen is bovendien mentaal een goede 
zaak. “Mensen veranderen als zij afvallen; 
ze worden energieker en krijgen meer zelf-
vertrouwen.”

Medisch verantwoorde combinatie
Wat maakt Total Body Balance zo succes-
vol? “We werken eerlijk en realistisch. We 
bieden geen wondermiddel, maar een ver-
antwoorde combinatie van voeding en ad-
vies. Daardoor voorkomen we ook het be-
ruchte jojo-effect. Mensen die serieus willen 
afvallen, krijgen een persoonlijk voedings-
advies. Voor hen staat er laagcalorische voe-
ding op het menu. Om dat menu eenvoudig 
samen te kunnen stellen, ontvangen zij een 
complete ‘boodschappenlijst’, die ook pri-
ma geschikt is voor de rest van het gezin.” 
Om het nog gemakkelijker te maken, biedt 
de website van Total Body Balance een re-
ceptenbibliotheek (ruim 600 recepten) en 
een lijst met restaurants die volgens de Total 
Body Balance methode koken. “Daarnaast 
kan men via de site gezonde kant-en klare 
koelversmaaltijden bestellen.”

Geen honger, wel resultaat
Naast het voedingsadvies krijgen de ‘afval-
lers’ speciale voedingssupplementen met 
geconcentreerde eiwitten en vitamine B3 
en B6. “Daar val je niet van af. Deze supple-
menten zijn bedoeld om energiek te blijven, 
je spiermassa te beschermen en om minder 
honger te hebben.” Dat laatste bepaalt voor 
een groot deel het succes van Total Body 
Balance. “Tijdens het afvaltraject heb je 
geen hongergevoel; sterker nog: je voelt je 
na korte tijd al prettiger.” Een andere suc-
cesfactor is het zichtbare resultaat. “We 
spreken met onze klanten af hoeveel zij wil-
len afvallen en hoelang ze daarover mogen 
doen. Dat geeft direct al houvast. Daarnaast 

zien de meeste mensen al na een week re-
sultaat. En dat stimuleert natuurlijk enorm 
om door te zetten.”

Persoonlijke begeleiding
De persoonlijke begeleiding maakt de me-
thode van Total Body Balance compleet. 
Iedereen krijgt een eigen coach. De coaches 
zijn, net als Dick Sandbergen, ervaringsdes-
kundigen; zij zijn zelf ook succesvol afgeval-
len met Total Body Balance. “Dat maakt ons 
extra betrokken.” De coaches staan altijd 
klaar om vragen te beantwoorden en om 
mensen te motiveren. “Iedereen bezoekt re-
gelmatig zijn of haar coach. 

Op gewicht blijven
Wie zijn of haar streefgewicht heeft ge-
haald, gaat vervolgens de stabilisatieperi-
ode in. Dat is erg belangrijk, volgens Dick: 
“Het lichaam krijgt dan de kans om geleide-
lijk aan weer te wennen aan normale vetten 
en meelspijzen. Na de stabilisatieperiode 
zien we onze klanten regelmatig terug. Hun 
gewicht wordt dan gemeten en de coach 
bespreekt met hen de gang van zaken. Wie 
toch (een beetje) is aangekomen, kan na 
zo’n afspraak een herstelkuur meenemen.”

Total Body Balance
Hortsedijk 81
5708 HC  Helmond
088-500 9000
www.totalbodybalance.nl

Duizenden mensen zijn al van hun overtollige kilo’s 
afgeholpen door Total Body Balance.

Voor directeur Dick Sandbergen 
zijn klanten de belangrijkste 
ambassadeurs van 
Total Body Balance

“Ik weet uit eigen ervaring 
hoe fijn afvallen is. Het is de 

moeite waard!”

“Als het streefgewicht is 
gehaald, zijn we er 

nog niet. We gaan voor 
blijvend effect.”

“Je moet je er natuurlijk zelf 
ook voor inzetten. 

Voor de meesten is dat 
geen probleem.”

Start vóór 31 oktober 
en krijg de intake t.w.v. ¤40,- 

gratis!gratis!

Fijne vakantie 
gehad?

Hortsedijk 81, 5708 HC  Helmond
Meer weten? www.totalbodybalance.nl

t 088 - 500 9000
Te dik?
Bel Dick!

de juiste 
connectie 

naar succes

Webdesign
Webshops

Apps
Software

Innovatieve
ideeën

Succesvolle
projecten

Laatste 
technologieën

Nieuwe
mogelijkheden

Blijf in
contact

Steenovenweg 20, Helmond   0492-845 350   bart@adcommunicatie.nl

Innovatieve ideeën
Bij de ontwikkeling van een nieuwe 
website is de online strategie van 
groot belang. Deze is gebaseerd op 
de missie, visie en doelen van het 
bedrijf.

Succesvolle projecten
We versterken de mogelijkheden 
van uw bestaande producten om uw 
bedrijf meer succesvol te maken.

Laatste technologieën
Onze websites en diensten maken 
gebruik van de nieuwste 
technologieën en trends. Ontdek de 
mogelijkheden die wij aanbieden.

Nieuwe mogelijkheden
Onze projecten veranderen de 
manier waarop klanten en personeel 
tegen uw onderneming aankijken. 
Overtuig uzelf. 

Blijf in contact
Ons team zal al uw vragen 
beantwoorden en in oplossingen 
denken!



Toe aan een nieuw plafond, 
maar ziet u op tegen de 
rommel? Dan heeft Plame-
co Vakbedrijf Van Osch de 
ideale oplossing voor u! Het  
PLAMECO-plafond wordt di-
rect, doorgaans binnen 1 
dag, onder uw bestaande 
plafond aangebracht. Hak- 
en breek-werk is niet meer 
nodig en uw meubels kun-
nen blijven staan.

Er zijn oneindig veel mogeli-
jkheden: van klassiek tot strak 
modern, altijd passend bij uw 
specifieke  interieurwensen en 
afgewerkt tot in het detail. 

Elk PLAMECO-plafond is  uniek 
en wordt een plafond waar 
u van opkijkt!  Het PLAMECO-
plafond is een lichtgewicht 
plafond van hoogwaardige 
kunststof, dat bestand is tegen 
droogte, koude en warmte en 
bovendien vochtbestendig. 

Dankzij dit unieke materiaal 
zijn PLAMECO-plafonds ges-
chikt voor ELKE ruimte in huis. 
Er is heel veel mogelijk met de 
PLAMECO-plafonds. Een scala 
aan kleuren, in mat of hoog-
glans, met hoogteverschil-
len of een gedurfde kleuren-
combinatie. U zegt het maar! 

Daarmee  kunt u accenten 
aanbrengen, ruimtes optisch 
vergroten of juist verkleinen. 
Er zijn nauwelijks grenzen aan 
het systeem. 

En met verlichting en afwerk-
ingsmaterialen maken wij uw 
plafond nog persoonlijker. 

Bij een huisbezoek door 
Mark van Osch wordt er goed 
gekeken naar wat uw speci-
fieke wensen zijn en alle mo-
gelijkheden doorgenomen. 
Wij helpen u graag bij het 
maken van uw keuzes. Elk 
PLAMECO-plafond is dan ook 
uniek, omdat elk plafond  

maatwerk is, afgestemd op 
uw wensen en uw situatie. 
Levering en montage vindt 
altijd plaats in overleg met u. 

Dit weekend laten wij  
tijdens de PLAFONDSHOW 
graag het gemak van  
Plameco plafonds zien. 

Op vrijdag 30 septem-
ber, zaterdag 1 oktober en 
zondag 2 oktober kunt u van 
10.00 tot 16.00 uur terecht 
in onze showroom aan het  
Kruiseind 16C te Gemert.
U bent van harte welkom!

Een nieuw 
plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

PLAFONDSHOW
vrijdag 30 sept., zaterdag 1 en zondag 2 okt.

10.00-16.00 uur

• Schone montage in één dag
• Zonder hakken en breken 
• De meubels kunnen blijven 
  staan

• Voor elke interieurstijl
• Verlichting naar wens
• Uit één geheel op maat 
  gemaakt

Plameco Vakbedrijf van Osch
Kruiseind 16C, Gemert   www.plamecogemert.nl

Bezoek onze showroom of bel: 0492-368100

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten 
voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke 

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar! 

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plameco Vakbedrijf VanOsch
Kruiseind 16c
5421 ND  Gemert
T 0492-368100
I www.plamecogemert.nl
E info@plamecogemert.nl

Mark van Osch voorziet u graag van 
deskundig advies 

COMPLEET NIEUW PLAFOND IN EEN DAG GEMONTEERD!

PLAFONDSHOW
vrijdag 30 sept., zaterdag 1 en zondag 2 okt.

10.00-16.00 uur



Weer terug van vakantie?
 Op gewicht?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de vakantie de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?

5e
 
meter

Kobe, Artelux en Eijffinger gordijnen

kado

de échte
binnenhuis

adviseur

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

De meest comfortabele matrassen, de mooiste boxsprings  
en het fraaiste beddengoed shop je bij Stijl & Co

Het meest uitgebreide assortiment karpetten van Helmond en omstreken

Nu exclusief en beperkt 
bij ons verkrijgbaar

Pre Season trendy en unieke klein-meubelen 

voor erg leuke meeneemprijzen. 

Ben er snel bij want op is ook echt op!

Excl. confectiekosten.

De nieuwe collectie verlichting is binnen

Het is haast niet te geloven, als u bij 
Tweede  Zit & Zo binnen loopt. De mooi-
ste bankstellen, fauteuils, seniorenban-
ken en kasten, geen krasje erop en zien 
er uit als nieuw. Het zijn dan ook ge-
bruikte kwaliteitsmeubelen van beken-
de topmerken. 
Je ziet niet dat ze ooit gebruikt zijn. En 
dat allemaal tegen uiterst lage prijzen 
vergeleken met de nieuwwaarde.

Zoek je iets klassieks, of wil je echt topde-
sign in huis, het is er. Het enige dat wis-
selt is de aanvoer. En daarom is het han-
dig om geregeld langs te komen, want 
het totale aanbod aan kasten, banken, 
dressoirs en andere meubels verandert 
van dag tot dag. Zo wordt winkelen bij 
Tweede Zit & Zo telkens weer een nieuwe 
belevenis.

Met name de lage prijsstelling vraagt om 

een toelichting, zegt eigenaar Ger Verleis-
donk: ‘in principe kopen wij via diverse 
kanalen in, dat is verschillend. Maar altijd 
rechtstreeks van de bron. 

Door het wegsnijden van de tussenhan-
del ontstaan heel transparante prijzen. 
Zo koop je een bank van Montel, ook niet 
het eerste het beste merk, voor bijvoor-
beeld 800 euro, zo goed als nieuw, welke 
normaal elders voor 2400 euro wordt 
aangeboden. Het enige dat ontbreekt zijn 
de krasjes van het gebruikt zijn’. 

En zo kun je weer een heel aantal jaren 
vooruit. Steeds vaker merk ik dat mensen 
die bij mij in de winkel komen vastroes-
ten in hun eigen interieur. Ook hiervoor 
bent u bij ons op juiste adres middels een 
interieur/kleuradvies op maat. Op deze 
manier krijgt u een passende combinatie 
van de door u bij ons gekochte meubelen. 

Tweede Zit & Zo: Als u kiest voor kwaliteit

Als u kiest voor kwaliteit
In- en verkoop van gebruikte 

kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.

Groot assortiment van 
zeer nette gebruikte 
kwaliteitsmeubelen

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 

WWW.TWEEDEZITENZO.NL

ZONDAG 
2 OKTOBER 
GEOPEND 
12.00-17.00 uur



Door Susan Verheij

De zomerbloemen zijn uitge-
bloeid, de eenjarigen hebben 
hun kracht vergeven en kunnen 
soms zelf al weggegooid wor-
den. September laat menig vaste 
plant nog flink bloeien maar 
zoetjesaan raken de bakken en 
manden leeg. Maar verdwijnen 
ze naar de schuur of garage? Zo 
lang het nog niet vriest is dat 
niet nodig; viooltjes in tig tinten 
vrolijken je tuin op. 

Verdwijnt de kleur uit de tuin? 
Niet helemaal dus.  Het gam-
ma aan bomen, bloemen en 
planten is zo divers dat je vrij-
wel jaarrond kunt genieten 
van je tuin. Zorg voor heesters,  
voor heide en viooltjes. 
Wist je dat voor de meeste plan-
ten geldt dat de herfst de beste 
planttijd is? Plant nu een fruit-
boom of druivenstruik of bes-
senstruik, en profiteer er volgend 
jaar al van. Ze kunnen nu goed 
wortel schieten.
Gele bloemen zie je in deze tijd 
van het jaar zelden, de flora past 
zich aan aan het najaar en bied je 
lila, roze, paars en wit. 

Vlindertuintje? Geniet er nog zo 
lang mogelijk van. Dat kan al heel 
eenvoudig. Help de natuur een 
handje. Een vlinderstruik groeit 
vrij snel, maar is ook eenvoudig 
weer in model te brengen. Niet 
alleen vlinders zijn dol op deze 
heester, ook mensenogen wor-
den aangetrokken door de witte, 
blauwe, roze of lila bloemaren. 
Tel daarbij op dat vlinderstruik 
makkelijk in de omgang is én 
graag groeit en je hebt een bo-
tanische zomerliefde te pakken. 
Draag eenvoudig bij aan behoud 
van de vlinderrassen en geniet. 
De struiken kunnen hard groei-
en, maar zijn eenvoudig in model 
te houden. 

Vlinders zijn ook dol op de He-
melsleutel, mooie naam draagt 
deze plant zeg. Dit is een vetplant 
die prachtig rood kan kleuren in 
de herfst. Ze wordt gemiddeld 
een 40 centimeter groot en is een 
mooie aanvulling bij voorgaande 
bloemenweelde. Groeit het best 
op vochtige plaatsen en is gehard 
tegen de kou.
Om zo lang mogelijk kleur in je 
tuin te houden, kun je bijvoor-
beeld vrolijke herfstanemonen 
plaatsen. Te verkrijgen in de va-
rianten wit, roze en paars. Deze 
zijn redelijk hoog en torenen 

boven de andere planten uit dus 
kan je deze best achteraan het 
plantenperk planten. Ze zorgen 
voor een prachtige achtergrond. 
Goede investering want volgend 
jaar heb je er weer plezier van.
Een mooie volle plant die je tuin 
prachtig vult is de paarse hebe. 
Door de vele vertakkingen zijn 
er vele bloemen zichtbaar. Wan-
neer je lege plaatsen hebt in de 
tuin is dit een prachtige opvul-
ling. Deze plant bloeit best op 
koudere  plaatsen en dient vol-
doende bewaterd en bemest te 
worden. Deze plant overleeft zelf 
strenge vorst.
 
Wil je er nu al zeker zijn van een 
echte bloeier midden in de win-
ter? Informeer eens naar de Hel-
leborus. Een goed tuincentrum 
heeft vast nog honderden tips 
meer. 

Het hele jaar door bloeiende 
planten in je tuin? Het kan wél in 
ons klimaat. Schakel, mits je bud-
get het toelaat, een hovenier in. 
De een is goed in totale aanleg en 
onderhoud, maar de ander kan je 
uitstekend adviseren over wat je 
zelf al kunt veranderen. Schroom 
niet om hen eens te bellen. Zij ko-
men met verrassende ideeën. 

Plant je haag nú 
(Voor jou; Dupre, Coppelmans, 
Boomkwekerij op weg naar 
Deurne, net na Berkendonk)
Een tuin omringd door een beu-
kenhaag of een taxushaag geeft 
buitenzijn toch net wat meer ca-
chet. Wist je dat de beste plant-
tijd voor hagen het najaar is?  Het 
koelere, vochtige weer en de nog 
relatief hoge bodemtemperatuur 
zijn ideaal voor de ontwikkeling 
van de wortels. Het begint na-
tuurlijk met de keuze voor een 
bepaald type haag. Een groot 
verschil is of je kiest voor winter-
groen of bladverliezend.
Een wintergroene haag geeft je 
het hele jaar veel privacy en een 
mooie groene achtergrond, maar 
is ook wat saai. Een bladverlie-
zende haag wisselt met de sei-
zoenen; hij geeft herfstblad, een 
boeiende takkenstructuur in de 
winter en loopt in het voorjaar 
weer fris uit.

Denk ook aan snelgroeiend (veel 
onderhoud) versus langzamer 
groeiend (minder onderhoud). 
Het aanplanten van een snel-
groeiende haag is verleidelijk, de-
ze geeft later veel snoeiwerk. Wil 
je minder onderhoud dan kun je 
beter voor taxus kiezen. Het is 
daarbij natuurlijk afhankelijk of 
de haag echt dient als afschei-
ding (zicht) of vooral voor de sier.
Meestal wordt gekozen voor een 
strakke haag. Een informele, los-
sere haag – bijvoorbeeld van Es-
callonia, Cotoneaster simonsii, 
meidoorn, hazelaar, gele kornoel-
je of bamboe – is ook heel deco-
ratief maar vraagt meer ruimte en 
in de meeste tuinen is die er niet. 
Let op, een beuk en een haag-
beuk worden gemakkelijk met 
elkaar verward. Een beuk (Fagus) 
oogt grover en landschappelijker 
dan haagbeuk (Carpinus).

Kleurrijke accessoires
Gelukkig is de tuintrend dat ac-
cessoires kleurrijk mogen zijn. 
Dus niet alleen de plant kan kleur 
bieden, ook de potten. Terra pot-
ten zijn ook mooi daar niet van, 
maar kies je voor een pasteltint 
of misschien zelfs knalkleuren 
dan laat je je tuin automatisch 
langer leven. Een buxusbol in 
een helblauwe pot oogt natuur-
lijk frisser dan in een bruine kuip. 
Toch?
Het assortiment accessoires voor 
buiten gaat gelukkig verder dan 
wat potten. Een regenton, een 
lantaarn, vogelbadjes etcetera. 
Tover overal vogelhuisjes van-
daan en hang die bij elkaar, een 
vrolijke boel en wie weet nestelt 
zich dit voorjaar wel een nestje.

Saai muurtje of lelijke schutting? 
Laat er nu nog klimplanten te-
genaan groeien, wat een plezier 
heb je er dan volgend voorjaar 
van. Ze schieten nu goed wortel. 
Vogels maar ook insecten genie-
ten met je mee. Die zijn er in tal-
loze soorten. Clematis, Klimhor-
tensia, een kleurende wilde win-
gerd tot een bloemloze klimop.
Geen aarde onder je schutting? 
Ook dan kun je die tuinafschei-
ding zo omtoveren met een weer-
bestendig wanddoek. Van zeil of 
van canvas. Te verkrijgen in je 
lokale tuincentrum, (CHRISTEL, 

hier kun je inhaken bij bepaalde 
zaken Coppelmans etc)  Boeren-
bond, Kwantum maar ook bij 
Marskramer en cadeauwinkel. 
Let er even op dat het kleurecht 
is en niet na 1 buitje in de kliko 
belandt. 

Heb je al een loungeset? Gooi er 
eens andere kussens op. Doet 
meteen anders aan. Even geen 
lentebloem-printjes maar herfst-
tinten. Goedkope maar effectieve 
oplossing. Ook hier geldt; weer-
bestendig stof. Zelf creatief? Stap 
even bij De Greef binnen en je 
hebt zo zelf een aantal hoezen 
gemaakt. 

Juist nu!
Toe aan een nieuwe tuinset en 
het lijkt je slimmer om daar mee 
te wachten tot het voorjaar? Als 
je de opbergruimte hebt of een 
goed afdak of zelfs serre stel die 
aankoop dan juist niét uit. Profi-
teer nu van de koopjes. De tuin-
meubels van nu zijn er in veel 
verschillende materialen. Die van 
metaal en hard kunststof zijn er 
in sfeervolle modellen en vooral 
in tal van vrolijke pasteltinten te 
verkrijgen. 

Schuifzeiltje?
In de zomeravonden is het altijd 
heerlijk om in de tuin te zitten. 
Omdat het weer in Nederland 
het niet altijd toe laat om buiten 
te zitten en het weer daarnaast 
erg onvoorspelbaar kan zijn, ra-
den wij jou aan hier rekenen mee 
te houden wanneer je de tuin aan 
het inrichten bent. 
Het fijne aan een overkapping is 
dat je altijd droog zit en je spul-
len kunt laten staan, maar is een 
afdak je te kostbaar of kan het 
misschien niet bij je huurwoning 
dan is een schuifzeil op palen 
ideaal. Je kunt het zelfs meever-
huizen als dat nodig is. Met een 
schuifzeil heb je ook nog het 
voordeel dat je kunt zonnen. Een 
overkapping, het is een trend die 
niet overwaait. Er zijn talloze aan-
bieders. Ga voor kwaliteit, je bent 
immers niet van plan om over vijf 
jaar met een kapot afdak te zit-
ten.  

Gedachten over een tuinhuisje
Wil je een plek om te zitten? Of 
juist een plek om je tuinstel, ge-
reedschap en bijvoorbeeld kin-
derspeelgoed in op te bergen? 
Een heel verschil. Misschien heb 
je je gedachten al eens laten gaan 
over een tuinhuisje. In de mees-
te gevallen gaat het om kant en 
klare tuinhuisjes die je als een 
bouwpakket in elkaar moet zet-
ten. Deze tuinhuisjes zijn vaak 
goedkoper dan tuinhuisjes op 
maat, wat natuurlijk logisch is. 
Oriënteer je goed, daar heb je 
vast een vrije zaterdag voor over. 
Ga je voor orientaals, of juist een 
beetje Oostenrijks of gewoon 

rechttoe rechtaan? Goed voor 5 
jaar of moet het meer solide zijn.

Een verplaatsbare  gashaard
Zoals we allemaal weten kan het 
in Nederland behoorlijk fris zijn. 
In dit geval zit er vaak niets anders 
op dan binnen te gaan zitten. Al 
eens aan een verplaatsbare gas-
haard gedacht? Deze zet je buiten 
neer waar je ‘m wilt hebben. Dit 
maakt het verdraaglijk om buiten 
te zitten en brengt daarnaast een 
leuke sfeer met zich mee. (Adven-
ture store? Bouwmans? Waar??) 

Vuurtje stoken
Tip: Een haard buiten. Houdt u 
ervan om tot ’s avonds laat bui-
ten te zitten? Denk eens aan een 
tuinhaard. Met een vaste tuin-
haard of terraskachel kunt u op 
een veilige manier vuurtje stoken 
in uw tuin. Er zijn er van beton, 
rvs, cortenstaal en gietijzer. De 
kwaliteit én de uitstraling vari-
eert enorm. Wil je een blijvende 
haard? Daar zijn ook aanbieders 
voor in onze mooie regio.  (Chris-
tel, hier kun jij een paar noemen 
die je benadert? Bouwmarkten 
maar ook Bouwmans etc). Ideaal 
voor voorjaar, zomer en herfst. 
Wat? Ik vergeet de winter. Im-
mers hoe ongelooflijk mooi zal 
bijvoorbeeld de kersttijd zijn met 
een knetterend vuurtje inde tuin 
en een glaasje glühwein of war-
me chocolademelk in de hand?

.Geen zin in een vaste haard? 
Een vuurkorf of misschien wel 
gewoon vuurtje stoken in je bar-
becue kan ook wel eens leuk zijn. 
Waarom alleen op warme zo-
meravonden? Het geeft net dat 
stukje extra sfeer aan je avondje 
buiten. Heeft u kinderen? Ga 
eens marshmallows en maïs-
kolven bakken in het vuurtje. 
Of brooddeeg. Hartstikke leuke 
momenten én meteen blijvende 
herinnering. Vuurtje? Houd een 
emmer water bij de hand. Je weet 
maar nooit. 

Kleurrijke herfsttuin 
kan écht...



• Altijd 10% korting met 
klAntenspAArsysteem

 • grAtis pArkeren

• persoonlijke bediening

• Vertrouwd Adres 
sinds 1947

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

kijk ook 
eens op
www.

adventure-
store.nl

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

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

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) beleeft u 1500 m2 winkelplezier 
 onder één dak op Sport & Outdoor. Met meer dan 200 topmerken en 25.000 
 artikelen in het assortiment, voor  dames, heren en kids. Met een ruim,   modisch- 
en  functioneel aanbod per merk.

Om een goede 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 
 draagbaarheid. 

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 sportafdeling met  alles op het gebied van  running, biking, fitness, 
 tennis, hockey, voetbal, indoor, wintersport 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.

bestel nu ook via onze webshop!
www.adventurestore.nl
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

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

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

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
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IJS
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IJS
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IJS8.9526.95
28.95

17.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw

per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

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

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

STUNTPRIJS
31.95

per m2  incl. btw

STUNT
PRIJS

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

775.00
excl. montage, 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

U wilt een nieuw parket, liever 
nog vandaag dan morgen? Niet 
teveel betalen, maar wel met de 
garantie van kwaliteit? Dan is 
Vloer Het Zelf, dé vloerspecialist 
voor doe-het-zelvers, het juiste 
adres voor u. Onze formule is 
simpel: wij leveren de goed-
koopste vloeren van Nederland. 
Snel, uit eigen voorraad en een 
enorm assortiment. Maar dat 
doen we anders dan de door-
snee bouwmarkt. 

Wij bieden u alleen vloeren van 
topkwaliteit, met een garantie 
tot wel 25 jaar. Daarbij kunt u 
rekenen op deskundig advies. 
Kortom: bij Vloer het Zelf staan 
we met beide benen op de vloer!  

De ruimste keuze
Bij Vloer Het Zelf vindt u écht 
alles onder één dak. Een uit-
gebreide collectie laminaat, la-
melparket, planken, werkings-
vrije planken, massief houten 
vloeren, PVC vloeren met een 
superhandig kliksysteem, noem 
maar op. Bovendien leveren we 
alle accessoires, zoals plinten 
en materialen voor het leggen 
en onderhouden van uw vloer. 
Uiteindelijk willen we maar één 
ding: dat u slaagt, zonder al te-
veel moeite. 

Traprenovatie
Uw trap ‘pimpen’? Ook dan zit 
u goed bij Vloer Het Zelf. Want 
speciaal voor die klus hebben we 

ons unieke, eenvoudig te mon-
teren trappen renovatiesysteem 
ontwikkeld. Geschikt voor elke 
soort trap. Met een keuze uit 
diverse stijlen en uiteraard opge-
bouwd uit hoogwaardige kwali-
teitsmaterialen. 

Uw vloer op maat
Bij Vloer Het Zelf doen we er al-
les aan om u een vloer op maat 
te leveren. Zelfs wat kleur be-
treft. Want in onze eigen olie-
straat kunnen we uw vloer elke 
gewenste kleur geven!   

Goedkoop
Om ons assortiment op peil te 
houden en de prijzen laag, ko-
pen we onze kwaliteitsproduc-

ten direct zelf in, zonder enige 
tussenhandel. Vloer Het Zelf 
heeft zo een vloer voor elke por-
temonnee.

Webshop 
U houdt van gemak? Ons as-
sortiment laminaat, parket, 
PVC- en ondervloeren, plinten 
en accessoires is ook online te 
bestellen via onze webshop op 
www.vloerhetzelf.nl. Bij  elke be-
stelling boven € 450,- leveren we 
bovendien gratis uit eigen voor-
raad, door het hele land! (behal-
ve de Waddeneilanden)

Zelf ophalen met korting
U haalt uw bestelling liever zelf 
op bij één van onze 11 vestigin-

gen in Nederland? Dan krijgt u 
van ons een korting van 1 euro 
per m² op alle laminaatvloeren.

Doe-het-zelf, of toch maar niet?
Met de handige systemen die we 
bieden is het zelf leggen van een 
vloer of het renoveren van uw 
trap een eitje. 
Maar natuurlijk kunnen wij het 
ook voor u doen. U zegt het 
maar… 

U vindt Vloer Het Zelf in Almelo, 
Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.  

Kijk op www.vloerhetzelf.nl voor 
alle filialen en adressen.

Nieuwe vloer? Zo gepiept



NIEUW INGEKOCHT

prijspakkers

20 liter dagrugzak
met aircomfort 
rugsysteem

ADVIES 60.- BIJ ONS

FLEECE

29.99

49.99
ADVIES 65.- BIJ ONS

airLitE

49.99
ADVIES 84.99 BIJ ONS

GEL imprEssion
Dames en heren hardloopschoen 
met gel demping

59.99
ADVIES 79.95 BIJ ONS
mEN | wOmEN

www.adventurestore.nl

Diverse kleuren.

KiDs
HoLCombE

waterdichte 
wandelschoen

ADVIES 140.- BIJ ONS

HurriCanE
outDoor
suit

89.99
mPC wind/waterdicht 
& ademend!
mEN | wOmEN

mEN | wOmEN

s1r

TER INTRODUKTIE 
70.- NU 59.99

• 5 standen
• 900 lumen
• oplaadbaar

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

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

• Altijd 10% Korting met 
KlAntensPAArsysteem

• grAtis PArKeren 
• PersoonlijKe bediening

• Vertrouwd Adres sinds 1947

• grAtis VoetscAn • grAtis looPAnAlyse • PersoonlijK AdVies
• uitgebreide collectie scHoenen, functionele Kleding en 

Accessoires • PersoonlijK AdVies • Altijd 10% Korting

o n z e  s P o r t  P o d o l o o g  r i c K  A d V i s e e r t  u  g r A A g .

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.

CitYtrips

WanDELEn

bErGsport 
WanDELEn

traiL runninG sport
inDoor

runninG

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.

De loop en wanDel 
specialist

verkrijgbaar bij aDvEnturE storE 
Kastanjehoutstraat 3, Helmond

ruil nu je
oude
winterjAS
in en krijg

20%
korting
op een nieuwe!



Misschien bent u wel eens onaangenaam 
verrast door de prijzen die veel meubel-
bedrijven vragen voor bijvoorbeeld een 
nieuwe eethoek, bankstel of een com-
pleet nieuw interieur. Niet bij Wiegers XL! 

Al tien jaar lang staat dit bedrijf voor 
meubelen en tuinmeubelen tegen de 
laagste prijs en de beste service. En dit al-
les natuurlijk met gratis deskundig advies 
en zonder aanbetalingen! Bij Wiegers XL 
komt u zo nooit voor vervelende verras-
singen te staan!

Meubels in alle stijlen
Dankzij eigen fabrieken en container-
matige inkoop is dit het recept voor lage 
prijzen. Stoelen, banken en tafels worden 
zonder tussenhandel aangeboden. Teak-
tafels in oude teak of in glad geschuurd 
met bijbehorende salontafels, tv kasten 
en dressoirs. Alle reguliere maten altijd op 
voorraad. Staat uw speciale maat er niet 
bij? Op maat maken of bestellen is ook 
geen probleem (zonder meerprijs)!

Ook heeft Wiegers XL veel keuze in vitri-
nekasten, toogkasten en grutterskasten. 
Geen tussenhandel of outlet restpartijen, 
maar gewoon grote voorraden met de 
modernste meubelen. Bij Wiegers krijgt 
u al 15 jaar lang de scherpste prijs, en dit 
met de beste garantie! Lage prijzen en al-
les nieuw in de originele verpakking; Di-
rect mee te nemen of gewoon zorgeloos 
thuis laten bezorgen, inclusief montage, 
aan u de keuze! Want of u nu banken en 
stoelen zoekt in geschuurd leder, glad leer 
of met een stoffen bekleding, Wiegers XL 

heeft ze allemaal. Hoekbanken en chaise 
longue modellen altijd op voorraad, en 
super snel geleverd. Relaxstoelen met of 
zonder sta op systeem, in leder met het 
bijbehorende bankstel nergens goedko-
per! 

Tuinmeubelen te kust en te keur
Door de grootschalige inkoop kan Wie-
gers XL ook de prijzen van tuinmeube-
len laag houden. Alle bekende merken 
tuinmeubelen zijn aanwezig, denk hierbij 
onder andere aan Hartmann, Kettler en 
Bukatchi. Loungesets, parasols (ook luxe 
horecaparasols) en complete tuinsets 
van gerenommeerde merken, dit alles 
tegen super scherpe prijzen. Tuinstoelen 
en tuintafels in alle soorten en maten in 
aluminium, wicker, kunststof of hout. 
Dit alles eventueel met de bijbehorende 
tuinkussens. Ook heeft Wiegers XL een 
compleet eigen hardhouten tuinmeubel-
collectie uit eigen fabriek. Oude teakta-
fels voor buiten worden aangeboden te-
gen groothandelsprijzen. Natuurlijk kunt 
u ook vrijblijvend binnen lopen om u te 
laten informeren over bijvoorbeeld het 
onderhoud van uw tuinmeubelen. Alle 
tuinmeubelen hebben een perfecte kwali-
teit en de beste garantie, en zijn het gehele 
jaar door te bezichtigen in onze nieuwe 
Wintertuin.

De droom is uitgekomen
Hendrik en Nathalie Wiegers begonnen 15 
jaar geleden met het verwezenlijken van 
hun droom. Een eigen winkel met partij-
goederen ontstond. Hendrik en Nathalie 
bezorgden zelf in de avonduren de goe-
deren aan hun klanten. Nu, ruim 15 jaar 
later wordt de winkel voor een derde keer 
extra uitgebreid naar een oppervlakte van 
5000 vierkante meter. Ook staat er een 
team van 10 man personeel klaar om alle 
klanten te kunnen helpen. 

Garantie, CBW erkend
Het succesverhaal is inmiddels ook het 
CBW niet ontgaan. Alleen bedrijven met 
de hoogste graad in hun garantie en ser-
vice komen voor dit keurmerk in aanmer-
king. Dit was u al gewend van Wiegers 
XL, alleen is dit nu een bekroning op het 
servicebeleid van Wiegers XL. Ook veel 
stichtingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan 
zorginstellingen en horecagelegenheden) 
maken gebruik van de diensten van Wie-
gers XL. Wiegers XL doet net dat stapje 
meer, zodat men zorgeloos kan genieten 
van de aangekochte producten. Zowel de 
tuin- als de binnenmeubelen zijn bijna al-
lemaal direct leverbaar!

Eigen fabrieken en 
containermatig inkopen, 

het recept voor lage prijzen.

Hendrik en Nathalie Wiegers.

2500 m2 Showroom met de laatste trends in binnen en buiten meubelen.

3500 M2
MAGAZIJN
VOORRAAD

Wiegers XL Asten 
2500m2 compleet wonen

HOEKLOUNGESET   MARLY
van € 1499,- nu

799.-

SUMMER SALE
PROFITEER VAN DEZE ZONNIGE AANBIEDINGEN

OP AL DE SHOWROOM 

TUINMEUBELEN

NERGENS IN DE OMGEVING 
ZO’N GROOT AANBOD MET 

ZULKE LAGE PRIJZEN 
KOM EN VERGELIJK

WIEGERSXL
MEUBELS EN TUINMEUBELEN

INDUSTRIELAAN 4  ASTEN   T. 0493 670910 
WWW.WIEGERSXL.NL

MA. 13.00 - 18.00 UUR
DI. T/M VR. 

10.00 - 18.00 UUR 
VR. KOOPAVOND 

TOT 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR en 

ZO. 12.00 - 17.00 UUR

MEUBELEN MET KORTINGEN TOT

70%
WATERSCHADE STUNTVERKOOP INDUSTRIELAAN 11C ASTEN

ALLEEN OP ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR OPEN 

149.-
Wicker
stoel 
Kreta 
vanaf € 249,- nu 

299.-
Teak
Tuintafel 
180 x 90 cm. 
Van € 479,- nu 

Loungeset Corfu
van € 1199,- nu

699.-

Actie geldig tot 1 november 2016. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

BIJNA AL ONZE MEUBELEN
KUNNEN WIJ UIT VOORRAAD 

LEVEREN
TEGEN OUTLET PRIJZEN



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

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Gazelle 
Puur NL 
2016 €559.00

Koga 
Distance 
2016 € 1299.00

Batavus 
CNCTD

€539.00

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

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

waardebon|GP

waardebon|GP
(geldig tm 15 oktober 2016)

(geldig tm 15 oktober 2016)
25% korting
Fietsverlichting naar keuze

dames en heren voorraadfietsen 
nu van €659.00 voor

dames en heren voorraadfietsen 
nu van €1549.00 voor

met 3 versnellingen
 nu van €599.00 voor

nu met bon

oP=oP oP=oPoP=oP

Voordelig
opstappen
en goooo
De laatste 2016 elektrische 
mountainbikes van Haibike

oP=oP!

nu met
25%
KorTING

van 53.96 nu €25.00
2 binnen en 2 buitenbanden CST maat: 28 5/8 3/8 

en 28 1x1/2


