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De R van...
...VERF, AUTOMATERIALEN, SANITAIR, SLAAPKAMERS,

HONDENBROKKEN, SCHOONMAAKARTIKELEN, GORDIJNEN, 
BROODJES, PARKET en natuurlijk van rubberen LAARZEN. 

U kunt het allemaal vinden aan de Engelseweg in Helmond. 

Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl
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INTERIEURADVIES OP MAAT
Wil je een complete metamorfose van je 
huis of heb je een specifieke vraag over je 
interieur dan helpen onze interieurcoaches 
je graag. Ze komen bij je thuis en met jouw 
samen bekijken ze wat  er gedaan kan wor-
den met inrichting, indeling, aankleding en 
ga zo maar door. Na het interieuradvies aan 
huis gaan ze, a�ankelijk van jouw wensen, 
aan de slag met het uitdenken en uitwerken 
van een interieuradvies op maat. Ga naar 
onze website om een afspraak te maken. 
stijlenco.jouwinterieurcoach.nl.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl
www.covetex.nl

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Gratis*
interieur
advies

Interieurcoach

Meubels

Bedden

Gordijnen

Vloeren

Bent u toe aan een ander inte-
rieur, op zoek naar nieuwe bin-
nen zonwering of overweegt 
u een nieuwe vloer? Dan is het 
fijn als een gediplomeerde sty-
list met u meedenkt. Zij weten 
als geen ander of een kleur op 
de muur in uw woonkamer een 
goed idee is of wat uw slaapka-
mer nodig heeft om ruimtelijker 
te ogen. Mede dankzij de komst 
van internet is het aanbod aan 
producten zo groot, dat wij 
goed begrijpen dat u door de 
bomen het bos niet meer ziet. 
Bij ons krijgt u één uur lang 
vrijblijvend en gratis advies van 
onze deskundige stylisten. Het 
interieuradvies vindt plaats in 
de winkel of bij u thuis, zodat 
de stylist uw thuissituatie met-
een kan bekijken. Wat kunt u 
verwachten van een interieur-
advies? Dat leest u hiernaast.

Stap 1
We kunnen met u afspreken in 
de winkel of bij u thuis, net wat u 
prettiger vindt. Soms is het voor 
de stylisten prettig om de thuissi-
tuatie meteen te zien. Ze kunnen 
dan onder meer kijken hoe licht de 
woning is en of er rekening gehou-
den moet worden met privacy. In 
eerste instantie gaat u met de sty-
list op zoek naar uw persoonlijke 
woonstijl en worden uw woon-
wensen onder de loep genomen. 
Wat vindt u mooi? Gaat u voor 

hoogwaardige kunststof of liever 
voor hout? Valt u altijd voor wit 
of heeft een kleurrijk interieur uw 
voorkeur? Onze moodboard-app 
(link) maakt het kiezen voor een 
woonstijl nog gemakkelijker. In 
de app kunt u sfeerfoto’s van onze 
merken opslaan, maar ook foto's 
van uw eigen computer uploa-
den. U kunt voor elk ruimte in huis 
een moodboard maken en deze 
meenemen naar het interieurad-
vies. Samen met de stylist worden 
producten, materialen en kleuren 
op elkaar afgestemd passend bij 
uw woonstijl en wensen. De sty-
list weet ook alles van isolatie van 
geluid, kou en warmte, het effect 
van daglicht en zon en technische 
aspecten en kan u als geen ander 
adviseren op dit gebied. Een goede 
voorbereiding is tenslotte het hal-
ve werk en daar heeft u nog jaren 
plezier van. 

Stap 2
Als de stylist weet wat uw wensen 
zijn en een goed beeld heeft van 
wat u zoekt, kan er een vervolgstap 
worden gezet. We hebben de be-
schikking over meerdere tools en 
services, waarmee we u goed kun-
nen helpen. Door het maken van 
een schets en het selecteren van 
stalen, kunnen we de verschillende 
mogelijkheden concreet maken. 

Uit ervaring weten we dat veel 
mensen het lastig vinden om aan 
de hand van een productstaal een 
voorstelling te maken van hoe de 
vloer, gordijn, behang of de binnen 
zonwering eruit komt te zien. 

Daarom hebben wij een handige 
inspiratie-app ontwikkeld. Super-
handig om ideeën op te doen en 
een goed beeld te krijgen van wat 
u uiteindelijk voor ogen heeft.

Stap 3
Als de stylist alle mogelijkheden 
heeft gepresenteerd, komen we tot 
een uiteindelijk advies. Dan wordt 
ook een offerte gemaakt, zodat u 
een goed beeld krijgt van de kos-
ten. Een interieurplan maken is 
één, maar alles binnen budget la-
ten vallen, is ook een must voor 
een tevreden klant. 

We toetsen uw wensenlijstje nog 
een keer aan de hand van de pro-
ducteigenschappen. Ook nemen 
we in deze stap alle mogelijkheden 
wat betreft afwerking, installatie 
en montage mee en bespreken we 
de overige services die we u kun-
nen bieden. Zo bieden we de mo-
gelijkheid om uw woning te laten 
uitruimen en kunnen we uw meu-
bilair tijdelijk opslaan indien nodig. 
Handig toch?

Stap 4
De stylist neemt u alle risico en 
zorgen uit handen. We gaan voor 
100% maatwerk en zijn pas tevre-
den als u dat bent. Daarom komen 
we, voordat we de artikelen op 
maat gaan bestellen, de desbetref-
fende ruimte(s) tot in detail op-
meten in uw woning. We nemen 
nog een keer uw order door om 
vervelende verrassingen achteraf 
te voorkomen. Als alle artikelen 
bij ons binnen zijn, maken we een 
afspraak om alles door onze vak-
kundige stoffeerders te laten in-

stalleren of monteren. Wij regelen 
alles tot in de puntjes, zodat u er 
geen werk aan heeft. 

Stap 5 
Bij eenvoudige installatie- en mon-
tagewerkzaamheden zal onze stof-
feerder zelf een eindcontrole met 
u doorlopen. Alles moet immers 
perfect zijn en blijven. De stylist 
neemt een paar weken na plaat-
sing contact met u op om te horen 
of alles naar wens is en of u nog 
hulp nodig heeft. Uiteraard kunt 
u altijd bij ons terecht voor vragen 
over het product, het onderhoud 
of vervangende onderdelen. 

Bent u toe aan verandering in uw 
interieur?
De gediplomeerde stylisten van 
Stijl & Co / Covetex staan voor u 
klaar om uw wensen te bespreken. 
Maak een afspraak online of in 
de winkel voor een vrijblijvend en 
gratis interieuradvies van één uur. 
De stylist neemt contact met u op 
voor het maken van een afspraak. 
Wij zijn dé specialist op het gebied 
van vloeren en wand- en raambe-
kleding. We helpen bij het maken 
van de juiste keuzes, bieden 100% 
maatwerk zodat u echt krijgt wat 
u wilt en een zorgeloze service. U 
vindt bij ons alle bekende A-mer-
ken en een prachtig en scherp ge-
prijsd huismerk, genaamd NL La-
bel. Loop eens binnen in de winkel 
en laat u inspireren!

Interieuradvies bij Stijl & Co/Covetex
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7 Dagen per week geopend

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

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

VLAKKE
UITVOERING
140x200 cm

1495,-

C A R E S S E  3 8 0 0
140x200 cm

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

1995,-

CA
RESSE • JUBILEU

M
 • AANBIEDIN

G
 •

80JAAR3 generaties kennis
en ervaring in de slaap-

branche liggen ten
grondslag aan het

merk Caresse

ER IS  AL  EEN CAR ESSE BOXSPR I NG VANAF € 995,-

160x200 cm

3560,-
160x200 cm

3420,-
140x200 cm

1850,-2495,- 2395,- 1295,-CARESSE 4800 CARESSE 4700 CARESSE 4650
ANDERE MATEN LEVERBAAR ANDERE MATEN LEVERBAAR ANDERE MATEN LEVERBAAR

PULL-BACK

Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van
anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

Caresse
matras-toppers,

touched by
nature

Dealerblok

Voor uitgebreide informatie 
www.caresseboxsprings.nl 
Adv. WK42-44. Aanbiedingen geldig t/m

4 november 2017. Zolang de voorraad strekt. 
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldt voor de
boxsprings uit

de Caresse Silver
Collection

2
HALEN

1
BETALEN

Draadloze
afstandsbediening!

VAN 198,- VOOR 99,-

V L A K K E
UITVOERING

140x200 cm

1295,-

PRIJZENSTORM 
bij Caresse Boxsprings & More

VELE CARESSE

BOXSPRINGS DIRECT

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

ELEKTRISCHE
UITVOERING
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1995,-

160x200 cm

4140,- 2895,-CARESSE 6700
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1395,-
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touched by
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www.caresseboxsprings.nl 
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Collection
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LENTEVOORDEEL BIJ CARESSE BOXSPRINGS! 

Dealerblok

Geldt voor de
boxsprings uit

de Caresse Silver
Collection

2
HALEN

1
BETALEN

Draadloze
afstandsbediening!

VAN 198,- VOOR 99,-

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

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

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

COMPLETE CARESSE 
JUBILEUM BOXSPRING!

Caresse 3800
140x200 cm

2850,-
1995,-

Andere maten leverbaar

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

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

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

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

1995,-

V L A K K E
UITVOERING

140x200 cm

1295,-

PULL-BACK

1. Hoekbank Kenzano in stof Cross. H81xB313/370xD170cm 1699,-. 2. Salontafel Bassano in Acacia. B88xL88cm 349,-. 
3. Vloerlamp Guardia H153cm 179,-. 4. Karpet Ariosto in diverse maten & kleuren. B200xL280cm 349,-, B160xL240cm 239,-.
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ACCOUNTANT
BIJDEHAND
Apert Accountants en Adviseurs, voor duidelijke 
cijfers en heldere woorden.

Duidelijk. Onmiskenbaar. Die woorden gebruikt de Van Dale om de term 

Apert te duiden. Woorden die zó goed bij onze visie passen, dat ze de slogan 

van Apert Accountants en Adviseurs vormen en zo een plekje in ons 

beeldmerk verdienen.

Apert wil ook duidelijk zijn. Duidelijk in de adviezen en rapportages die we 

verstrekken, maar zeker ook duidelijk naar u. Omdat het om uw 

onderneming - uw passie, inkomen en verantwoordelijkheid - gaat. 

Dat verdient maximale persoonlijke aandacht en zorg. En een adviseur die 

zich kán en wíl verplaatsen in uw situatie. Want alleen dán kunnen we goed 

en volledig adviseren, rapporteren en anticiperen.

Bij Apert houden we graag grip op zaken. We leunen niet achterover totdat 

u input levert, of ons een vraag stelt. Veel liever tonen we initiatief en zoeken 

we contact met u, als er aanleiding toe is, zodat u tijdig bij kunt sturen of een 

beslissing kunt nemen die gunstig voor u uitpakt.

Wij werken tegen een zeer concurrerend tarief. En ook daarover zijn we - u 

raadt het al - duidelijk. We geven van tevoren aan wat u aan ons kwijt bent. 

Voor dat tarief wordt u bijgestaan door goed getrainde adviseurs. 

Vriendelijke en goed opgeleide mensen, met kennis van de branche, oog 

voor detail, besef van actualiteit, liefde  voor hun vak en hart voor uw zaak. 

Dit alles doen we door goed te luisteren en helder te communiceren. 

In cijfers, maar zeer zeker ook in woorden, om tot in detail uit te leggen wat 

de betekenis van die cijfers is. In klare taal die u begrijpt. Zodat het voor u 

duidelijk en onmiskenbaar is waar u zich bevindt, en waar u naartoe kunt.

Wilt u weten wat Apert voor uw onderneming kan betekenen? We gaan 

graag met u om de tafel! Op onze vernieuwde website, apert-advies.nl

vindt u onze contactgegevens. 

en dat is heel

Column 
door Jos Boudewijns en Cristian de Wit

Apert Accountants en Adviseurs

apert
accountants en adviseurs

duidelijk onmiskenbaar

ADVENTURE STORE 
IS DE SCHOENEN SPECIALIST!

Deskundig advies in de 
grootste hardloop- en 

 wandelzaak van de regio!

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK40

1

2

3

4

2

1

4

3

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 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX MANTOVA GTX

K
LA

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

KETTLER FITNESS
ALLE APPARATEN UIT 

SHOWROOM NU 

20% KORTING

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

GROTE COLLECTIE 

RUNNING

 ASICS
 NITROFUZE 59.99

VAN 85.-  

VOOR

25% korting
OP 2e ARTIKEL OP HELE 

COLLECTIE RUNNING KLEDING

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

TASSEN - BALLEN - SOKKEN - BROEKEN - TRAININGSKLEDING

OP=OP

 RUCANOR
 GYM

SCHOEN 9.99
NU

OOK TURNSCHOENEN 
EN GYMKLEDING

INDOORSCHOENEN ASICS 
NU ALLES MET 

NU 25% | 50% KORTING

INDOOR-GYM

HOCKEY
ACSICS & BRABO 

HOCKEYSCHOENEN 
NU 25|50% 
KORTING

ALLE HOCKEYSTICKS 

25%  
HELE COLLECTIE

GROTE 
COLLECTIE 
TASSEN - BITJES
ACCESSOIRES 

TRAININGSKLEDING

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.

COMPLETE TEAMS 
25% KORTING*

GRATIS SPREEKUUR
PODOTHERAPEUT

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

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG 7 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
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EET SMAKELIJK!

Benodigdheden
voor 4 personen

• 3 grote 
 bataat-
 aardappels
• 8 dl. kookroom
• 2 dl. water
• 1 bieslook 
• zout/peperSOEP VAN 

ZOETE 
BATAATAARDAPPEL   
Bereiding
1. Schil de bataataardappels. Snij ze vervolgens in kleine stukjes en leg ze in een pan.                                

2. Doe de kookroom bij de bataataardappels en breng het geheel aan de kook.                            

3. Wanneer de bataataardappels gaar zijn voeg er dan 2 dl. water aan toe en pureer 

de bataataardappels. 

4. Snijd de bieslook fijn en verdeel het over de borden.

5. Maak de soep op smaak met zout en peper en verdeel het over de 4 borden.

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; 
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Wij  
hebben 

een  
nieuwe 
naam!

Paul en Riet bestaat 25 jaar en heeft in het afgelopen 

jaar een nieuw look gekregen door de verbouwing van 

onze lunchroom. Vanaf maandag 2 oktober heropenen 

wij onze geheel vernieuwde rookvrije bovenverdieping. 

Waar wij u tevens ook graag voor uitnodigen.  

Bij deze nieuwe uitstraling hoort ook een nieuwe naam.  

Vanaf maandag 2 oktober heten wij: 

Wij trakteren!

Kom dit samen met ons vieren en ontvang van ons  

bij inlevering van deze  lyer iets lekkers bij de ko  ie.
 

Nog meer leuks!

In onze feestweek krijgt u bij inlevering van deze  lyer  

25% korting op alle consumpties. Aanbiedingen zijn  

geldig van 02 tot en met 07 oktober 2017.
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25 jaar geleden nam René Bakens de uit-
daging aan om een goed lopende lunch-
room over te nemen in het centrum van 
Helmond.

Al die tijd is Paul en Riet al een begrip in 
Helmond en omstreken.
De vaste gasten hebben Paul en Riet ge-
maakt tot wat het nu is: een gezellige 
lunchroom voor jong en oud. Om een bre-
der publiek aan te spreken hebben er in de 
afgelopen jaren zichtbare veranderingen 
plaatsgevonden.
Zo is er nu een keukenbrigade, die dage-
lijks bezig is met trends op het gebied van 
eten. Vanuit deze ontwikkelingen creëren 
zij eigentijdse en vernieuwende
food trends die thuis horen in een moder-
ne lunchroom.
Samen met onze medewerkers van de 
bediening, die al jaren een vertrouwd ge-
zicht en aanspreekpunt zijn creëren zij een 
sfeervolle gelegenheid waar de vaste gas-
ten zich na al die jaren nog steeds welkom 
en prettig voelen.

Door traditionele, niet weg te denken ge-
rechten, voelen onze vaste gasten zich nog 
steeds thuis in de voor hun zo bekende 

lunchroom. Door onze moderne gerech-
ten en uitstraling voelt het jongere publiek 
zich ook prettig in deze sfeervolle gelegen-
heid. Voor beide doelgroepen is het heer-
lijk genieten op het terras óf binnen in het 
restaurant.

Vorig jaar is de benedenverdieping grondig 
verbouwd en nu heeft ook de eerste etage 
een metamorfose gekregen. Deze rookvrije 
bovenverdieping is op 2 oktober heropent.

Door de nieuwe weg die wij zijn ingesla-
gen met de verbouwing, presentatie én 
ons aanbod is er ook een tijd gekomen om 
verder te gaan onder een nieuwe naam. Op 
het 25 jarig jubileum nemen wij afscheid 
van de naam Paul en Riet en gaan wij ver-
der onder de naam: de Stadskamer.
Een andere naam, een nieuwe look maar 
dezelfde vertrouwde kwaliteit!
Eigenaar René Bakens: “Wij willen al onze 
gasten bedanken voor het vertrouwen en 
komst naar onze lunchroom de afgelopen 
25 jaar, want zonder jullie hadden wij nooit 
kunnen bereiken wat we nu zijn, een gast-
vrije lunchroom waar we streven naar een 
goede prijs-kwaliteit verhouding en waar 
iedereen zich prettig en welkom voelt.”

Paul en Riet wordt
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Vanaf maandag 2 oktober heten wij: 

Wij trakteren!

Kom dit samen met ons vieren en ontvang van ons  

bij inlevering van deze  lyer iets lekkers bij de ko  ie.
 

Nog meer leuks!

In onze feestweek krijgt u bij inlevering van deze  lyer  

25% korting op alle consumpties. Aanbiedingen zijn  

geldig van 02 tot en met 07 oktober 2017.  www.destadskamerhelmond.nl   -  Facebook: @destadskamer
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We hopen u de volgende 
25 jaar weer van dienst te mogen zijn!

Elzas passage 15, Helmond  |  Tel: 0492-599700
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We hebben er dagelijks mee te 
maken. De een wat meer dan 
de ander, maar iedereen heeft 
er een visie op: wonen. De ene 
persoon hecht veel waarde aan 
luxe, de ander wil het liefst zo 
duurzaam mogelijk leven en 
weer een ander persoon heeft 
er jaren voor geleden om zijn 
of haar woning te verlaten en 
op straat te gaan wonen. Ieder 
kiest de woonvorm die het best 
bij zich past. Het is niet voor 
niks dat er zoveel woon- en in-
terieurprogramma’s zijn en deze 
ook nog eens goed bekeken 
worden. Eerlijk is eerlijk, hoe 
leuk is het om in het huis van 
een ander te kijken!? We hebben 
bewondering voor mooie huizen 
en neuzen graag een keer bij die 
mooie villa’s naar binnen, maar 
we vinden het ook leuk om een 
kijkje te nemen in een rijtjeshuis 
dat van top tot teen een rommel 
is. Hoewel sommige het zich 
misschien niet kunnen voorstel-
len zijn er steeds meer mensen 
die zo klein mogelijk willen gaan 
wonen. Een enkeling zal het 
misschien hebben opgemerkt. 
Het is een nieuwe trend vanuit 
Amerika waarbij er zo duur-
zaam en klein mogelijk geleefd 
wordt: Tiny Houses.

De filosofie
De definitie van een Tiny House 
is voor veel mensen verschillend 
maar de Tiny House Movement 
draait vooral om de filosofie die 
erachter zit. Hierbij wordt genoe-
gen genomen met genoeg, wat 
voor iedereen natuurlijk weer 
verschillend is. Deze inspirerende 
woonvorm is primitief maar het 
zijn volwaardige woningen. De 
huisjes worden bewoond door 
mensen die behoefte hebben aan 
een eenvoudig leven met enkel 
datgeen wat ze nodig hebben om 
te kunnen leven. Het zijn mensen 
die bewust leven en de focus wil-

len leggen op wat echt belangrijk 
is zonder afleiding van een groot 
huis met een hypotheek of huur 
verplichtingen. Denk hierbij aan 
een huisje van 2 verdiepingen van 
20m2. Op het dak zijn zonnepa-
nelen bevestigd om het huisje 
van stroom te voorzien. Verder 
staat hier alleen het broodnodige 
in: een kleine keuken, een tafel 
met stoelen en een bed of nog 
beter, een bedbank. Lekker knus, 
toch!?

Een klèn huiske
De Tiny House Movement is 
een begrip aan het worden en 
het wordt steeds toegankelijker 
voor iedereen. In Helmond heeft 
een kleine groep enthousiaste 
mensen zich verenigd om Tiny 
Houses te gaan realiseren in de 
gemeente Helmond. Samen met 
Mill Home, een initiatiefnemer in 
het realiseren van Tiny houses, 
willen zij hun droom om te wo-
nen in een Tiny House verwezen-
lijken. 

Initiatiefnemer Johan van Boxtel 
ziet de Tiny Houses wel zitten. 
Op de Facebookpagina ‘tiny hou-
ses laarbeek’ kunnen mensen die 
ook interesse hebben in het bou-
wen of bewonen van een Tiny 
House zich melden. Hoe zullen 
ze die klenne huiskes dan op z’n 
Helmonds noemen?

Maar hoe is deze beweging 
eigenlijk ontstaan? 
In Amerika! Hoe kan het ook 
anders!? Mede door het instor-
ten van de economie en rampen 
zoals orkaan Katrina begon de 
huizenmarkt te wankelen. De 
behoefte aan betaalbare flexi-
bele woonvormen groeide. Dit 
zorgde ervoor dat mensen naar 
oplossingen zijn gaan zoeken. De 
eerste Tiny Houses die gebouwd 
zijn, waren op wielen. Een soort 
bungalows maar dan nog kleiner.

Voordelen van een Tiny House
Deze kleine, makkelijk opbouw-
bare huisjes zijn niet alleen een 
uitkomst voor mensen met be-
hoefte aan duurzaam onderdak.  

Ze zouden een goede oplossing 
zijn voor nog veel meer andere 
problemen. Denk aan asielzoe-
kers en vluchtelingen, die met 
spoed huisvesting nodig hebben. 
Ook mensen in scheiding of al-
leenstaanden zouden er baat bij 
hebben. De huisjes zijn binnen 
drie maanden te bouwen, wat 
veel sneller is dan bijvoorbeeld 
een rijtjes huis. 

Je kunt er ook voor kiezen om 
een rolbaar Tiny House te laten 
bouwen. Je kunt je huis dan ge-
woon meenemen wanneer je 
ergens anders wilt gaan wonen. 
Hoe makkelijk is dat!? Je krijgt 
een baan aangeboden ergens in 
Frankrijk, je koppelt je huis aan 
de trekhaak en hupsakee op naar 
Frankrijk! Of wat dacht je van 
die reis die je je hele leven al hebt 
willen maken, maar je hebt een 
huis gekocht en dat is zonde van 
de maandelijkse hypotheek die 
betaald moet worden. Neem je 
huis gewoon mee op reis! Hoef 
je meteen niet meer op zoek te 
gaan naar een hotel om te over-
nachten.

Geld speelt bij een Tiny House 
een veel minder grote rol dan bij 
reguliere huizen. Een gemiddelde 
huisbezitter is 25 tot 50% van het 
maandelijks inkomen kwijt aan 
woonlasten. Een eigenaar van 
een Tiny House heeft hier veel 
minder last van. De huizen zijn 
uitgerust om duurzame energie 
op te wekken door bijvoorbeeld 
zonnepanelen. De kosten van 
het huis zelf zijn aanzienlijk lager. 
Doordat je zo weinig ruimte hebt 
moet je veel bewuster keuzes ma-
ken welke spullen je aanschaft.

HOUSES
Tiny

Door: Milou Vogels

Steeds meer mensen beseffen zich dat we niet lang op 
deze manier hoe we op dit moment met de aarde om-
gaan kunnen doorgaan. 

Door onze manier van consumeren hebben we steeds 
minder groen om ons heen. De een interesseert zich 
misschien helemaal niet voor een duurzamere aarde. 
Voor degene die dat wel doen hebben we een aantal 
handige tips op een rij gezet om makkelijk bij de dra-
gen aan een groenere wereld.

Stop met verspillen. Al het afval dat jij produ-
ceert moet ook weer afgebroken worden. Pak 
bijvoorbeeld een cadeautje in met alleen een 

strik in plaats van een flink stuk inpak papier. Ziet er ook 
nog eens super feestelijk uit!

Pak wat vaker de fiets! Wanneer je een kleine 
boodschap moet doen, pak dan de fiets in 
plaats van de auto. Blijf je ook nog eens gezond!

Koop spullen die levenslang meegaan. Een na-
vulbare aansteker in plaats van deze elke keer 
weg te gooien en een nieuwe te kopen. 

Let op je water verbruik. Zet niet onnodig lang 
voordat je de douche instapt de douche aan. 
En hoeveel mensen laten de kraan aan staan 

wanneer ze hun tanden poetsen!? Hoppa die kraan dicht! 
Scheelt ook nog eens in de portemonnee. 

Minder elektriciteit, meer power! Laat die keu-
kenmachine een keer in de la liggen, klop dat 
cakebeslag met de hand en droog de was aan 

een wasrek in plaats van in de droger te stoppen. Goed voor 
het milieu, jouw spierkracht en de energierekening!

EEN GROENE 
VOETAFDRUK

1.

2.
3.
4.

5.
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BOOMSTAM 
TAFELS 
240X90 CM 

€ 899.-

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

IEDERE ZONDAG GEOPEND 
MA. 13.00 - 18.00 UUR | DI. T/M DO. 10.00 - 18.00 UUR
VR. 10.00 - 20.00 | ZA. 10.00 - 17.00 UUR | ZO. 12.00 - 17.00 UUR
24/7 GEOPEND VIA ONZE WEBSHOP

VOOR AL UW 
MEUBELEN OP 
MAAT KUNT U 

BIJ ONS 
TERECHT.

STANDAARD 
TEAK MEUBELEN 

LEVEREN 
WIJ UIT 

VOORRAAD.

SUPER GROOT 
AANBOD IN 

BANKSTELLEN VOOR U 
OP MAAT GEMAAKT.

OFFICIEEL DEALER URBAN SOFA

Maak nu kans op
€ 400.- retourBij je aankoop in oktober of november 2017!www.cbw-erkend.nl 

GROOT 
AANBOD IN 
RELAX STA-OP 
FAUTEUILS
NU AL VANAF

€ 399.-
ELEKTRISCH

EETKAMERSTOEL 
SPOT 

STOELEN UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR

€ 67.95

VITRINE KAST 
OUD TEAKHOUT
225 X 50 X 225 CM

€ 1349.-

BOXSPRING
OP EERSTE ETAGE, AFDELING BOXSPRINGS

180X200 CM INCL TOPPER 

NU AL VANAF

€ 499.-
UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

LOUNGEBANK
IN 2 KLEUEREN OP VOORRAAD 
LEVERBAAR

€ 699.-

RETRO 
FAUTEUILS 
AL VANAF

€ 199.-
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR

KOM KIJK EN VERGELIJK, PRIJS EN KWALITEIT

DE GOEDKOOPSTE EN MEEST 
COMPLETE WOONWINKEL

GROOT ASSORTIMENT 
KLEIN/DECORATIE MEUBELEN 
TEGEN STUNTPRIJZEN

STOEL COMFORT
NU ACTIE PRIJS

€ 129.-
NEBA
STOEL
ELDERS € 199.-

€ 179.-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
 IN 5 KLEUREN

STOEL
TESLA

€ 89.-

VEEL EETHOEKEN IN
ONZE SHOWROOM, 

TEGEN DE LAAGSTE PRIJS. 
OOK OP MAAT GEMAAKT.

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

HENDERS & HAZEL 
LOUNGEBANK

VAN € 1699.- 

€ 699.-
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Asten – Oktober Woonmaand, 
de geschikte tijd om Uw inte-
rieur klaar te maken voor de 
gezellige maanden die komen 
gaan. Denk hierbij aan de huise-
lijke, gezellige sfeer samen met 
Uw gezin, vrienden en familie 
tijdens bijvoorbeeld het Sinter-
klaas- en Kerstfeest. Maar waar 
hebben ze al deze artikelen zoals 

nieuwe stoelen, woonaccessoi-
res of een nieuwe bank onder 1 
dak? En dit allemaal volgens de 
nieuwste woontrends?

Wiegers XL Asten biedt U een 
nieuwe collectie meubelen aan,  
die exclusief te koop is bij  het 
XL filiaal te Asten. En de collec-
tie bestaat uit heel veel verschil-

lende artikelen. U kunt kiezen 
uit bijvoorbeeld een nieuwe tafel 
met stoelen, bank, salontafel, 
dressoir of een geheel nieuw in-
terieur!

Items met recyclet hout voor 
binnen, met een industriële look 
is nu helemaal hot. Combinaties 
van metaal met recyclet houten 

Oktober Woonmaand 
bij Wiegers XL

bladen passen ook in ieder inte-
rieur, als een echte “Eye catcher”. 
Bij Wiegers XL is hierin volop 
keuze. Gerenommeerde merken 
zijn hierin vertegenwoordigt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
Eleonora, Mastercraft by Max-
furn en By-Boo. Maar ook een 
compleet eigen import lijn is ver-
tegenwoordigt in de grote collec-
tie van Wiegers XL. 

Bij Wiegers XL zijn tevens alle 
soorten en maten banken te ver-
krijgen. Van de landelijke stijl van 
Urban Sofa tot de klassieke lijn 
van Hjort Knudsen. Alles is op 
kleur, maat en met diverse poten 
en stiksels te bestellen. Tevens 
in combinatie met de nieuwste 
relaxstoelen, allemaal met zeer 
korte levertijden. De huislijn 
banken en relaxstoelen uit eigen 
fabrieken zijn zelfs uit voorraad 
leverbaar!

Naast de uitgebreide Boxspring-
collectie op de eerste etage, waar 
U ook terecht kunt voor bijvoor-
beeld een nieuw matras, vind U 
in de showroom ook een grote 
collectie woonaccessoires. Hier-
mee brengt U niet alleen sfeer en 
warmte in huis, maar geeft U Uw 
huis tevens een eigen “touch”. 
Kortom, de mogelijkheden zijn 
bij Wiegers XL eindeloos!

Wiegers XL - Meubelzaak Wie-
gers XL, de XL in de naam zegt 

al genoeg over het grootscha-
lige aanbod meubelen. Naast de 
grote showroom van 2500m2, is 
Wiegers XL ook online te vinden. 
U kunt bij Wiegers XL terecht 
voor meubelen in verschillende 
segmenten van de markt met de 
nadruk op een goede prijs-kwali-
teitverhouding en met een eigen 
bezorg- en montageservice!

Naast meubelen voor binnen, 
biedt Wiegers XL ook het gehele 
jaar meubelen aan voor buiten. 
Hiervoor kunt U terecht op de 
compleet vernieuwde webshop. 
Door containermatig in te kopen 
vanuit eigen fabrieken over de 
gehele wereld biedt Wiegers XL 
meubelen aan tegen zeer scher-
pe prijzen. Natuurlijk allemaal 
met duurzame materialen, en 
bijbehorende keurmerken.

Profiteer nu van de vele, 
mooie “Oktober woon-
maand” aanbiedingen bij 
Wiegers XL. Benieuwd naar 
de nieuwe collectie of naar 
de aanbiedingen? Bekijk de 
uitgebreide, nieuwe collectie 
van 2017-2018 nu met eigen 
ogen in de showroom te 
Asten, of op www.wiegersxl.
nl  Ook elke zondag kunt 
u bij Wiegers XL terecht.. 
Ga eens gezellig een kijkje 
nemen onder het genot van 
een lekker kopje koffie! 

Irgendwann ist man 
bereit für Radeberger.

Gebraut mit dem Anspruch, höchsten 
Ansprüchen Ihrer Gäste zu genügen.

201705-22129.01_RP_Anzeige_Reifepruefung_Gastro_Valk_Maganzin_210x270.indd   1 31.05.17   13:55

VA L K
VAN DER VALK MAGAZINE

GRATIS

Max Verstappen
 Jüngster Formel-1-Fahrer im Interview

Kulinarisch
Reh und 

Preiselbeeren
Neu eröffnet

Hotel 
Groningen-Hoogkerk (NL)

VA L K
®

Olcay Gulsen

VAN DER VALK MAGAZINE

EXCLUSIEF INTERVIEW

Hotel Ridderkerk
viert 10-jarig bestaan

Creatief vergaderen bij
Hotel Zaltbommel

Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat bedenken en realiseren.
Voor grafische en industriële toepassingen, nationaal en internationaal.

GRATIS  | GRATUIT

slow down               

Restaurant Nest
Nieuw in 
Hotel Beveren
Nouveau à 
l’Hôtel Beveren

Belle Pérez
Muziek met 

vakantiegevoel
De la musique avec une 
impression de vacances

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND  T. 06 13 829017 OF T. 06 53 417605   
WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM

Ja.
KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK36

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

•  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

HOOFDSTRAAT 155 • 5706 AL  HELMOND • 0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL • WWW.HEUVEL.NL

VERKOCHT
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DIERDONK DIERDONK DIERDONK DIERDONK

Dierdonklaan 80 Kavel Horstlandenpark Kalmoesbeek 21 Parnassiasingel 23 

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

DIERDONK DIERDONK DIERDONK DIERDONK

Dierdonkpark 19 Kalmoesbeek 17 Zonnedauwsingel 12 Molecatendreef 27 

DIERDONK DIERDONK DIERDONK DIERDONK

Varennadreef 1 Valeriaanbeek 3 Twickeldreef 8 Singravendreef 4 

U wilt uw woning goed en snel verkopen? Wij hebben de kopers!

WWW.HELMONDNU.NL DE NIEUWS SITE VOOR PEELLAND
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

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

JASSEN
SPECIALIST

NU 15%
KORTING

BIJ  
INRUIL VAN 
UW OUDE 

WINTERJAS

Het 3-lagen systeem: wat is het?
Dit systeem is een manier van kleden, verspreid over meerdere lagen. 

Aan de hand van de weersomstandigheden en de aard van je 
inspanningen kun je een keuze maken uit de technische kledinglagen 

die je die dag nodig hebt. Met gevoerde kleding kan dat niet. 
Het beste kun je het 3-lagen systeem als een richtlijn zien: bij kou draag je 

drie lagen, maar als het warmer is kun je de tussenlaag weglaten.

Ter illustratie van het systeem hanteren we de volgende verdeling:
    Thermisch ondergoed (onderlaag) voor basiswarmte, vochtregulering en comfort

    Een midlayer (tussenlaag) voor extra warmte, warmtebehoud en comfort
    Een Hardshell (buitenlaag)  hoge slijtvastheid, scheurbestendigheid, bewegings-

vrijheid, vochtafvoer en beschermt uitstekend tegen alle weersinvloeden.

NOW IN STORE

BASIS LAAG

BUITENSTE LAAG

KOU
REGEN

MIDDELSTE LAAG

LICHAAMSVOCHT
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Opstaan, je badkamer gebruiken, daarna 
je keuken en gedurende de dag natuurlijk 
je huiskamer en andere ruimtes. Soms be-
kruipt ineens het gevoel dat je wilt verhui-
zen. Of misschien is het wel noodzaak om-
dat je leven verandert. Hoe staat het eigen-
lijk met die woningmarkt? Er is veel vraag 
en het aanbod sluit niet helemaal aan op 
die vraag. Zowel bij koop als bij huur. Ook 
zijn er tegenwoordig flinke verschillen in de 
regio’s Eindhoven en Helmond. Daarbij kan 
een deel van de mensen niet kopen. 

Het aanbod aan koopwoningen is in de re-
gio Eindhoven nog nooit zo hard gedaald. In 
Helmond en omstreken is de woningmarkt 
daarentegen ruim. Er is sprake van een zeer 
sterke tweedeling in Zuidoost-Brabant. 
Het schrale koopaanbod leidde rondom 
Eindhoven zelfs tot een daling van het aan-
tal verkopen in vergelijking met het tweede 
kwartaal van 2016: een vermindering met 
4,5% naar 1.110 transacties. De prijzen stegen 
met 8,3%! Bijna een kwart van de woningen 
daar wordt nu op of boven de vraagprijs ver-
kocht!
Het woningaanbod liep in en rond Eind-
hoven in een jaar terug met ruim 40%. Er 
stonden eind tweede kwartaal 1.472 be-
staande woningen te koop, waarvan nog 
slechts 640 in de stad. In de regio Helmond 
is het koopaanbod veel ruimer: 1.974 wonin-
gen, maar toch een vermindering met 29% 
t.o.v. het tweede kwartaal 2016. Het lande-
lijk gemiddelde kwam uit op een daling van  
bijna 35%. 

Helmond profiteert
De krapte in de regio Eindhoven heeft vol-
gens makelaar Pieter van Santvoort geleid 
tot versnelling van de verkooptijd: gemid-
deld 42 dagen per woning met uitschieters, 
zoals 15 dagen voor een tweekapper in Son 
en Breugel en 17 dagen voor een apparte-
ment in Eindhoven, blijkt uit de kwartaalrap-
portage van Van Santvoort Makelaars. In de 
regio Helmond is die verkooptijd gemiddeld 
116 dagen. 
Hij signaleert verder dat Helmond nu sterk 
profiteert van de krapte in Eindhoven. “Als de 
gemeente en projectontwikkelaars gas ge-
ven in Brandevoort kunnen daar de gouden 
tijden weer herleven. Mensen die in Eindho-
ven achter het net vissen, wijken vaker uit 
naar Helmond of omliggende dorpen.” De 
gemeente Helmond realiseerde een record-
kwartaal met 291 verkopen, een plus van 25% 
vergeleken met een jaar geleden.

De gemiddelde nieuwbouwwoning in Ne-
derland kost nu al meer dan €300.000. “We 
zien dat starters dus steeds vaker uit de markt 
worden gedrukt door meer welvarende huis-
houdens”, aldus Pieter van Santvoort. “Hier 
zou in regionaal verband zeker naar gekeken 
moeten worden.”

Meer bouwen, sneller verduurzamen, 
betaalbare huren
In Nederland moeten meer huizen worden 
bijgebouwd, woningen moeten energiezui-
niger worden gemaakt en huren betaalbaar 
blijven. Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat 
de verhuurderheffing, een belasting speciaal 
voor woningcorporaties en andere sociale 
verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. 
De corporaties vestigen hun hoop op een 
nieuw kabinet. Hun landelijke voorzitter 
Norder zegt hierover: “Woningcorporaties 
willen meer bouwen, sneller verduurzamen 
en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft 
het nieuwe kabinet meer oog voor huurders 
en mensen die een woning zoeken. Dus 
draai de huurbelasting terug, of maak in 
ieder geval een investeringsaftrek mogelijk. 
Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Vanuit de kant van de bouwers wordt ook 
gepleit voor het sneller verduurzamen van 
sociale huurwoningen omdat dit werkgele-
genheid oplevert én de woonlasten verlaagt.

Flink deel kan niet kopen
De markt om een huis te verkopen is 
gunstig, vooral omdat door de lage rente 
mensen die al een koopwoning hebben 
doorstromen naar een duurdere woning. 
Echter, voor veel mensen blijft kopen nog 
lastig. Vooral mensen die alleen wonen heb-
ben best een keurig inkomen, toch is dat 
vaak te laag voor een hypotheek. Hierdoor 
hebben zij hogere woonlasten dan menig  
huisbezitter. 

Ook heeft een flink deel van de mensen 
na de crisis nog geen vast contract. Politie-
agenten, leraren, verplegers en anderen met 
een middeninkomen komen klem te zitten. 
Zij hebben een te hoog inkomen voor een 
sociale huurwoning, maar een te laag of te 
onzeker inkomen voor een koopwoning. Zij 
moeten nu boven de 710 euro per maand 
huren in de vrije sector of blijven zitten waar 
ze wonen.

Levensonderhoud
Daarbij heeft een groeiend aantal huurders 
moeite om elke maand de huur en de meest 
basale kosten van levensonderhoud op te 
brengen. Woonbond-directeur Ronald Pa-
ping: “Honderdduizenden huurders kunnen 
niet meer rond komen. In plaats van een 
huurbelasting op te leggen, vragen we het 
nieuwe kabinet woningcorporaties, huur-
ders en gemeenten juist te ondersteunen.” 
Het belangrijkste is dat er veel bijgebouwd 
wordt de komende tijd. 

Zowel voor woningzoekenden op de vaak 
lange wachtlijsten voor een sociale huurwo-
ning, als voor de starters en doorstromers 
met een middeninkomen die door de markt 
niet of onvoldoende worden bediend.

Hoe is het met de

Door Susan Verheijin deze regio?

‘Woningcorporaties 
willen meer 
bouwen, sneller 
verduurzamen en 
huren betaalbaar 
houden’
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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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Dat brengt ons bij de volgende 
trend: Planten! Staande planten in 
een leuke mand of pot maar ook 
hangende planten in retro hangers 
van geknoopt touw bijvoorbeeld. 
Gecombineerd met een groen in-
terieur is dit een frisse start van het 
najaar. Denk bijvoorbeeld aan ge-
wone kamerplanten, maar ook de 
cactus viert zijn rentree. 
Een opvallende trend dit seizoen is 
kurk. Mooie potten met een sub-
tiele toevoeging van kurk of een 
kruk van kurk. Maar als je echt 
all out wil gaan, waarom dan niet 
een hele muur bedekt met kurk? 
Het zal even wennen zijn om een 
muur of een stuk ervan bedekt te 
zien met dit materiaal, maar toch 
kan dit erg goed samen gaan. 
Door de structuur van de kurk en 
de warme kleur ervan, zal dit een 
mooi contrast creëren. Dus move 
over koelkastmagneet, wij prikken 
ons boodschappenlijstje voortaan 
op de muur!

Nu ook de kopertrend weer afzakt, 
word er plaats gemaakt voor een 
nieuw metaal: Messing.
Deze goudkleurige kopersoort 
maakt zijn opmars in 2017 en zal in 
2018 nog meer te zien zijn!
Het draait allemaal om het creë-
ren van warmte tijdens deze jaar-
getijden en deze gouden kleuren 
zorgen hier nog eens extra voor. 
Je  kunt het subtiel toepassen. Met 
bijvoorbeeld een industriële lamp 
gemaakt van messing óf als je 
meer durft, een bijzettafel. De mo-
gelijkheden zijn eindeloos.

En zeg nu zelf, het oogt meteen een 
stukje luxer als je een gouden lijst 
om je spiegel hebt hangen, toch?
Fluweel is weer helemaal in! Denk 
bijvoorbeeld aan een bank in dit 
prachtige stofje. 
Dat staat super elegant, toch? 
Mocht je dit iets teveel van het 
goede vinden, kun je nog altijd 
gaan voor fluwelen kussens, sub-
tiel maar het oogt toch erg chique. 
Als je dan kiest voor een kleur zo-
als donkerblauw of donkergroen, 
zit je helemaal goed. En het is ook 
nog eens lekker zacht, een win-
win situatie dus!
Overigens gaat deze trend weer 
mooi samen met messing acces-
soires . Combineer ze samen en er 
word een gevoel van luxe gecre-
eerd zonder dat het veel geld kost, 
Ideaal toch? 

GroenDENK

Hopelijk heb je weer 
voldoende inspiratie 
opgedaan om je huis 
een frisse najaars 
make-over te geven. 
Frisse aardetinten, 
overal planten en 
prachtige gouden 
details, ik zie het al 
helemaal voor me!

Maar zoals je weet, 
trends komen en gaan 
en uiteindelijk gaat het 
er toch om wat je zelf 
het mooist vind.

Woontrends komen en gaan ieder jaar. Maar wat moet je 
dit jaar in huis halen? Geen zorgen! In het kader van ok-
tober woonmaand hebben we de meest populaire woon-
trends voor het herfst/winterseizoen van 2017/2018 voor 
je uitgezocht.

Qua kleurentrends zien we vooral veel warme, donkere 
kleuren. Denk hierbij aan donkerblauwe en donkergrijze 
tinten. Maar ook de nieuwkomer dit jaar: terracotta. De-
ze warme bruinachtige tint zal warmte en sfeer toevoe-
gen aan je interieur. Maar de hoofdrol gaat dit jaar naar 
de kleur groen. En dan geen gifgroen maar warm groen. 
Donkere kleuren groen passen perfect bij het najaar. 
Daarnaast geeft het een natuurlijke sfeer als je dit 
combineert met lekker veel planten!
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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

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

LAMEL 
PARKET
15 cm breed, 14 mm dik
leverbaar in 3 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 43,95 Voor

27.95

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

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

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

29.95
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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.

GRATIS 
PARKEREN
VLOERHETZELF.NL
Eindhoven: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

Helmond: Engelseweg 223b, 
Helmond. Tel. 0492-52 52 70.

LAAGSTE PRIJSGARANTIE 

GRATIS RESERVEREN 

BREED ASSORTIMENT 

DESKUNDIG ADVIES 

MEER DAN 200.000 M2 
OP VOORRAAD 

BEZORGING MOGELIJK

HERFST 
TOPPER
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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
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

Zoals ze zelf zeggen: de voordeligste 
vloerenspeciaalzaak voor de doe-het-
zelver. Want ze zijn al een kwart eeuw 
marktleider op gebied van laminaat en 
parket, met lamellen vloeren, zowel in 
massief hout als wel van PVC. En altijd 
en overal tegen de laagste prijs. 

Toegegeven: de meeste kopers bij Vloer 
Het Zelf zijn doe-het-zelvers. Want nog 
nooit was het zo makkelijk om zelf je 
eigen vloer te leggen. Vanuit de winkel 
krijgt men alle leg- en gebruiksvoor-
schriften mee. Zoals beschrijvingen voor 
het leggen van planken, of laminaat, hoe 
je moet schuren, oliën of lakken van de 
vloer en wat er zoal komt kijken bij goed 
onderhoud. Maar je kunt de winkel na-
tuurlijk ook vragen om een paar vak-
mensen die langs komen om de vloer 
te leggen met ondervloer, plinten en al. 
In elk geval word je deskundig geholpen 
om te komen tot de juiste keuze want je 
kunt kiezen uit allerlei grote merken zo-
als Balterio, Egger, Berryfloor en Quick-
step dan wel uit de eigen huismerken 
van Vloer Het Zelf.

Overzettraptreden
Tegenwoordig is ook traprenovatie een 
geliefd item. Als men dan toch een of 
meer kamers onderhanden neemt, ligt 
het voor de hand om ook de trap mee 
te nemen. Daarom biedt Vloer Het Zelf 
van huis uit ook traprenovatie aan. 
Want veel huiseigenaren willen wel eens 
iets anders in de hal, zoals een mooiere 
uitstraling. Daartoe leveren alle vestigin-
gen een compleet systeem voor open of 
dichte trappen, recht of gedraaid, van 
hout of van beton. Qua design kan men 
kiezen uit een landelijke of klassieke 
uitstraling. Uit eigen huis zijn er over-
zettraptreden die voor elke stijl kunnen 
worden toegepast. Het systeem is zo 
eenvoudig dat een beetje doe-het-zelver 
er fluitend een juweel van een nieuwe 
trap mee kan maken. En natuurlijk geldt 
ook hier dat de vakmensen van Vloer 
Het Zelf kunnen worden opgetrommeld 
om hiervoor langs te komen. Vraag daar 
gerust een prijs voor aan. 

6 Voordelen op een rij
open bij Vloer Het Zelf vestigingen 
brengt de consument zes voordelen in 
huis. Eigenlijk veel meer dan 6. Zo krijg 
je te maken met de aller voordeligste 
aanbieder van vloeroplossingen. Vind 
je er een die nog voordeliger is met een-
zelfde partij die bij Vloer Het Zelf op 
voorraad ligt, dan ontvang je die tegen 
diezelfde lagere prijs met nog eens 10% 
extra korting en het zal een hele uitda-
ging zijn om zo’n aanbieder te vinden. 
Vervolgens geldt er een retourgarantie, 
mochten er na de klus ongeopende 
pakken zijn overgebleven. Een andere 
garantievorm is dat bij een onvoorziene 
tegenvaller altijd een gepaste oplossing 
wordt geboden. 
En een derde vorm van garantie is dat je 
kunt rekenen op uitsluitend vloeren van 
topkwaliteit, stukken beter dan die van 
de bouwmarkt, met garantie tot 25 jaar. 
En dan zwijgen we niet over alle gega-
randeerd goede professionele adviezen 
aangaande verantwoord vloeronder-
houd.

Nog zo’n meevaller: hoe krijg je alles 
mee? In de meeste gevallen is er sprake 
van een volumineus pakket dat niet in 
je kofferbak past. Welaan, bij aanko-
pen boven de 450 euro wordt alles gra-
tis thuisbezorgd, met uitzondering dan 
van de Waddeneilanden. Kun je het wel 
meenemen vanuit de winkel dan krijg je 
nog eens 1 euro per vierkante meter ex-
tra korting. Wil je liever gebruik maken 
van de professionals van Vloer Het Zelf, 
dan bestaan daarvoor uiterst voordelige 
tarieven. 

En tenslotte geldt dat alle Vloer Het Zelf 
vestigingen beschikken over meer dan 
10.000 vierkante meter vloeren op voor-
raad, en waaruit meestal direct of an-
ders binnen 24 uur geleverd kan worden. 
Zelfs is mogelijk om uw vloer te reser-
veren voor levering op een later tijdstip. 
Daarvoor worden dan geen extra kosten 
gerekend.
Winkelen en bestellen kan ook via de 
webshop: www.vloerhetzelf.nl

In het hele 
land de 
laagste prijs

Vestigingen in,  
Almere - Amsterdam - Arnhem - Breda 

Capelle aan den IJssel - Eindhoven - Helmond

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

NIEUWE DATUMS 
BEURZEN BEKEND!

Woensdag 
3 april 2019 

Donderdag 
4 april 2019 

vrijdag
22 maart 2019

zaterdag 
23 maart 2019

zondag 
24 maart 2019

BLIJF OP DE HOOGTE VIA 
WWW.BBHP.NL EN 

WWW.50PLUSPEELLAND.NL

ORGANISATIE: ADCOMMUNICATIE HELMOND
Steenovenweg 20, Helmond | www.adcommunicatie.nl
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www.henkvanrooijfietsen.nl
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Onze voordelen

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N
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nederlandse 
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voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
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geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies
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zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag
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de beste 

service
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garantie op 

reparaties
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snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud
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gratis accu test 
bij onderhoud
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gratis montage 

accessoires
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100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

En dit alles tegen 
concurrerende prijzen

 

#
#

waardebon|GP

Onderhoudsbeurt 
voor uw fiets inclusief poetsen
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.-
(geldig van 24 oktober tot 22 december 2017)

Maak alvast een afspraak! 
(derailleur en elektrische fietsen  

€ 10.-extra, excl. onderdelen) 
 

Vanaf heden zijn wij officieel dealer van Pegasus 
fietsen, top kwaliteit uit Duitsland!  

Nu ter introductie de 
Pegasus Opero E8F 
Di2 van 3099.- nu voor 
slechts 

€2599.-
-  Shimano steps middenmotor
-  Shimano uitneembare 400wh accu
-  Shimano 8 versnelling automatische  
 schakeling
-  Verende voorvork en zadelpen
-  Hydraulische schijfremmen


